
ÎNTREVEDERILE 
PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
LA NEW YORK

Cu Edvard Hambro,
președintele

Adunării Generale
a ONU

afa- 
Mă-

NEW YORK 14. — Trimișii 
speciali A. Ionescu și C. Ale- 
xandroaie transmit: Președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a 
marți după-amiază o întreve
dere cu Edvard Harnbro, pre
ședintele celei de-a 25-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U. Șeful statului român a 
fost însoțit de ministrul 
cerilor externe, Comelliu 
nesou.

în cadrul întrevederii, care 
a avut loc la sediul Națiunilor 
Unite, 
bleme ale vieții internaționale 
aflate 
tualei 
nerale, precum și o serie 
aspecte ale activității organi
zației ca forum al cooperării 
și înțelegerii între statele lu
mii.

După întrevedere, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
deosebit de cordială, preșe
dintele Edvard Hambro a de
clarat trimișilor speciali ai A- 
gerpres următoarele : „Sînt fe
ricit că am întîlnit pe pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, 
aici, la Națiunile Unite. Sint 
foarte onorat de această între
vedere. Am discutat împreu
nă probleme de principiu pri
vind Națiunile Unite. în 
cursul convorbirii a fost relie
fat faptul că sporirea rolului 
și eficienței O.N.U., precum și 
așezarea principiilor Cartei la 
baza politicii externe a state
lor constituie factori de im
portanță primordială pentru 
destinele păcii în lume. Punc
tele de vedere exprima
te de președintele Nicolae 
Ceaușescu, poziția țării dv. 
față de problemele vieții in
ternaționale au relevat încă o 
dată că România acționează 
în cadrul O.N.U. și al altor 
foruri internaționale ca un 
stat care simte pe umerii săi 
marile responsabilități ce de
curg din relațiile internațio
nale".

în încheiere, președintele 
Harnbro — ministrul de ex
terne al Norvegiei — a subli
niat că, în cursul întrevederii 
au fost abordate și unele as
pecte ale relațiilor dintre Nor
vegia și România, caracteriza
te în prezent prin spirit de 
cooperare, prietenie și înțele
gere reciprocă.

au fost abordate pro

pe ordinea de zi a ac- 
sesiuni a Adunării Ge- 

de

Președintele Nicolae Ceaușescu împreună cu secretarul general al O.N.U., U Thant

principalele probleme aflate 
pe agenda sesiunii jubiliare și 
a avut loc un schimb de pă
reri asupra unor aspecte ale 
vieții politice internaționale, 
subliniindu-se necesitatea in
tensificării eforturilor pentru 
dezvoltarea colaborării și în
țelegerii intre toate statele, a 
lichidării focarelor de încor
dare, a conlucrării ample în 
vederea statornicirii unui cli
mat de pace și securitate în 
întreaga lume.

Președintele Nicolae Ceaușe
scu și secretarul general 
U Thant și-au exprimat 
convingerea că sesiunea ju
biliară poate oferi cadrul 
propice adoptării unor, do- 

■’cuTh'ehte șî notarîri ' care să 
sporească rolul O.N.U. în via
ța internațională, contribuția 
sa la instaurarea unei lumi a 
colaborării multilaterale și a 
păcii. în această ordine de 
idei, a fost subliniat imperati
vul major al asigurării 
versalității Națiunilor 
pentru ca organizația 
poată îndeplini cu eficiență 
misiunea ce-i revine.

Schimbul de vederi dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și secretarul general al O.N.U., 
U Thant, care a durat aproxi
mativ 70 de minute, s-a des
fășurat într-o atmosferă 
dială de lucru.

La întrevedere au asistat 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Româ
niei. precum și membri ai 
conducerii Ministerului Aface
rilor Externe al Canadei, al 
misiunii permanente și ai de
legației acestei țări la O.N.U.

In timpul convorbirii, în 
cursul căreia au fost abordate 
junele aspecte ale activității și 
rolului Națiunilor Unite, a a-

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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MUNCITORUL DIN ANUL I

LA EXAME
NUL SEVER

AL ACTIVITĂȚII 
DE PRODUCȚIE

de 
in 
in 

din

• Propunerile tre
buie ascultate cu 
atenție nu doar de 
cei care întocmesc 
procesul verbal I 
(Adunări de dare 
de seamă și ale
geri).

• Un paradox : su
prafețele recolta
te în loc să creas
că, scad... (în ju
dețul Timiș).

uni- 
Unite, 

să-și

vut loc totodată un schimb de 
vederi cu privire la proble
mele actuale ale vieții inter
naționale, inclusiv 
securității europene 
gătirilor in vederea 
ferințe europene de 
și pace. Cu prilejul întrevede
rii, s-a exprimat dorința reci
procă de a se dezvolta relații
le româno-canadiene în toate 
domeniile, inclusiv pe planul 
cooperării economice

problema 
și a pre- 

unei con- 
securitate

Vizita la muzeul
Guggenheim

în 
miercuri, 
Ceaușescu și soția, Elena 
Ceaușescu, au vizitat împreu
nă cu tovarășul Dumitru Po
pescu și ambasadorul Come- 
liu Bogdan, cunoscutul muzeu 
Guggenheim.

Președintele Nicolae

cursul dimineții de 
tovarășul Nicolae 

și soția,

Ceaușescu a fost intîmpinat 
de directorul muzeului, Tho
mas Messer, care a prezentat 
înalților oaspeți prețioasele 
colecții de artă contempora
nă ale muzeului, renumite In 
întreaga lume pentru înalta 
lor valoare artistică.

Proispăzul absolvent al unei 
școli profesionale trebuie să fie 
capabil să execute lucrări 
respunzătoare categoriei lui 
calificare, să se integreze 
prescripțiile de calitate și 
ritmul de producție încă
prima zi de lucru Ia mașină 
Iată, deci, nivelul minim de pre
gătire necesar unui muncitor 
calificat, pentru a-si putea jus
tifica prin fapte această cali
tate. Cit satisface insă munci
torul din annl I din cerințele e- 
nuntate mai sus ? In ce măsură 
este capabil să realizeze nor
mele și deci salariul ? Care sint 
cauzele rezultatelor obținute p< 
parcursul primului an de activi
tate productivă ? Pentru a pu
tea răspunde fără echivoc la a- 
eeste cîteva întrebări, am efec
tuat o anchetă in patru între
prinderi reprezentative din pa
tru județe. Obiectul anchetei : 
cum s-au prezentat la exame
nul sever al activității de pro
ducție strungarii promoțiilor 
1969 și 1970 de la angajare pină 
In prezent.

Sintem la Fabrica de _ rul
menți Birlad. „Majoritatea 
strungarilor, ne spune tovară
șul Constantin Gheorghe, ingi
nerul șef cu producția. ating 
ritmul de producție existent in 
secții incă din perioada de 
practică Integrarea lor profe
sională nu mai e o problemă Ia 
noi. 70 la sută dintre ei își 
realizează normele integral Încă 
din primele zile, iar la ceilalți 
sint nebesare pină la trei luni 
de la angajare.

Discuțiile ulterioare cu maiștrii 
atelierelor de strungărie, cu nu
meroși muncitori din 
studiată au confirmat

categoria 
în unani-

Strungarul Teodor Vasile de la U.R.E.M.O.A.S. are atașați la mașină doi tineri pe care trebuie 
să-i încete meseria. La strung au mai puțin acces, în schimb li se arată cum se măsoară cu 

șublerul. Foto : C. CIOBOATĂ

mitate această afirmație. Cei 20 
de strungari angajați in 1969 ca 
absolvenți ai școlii profesionale

I. MORARU

(Continuare în pag. a III-a)

Sportul in rindul elevilor

al Canadeigeneral al O.N.U.,
U Thant

la

se- 
se-

U

Cu secretarul

UN PARADIS PENTRUNATURA

NEW YORK. — Marți seara, 
președintele Consiliului de 
Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, s-a întîlnit la 
diul Națiunilor Unite cu 
cretarul general al O.N.U., 
Thant.

în cursul întrevederii,
care a asistat ministrul aface
rilor externe, Corneliu Mănes- 
cu, au fost trecute în revistă

A CREAT
ÎN DELTA
DUNĂRII

afacerdor externe

Mitchell Sharp
NEW YORK. — Președinte

le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit 
la reședința sa din New York, 
sediul misiunii române de pe 
lingă Națiunile Unite — pe 
Mitchell Sharp, ministrul afa
cerilor externe al Canadei, 
șeful delegației canadiene la 
cea de-a 25-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U.

CE NE SPUNE
DUPĂ PRIMELE

DE SCOALĂ ?

CATALOGUL
A

săptămîni7

DEZVĂLUIRILE
SI IMPLICAȚIILE

UNEI RADIOGRAFII

• 3 clase de la Liceul nr. 3 — Ploiești con
fruntate cu primele note din acest an • Sînt 
oare inevitabile reacomodările cu școala ? • 
Pe ce se bazează opțiunile pentru real • Pro
grame și manuale care mai pun bețe-n roate 

cataloagelor

ezultatele obținute în pri
mele trei săptămîni de 
școală nu pot oferi multe 

date relevante despre calitatea 
vieții școlare a unui elev sau

BIOLOGI Șl UN TEZAUR
• NOI Șl VARIATE UTILAJE

PENTRU INDUSTRIE PENTRU RECOLTAREA STUFU

LUI • INTRODUCEREA UNOR

SPECII MAI PRODUCTIVE •

de ȘTEFAN IUREȘ

Străbătând canalele, lacurile și grindurile Del tei călătorul are revelația întîlnirii cu o lume mirifică. 
Absorbit de frumusețea peisajului, turistul rar mai observă și aspectele legate de valorificarea economică 
a extraordinarelor resurse naturale din Deltă, legate în primul rînd de pescuit și de recoltarea stufului. 
Tocmai asupra acestor elemente, mai puțin pitorești, dar nu mai puțin spectaculoase, ne propunem să vă 
informăm în rîndurile ce urmează, mai ales că de curînd la Tulcea s-a constituit Centrala „Delta Du
nării". Acestui organism aflat în subordinea Ministerului Industriei Alimentare îi revine sarcina coordonării 
întregii activități economice din Deltă. El se va ocupa de producția stuficolă pentru celuloză, producția 
piscicolă, agricolă, silvică, realizarea de utilaje tehnologice și nave necesare exploatării Deltei etc. Toto
dată, în cadrul Centralei a luat ființă Institutul de cercetări și proiectări pentru Delta Dunării care gru
pează fostele stațiuni experimentale stuficole, piscicole, silvo-cinegetice, precum și compartimentele de 
proiectare respective din cîteva institute de cercetări din București.

(Continuare în pag. a III-a)

CONSTRUIREA CELOR MAI

MARI PEPINIERE PISCICOLE

DIN LUME • VA ÎNCEPE CRE

ȘTEREA NUTRIEI • VALORIFI

CAREA, POSIBILA, A NISIPU-

VICTOR RAREȘ
RILOR

despre nivelul general al unei 
clase. Și totuși, catalogul — o- 
glindă fidelă a ritmului de stu
diu — este capabil să reflecte, 
după numai trei săptămîni, dru
mul pe care s-a angajat o clasă 
în îndeplinirea principalului o- 
biectiv școlar — învățătura. De 
aceea> am ales ca interlocutori în 
raidul nostru, în primul rind ca
taloagele claselor a IX-a A, a 
X-a B-real și a Xl-a B-real de la 
Liceul nr. 3 din Ploiești.

Primul an de liceu reunește pe 
cei mai buni absolvenți ai școlii 
generale/selecționați în urma u- 
nui concurs. Un prim atribut al 
clasei a IX-a ar fi omogenitatea 
valorică ridicată a elevilor, aflați 
în prima perioadă de frecventa
re a cursurilor liceale, deci în 
fața unor exigențe superioare 
școlii generale, a unor discipline 
de studiu cu un conținut sporit ca 
volum, în fața unor cadre didac
tice noi, și, nu mai puțin impor
tant, alături de colegi de clasă 
noi.

De obicei, practica pedagogi
că afirmă necesitatea unei peri
oade de acomodare, de intrare în 
ritm a elevilor din prima clasă 
liceală. Catalogul clasei a IX-a A 
ne arată clar că această perioa
dă a fost practic inexistentă, o- 
boseala datorată trecerii prin- 
tr-un concurs de admitere fiind 
de mult .risipită pe perioada va-

Printr-un adevărat marș 
forțat, poluarea 
ambiant a ajuns să 
nul dintre primele 
problematica gravă 
este confruntată 
cum două

mediului 
ocupe u- 
locurî în 
cu care

lumea. A- 
decenii, avertis-

PEDALA
mentele cele mai drastice în
că mai defineau „excesul de 
prevedere" al cîtorva spirite 
izolate ; astăzi, conferințe 
internaționale, activitatea 
susținută de multe organisme 
științifice specializate, tema
tica a nenumărate lucrări ti
părite în tiraje enorme se 
dovedesc simple picături din 
oceanul neliniștii universale. 
Tot mai convinse că, în în. 
cleștarea tăcută dintre oxi
gen $1 gazele toxice, dintre 
apa mării și pelicula de țiței, 
dintre iarbă și otravă, omul 
trebuie să intervină hotărî- 
tor de partea naturii dacă 
vrea să supraviețuiască el

CĂLIN STĂNCULESCU

(Continuare în pag. a V-a)

(Continuare în pag. a II-a)

Mobilul investigațiilor noas
tre a fost, cel puțin în aparență 
— curiozitatea. La o ședință or
ganizată Ia cel mai înalt nivel 
intr-un județ, la care luaserăm 
și noi parte și unde erau reu
niți toți factorii investiți cu 
răspunderi în domeniul sportu
lui s-a făcut, de la tribună, a- 
precierea că în școlile munici
piului și județului Brașov acti
vitatea sportivă cu masa elevi
lor nu atinge parametrii, ni
velul cerut și scontat în urma 
măsurilor luate și a cadrului or
ganizatoric creat. Cu acest pri
lej insă, prin contrast, era ex
pusă, spre luare aminte, expe
riența bună de la Liceul nr. 4 
din Brașov unde se considera 
că situația este mulțumitoare 
și problemele sportului de masă 
școlar rezolvate în bună măsu
ră. Am mers la acest liceu 
să vedem, practic, cum stau lu
crurile. Și iată, în cele ce ur
mează, o fidelă radiografie a 
Liceului nr. 4, o sinteză a celor 
constatate — care, cu regret 
trebuie s-o spunem — că nu 
coincid cu cele arătate cu prile
jul analizei amintite, realitatea 
ooncretă conducând la alte con
cluzii.

Intre altele fie spus, această 
unitate școlară are o tradiție 
bine cunoscută în sport, este e- 
vidențiată pe linia acestei acti
vități iar prin grija conducerii 
școlii și a organelor locale dis
pune de bune condițiuni — 
baze sportive și dotare mate
rială. Despre profesorii de edu
cație fizică se vorbește că sint 
pasionați de profesie și au re
zultate ce le fac cinste în mun
ca ce o desfășoară. De altfel 
roadele acestei munci, se re
flectă și prin participarea cu 
bune rezultate a echipelor re
prezentative ale liceului la di
ferite competiții. Cu cîțiva ani 
în urmă echipa de volei fete 
pregătită de prof. Viorel Papuc 
a cîștigat chiar titlul de campi
oană republicană la junioare.

Pe prim ; ' 
am arătat, 
urmărit să 
exact care 
prindere a < 
tea sportivă.

La dasa I—IV sînt circa 400 
elev; care participă săptămînal 
la cele două lecții de educație 
fizică. Profesoara Viorelia Po
pescu. comandanta unității de 
pionieri, nu ne-a putut prezenta 
un program concret de activi
tăți cu caracter sportiv și turis-

tic, pentru considerentul că a- 
cesta se va definitiva doar cu 
prilejul alegerilor ce 
loc în această lună.

La clasele V—VIII, 
cesul de învățămint, 
elevi participă săptămînal la 
două lecții de educație fizică. 
Dintre aceștia 70 participă și la 
lecțiile de activități sportive fi
ind constituiți pe grupe și e- 
chipe reprezentative la hand
bal, volei, fotbal și atletism. Un 
număr de 30 elevi practică di
ferite discipline în secțiile școlii 
sportive, a asociațiilor și clu
burilor din oraș. Așa cum am a- 
flat la fața locului, pentru cei
lalți circa 250 elevi se vor pre
vedea, pe trimestru, organizarea 
unor drumeții o dată sau de 
două ori cu clasa și 1—3 con
cursuri. Pentru elevii de la cla
sele I—IV, se va prevede, de 
asemenea, organizarea pe clase 
a 2—3 drumeții de cîteva ore 
sîmbăta și duminica.

La clasele IX—XII circa 525 
elevi fac săptămînal cele două 
lecții de educație fizică. Dintre 
aceștia 10 participă și la lecțiile

doar cu 
vor avea

prin pro- 
circa 350

GH. VLĂDICĂ

plan însă, așa cum 
sondajul nostru a 
stabilească cit mai 
este sfera de cu- 

elevilor în activita-

(Continuare în pag. a V-a)

• Note de lector :
— Cornel Regman : 

CICĂ NIȘTE CRO
NICARI...

— Eugen Barbu: 
JURNAL ÎN CHI
NA.

• Planuri peste pla
nuri și deasupra 
alte planuri.

• Pro și contra.
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„BUCURIA EUROPEI"
La fiecare început de octom

brie, în orașul Belgrad, capitala 
R.S.F. Iugoslavia, are loc un ori
ginal și interesant festival, denu- 

' mit sugestiv „Bucuria Europei11, 
festival care Întrunește formații 
artistice ale copiilor din aproape 
toată Europa. Alături de țara 
gazdă, Iugoslavia, au mai fost 
prezente formații artistice din 
încă 13 țări : Italia. Austria. 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Ungară, 
Marea Britanie, Norvegia. Dane
marca, Finlanda, R. F. a Germa
niei, R. P Bulgară etc. Cei peste 
1 000 de copii au fost cazați 
la familiile copiilor gazdfc. S-au 
legat astfel prietenii, s-au făcut 
noi cunoștințe, s-au schimbat a- 
drese. Ca și tn anul trecut, anul 
acesta țara noastră a fost pre
zentă la festival cu un „grup 
folcloric11 alcătuit din 75 de 
pionieri din Tg. Mureș'.

Copiii din România au fost 
găzdv.iți în familiile elevilor șco
lii „Isidora Sekulici” din Bel
grad. care și-a dat toată silința 
ca aceștia să se simtă ,.ca acasă11. 
Au vizitat noile cartiere ale ora
șului Belgrad, muzee și expo
ziții, turnul de televiziune de pe 
muntele Avala, unde se află ves
titul complex arhitectural al 
sculptorului Mestrovici etc.

La festival programul oferit de 
copiii țării noastre a fost alcă
tuit din dansuri populare, șoliști 
și orchestră de muzică populară. 
A fost un program realizat la un 
înalt nivel artistic, care a făcut 
ca delegația noastră să fie se
lectată pentru spectacolul de 
gala, televizat, din ziua de 7 oc
tombrie Organizatorii festivalu
lui au menționat în cuvîntul de 
închidere că în fiecare an pre
zența formațiilor românești ri
dică calitatea festivalului și pre
stigiul lui în arena internațio
nală.

N. IULIA

„PROILABUM ’70"
Tn dorința de a răspunde unor 

cerințe instruetiv-educative, de 
a asigura un plus de atracti- 
vitate manifestărilor culturale 
și de a vfcni in întimpinarea ce
rințelor exprese ale marelui pu
blic, Comitetul județean pentru 
cultură și artă Brăila, in colabo
rare cu alți factori, organizează 
la sfîrșitul acestei luni „Zilele 
culturii brăilene11.

Manifestare de p deosebită 
amploare, menită a intra în tra
diția culturală locală, „Proila- 
butn ’70“, cum se mai numește, 
■constituie un bilanț al celor mai 
semnificative rezultate înregis
trate pe târimul artei și culturii 
brăilene.

Aflată la prima sa ediție, a- 
ceastă manifestare are un pro
gram bogat și variat, ce cuprin
de o serie de acțiuni interesante, 
atractive. Astfel, tematica ac
țiunilor cu caracter literar se 
referă, printre altele, la activi
tatea și opera unor scriitori bră- 
ileni. ca Panait Istrati, Mthu 
Dragomir, P. Panaitescu — Per- 
pessicius și alții. Tn domeniul 
artelor plastice reține atenția 
vernisajul unei expoziții intitu
late „Artiști brăileni in plastica 
națională11 și vernisajul expozi
ției artiștilor plastici amatori. 
Tot cu acest prilej. Muzeul 
Brăilei își inaugurează o nouă 
secție, de etnografie.

Simpozioane și comunicări 
din diferite domenii ocupă in 
cadrul „Zilelor culturii brăilene" 
un spațiu destul de mare, intre 
care evidențiem simpozionul 
„Tineretul și contemporaneita
tea11. In cadrul spectacolelor mu
zicale și teatrale se înscriu două 
premiere ale Teatrului munici
pal ,.Maria Filotti11, precum și o 
premieră a Teatrului de păpuși.

Prezența Radidteleviziunii ro
mâne la Brăila în aceste zile 
este marcată de organizarea și 
desfășurarea unui concurs in
titulat „Legendă și geografie11.

Alături de acțiunile menționa
te. „Parada artei și portului 
popular brăilean11, un spectacol 
folcloric, recitaluri precum și 
numeroase alte acțiuni vor con
tribui la reușita acestei impor
tante manifestări cultural-artis- 
tice brăilene.

I. B.

• •• LIPSEA AL TREILEA. 
După un lung și aventuros 
turneu prin țară Constantin 
Văduva (II anii din comuna 
Brezoi — Vileea. a fost reji-

' nut de miliție tocmai in ju- 
I dețul Iași, in comuna Ciurea. 

Asupra lui s-au găsit cinci 
procese verbale de contraven- 

• tie pe calea Ie raia, delict mi- 
i nor in comparație cu celelalte 
I pentru care era căutat : două 

spargeri in județul Vileea. 
| furtul unui autoturism și al 
I obiectelor din el. in Sinaia, 

și o serie de alte furturi la 
! Găești și in județul său de 

origină. Ceilalți doi complici 
cu care acționase un timp 
erau reținuți deja la I.M.J. 
Vileea. Numai el se mai 
plimba încă.

• PLUS S9M DE KILO
METRI. Vasile Ianoș (23 de 
anii, din comuna Asuajul de 
Sus. era șofer pe • dubiță 
T.V. de o tonă. La fiecare 
cursă, in fața cifrei reale a 
kilometrilor, de vreun an 
încoace. Începuse să adauge 
pe foaia de parcurs cifrele 1. ! 
2 sau 3 astfel că 6* km deve
neau 1W sau 269, sau IM km. In 
feiul acesta a parcurs, fictiv, ț 
aproape 5 Me de km pentru 
care a avut insă grija să ri- I 
dice din depozit cantitatea de 
benzină reglementară. Prins 
pină Ia urmă asupra falsul»!
a fost obligat să restituie 
contravaloarea benzinei.

• CA LA EL ACASĂ. 
Vasile Aibel (23 de anii ges
tionar la restaurantul din co
muna Ungureni, județul Bo
toșani, se simțea acolo ca la , 
el acasă. Cind avea nevoie de 
bani lua din sertar și cheltuia 
după pofta inimii. O revizie 
inopinată l-a găsit cu o lipsă 
in gestiune de 27 5M lei.

• •• „COMPĂTIMESC- IM- I 
PREU'NA... Vasile Biru, era 
gestionar la una din magaziile

?antierului Naval din Galați.
n doi ani el a sustras de airi 

diverse materiale vinzindu-le 
la particulari. In total benefi
ciul lui V. B. se ridică la 
72 OM lei. Pentru recuperarea 
prejudiciului se va aplica 
sechestru penal atit lui V. | 
Biru cit și celor care au efec
tuat anterior verificarea su- j 
perficială a gestiunii lui.

• •• ATENȚIE LA SOBE. 
Odată cu anotimpul rece so
bele încep să fie din nou în
trebuințate. O revizie se im
pune totdeauna pentru a ve
rifica dacă nu s-au produs 
peste vară crăpături, ioa
na Marin din comuna Re
cea, jud. Argeș a supraîncălzit 
cu cărbuni (brichetei o sobă . 
de zid culcîndu-se apoi îm
preună eu copiii. Prin crăpă
turile de la sobă s-au infiltrat 
gaze de bioxid de carbon. Atit 
mama eif Și copiii s-au in
toxicat grav. Unul dintre ei. 
de » luni, a decedat la spital 
iar altul se află intr-o situație 
disperată.

Serbări populare

LA ...PODUL-ÎNALT ,
Puternic ancorată îr. istorie, 

serharea populară de la Podul 
Înalt ne-a reamintit cuvintele 
de laudă ale cronicarului despre 
„Vodă Ștefan11 carele nimenea 
din domni, nice mai înainte, 
nice dubă aceia nu I-au agiun- 
su“. Alaiul m costume de epo
că, (actori ai teatrului „V.I. Po
pa11 îl avea in frunte pe ini
mosul Ștefan cel Mare (actorul 
Cornel Petrican) urmat de pil
cul de călăreți. Oșteni cu arcuri 
și săgeți s-au îndreptat în a- 
plauzeie tuturor spre locul ma
rii bătălii, unde Ștefan a țin.it 
„sfat” de sărbătoare cu ai săi.

Serbarea populară, aflată la 
cea de a III—a ediție, a adus pe 
scenă orchestre, tarafuri, for
mații ae dansuri.

FLOREA ION
profesor

Monografii

UZINELE 
„16 FEBRUARIE"

In ultimii ani s-au întocmit 
num-, roase monografii ale satu
lui românesc contempo-an. A- 
cest autentic act de cultură, ca
re îmbogățește patrimoniul is
toriografiei noastre, adaugă pa
gini noi la ampla monografie a 
țării scrisă in anii de după E* 
liberare. Dar iată că și marile 
obiective industriale stau in a- 
tenția entuziaștilor care evocă 
in pagini, uneori pline de lirism, 
istoria industrială a țării. Cu 
prilejul împlini.-:; unui deceniu 
de la înființarea Uzinelor me
canice și de material rulant .16 
Februarie- din Cluj, a apăru*, o 
amplă monografie editată sub

Edilitare

cec (orele M; 154»; U; *49). Ciu
lești (oreta 11*. 18. *4» Dru
mul Săru (orele 1»; 174»; »), 
Grădma 3-ceg: (or» *99).

PE i RECEREa -.1^17. '■ Un»-

SUNETUL MUZICII : rulează !a 
Patria lorele S; 12.45: 16». »!S)-

DE ȘAPTE or: șapte : ru
lează la Luceafărul (orele 9; 1145; 
13.3»; IS; 11»; a). Festival (ore e 
»; 11.15; 134»; 16; 184»; n>.

HLBERNATO : nMaa La Gră
dina Do.ru (oca 18.15) Fxcețvor 
(orele •; 1146: 134». Mr ÎL».
3» 41) Gloria tarele 9; UJS; MJ». 
IC: 14.15; *49).

ÎN ARȘIȚA NOPȚII : rulează ta 
Capitol (orele 14.-G: 13.15; 14). Gaia 
filmului dia Maree tarele tSJCL 
Grădina Capitol (ora ÎS) Favorit 
(orele 1»; 12.*; 1549; U: *_3t).

1* DE CARABINE : rulează la 
București (orele 8; 1»; 12.15; 1449; 
16.45; 19; 2145). Feroviar (orele 
S3». U: 13.3», 16; 1449; 21); Me.ocla 
(orele 9; 11.15; 134»; 16; 194»; 29.45). 
Modern (orele 9; 11.15; IL*; IS; 
18.15: 29 30). Stadionul Dinamo fo
ra 19). Grădina Festival (ora 
18.45), Arenele Romane (ora 19,15).

OGLINDA CU DOUA FETE : ru
lează la Victoria (orele 9: 11.75; 
13.3»; li; 18.3»; 20.45).

PĂSĂRILE : rulează la Centra* 
(Orele 8.». 11; 13.39; 16; 18.»; 21), 
c-rivita (orele 10»; 15.45; 18,15; 
20.»), Floreasca (orele I5.M: 18; 
20.»), Flamura (orele 11; 16; 18.15; 
*.»).

FRUNZA DE VTTA : rulează la 
Lumina (orele 9.30—16 în continua
re : 18.15; 29.30).

BLOW-UP : rulează la Doina (o- 
rele 11.»; 13.45; 16; 18.15: 20.»).

HATAHI ■ rulează la Timpuri 
Noi (orele 8.46—19.30 ta continua
re).

ALFA-ROMEO ȘI JULIETA : ru
lează la înfrățirea (ora 15»),

TIFFANY MEMORANDUM ru
lează Ia înfrățirea (orele 17.45; 
20). Pacea (orele 15,45: 18; 20).

CLIPA DE LIBERTATE rulea
ză la Buzești (ora 15.30).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ : 
rulează la Buzești (orele 18; 28.»). 
Munca (orele 16. 18; 20). Grădina 
Buzești (ora 20 30).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Dacia ta
rele 8.45—» » ta continuare): Mio
rița (orele 10: 12.15: 15: 17.»; 40).

ÎNTILNIREA : rulează la Bu- 

îngrijirea lui Ladislau Fodor și 
Gavril Jucan. Este evocată in 
aceste pagini istoria uzinei, care 
durează din anul 1870, de la a- 
pariția primului atelier de oale 
ferată, pină la crearea moderne
lor ateliere C.F.R. de astăzi. 
Foști directori, maiștri, munci
tori de frunte ai atelierelor fe
roviare clujene descriu drumul 
parcurs de citadela feroviară in 
o sută de ani de existență. Per
sonalități de seamă completea
ză monografia cu numeroase a- 
duceri aminte ; prof. univ. e- 
merit Alexandru Domșa. prof, 
univ. dr. Bazil Popa. prof. univ. 
dr. Alexandru Chișiu, de la In
stitutul politehnic din Cluj, ing. 
I.uca Matcescu. director general 
al Centralei mecanice și de ma
terial rulant, Remus Bucșa, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal P.C.R. Cluj, intregesc 
monografia de față cu adevăra
te pagini-document. ilustrind 
drumul mereu ascendent parcurs 
de muncitorimea ceferistă și U- 
zina lor.

Al. IAXCU

<? impunătoare construcție ( 
aovâ, orădeană .- hotelul „Da

cia".
Foto: VICTOR CMECIU 1

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează ta Viitorul (orele IK »; an.

PATRICIA ȘI MUZICA : rXează 
la Aurora (oeefe 9: 1145: II*; 
15.45; 18; »39) Tasta (orele »: 
11.15. 13J9; lâ-e: 18. 28.151 Grăm- 
ca Aurora (ora 1». GrăLna To
mis tara 19).

FANTOMELE SE GRĂBESC : 
rulează ta Morilor tara !52»i.

MY FAIR LADY . rulează la 
Popular (orele IA»; 19).

MAYERL1NG (ambele ser! » ru
lează la Flacăra torere 1549: 19). 
Arta tarele 1»; m Grădina Ars» 
(ora 79.15).

CtINELE DIN BASKERVILLE : 
rulează la vttan (orele 1549; m 
Grădina Vitan tara 2». 15).

TACEREa BĂRBAȚILOR : ru
lează la Ferentari tarele 15»; 18: 
»45).

MARILE VACANTE : rulează ta 
Cosmos (orele 15.»: 19: ».1S).

ULTIMUL DRUM : rulează la 
Rahova (orele 1549).

DRAGOSTE ȘI VITEZĂ : ru
lează la Rahova (orele 18) Grădi
na Rahova (orele 29).

CAVAI ERII AERULUI : rulea
ză la Cringași (orele 16; 18: »).

JOI. ÎS OCTOMBRIE 1ST»

Opera Română MADAME BUT
TERFLY — ora 19 39 ; Teatral de 
Operetă : SÎNGE VTENEZ — ora 
19.30 : Teatrul Național ,J. L. Ca- 
ragîale' (Saia Comedia) : FANNY 
— ora 20 : 'Sala Studio) : MOAR
TEA ULTIMULUI GOLAN — ora

EXPLOATAREA 
MINIERA 
BĂITA-BIHOR 
LA 700 DE ANI

In urmă cu 700 de ani, pe me
leagurile din împrejurimile 
Beiușului s-au pus bazele unei 
activități ce avea să dăinuie 
pină în zilele noastre : exploa
tarea zăcămintelor de metale 
neferoase. Prima mențiune do
cumentară este un act de danie 
obținut în 1270 de episcopul 
Ladomer Monoslav, de la rege
le Ștefan al V-lea.

De-a lungul existenței sale 
multicentenare, exploatarea din 
bazinul Băița a cunoscut peri
oade de dezvoltare, sau stagna
re. fn funcție de evenimentele 
istorice petrecute pe teritoriul 
de atunci al Transilvaniei. .Ade
vărata înflorire și dezvoltare a 
ei a început insă in anii pu
terii populare.

Evenimentului H sint consa
crate o suită de manifestări, 
între care sesiuni de comuni
cări științifice. simpozioane 
etc., la care iau parte delegați 
ai ministerului de resort- ai So
cietății de științe geologice din 
România etc.

VALENTIN BlZLEA

Turism

TRASEE SIBIENE
Pe vechea vale a Sadului, 

presărată cu o întreagă suîța 
ie hidroceetrale. a început 
ăemizarea unu! drum vuriscc 
care va permute un aou jpae- 
rar. Vizitatorii nx putea po
posi in cc—una Șart; ia o rasa 
pe zidul căreia o placă anmi?

HEI TU !: rulează ta Cotzoee—: 
tarele HJ»; 17 45 »>.

CANARUL SI V3CDLO.: ra- 
taază ta Volga ora IF.

AURUL r -taază ta Veiga fote
le 1815 »*ț: Prazesa: wreOa
15-*: I»; ») Progres.- Pare fora

rea (ora :n. Moctlor ferele 19: 
19-15). Grăd:na liodor foca 1*. 
Grădina Unirea fora 50.15).

FLACARA OLIMPICA ; rulează 
la Unirea 'ora 15J9)

DEGETUL DE FIER : rulează » 
L:ra loreie ISA»; HL Grăd.na Lira 
tara *)
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FIOGRKMIL I

B !?-J0 Ed-Slune tn limba 
ma&hiaiâ • «-©• Mult e dulce 
frumoasă • :t-25 Cadran interna
țional • Z9-39 IW1 de seri — emi- 
sure pentru cei mici • 19.3* 
THefWĂM de seară • 29 Jl Film 
serial .Noile aventuri ale Iui 
Huckleberry Fmr.- • 39JS Teatru 
scurt ..Autostop* de Iosif Na- 
gâlu • 21JS Rapsodia romăr.ă. 
..La porțile dorului...• • 21.45
Prim plan . Artistul poporului 
Alexandru Giugaru • 22.15 Posta 
TV fe Ion Bucheru e 22.4S Tele
jurnalul de noapte a 22.50 Bjcj- 
ritle muzicii. Recital Vladimir 
Horowitz.

PROGRAMUL II

• 29.90 Deschiderea stagiunii de 
«mcerte a Orchestrei de studio 
a Radioteleviziunii. Dirijor Ludo
vic Bac: e 20.4^- Film artistic 
..Călătorii* — producție a studiou
rilor sovietice • 21.55 Buletin de 
știri • J2 90 Actualitatea literară 
• 2225 ..A ruginit frunza din vii*. 
Romanțe $i cintece populare in
terpretate de Mia Braia și Ion 
Luican 

morativă anunță că aici s-a 
născut cărturarul iluminist ar
delean Samuel Micu Klain, la 
hidrocentralele de pe această 
vale. Noul drum turistic va 
face în continuare legătura cu 
viitoarea hidrocentrală de pe 
Lotru și cu Valea Sebeșului, 
'pre Paring și Retezat. De ase
menea, avansează rapid lucră
rile de construcție a drumului 
turistic care va traversa Car- 
pații. legînd cabana Bîlea cu 
hidrocentrala de pe Argeș.

Tot aici, în județul Sibiu, a 
început construcția unei noi 
vile. !n stațiunea climaterică 
Păltiniș, unde se apropie de 
sfirșit și construcția unui tele
feric.

ADINA VELEA

ITINERARE 
ARGEȘENE

îndemn și invitație, cuvin
tele poetului Ion Pillat se vor, 
?i sint ivertura la GHIDUL 
TI RISTIC editat de Comite- 
tJl județean Argeș al U.T.C, 
— sectorul de turism ; „Dru
mețiile anonim, care ai cu
noscut dulceața poamelor, ai 
simțiț mireasma florilor, te-ai 
adăpat la izvoare și ți-ai odih
nit privirea pe frumusețea 
plaiurilor, vino sâ cunoști 
ospitalitatea noastră, a arge
șenilor*.

In 207 pagini, insoțite de 
Castrați’, a fost sintetizată bo- 
gaiia datelor legate de acest 
județ in plină înflorire și dez
voltare. Ghidul, editat cu com
petență. te poartă prin filele 
istoriei cu acele prime reșe
dințe ale prim Jlui stat feudal i 
Titești s. Arefu. Curtea de 
Argeș și Cimpulung, îți pre- 
r.-.ză străvecnea artă popu- 
lară, te însoțește In muzee 
<-n lunca cu . narcise, spre 
Rm. Vileea. pe Argeș in sus, 
pe văile Topolog .lui. Vilsanu- 
?4i_ Ir. ma*:vul Iezăr-Păpușa, 
în cabane și campinguri. A- 
pari’.ia lui e semnalăm ca pe 
o inițiativă meritorie, care 
poate fi de bun augur și pen- 

alte comitete județene ale 
U-TjC.

„SAPTÂMINA 
ECONOMIEI"

3^—31 octombre are loc 
economiei”, tradi- 

• săroâ'xjare a ciiibzuinței,
.art 2rea Casei de E-

• j—ri <•; C •TAcamauimi o des- 
fÂysaTâ ni TÎIMilll C e plină-
torSor Anul ac soldul gene- 
na. ai dmuzvenko — indicatorul 
fie teză ai aețzuaii de economi
sire. a toes eu >a suâ mai 
=»re deci cei ex^tea! la 31 

!br.« Este o cifră

seanisĂ. îa aceleași procenie. o 
creF<re a oflBpbâârii. a chib- 
zu:nt-*L fi.ndcă după silogismul 
căimescan. .punerea de-o par
te nu înseamnă avariție11 — ci 
expresia unui înalt ș; superior 
echilibru — tnaivrial și. in ace
eași măsură spiritual — econo
mia fiind pentru un popor în
semnul culturii ș: al unei de
pline maturități. Potriviț statis
ticilor C.E.C. In 1970 nu
mărul libretelor de economie de
ținute de populație s-a ridicat 
la 6.5 milioane. Un libret de e- 
conomii la 3.1 locuitori. Formele 
de colaborare intre depunători 
și casa de economii s-au diver
sificat. au crescut in amploare. 
Astfel, numai in anul acesta, ca 
să menționăm doar un comparti
ment al activității C.E.C., credi
tele acordate pentru construirea 
de locuințe proprietate perso
nală. in antrepriză au fost in 
valoare de 926.8 milioane lei. Li
brete pentru construcții de lo
cuințe. librete de economii cu 
dobindă și ciștiguri in autoturis
me. librete de economii pentru 
turism, contul curent personal, 
ete. sint variate căi și forme de 
economisire pe care unitățile și 
filialele C.E.C. le oferă tuturor 
depunătorilor. Săptămina eco
nomiei. săp’.ămina chibzuinței. 
chibzuință fiind o... „cheltuială11 
in mod superior...

I.M.

t

Semne de toamnă bogată!
Foto -J VICTOR CMECIU

OMAGIU LUI 
IOAN CHIRESCU

O amplă culegere de coruri di
fuzate zilele acestea de Casa de 
discuri „Electrecord11 (printre ele 
piese celebre intrate în reperto
riul marilor formații corale ale 
țării ca „Rodica", „Doruleț, Do- 
rulețule11, „Fata din Carpați“, 
„Suh gorunul Țebei") — vine să 
omagieze strălucita personalitate 
a compozitorului Ioan D. Chires- 
cu, unul dintre cei mai distinși 
muzicieni contemporani, unul 
dintre cei mai sensibili cintăreți 
ai epocii și aspirațiilor veacului.

I. S.

„GREVA GENERALĂ 
DIN 1920"

Se împlinesc. în această lună, 
50 de ani de la greva generală 
din 1920. La Arhivele Statului, 
Filiala din Rm. Vileea s-a des
chis cu acest prilej o expoziție, 
in care se pot găsi, printre nu
meroase documente. „Memoriul 
lucrătorilor fabricilor Wolf, 
Vulcan și Lemaitre11, telegrame 
din județele Mureș, Iași. Pra
hova, Neamț, Aiud, Hunedoara 
etc„ prin care se anunță că 
și-n alte localități a început 
greva. „Memoriul delegației 
Partidului Socialist Român și 
breslele muncitorești”, diferite 
cereri. Ur» mijloc de educare 
patrioucâ a ticerflor ți o ini
țiativă de bun augur.

Prof. COSTEA MAKINOIU

AUTOTUN 
POMPIERISTIC

La uzinele de mașini Timi
șoara a intrat în fabricație re- 
Cîntă un nou produs. Esțe vor
ba de autotunul blindat desti
nat stingerii incendiilor. Cîteva 
din caracteristicile sale îi asi
gură o remarcabilă carte de vi
zită „pompieristică11. Viteza 
jetului de ană reprezintă echi
valentul a 25 de atmosfere. în 
afara acestuia, mașina împrăș
tie o soluție ale cărei proprie
tăți produc stingerea instanta
nee a incendiului. Faptul că 
este prevăzut cu instalații au
tonome speciale, precum și 
blindajul creează posibilitatea 
apropierii aparatului pînă în 
zona imediată a focului. Cali
tățile tehnice l-au impus repede 
atenției specialiștilor, ajungîn- 
du-se ca în prezent să fie so
licitat și la export,

I. DANCEA

PEDALA
(Urmare din pag. I) 

însuși, masele au ajuns acum 
pină la demonstrația de stra
dă. Defilarea cu mască de 
gaze în metropolele supuse 
asediului de către o moarte 
care vine prin coșuri de fa
brică și prin țevi de eșapa
ment a încetat repede să fie 
un spectacol pitoresc, pentru 
a deveni un argument forte : 
industriile trebuie să-și înce
teze. de urgență și definitiv, 
nepedepsitul lor asasinat in 
masă.

Să fie, asa cum zic scepti
cii, o problemă insolubilă ? 
Luînd ca obiect al demon
strației autoturismul, se spe. 
culează pe marginea dorinței 
omului de a stăpîni un mijloc 
de transport propriu, comod, 
deplasabil pe trasee neobli
gatorii și nesupus nici unui 
orar. Se avansează apoi ideea 
că, urind din suflet milionul 
de automobile care-1 Încon
joară pe al său personal, in. 
dividul citadin este, totodată, 
absolut incapabil să realizeze 
in ce măsură al său contri
buie la răul general și să 
aibă altruismul renunțării. 
In sfîrșit, de la baza „răului 
necesar11, resemnarea s-ar 
extinde ca un alt ,,smog“. 
cuprinzînd întreaga societate, I 
împăcată cu inevitabilitatea 
intoxicării intr-o epocă mo
dernă, civilizația acesteia din 
urmă tinzînd, fie și din mo
tive pur comerciale, să-i ofe
re și lui X bunul pe care îl 
posedă deja Y. Așa că...

Artificiul de logică este 
totuși ușor de descoperit in 
acest aparent cerc vicios 
perfect. Căci dacă tehnologii. 
Ie actuale sint indisolubil le
gate de poluare, aceasta nu 
înseamnă că nu sint cu pu
tință și tehnologii practic 
fără efectul poluării. Reechi. 
parea industrială corespunză
toare ar costa insă bani, bani 
mulți, hani care s-a scădea 
din profituri. Aici lupta îm
potriva poluării ajunge la 
confluenta cu lupta antimo
nopolists. A sili consiliile de 
administrație să-și ajusteze 
interesele la o necesitate vi
tală pentru toți ar conta deci 
nu numai ca un triumf al ra
țiunii împotriva inconștienței, 
ci și ca o mărturie pentru 
forța unită cu care tineri si 
hătrîni, bărbați si femei, albi 
și negri se ridică împotriva 
rapacității fără chip, fără su
flet, fără surîs.

Cum intr-un container re
zervat pentru 5 000 de ani, 
valoarea de simbol semnifi
cativ a obiectelor trece îna
intea altor criterii propunem 
azi o pedală. Pedală de bi
cicletă. Pedala bicicletei cu 
care new-yorkezul, în orașul 
moloh burdușit cu un milion 
de automobile, circulă — cu 
voită candoare — duminica. 
Asta în semn că, măcar o zi 
pe săptămînă. cruță parcela 
sa de oxigen de biciul gaze, 
lor arse Și ca un fel de aver
tisment pentru cei ce îndrăz
nesc să-l considere un om 
inert, numai fiindcă din fra- . 
gedă tinerețe l-au deprins să 
țină piciorul drept deasupra 
unei pedale de accelerator.

9

Reportaj de VIOREL BURLACU
Ne îndreptam cu un elicopter spre graniță. Sub noi se înșira harta 

colorată a întinderilor nesfîrșite și ofițerul superior îmi explica cu 
răbdarea caracteristică pasiunii sale din tinerele. Știam de acum 
cinci ani, de cînd îi luasem interviul acela la Timișoara, că fusese 
dascăl într-o comună de prin părțile Vîlcii.

— Portțigarttul lindut de dv. la Buzău a adus în acelașt 
seară în magazinul lui Mihai Vamanu pe nerăbdătorul colecționar 
de asemenea obiecte de artă. Pentru a nu crea nici un'dubiu 
v'mzătorul s-a tocmit vreun sfert de oră și numai cu mare greutate 
i l-a dat pentru șase mii cinci sute de lei întors acasă fericitul- 
colecționar a primit un telefon. Ghiciți de la cine ?

— Nu cumva de la Minodora Corheanu ?

— Exact. Folosind aceeași cheie^ ca ji Bădescu, ca și Mărginea- 
nu, acca.ta îi anunfa urgența cu care trebuia adus la Arad ori 
microfilmul original, ori o nouă copie.

— Și el cui a mai telefonat ?
— Nimănui. A avut timpul să prindă acceleratul 127 cu care 

a ajuns azi dimineață la Timișoara la ora opt ți trei.
— Parcă ajungea mai devreme. Pe la șapte.
— A avut ceva întirziere. Exact cit să-l piardă pe 343 și să 

folosească taxiul 2 TM 1456. Ghinionistul a avut și o pană sau 
două de motor așa că la Arad ajunge cam o dată cu noi.

— Ce bine sinteți informați — am murmurat eu convins de fapt 
că era vorba de o perfectă punere la punct a unui plan amănunțit.

— Ce părere aveți despre felul cum a procedat colecționarul de 
portțigarete ? N-a dat nici un telefon ji a fugit spre graniță cu 
prima posibilitate.

— Fie că are el microfilmul, fie că e de fapt ultima verigă și 
pelicula se află undeva în drumul lui.

— Bine gindit.
— Mersi! Consuela Reniers unde e ?
— A plecat de ieri spre aceeași direcție. Va fi interesant de 

urmărit cum vor proceda în predarea casetei cu film. Filiera ar fi 
următoarea : Domnul din acceleratul 127, din buzunarul lui sau 
după ce va primi de la un om necunoscut nouă — pentru că 
aici ne cam oprim cu informațiile — va transmite obiectul Mino
dorei, aceasta actorului pensionar, iar el lui Bădescu, ultimul 
schimb Consuela. Pe ce cale ? Vom vedea dacă au alte „cutii de 
scrisori" sau cît de bine le lucrează inspirația de moment.

— 11 arestați pe Jaguar acum ?
— Depinde.
— De ce ?
— Ghiciți tot dumneavoastră.
M-am gindit, m-am răzgindit, și în clipa cînd în zare apărură 

crestele clădirilor orașului de pe malul Mureșului am riscat un răs
puns care mie nu mi se părea tocmai ceea ce trebuie.

— Bănuiesc că. dacă atunci cînd o arestați pe Consuela Reniers, 
găsiți la ea microfilmul original, aveți certitudinea că unul dintre
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cei cunoscuți a fotografiat planurile sau îl cunoaște pe acesta. 
Atunci lanțul pare închis.

Colonelul Vlad și-a stins țigara într-o scrumieră din speteaza 
scaunului din față.

— Domnule, nu-mi pare rău că v-am împrumutat minifonul. în
cep să cred că vom colabora mai intens.

— Vă referiți la publicistică sper.
— Bineînțeles. Noi cu aperitivul, dv. cu imaginația, iese treabă 

bună...
Aparatul începu să piardă din înălțime. Chiar sub noi se vedea 

panglica șoselei. Un șir de mașini stăteau în fața unei bariere 
lăsate. Oare in care dintre ele se găsea colecționarul de portțiga
rete ? Sau trecuse ? Colonelul Vlad îmi arăta ceva cu degetul.

— In care e ? L-am întrebat sigur că-mi ghicise gîndul.
— In mașina în care șoferul și-a pus șapca. O vedeți ?
La hotelul „Astoria" din Arad, aveam reținută camera 111 pe 

care o împărțeam cu maiorul Manoliu. Colonelul George Vlad îmi 
făcuse un program pe care trebuia să-l respect cu strictețe. Nu 
mi-a spus asta dar mi-am dat seama că orice inexactitate l-ar fi 
încurcat, așa că m-am considerat oarecum înrolat în subordinea sa 
?i treaba asta nu m-a deranjat ci parcă mi-a creat un fel de moral 
ridicat. Am făcut deci o baie și apoi am cohorît în bărulețtd 
destul de plin la ora aceia. Am găsit loc lîngă un grup gălăgios 
de tineri și ani întins băutul cafelei vreo două ore. Erau vreo 
cincisprezece mese și o mulțime aproape cosmopolită. Căutam cu 
aviditate mărturisită să ghicesc dacă nu cumva între aceiași pe
reți îji bea coniacul sau cafeaua, misteriosul colecționar de port
țigarete. Și cum se întîmplă cînd te uiți prea mult la oameni, după 
vreun ceas cam peste tot mi se părea cite o figură cunoscută. 
Pe unul îl asemuii cu un inginer agronom de prin Craiova, pe altul 
cu un fost coleg de liceu, o femeie aducea foarte mult cu o foarte 
trecută amintire de ordin sentimental. Un singur personagiu îl 
identificasem cu certitudine. Preottd catolic care luase masa la 
hotelul din Sibiu în ziua cînd apăruse acolo perechea Ahmed- 
Consuela și pe care acum îl consideram ca pe unul dintre „apara
tele de luat vederi" ale colonelului Vlad. La ora douăsprezece fără 
un sfert, părăseam hotelul, îndreptîndu-raă spre Inspectoratul ju-
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dețean de securitate. La plecare am recunoscut printre mașinile 
parcate în fața clădiri^ automobilul de culoarea bradului al lui 
Ahmed Weiss. Oare în care dintre camerele hotelului se întîlnea ți 
cu ce nou colaborator de-al său, faimosul „Jaguar verde". Deși se 
putea prea bine să fi fost convins că își terminase misiunea. Și că 
acum, spionul se odihnea înaintea marelui drum al întoarcerii vic
torioase.

Alături de clădirea inspectoratului, o Varșavă destul de ponosită 
cu șirul de pătrățele pictat pe portiere îmi atrase atenția. Dinăun
tru, o mină îmi făcea semn să urc. Mă apropiat și îl recunoscui 
pe locotenentul Șelaru. Deschisei portiera și mă așezai lingă el.

— S-a schimbat programul ? — l-am întrebat eu. Trebuia să fiu 
la douăsprezece în camera ofițerului de serviciu.

— Considerați că eu sint acela și gata. Haidem —- spuse el cu 
voce tare șoferul. Mașina porni ușor. Motorul de abia se auzea. 
Era o mare deosebire dintre aspectul jalnic al mașinii și felul. în 
care mergea.

— Te pomenești că în asta a călătorit de la Timișoara colec
ționarul căruia i-am transmis portțigaretul dat de colonel.

Răspunse șoferul la întrebarea mea.
— Exact. Are un motor foarte nostim. I se pot provoca de aici 

de la bord cele mai caraghioase pene. Dimineața, întii n-a mers 
aprinderea, apoi nu-mi venea benzină și aproape de Arad mi s-a 
topit o platină... Ce-a mai înjurat tipul ăla...

— Și dacă lua altă mașină ? •
— A vrut dar nu l-am lăsat. „Dom'le mata ești trecut pe bon, 

cu mata trebuie s-ajung la Arad, altfel mă dau ăia afară. Ce-i 
vina mea că n-ați găsit altă mașină decît pe „Melania" care are 
trei capitale la activ ?“

— Cum îl chema ?
— El a. zis că Teodoru...

(Va urma)
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PROPUNERILE TREBUIE 
ASCULTATE CU ATENȚIE 
NU DOAR DE CEI CARE 
ÎNTOCMESC 
PROCESUL 
VERBAL!

g Ritmul campaniei agricole de 
toamnă, îndeosebi recoltatul po-

• rombului, judecat după datele
• operativei existente, iasă impre-
■ sia că în județul Timiș, munca 
g are să se întindă încă multe zile

de acum înainte. Dar pentru a
■ nu fi acuzați de afirmații nejus-
■ tificate, să exemplificăm. La ul-
■ tima operativă, C_\P. Bulgăruș 
g a raportat recoltatul porumbului

de pe 230 hectare din 578, coo-
• peratorii din Dudești: Vechi au
• transportat recolta de pe 400 
g hectare din cele 1475 cultivate. 
_ Dar să nu uităm că aceste uni- 
B tăfi se situează printre fruntașe 
® care, din păcate, sînt foarte pu-
■ ține. Exemplele ce urmează do- 
g vedesc că ritmul de lucru pe in-
— tervalul dintre două operative,
■ adică o săptămînă, este destul de
■ scăzut. Astfel la Sînpetru Mare,
■ în 7 zile s-a cules porumbul de 
g pe 10 hectare, la Pesac, Merăn 
_ de pe 25 și respectiv 20 hectare,
— la Uihei de pe nici un hectar
■ (! ?). Pradoxală ni se pare ur-
■ mătoarea constatare: la operafi- 
g va din 2 octombrie, GAJ*. Ghi- 
_ Iad raporta drept recoltate 180
— hectare, iar la următoarea, din 
g 9 octombrie, suprafața în loc

să sporească ajungea să scadă
■ la 150 hectare. C.A.P. Tcrmad
■ care are de cules porumbul de pe
■ 700 hectare, raportează prima 
® dată 55 hectare, iaj la cea de a

doua 30. Exemplele ar putea fi 
substanțial adăngite Mai men
ționăm încă unul. Din cele 895 
hectare cu porumb, la Sacoșul 
Mare nu a fost recoltat încă nid 
un știulete. Sintem de acord cu

mi-a fost dat să o înregistrăm în 
fața sediului C.A.P. Numai bine 
făcusem cunoștință cu președin
tele ei, Octavian Bălu, cu ingi
nerul agronom Coman și cu se
cretarul comitetului comunal

deștele de tăiat unghii și în timp 
ce pornește la delicata operație a 
curățitului podoabelor digitale, 
povestește de ale lui. Nu ne-ar 
fi intrigat poate faptul dacă ar 
fi spus vreo anecdotă. Consem-

ÎN JUDEȚUL 
TIMIȘ UN PARADOX:

SUPRAFEȚELE RECOLTATE
In loc să crească, scad...

explicația: timpul neprielnic dzn 
primăvara fi cern acestui «n a 
contribuit la intirzierea cegete- 
fiei. porumbul nu este îndeajuns 
de copt etc. Bine, dar bilanțul 
făcut acolo, nu a justificat aces
te scuze. Am poposit la Gătaia. 
Aid au fost recoltate ceva tu: 
bine de 100 hectare din totalul 
de 574. Prima opinie ^autoriza
tă* asupra modului cum este vă
zută actuala campanie agricolă

U.T.C-, Ștefan Apro. La un mo
ment dat în fața noastră se o- 
prește o șaretă. Din ea coboară 
în costum de sărbătoare, un ce
tățean. Vine spre noi și facem 
cunoștință. Se prezintă Vohntir. 
Ulterior mai aflăm și numele de 
botez Ion. și ocupația, instructor 
la U.J.C-AP. Timiș. Fără jenă 
dă peste cap discuția începută 
de noi vorbeam despre mersul 
campaniei agricole), iți scoate

năm cîteva : „Cîteodată îmi vino 
să urlu că treburile merg anapo
da. Dar ce să faci?" Se adresea
ză apoi președintelui: „Dau de 
la voi nn telefon, la uniune, să 
creadă că vorbesc de la Banloc?" 
(O comună apropiată). Apoi cu 
aceeași dezinvoltură se adresea
ză primarului, care venise și el 
între timp, și care îl întrebase 
ce face prin comună : „Am ve
nit să-l văd pe primar". Plecăm

Pe cei 36 de uteciști din 
clasa a IlI-a C a Școlii profe
sionale de căi ferate din Bucu
rești pe care i-am cunoscut 
cu prilejul «adunării de ale
geri din organizația lor îi vom 
întîlni, peste cîteva luni, ca 
muncitori calificați, lucrînd 
în rețeaua feroviară. Vor fi 
electricieni de instalații la va
goane, vor avea răspunderi 
de producție identice cu cei
lalți lucrători și poate doar 
dimensiunile exiperienței vor 
mai aminti calitatea lor re
centă de elevi. Această per
spectivă a proiectat unghiul 
din care au fost abordate 
problemele în adunarea de 
alegeri, ceea ce, evident, a 
fost un fapt pozitiv.

„Cum învățăm, cît sîntem 
de disciplinați, ce atitudine 
avem în zilele de practică, 

muncim efectiv 8 ore în 
^M-oducție, ce facem pentru 
^lărgirea orizontului nostru 

politic, cultural" — iată pro
blematica dării de seamă și a 
discuțiilor pe care le-a declan
șat ea în adunarea uteciștilor. 
In Școala profesională de căi 
ferate colectivul clasei a IlI-a 
C — în care toți elevii sînt ute
ciști — este cunoscut «pentru 
nivelul ridicat al învățăturii, 
pentru interesul față de profe
sie, pentru opinia sa combati
vă. Din anul I acest colectiv, 
n-a permis nici o „evadare" ; 
acum, în anul III catalogul 

-■ este complet, toți cei ce au ales 
meseria de electrician se pre
gătesc pentru examenul de ab
solvire. Notele din acest ultim 
an de învățătură confirmă 
pe deplin această aspirație 
a elevilor ; un accidental 3 
la desen (provocat, de fapt, 
de lipsa planșei) este singular 

«, între notele de 8, 9, 10 la teh- 
^nologia meseriei și dese- 
^Piul tehnic. La practica în pro

ducție (unde nu se dau note 
decît la sfîrșitul trimestrului) 
maistrul instructor, Anghel 
Alexandru, invitat la adunare 
pentru că este și dirigintele 
clasei, a evidențiat o atitudine 
constantă de interes, pricepere 
și spirit de răspundere.

Totuși uteciștii nu s-au lăsat 
furați de rezultatele globale ; 
în adunare au numit colegii 
tentați de o oră, două de chiul, 
manifestat fie prin lipsa de a- 
tenție la cursuri, întîrzieri sau 
direct, prin scurtarea zilei de 
muncă. De aici, de la aceste 
acte aparent neîngrijorătoare, 
uteciștii au desprins o conclu
zie de valoare : anii de învăță
tură sînt nu numai cadrul fa
vorabil însușirii profesiei, ci și 
școala disciplinei de producție, 
a disciplinei muncitorești. Cu 
atît mai mult în anul III cînd 
lucrează cot la cot cu munci
torii 4 zile pe săptămînă, deci 
răspund alături de ei de înde
plinirea planului, n-au voie să 
știrbească cu nimic disciplina 
școlară. Tentațiilor de acum să 

| li se opună o atitudine fermă 
încît să se închidă calea tran- 

1 sformării lor în deprinderi.
în același mod serios s-au 

dezbătut și alte aspecte ale vie
ții de organizație. Cei care au 
luat cuvîntul, semnalînd o ex

periență bună, un neajuns ori 
altul, au sugerat diverse mo
dalități pentru îmbogățirea 
cunoștințelor lor, pentru des
tindere, pentru distracții. S-au 
făcut propuneri privind vizio
narea spectacolelor, organi
zarea unor manifestări spor
tive, a unor reuniuni, vizi
tarea muzeelor etc. Unele din 
observațiile făcute în adunare 
se impun atenției conducerii 
școlii și comitetului U.T.C. Așa, 
de pildă, uteciștii au semnalat 
neajunsuri cu privire la regi
mul servirii mesei la cantină ; 
s-au plîns de atitudinea peda
gogului I. Alexe, jignitoare la 
adresa lor ; și-au manifestat 
nedumerirea că pînă azi, la o 
lună de la începerea cursurilor, 
clubul școlii încă se mai re
novează. Cu tot acest climat de 
lucru imprimat adunării de a- 
legeri, organizația de bază a 
clasei a IlI-a C nu s-a ales cu 
un program de activitate con
cret, bogat, de natură să ofere 

cuteciștilor activități care să 
acopere cît de cît zonele lor 
de interese.

Vechiul birou a supus adu
nării o schemă de program atît 
de generală încît nici n-a putut 
reprezenta un punct de refe
rință. „Vom mobiliza elevii la 
meditații; vom mobiliza ute
ciștii la cor și orchestră ; vom 
mobiliza uteciștii la bibliotecă 
etc. etc.“ Acesta a fost tonul 
programului și așa s-au „con
cretizat" activitățile propuse. 
Firește că uteciștii n-au putut 
lua în considerare asemenea 
fraze goale de conținut; au fă
cut propuneri pornind de Ia 
nevoile lor reale și imediate. 
Surprinzător este însă că cei 
care au condus adunarea n-au 
intervenit pe loc pentru alcă
tuirea unui program viabil. 
Sau, dacă n-au ales această 
cale, pe motivul că propunerile 
nu erau îndeajuns de elaborate 
pentru a putea figura în pro
gramul de activități, atunci 
puteau cere noului birou să se 
ocupe, în primul rînd, de în
tocmirea unui program concret 
pentru acest trimestru de școa
lă. S-a trecut însă la alegerea 
noului birou și adunarea s-a 
încheiat. Ce garanții sînt că la 
o viitoare întîlnire nu se vor 
ridica din nou aceleași proble
me ?

Adunarea de alegeri nu este 
un scop în sine ; ea oferă o 
modalitate de cunoaștere a 
preferințelor uteciștilor și a 
căilor concrete de transfor
mare în fapt a acestora. Nu 
este puțin lucru pentru biroul 
unei organizații de bază de a 
afla exact ce doresc uteciștii, 
cînd și cum așteaptă să fie an
trenați în acțiuni interesante, 
cine e mai potrivit să fie in
vestit cu organizarea lor. Tot 
ce se spune în adunare nu este 
destinat doar procesului ver
bal. Cu atît mai mult cu cît 
elevii anului III vor mai fi în 
această formație puțin timp, 
timp în care urmează să se de- 
săvîrșească atît profesional 
dar și ca oameni, ca tineri co
muniști.

MARIETA VIDRAȘCU

(Urmare din pag. I)

— Astfel, se pune capăt 
pulverizării forțelor, paralelisme
lor și unilateralității existente 
pînă acum în activitatea de cer
cetare științifică a Deltei — ne 
spunea ing. Vasile Bănică, di
rectorul Institutului — trecin- 
du-se la abordarea și elucidarea 
unor probleme majore, de care 
depinde intensificarea acțiunii da 
valorificare a resurselor com
plexe din această zonă a țării.

Cine a vizitat Delta cu ani în 
urmă își amintește, desigur, de 
răspîndirea excesivă, pe mari 
suprafețe, a stufului și papurei, 
de înălțimea și desimea acestor 
plante acvatice. Or, străbătind 
acum canalele Deltei, la bordul 
vechilor lotci pescărești sau cu 
modemele hidrobuze, recent 
construite, constați că multe în
tinderi de stuf au dispărut, iar, 
din cînd în dnd, observi mașini 
și utilaje părăsite și distruse de 
intemperiile acestor ani.

Ce s-a întimplat aici, pe su
prafața celor 160 000 hectare c- 
cupate de culturile stuficole ?

— în mod normal, stuful se 
reproduce și se recoltează în 
fiecare an, dacă nu există fac
tori externi care să-l afecteze, ne 
spune ing. Comei Daniil, direc
tor adjunct științific. Folosindu-se 
însă în anii trecuți utilaje neco
respunzătoare portanței terenu
rilor, rizomii au fost traumatizați, 
ceea ce a dus la diminuarea fon
dului stuficol și nerealizarea în
tregului volum al producției de 
stuf pe care s-a contat.

— Și cum se explică această 
situație ?

— Punerea în valoare a stu
fului ca materie primă pentru 
celuloză a fost, la vremea res
pectivă, o încercare temerară, în 
nici o altă țară din lume neexis- 
tind o experiență de' asemenea 
proporții. în aceste condiții a 
fost posibil ca cercetările ini
țiale să nu elucideze complet 
principalele probleme ale biolo
giei stufului, precum și cele le
gate de construirea utilajelor a- 
decvate.

— Ce se face in prezent pen
tru ca în anii viitori să recoltăm 
din nou importante cantități de 
stuf ?

— Dacă în urmă cu cîțiva ani 
exista un singur tip de utilaj 
pentru recoltat și transportat 
(tractorul pe șenile de cauciuc), 
neadicvat terenurilor moi, acum 
sînt în curs de experimentare, 
omologare și producere în serie 
agregatul plutitor acționat aero
dinamic pentru recoltatul stufu
lui de pe terenurile unde apa 
este mai adîncă de 50 cm, ca și 
mașinile de transport și recoltat 
pe pneuri de joasă presiune. Pro
cesul tehnologic a fost defalcat 
pe operațiuni, concepîndu-se 
mașini originale pentru fiecare 
operație sau pentru mai multe 
operații (macara plutitoare, în
cărcător frontal, balotoare, cosi
toare mecanică), ceea ce va duce 
la reducerea prețului de cost și 
asigurarea fluxului ritmic în 
campaniile de recoltare, la mic
șorarea volumului de muncă ma
nuală, deja deficitară în Deltă.

— Activitatea dv. se limitează

peste 1000 kg la hectar, exclu
siv pe baza hranei naturale. 
Constiuiita celor mai mari pe- 
ptniere din lume — Ia Stipoc, 
Peiiforu, Valea Narărilor — in 
care procesul de reproducere și 
de creștere a peștilor fitofagi 
este bme pus la punct, va deter- 
»~--a o ș: mii intensă populare 
a apelor cu acești mari consuma
tori de vegetație acvatică. Pe

TEZAUR PENTRU 
INDUSTRIE

acestei specii recoltați de pe un 
hectar, se pot cultiva alte 10 ha. 
Cu toate că avem doar 14 ha cu 
Arundodonax, alte aproape 100 
ha fiind distruse de inundații, 
vom lua măsuri pentru continua
rea cercetărilor și extinderii în 
producție. Acestea sînt, în linii 
mari, direcțiile cercetării stufi
cole, care își propune ca pînă 
în 1975 să ducă la o producție 
de stuf cu circa 60 la sută mai 
mare față de 1970.

în exclusivitate sau în comun 
cu stuficultura și agricultura, 
piscicultura ocupă cea mai mare 
parte din suprafața Deltei — 
circa 332 000 ha. Deși există 
condiții prielnice creșterii peș
telui, producția medie anuală 
realizată în perioada 1963— 
1968 este infimă, aproximativ 30

— Cum se poate spori pro
ductivitatea suprafețelor amena
jate ?

— Prin policultură, ne răs
punde ing. Vasile Bănică. Acest 
procedeu duce la valorificarea 
tuturor etajelor trofice din apă. 
Mai multe specii de pește aflate 
în același loc își pot alege hrana 
preferată, valorificînd astfel în
treaga cantitate de masă vege
tativă și asigurind echilibrul res
pectivei biocenoze. Am reușit să 
obținem astfel 500 kg pește la 
hectar folosind hrana naturală, în 
timp ce într-unele iazuri furajate 
se obțin, cu cheltuieli mari, 800 
kg pește. Prin introducerea și ex
tinderea speciilor fitofage acli
matizate în anii trecuți, sperăm 
să atingem producții anuale de

baza unui program bine stabilit 
vom începe cercetările pentru a- 
climatizarea unor specii fitofage 
originare din India, cu o produc
tivitate și prolificitate și mai 
mare. Această specie acționează 
și ca un factor natural de men- 
țidere a echilibrului biologic și 
ne scutește de însemnatele chel
tuieli reclamate de defrișarea su
prafețelor piscicole, grăbind tot
odată procesul transformării sub
stanțelor organice de la stadiul 
vegetație la stadiul azotați. Ast
fel, vegetația consumată este 
redată unității piscicole sub for
mă de îngrășăminte naturale, 
ceea ce-i sporește productivita
tea. Peștii fitofagi nu pot con
suma însă întreaga vegetație și 
de aceea sîntem preocupați de

găsirea unor mijloace chimice 
selective care să distrugă vege
tația dură, în special papura, 
care împiedică atît piscicultura 
cit și stuficultura. Cositoarea me
canică plutitoare utilizată acum 
are o capacitate redusă, se 
uzează repede, consumă mari 
cantități de benzină, iar papura 
trebuie transportată și arsă — 
inconveniente multiple care ple
dează în favoarea folosirii ierbi- 
cidetor.

— Se prevede pentru anul 
1975 triplarea producției de 
pește, față de 1970. Prin ce mij
loace va fi atinsă această pro
ducție ?

— Ne gândim să studiem po
sibilitatea amenajării unor incinte 
agro-piscicole pe terenurile 
mlăștinoase care sînt supuse sa- 
linizării. Pe aceste terenuri pisci
cultura dă rezultate excepționale 
și, totodată, îndepărtează solul 
neproductiv, făcînd terenul apt 
pentru culturile agricole. în a- 
cest fel, vor exista cantități mai 
mari de furaje pentru hrănirea 
intensivă a peștelui, eliminîn- 
du-se, bineînțeles, și actualele 
cheltuieli de transport.

★
Delta este cel mai tânăr pă- 

mînt al țării. în unele zone 
(Tătaru, Popina I) se cultivă 
griu, porumb, ovăz și floarea- 
soarelui, se practică legumicul
tura și cresc pomi fructiferi (gu
tui, piersici). Mai sînt și alte por
țiuni — Sileasa, Zăbava, Rusca, 
Dunavăț — care sînt apte pen
tru agricultură urmînd să se sta
bilească care culturi sînt cele 
mai potrivite aici. Prin aplicarea 
unei agrotehnici și a unor mij
loace ameliorative corespunză
toare va putea fi asigurată baza 
cerealieră pentru populația lo
cală și pentru creșterea anima
lelor. Zootehnia va beneficia de 
pășuni amenajate pe unele grin
duri.

Zonele cu terenuri sărăturate 
sau în curs de formare vor fi fo
losite de culturile silvice desti
nate obținerii celulozei, stabilin- 
du-se totodată eficiența econo
mică a producției, vîrsta optimă 
de tăiere și modul de regenerare 
a culturilor de plop și salcie. Ni
sipul care acoperă aproape 20 000 
ha din grindurile Deltei și din 
cele de pe litoralul mării, va fi 
fixat prin plantări masive de sal- 
cîm, pin și unele specii de arbuști, 
în grindul Caraorman există ni
sipuri utile pentru siderurgie, a 
căror valorificare e o chestiune 
de timp. Se vor face cercetări 
asupra principalelor elemente 
faunistice și pentru aclimatiza
rea unor specii care să mărească 
.potențialul cinegetic al Deltei. 
Unele păsări și animale de apă 
vor fi valorificate pe scară in
dustrială. Creșterea nutriei în
condiții extensive, folosind ca
hrană papura, actualmente neva
lorificată, va asigura mari canti
tăți de blănuri la prețuri accesi
bile.

Acest amplu plan de cercetări 
vizează valorificarea armonioasă 
a bogățiilor din paradisul Deltei, 
cu grija de a păstra echilibrul 
biologic și frumusețea naturală 
a uneia dintre puținele delte ce 
mai există azi pe suprafața te
restră.

urmați, de o replică de a sa s 
„Dacă s-ar desființa mîine 
U.J.C.A.P., aș fi primul care 
m-aș bucura că am scăpat de 
această belea". Ne întrebăm; 
Este nevoie de așa ceva, cînd ar 
fi mult mai simpiu să desființăm 
astfel de indivizi pentru care, 
sub pretextul terenului, se pun 
cai și căruțe, oameni de serviciu, 
în fond aveam să aflăm mai târ
ziu, omul venise la o nuntă în 
Gătaia.

Plecăm spre cîmp. în locul 
numit „Cîmpul Mare", circa 250 
de elevi de la școala generală și 
liceul din localitate tocmai în- 
cheiau recoltatul de pe o parce
lă de 44 hectare, urmînd ca apoi 
să treacă într-alta de 30 hectare. 
Tovarășul președinte ne dă cîte
va nume de tineri ai căror pă
rinți, deși sînt țărani cooperatori 
nu se prea spetesc muncind în 
vreme ce despre ei își exprimă 
cuvinte de caldă mulțumire: 
Cornelia Foghiș, Maria Luca. 
Alți elevi citați și de către pro
fesorul Nicolae Neamțu, directo
rul adjunct al școlii, țin să se si
tueze alături de părinți pe trep
tele de sus ale rezultatelor : Gri- 
goraș Dorin, al cărui tată este in
giner Ia I.M.A., Mihai Velceov> 
tata șofer Ia C.A.P., Mihai Rota
ru, tata brigadier la I.A.S., cu toți 
intră în coloana dinainte a e- 
xemplelor pozitive.

în final ne adresăm secretaru
lui comitetului comunal într-o 
încercare de a desprinde aportul 
celorlalți tineri din comună în 
campania agricolă de toamnă. 
„Păi am mobilizat toți tinerii, 
vine prompt răspunsul. 240, zi
cem noi. Și restul de pînă la 
580 cîți sînt în evidența organi
zației, mai întrebăm noi încă o 
dată ? De pildă cei 45 de tineri 
de la spital, 24 de la I.I.L., cei 
40 din cooperația de consum și 
tinerii celorlalte organizații, și-au 
propus vreo măsură concretă ?

— Tocmai ieri s-au făcut ta
bele cu cei proveniți din C.A.P. 
urmînd ca apoi să li se reparti
zeze parcele pentru recoltat.

Insistăm.
—■ A, nu, organizațiile U.T.C. 

nu au lut nici o inițiativă. Anul 
acesta nu s-au mai făcut mobi
lizări. Anul trecut da. Era mai 
necesar, aveam mai mult de re
coltat...

Atunci ne-am adus aminte de 
obîrșia acestei optici liniștitoare 
a secretarului. Imediat după ce 
l-am cunoscut, l-am întrebat cum 
stau cu campania agricolă. Mi-a 
răspuns fără să se gîndească 
prea mult. „în 4—5 zile termi
năm". Cît de adevărată este a- 
ceastă afirmație am văzut mai 
sus...

Am prezentat succesiv cîteva 
stări de lucruri, existente pe iti- 
nerariul campaniei agricole de 
toamnă din județul Timiș. Toate 
au darul de a demonstra succe
siv și dimpreună în același timp 
numeroasele lacune existente în 
sistemul de organizare, desfășu
rare și control a muncii din ju
deț. Timpul frumos din zilele a- 
cestea, impune o grabnică elimi
nare a lor.

ION DANCEA

Cea mai tînără 

hidrocentrală 

și-a îndeplinit 

planul cincinal
Primul hldroagregat al centralei 

de la Porțile de Fier a pulsat In 
sistemul eiectroenergetic național 
aproape 70 000 000 kWh energie 
electrică. Tn acest fel. energeticie- 
nii celei mai tinere hidrocentrale 
a țării și-au îndeplinit sarcinile 
anuale de plan. Principalii factori 
care au contribuit la obținerea a- 
cestui succes sînt, după cum pre
cizează Stelian Dedu. Inginer șef 
al hidrocentralei de Ia Porțile de 
Fier, intrarea In funcțiune a aces
tui hldroagregat cu 45 de zile 
înainte de termen, funcționarea 
ireproșabilă a turbinei, a generato
rului electric, transformatorului de 
forță, instalațiilor anexe și exploa
tarea lor corectă. Totodată, pu
terea efectivă a grupului a spo
rit proporțional cu creșterea di
ferenței de nivel a apei, de la 5# 
Ia 65 și chiar la 75 Mw.

!n același timp, Ia agregatul nr. 
2 s-a încheiat cu bune rezultate 
prima etapă a probelor tehnolo
gice. Au fost astfel inaugurate 
probele finale, premergătoare 
conectării sale la sistemul elec
troenergetic național, creîndu-se 
condiții optime pentru ca, pină 
la sfîrșitul anului, economia na
țională să primească în plus, de 
la Porțile de Fier. 135 milioane 
kWh energie electrică.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

s-au integrat perfect exigențelor 
producției : îndeplinesc și chiar 
depășesc cu regularitate normele 
și realizează produse de calitate. 
Cei 70 proaspeți strungari anga
jați doar cu cîteva luni în urmă 
vin să le reediteze performan
țele.

— Sînt bine pregătiți. Multi 
dintre ei au ajuns să dea pro
duse de cea mai bună calitate 
și la timp. Stan Gheorghe, Ion 
Bujoreanu, Ion Tudorache și nu 
numai ei, după patru luni de la 
angajare se numără deja printre 
cei mai buni muncitori ai sec
ției. (Mibai Chirvase, maistru la 
atelierul inele mici).

Secretul ? Ni-1 divulgă tova
rășul Dumitru Balaban, respon
sabilul grupei de învățămînt : 
In anul ill in perioada de prac
tică ucenicii lucrează efectiv pe 
mașini, în două schimburi, la 
locurile de muncă unde vor fi

ai" — spune o vorbă. Cu gindul 
la ea maistrul are grijă să-i ru
leze pe elevi pe la mașini astfel 
încît la angajare să poată lucra 
la nevoie pe oricare din ele. Fa
brica de rulmenți din Birlad iși 
pregătește astfel temeinic viitorii 
muncitori și nu mai are de în- 
tîmpinat dificultățile întilmte in 
alte întreprinderi.

curcă de la început" (maistrul 
Vasile Lungu de la secția uzinaj) 
la celelalte două întreprinderi 
nici unul dintre absolvenții nou 
angajați în primele luni nu-și 
realizează normele.

Ce calificare o mai fi și aceea 
cind strungarul nu știe porni 
strungul, nu este capabil să des
cifreze un desen sau să aleagă

\
meroși muncitori care după un 
an și trei luni de la angajare 
continuă să rămînă sub normă, 
nereușind să-și completeze pe 
parcurs golurile în pregătirea cu 
care au venit din școala profe
sională. La Șantierul naval Ga
lați, numărul acestora este de 
peste 20. Cauza principală ? Ați 
ghicit-o, desigur. Cheia insucce-

La examenul sever al
activități de producție

Precizia — o primă condiție a calității (U.R.E.M.O.A.S. — București).
Foto : C. CIOBOATA

angajați.
S-a înțeles deci că practica este 

o chestiune fundamentală în în
sușirea meseriei găsindu-se o 
modalitate de împletire a ei cu 
pregătirea teoretică. Maiștrii, 
direct interesați în calificarea 
corespunzătoare a elevilor repar
tizați să lucreze în secție, urmă
resc îndeaproape 
profesională. Cu 
să îndeplinească 
producție cînd vor 
citori. „Cum ți-i

evoluția lor 
ei vor trebui 
sarcinile de 
veni ca mun- 
crești, așa îi

Nu putem, din păcate, pune un 
semn de egalitate intre strunga
rul debutant de la Fabrica de 
rulmenți Birlad și cel de la Șan
tierul naval Galați, de la Uzina 
de construcții industriale și ru
tiere „Progresul“-Brăila sau 
UREMOĂS București, chiar dacă 
ei apar egali ca absolvenți ai 
unei școli profesionale. Sau nu-i 
putem considera la fel pe toți. 
Intrucît rezultatele obținute de 
ei pe parcursul primului an de 
activitate productivă nu admit 
semnul de egalitate. Dacă la 
Uzina de construcții industriale 
și rutiere „Progresul“-Brăila ,.20 
la sută dintre absolvenți se des-

regimul de așchiere corespunză
tor ? Ce meserie cunoaște, de 
exemplu, Traian Lepădatu de 
la „Progresul“-Brăila care în opt 
ore abia a reușit să facă 20 de 
piulițe cînd timpul afectat pen
tru ele era de numai două ore și 
jumătate. Sau Petru Maravelă de 
la aceeași uzină care după cîteva 
zile de la angajare este nevoit 
să zăbovească asupra unei piese 
de opt ori mai mult decît preve
de norma, chiar dacă maistrul 
Nicolae Ivanov i-a executat-o 
in prealabil pentru a-i arăta 
cum se face ?

în toate cele trei întreprinderi 
consemnate mal sus, există mi

selor arătate o găsim în faptul 
că la toate cele trei întreprin
deri, elevii școlilor profesionale 
fac practica, inclusiv cea din 
anul trei, ca atașați pe lingă 
muncitori la mașini și nu ca 
lucrători. Din an în paști se mai 
ivesc ocazii cînd pot să lucreze 
și ei efectiv la strunguri, cîteva 
ore. în rest, privesc, se plimbă 
sau îndeplinesc mici servicii 
străine de meserie. Lucru cu
noscut, muncitorul în acord 
nu-și poate permite să cedeze 
mașina ucenicului pentru că ar 
periclita îndeplinirea planului și 
a cîștigului său. Or, elevul tre

buie să învețe meseria lucrînd

efectiv Ia mașini. Pentru aceasta 
este necesa/ă însă, ca o soluție 
verificată, cu bune rezultate, în
ființarea, de preferință în cadrul 
întreprinderilor, a atelierelor- 
școală, în care elevul să aibă po
sibilitatea să-și formeze deprin
derile practice necesare meseriei 
în care se califică. Sînt destule 
exemple pozitive care pledează 
pentru această modalitate. Inutil 
să mai spunem, și cu siguranță 

nu sîntem prirnii care o facem, 
întreprinderile beneficiind de 
școli profesionale au tot intere
sul să contribuie la înființarea 
atelierelor-școală. la crearea con
dițiilor materiale necesare pen
tru ca practica în producție a 
elevilor să nu mai fie o forma
litate. S-ar evita astfel situația 
cînd o serie de muncitori din 
anul I, nu-și pot asigura prin 
muncă nici 50 la sută din sala
riu, cînd neputînd face față di
ficultăților mari pe care i Ie 
oferă producția, preferă une
ori să achite școlarizarea și 
să _se dedice altei munci. N-ar 
mai fi necesare nici soluții
le de compromis ale întreprin
derilor pentru a le asigura 
muncitorilor debutanți parțial 
diferența de salariu pe care nu 
și-o pot cîștiga la început, spre 
a-i menține în întreprindere, 
prin acordarea unei șanse de 
reabilitare. Intrăm însă deja în 
hățișul unei alte probleme des
pre care vom vorbi într-un arti
col viitor.
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într-o discuție recentă, tov. 
Gheorghe Stanică, prim secretar 
al Comitetului municipal Tirgo- 
viște al U.T.C., se arăta total 
nemulțumit de insuccesul spora
dicelor acțiuni eultural-distracti- 
ve inițiate, de regulă, în cadrul 
Casei de cultură : „Am organizat 
cîteva seri de dans. Nu au reu
șit. Vin prea puțini tineri. Poa
te că nu am înțeles noi specificul 
orașului, preferințele și posibili
tățile tinerilor noștri. Dacă nu 
om avut- nici o acțiune de real 
succes, cum am mai pqtea pune 
problema permanentizării lor

Și, considerăm noi, dacă acțiu
nile inițiate — între care nu 
dansul este cea mai însemnată — 
nu s-au impus, dacă /permanen
tizarea" Iot nu a putut intra în 
discuție, s-a permanentizat, în 
cele din urmă, indiferența comu
nă, a organizatorilor și a masei 
de tineri, față de destinul aces
tor acțiuni. Aflăm că „a existat 
un plan de acțiuni cultural-dis- 
tractive pe timpul cerii, dar pen
tru perioada de toamnă și iarnă 
nu s-a întocmit încă un aseme
nea plan", ceea ce spune totul. 
Sau nimic. Pe timpul verii a 
existat un plan de acțiuni, dar 
simpla existență a planului nu a 
putut ține locul unor acțiuăi 
reale, interesante. ,>E adevărat, 
nu am organizat acțiuni în aer 
liber pe timpul verii, deși am 
fi avut unde".

In perioada aceasta, sediul ac
țiunilor cultural-distractive ar 
trebui să fie Casa de cultură. Dar 
nu este. în programul așezămîn- 
tului respectiv, duminicile sînt 
„asaltate" cu regularitate de... 
cercul de filatelie, de matineele 
dansante care „dansează" în gol, 
de „activitățile de club" secun
dare, plictisitoare și enervante 
în cele din urmă.

Despre ce acțiuni cultural-dis
tractive mai poate fi vorba, dacă 
nici comodele seri de dans nu 
reușesc ? Și, în fond, de ce nu 
reușesc nici acestea ? A existat o 
orchestră în cadrul Casei de 
cultură, dar s-a dezmembrat.

cîte sînt, acțiunile organizate în 
cadrul Casei de cultură să fie 
cunoscute și sprijinite activ de 
comitetul municipal U.T.C. în
tr-o dimineață de sîmbătă, ne-am 
interesat ce acțiuni sînt prevăzu
te pentru după amiaza respecți-

Planuri peste 
planuri 

și deasupra 
alte planuri

Pe timpul verii exista o forma
ție, dar era a sindicatului de pe 
lingă Uzina de utilaj petrolier. 
Acum se pune problema organi
zării unei formații instrumen
tiste pe lîngă Casa județea
nă a creației populare, dar este 
necesară, în primul rînd, „re
animarea" instrumentelor muzi
cale degradate în îndelungata 
lor „custodie" și așa mai depar
te. După cum se vede „proble
me" dintre cele mai grave stau 
în fața celor care răspund de 
utilizarea bazei materiale, de ac
tivitatea culturală destinată tine- 
retulrt.

Ne-am fi așteptat ca. atîtea

vă, dar nu am putut primi nici 
o relație ! Ni se spune că „de 
la o vreme. Casa de cultură nu 
ne trimite și nouă măcar un e- 
xemplar din planul de muncă". 
Din nou, deci, este invocată pro- 
blema-fantomă a colaborării drept 
„barieră" și, deci, scuză puerilă 
a inactivității.

Sentimentul de insatisfacție, 
mărturisit cu sinceritate de fac
torii de conducere ai Comitetului 
municipal U.T.C., este, la urma 
urmei, nu numai justificat, ci și, 
de loc paradoxal, promițător. A- 
cest sentiment s-a născut din 
conștiința decalajului dintre po
sibilitățile- existente, verificate,

într-o practică nu prea îndepăr
tată, și insuficienta valorificare a 
acestora la nivelul organizațiilor 
din municipiu.

In 1968, anul reorganizării ad- 
ministrativ-teritoriale, organele 
județean și municipal U.T.C. 
au pornit la drum cu un entu
ziasm prezent într-o serie mai 
largă de acțiuni. Pe lîngă ecoul 
lor imediat în rîndul tinerilor, a- 
ceste acțiuni, organizate la nive
lul municipiului sau județului, 
ar fi putut constitui un excelent 
ghid pentru activitatea organiza
țiilor U.T.C. din întreprinde
rile, instituțiile și liceele loca
le. Dar, din păcate, comitetul 
municipal U.T.C. nu a urmărit 
mutarea centrului de greutate 
al muncii cultural-educative la 
nivelul organizațiilor ceea ce 
ar fi dus la a. diversificare via
bilă, la un plus de interes și de 
inițiatiă.. Lipsite de o bază 
largă, aceste acțiuni au de
venit, cu timpul, monotone, obo
sitoare. Anul acesta, de exemplu, 
concursul „Tinere speranțe" s-a 
desfășurat într-un anonimat a- 
proape... perfect, iar serile cul
tural-distractive ale elevilor nu 
s-au „relansat", cu toate că ar 
fi fost timpul.

Tov. Gheora’ne Stănică afirma: 
.•Tinerii noștri ou idei, dar nu 
știu să le dea viață". Să fie a- 
devărat ? Cîte idei, cîte inițiati
ve s-au înregistrat la nivelul or
ganizațiilor ? Și cîte din ele au 
prins viață, nu prin efortul de 
gîndire al unora dintre uteciști, 
cît printr-un efort de acțiune al 
organizațiilor, dacă, evident, se 
poate sorbi de ..efort" în dome
niul atît de sensibil al muncii de 
educație ? Și, la urma urmei, 
ideile nu se pot naște decît din- 
tr-o experiență proprie.

AL. DUMITRACHE

PRIMUL
GONG LA
CONSER
VATOR

Anul muzical internațional 
Beethoven, an de adevărată 
sărbătoare a artei sunetelor 
constituie, pentru muzicieni și 
melomani, pe lingă revelația 
întîlnirii cu pagini mai puțin 
cîntate din opera Titanului 
descoperirea, în interpretarea 
lucrărilor consacrate, a unor 
sensuri noi, nebănuite. Simfo
nia a Vl-a, Pastorala și Im
perialul, Concertul nr. 5 pen
tru pian și orchestră au alcă
tuit programul celui dinții 
concert al actualei stagiuni a 
Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu", stagiune eare, în 
continuare, se anunță deose
bit de darnică tn lucrări cla
sice.

Numărul redus de repeti
ții, ca și schimbările inter
venite ocazional în struc
tura Orchestrei de Studio 
și-au spus cuvîntul, nivelul in
terpretării fiind sub măsura 
așteptărilor. Menținmdu-se, 
aproape tot timpul la o sim
plă descifrare a notelor în
scrise pe portative, instrumen
tiștii au oferit o transpunere 
lipsită de nerv, pe alocuri 
chiar plată. Lipsa de acordaj 
a instrumentelor de suflat din 
lemn a dus la deformarea 
muzicalității unor fraze ajun- 
gînd pînă la pierderea oricăror 
semnificații inteligibile. Ar fi, 
totuși, necesar să facem o 
precizare. Cele trei orchestre 
alcătuite din studenții Conser
vatorului au în realitate numai 
doi dirijori: Viorica Dumitru 
și Al. Șumski. Ultima orches
tră și-a schimbat, an de an, 
profesorul și dirijorul ceea ce 
a dăunat nu numai procesului 
de invățămînt propriu zis, — 
„cursul de orchestră" fiind 
similar oricărei alte activități 
didactice —, și pregătirii 
fiecărui instrumentist (la sfir- 
șitul anilor de studii aceștia, 
repartizați la diverse filarmo
nici au nevoie de o practică 
prealabilă de ansamblu).

La pupitrul dirijoral, Gri- 
gore Iosub a căutat să impună 
vivacitată dialogurilor orches
trale, n-am înțeles însă de ce 
a evitat, cu îndîrjire aproape, 
finalurile de frază marcate în 
partitură cu fermata cînd ast
fel de omisiuni nu fac decît 
să extirpeze pasajele de cursi
vitate melodică.

Talentat și sensibil, pianis
tul C. lonescu — Vovu are 
o tehnică egală, un bun tușeu 
și, mai ales, posedă acea ști
ință de a nu exagera în mînu- 
irea pedalei. A reușit să ofere 
o interpretare de virtuozitate, 
caldă și destul de personală.

GH. P. ANGELESCU

PRO ȘI CONTRA

C
hiar și puținele 
comentarii de care 
s-a bucurat aceas
tă extrem de uti
lă „critică a criti
cii" întreprinsă cu 

nerv polemic de Cornel Reg
man mărturisesc cel- mult 
condescendenta cu care criti
ca e dispusă să se privească 
intr-o oglindă ce nu e aceea 
pe care și-a confecționat-o cu 
destulă bunăvoință. Adevărul 
este că nimeni n-a întreprins 
cu asemenea fervoare detecti- 
vistică o „vînătoare" de erori, 
excese. ticuri, stratageme 
(mai mult ori mai puțin în
chipuite) care, în viziunea lui 
Cornel Regman, pîndesc exer
cițiul critic din toate părțile. 
Făcută sub auspiciile unor 
„serioase" declarații războini
ce, „critica criticii" este în 
fond o invitație neprotocola
ră la confruntarea mai vie și 
mai sinceră a opiniilor, va
riantă polemică a plăcerii și 
nevoii dialogului.

Cornel Regman face din cri
tică o comedie satirică și din 
critici niște personaje ..trăite" 
de această comedie. Spectaco
lul la care ne invită se „ține" 
pentru că defectele ironizate 
ori satirizate nu sînt, cele mai 
multe. închipuite ci reale și 
chiar dacă nu se produc in 
proporții de masă, ele nu sînt 
mai puțin dezagreabile. în 
mare măsură „victimele" lui 
Cornel Regman sint criticii în 
calitate de cronicari literari 
și se înțelege imediat că ale
gerea foiletonisticii drept cimp 
de vînătoare oferă defectelor 
cea mai expresivă înfățișare. 
Ironistul nu adoptă însă un 
ton doctoral, plin de ifose 
științifice și atunci defectele 
criticii capătă un regim de 
maladii comice. Ființa criticii 
suferă în viziunea lui C. Reg
man de o invazie de boli. 
„Zarva inițială", „dereglajul 
în funcționarea articulațiilor", 
tulburarea în „proporții de 
psihoză colectivă", „furia fi- 
lozofantă", „ipoteticul puhoi 
de entuziasm", „practica do- 
pării", „etichetările apoteoti
ce", „genuflexia" și multe alte
le, sînt inventariate și propu
se tratamentului... medical. 
Luînd „temperatura elogiilor" 
izvorite din „colegialitatea rău 
înțeleasă", C. Regman desco
peră „metaforita", boala criti
cului metaforizant și citează 
copios din arsenalul de meta
fore militare, alimentare, ^sto
matologică și în genere ana
tomică". Nu importă din ce 
pricini, rezistent la tempe-a- 
tura unor astfel de elogii, 
C. Regman dezvăluie ridico
lul situației, amendează entu
ziasmul exagerat al primirii 
unor cărți Și. dacă nu întot
deauna „micșorarea" este me
ritată. descoperirea precarită
ții mijloacelor cu care o carte 
poate fi mărită nu este mai 
puțin revelatoare.

Exclusivismul în critică

pare a-i da lui C. Regman 
cele mai mari neliniști și ati
tudinea sa este perfect în
dreptățită cu atît mai mult 
cu cît este dintre cei care-1 
cunoaște destul de bine din 
proprie experiență. Nou sau 
vechi, acesta rămine la fel de 
penibil și criticul îi divulgă 
tocmai înfățișarea ridicolă. Nu 
s-ar putea spune însă că ticul 
punerii la punct și al decre
tării adevărului lfpsesc aces
tei „critici a criticii", dimpo
trivă. în scrisul atît de vioi 
al lui C. Regman un atare tic 
se topește în simțul umorului, 
îneît textul nu capătă aer de 
circulară. Totuși, nu pot să

în „cîmpul" criticii a unei 
mulțimi de boli este indiscu
tabilă, atît de indiscutabilă 
îneît chiar „critica criticii" 
contractează simptomele uno
ra. Operațiunea devine ast
fel cu atît mai convingă
toare cu cît medicul în
suși împrumută boala de la 
pacient. E un fel de a spune 
că ceea ce face Cornel Reg
man conține serioase riscuri 
— de care criticul mărturiseș
te că e conștient — inclusiv 
pe acela al contaminării. Rea
le. simptomele tuturor bolilor 
criticii nu sînt atît de cuminți 
față de cineva care le răsco
lește neluîndu-și totdeauna

CORNEL
REGMAN:

CICĂ 
NIȘTE
CRONICARI

nu observ un anumit ton re
ferențial, de bilanț trimes
trial : „Toate acestea (argu
mentarea onestă, cultura, pro
bitatea, ambiția de perfecțio
nare etc. — n.n.) se răsfrîng 
favorabil asupra ansamblului 
activității în acest domeniu, 
care a abandonat ca pe de
prinderi urîte tocmai porni
rile care sfidau (...) Partea 
care revine de drept nuanței 
a sporit și ea. (...) Argumen
tarea și-a însușit (...) Și s-a 
îmbunătățit, firește, o dată cu 
aceasta, tehnica (...)“ Apoi se 
dau exemple. Nu lipsesc, fi
rește, necesarele rezerve ca 
situația să nu pară prea roză, 
iar referenttil inconștient de 
lipsurile care mai există : 
„mai sînt — e drept — și e- 
zitări. false rezolvări, și chiar, 
citeodată. manifestări..." Iată 
și tipica încheiere menită să 
țină spiritul treaz : „N-aș pu
tea încheia aceste rînduri fără 
a evoca recrudescența, desi
gur în forme schimbate, a u- 
nei tentative de a eluda ar
gumentul. I-am zis : ridicarea 
tonului". Curat ridicare !

Insă ascuțimea observării

măsurile de precauție. Nive
lul tratării unora este rudi
mentar și atunci cădem fără 
să știm în plasa bolii (în 
Poet și critic, de exemplu, 
indulgența este o formă a 
compasiunii înțelegătoare față 
de o anumită psihologie con- 
juncturală). In schimb, foile
toane ca Grigore Hagiu asu- 
mîndu-și riscurile, Nicolae 
Velea — de la adorație la mo
lestare (o viziune perfect sus
ținută însă asupra căreia plu
tește o îndoială : nu cumva e 
Velea un „umorist", . „paro
dist" pentru că este criticul 
un polemist a cărui armă, iro
nia, intră în opera analizată 
nu doar ca instrument însă 
chiar în compoziția ei inti
mă ? ! în orice caz, Velea în 
lectura lui C. Regman — cu 
elemente recunoscute și ca a- 
tare preluate de critic din 
„exegezele" altora — este 
plauzibil). Cezar Baltag — se
lecție din selecție, Al. Ivasiue 
și aventurile scriiturii (în 
fond, cu toată acreala, un ar
ticol favorabil scriitorului),

Totul despre Tepeneag, „în
geri biciulți" sau suprarealism 
fără voie (desființare magis
trală, făcută, cum scrie C. 
Regman undeva. a doua zi 
după festivități!), propun 
substanțiale revizuiri pe care 
numai reaua voință, „colegia
litatea rău înțeleasă" și. în 
general, toate celelalte mala
dii ale criticii o vor putea 
împiedica să le ia în consi
derație. Și dacă ținem seama 
de faptul că vînătoarea se 
petrece pe textele unor cri
tici dmtre care cîțiva doar 
nu sînt „autorități" e ușor de 
prevăzut ' ce ecou mai adine 
pot avea propunerile lui C. 
Regnten : niciunul.

„Critica criticii" simbolizea
ză însă- și o’ situație oarecum 
specială. Cornel Regman des
coperă în critică nesuferite 
reflexe Urzii ale atitudinii 
belferești eu care Mitică al 
lui Caragiale, filozof de oca
zie, demagog la cerere, patetic 
pe mize mici, prăpăstios din 
te miri ce, adine în interjec
ții, în fine, limbut peste mă
sură, consideră fenomenele 
vieții, ale morții și ale.„ lite
raturii. Neposedînd vocația 
magistraturii imperturbabile 
a lui Maiorescu, C. Regman 
este totuși un maiorescian 
care nu-și ia adversarii de 
sus ci se amestecă printre ei, 
împrumutîndu-le adesea to
nul și exagerările. în defini
tiv, mai toate „viciile" criti
cii nu sînt, cum prea des pă
rem a crede, „de conjunctură" 
ci de structură. Conjunctura 
nu e decît ocazia în care vicii 
vechi izbucnesc cu forța pe 
care le-au conservat-o atîtea 
încercări de reprimare (ince- 
pînd. să zicem, cu acel „în 
lături!“. al lui Maiorescu). 
Este vorba de acel tip de cri
tică larg și de mult cunoscu
tă, animată — ar zice Cornel 
Regman — de o rabelaisiană 
poftă de a-și da drumul la 
gură. Multe enormități („furia 
filozofantă"), . abundența elo
giului și a extazului (în pro-g 
porții și în ton uneori „misti-J 
ce"), umflarea caracteristică 
a textului menit să facă ordi
ne. adică să dezumfle, toate 
acestea vin dintr-o limbuție 
specială. Divulgarea efectelor 
ei hilare și periculoase este 
făcută cu mare vervă (uneori 
cam limbută !) de un spirit 
mușcător. „Cică niște croni
cari..." este o carte de critică 
activă, plină de riscuri însă 
la antipodul plicticoaselor con
templări, distanțate de „feno
menele" vieții literaturii, din 
serioasele cărți de critică. 
„Scandalul" lui Cornel Reg
man ne revelă tîrziu însă 
substanțial un critic necesar.

C. STĂNESCU
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REPLICI LA ARTICOLELE PUBLICATE

PRECIZĂRI
Cu privire Ia problemele ridicate în an

cheta ..Telecinematecs un echilibru fragil" 
am primit din partea tov. OCTAVIAN 
SAVA, următorul răspuns t

In ancheta publi- 
de ziarul dv. 

30 septembrie 
sub titlul1970 

„Telecinemateca — 
un echilibru fragil" 
s-au strecurat unele 
afirmații și inexac
tități care ar putea 
stîrni nedumeriri și 
confuzii în rîndurile 
cititorilor și pe care 
am dori să le clari
ficăm :

Se spune în intro
ducere de către au
torul anchetei — 
Tudor Stănescu — 
„cum sînt prezenta
te filmele, știm : 
miercurea — Tele
cinemateca, vine
rea și duminica — 
filme în reluare".

Cine urmărește 
programul de tele
viziune știe că du
minica pe ' progra
mul I se transmit 
aproape numai fil
me în premieră (în 
1970 26 de premiere 
pe țară și numai 2 
filme care au rulat 
pe ecranele cine
matografelor).

Studentul Lucian 
Zercheș afirmă : 
..s-a încercat, trei 
săptămîni la rînd, o 
trecere în revistă a 
neorealismului".

In anul acesta 
s-au difuzat nu trei 
filme neorealiste, ci 
șapte, prezentate de 
criticul Florian Po- 
tra. Ele continuau o 
serie începută încă 
din 1969. Este ade
vărat că aceste fil
me n-au 
prezentate 
succesiune 
gică. 
ceasta 
obținerea

putut fi 
intr-o 

cronolo- 
deoarece 

depinde de 
copiilor

a-

sau a licențelor de 
la producătorii 
străinătate.
jungem la afirmația 
tovarășului profe
sor Ștefan Mihăilă: 
„Arhiva Națională 
de Filme poate pune 
la dispoziție întot
deauna, din miile 
de filme pe care le 
are, doar pe cele 
mai bune". Oare iși 
închipuie tovarășul 
profesor sau cel 
care a elaborat an
cheta că nu ne-am 
gîndit și noi la asta?

Dar. din păcate, 
Arhiva Națională nu 
ne poate pune la 
dispoziție aceste fil
me. Convențiile in
ternaționale inter
zic cinematecilor să 
introducă în circui
tul comercial sau la 
televiziune pelicule
le care se 
fondul lor, 
rent de vechimea a- 
cestor pelicule. Pu
ținele filme străine 
care au rulat de la 
Arhiva Națională 
au fost obținute > de 
către Televiziune 
numai plătind în 
prealabil ' producă
torilor o sumă des
tul de mare în va
lută. Pentru alte 
filme cererile aces
tora sînt exagerate 
sau, respectivele pe
licule n-au deloc li
cență pentru a fi 
prezentate pe micul 
ecran.

Tot tovarășul Zer
cheș reproșează Te- 
lecinematecii pro
gramarea unui fi!m 
„minor" cum este 
..Bonjour tristesse", 
propunînd ca o ast
fel de peliculă să

din 
Aici a-

profe-

află în 
indife-

(David Niven, De
borah Kerr. Jean 
Seberg). Filmul a 
fost urmat de o dis
cuție în contradic
toriu asupra valorii 
sale, pe care de alt
minteri D.I. Suchia- 
nu a considerat-o 
foarte ridicată.

în lipsa unei 
moteci bogate 
să aparțină

într-o 
Și 

„Bonjour 
n-a rulat 
telecine- 

l a fost 
joi, pe 

programul II în ca
drul rubricii „Film 
pentru cinefili", a- 
vînd în vedere 
ma cărții, 
regizorului 
Premiger) șî 
buția

fie difuzată 
altă zi. Asta am 
făcut.
tristesse" i 
în cadrul 
matecii. El 
prezentat

fai- 
numele 

(Otto 
distri- 

prestigioasă

fil-
care 

să aparțină Televi
ziunii, este greu să 
prezentăm o istorie 
a celei de a 7-a ar
te realizată pe școli, 
curente, personali
tăți. în curînd vom 
iniția însă pe pro
gramul II o emisiu
ne de istorie a 
nematografiei 
trată nu cu I 
în întregime, ci 
secvențe 
tive, pe care Arhi
va ni le poate pune 
la dispoziție. Dacă ------------ se va 

de succes 
reluată în 1971 
programul I.

i ci- 
ilus- 

filme 
cu 

semnifica-

emisiunea 
bucura 
va fi 
Și pe

In aceeași emisiu
ne vom prezenta și 
filmele «Din perioa
da de început a ci
nematografiei noas
tre, din spațiul ace
la „necunoscut" care 
a culminat cu „O 
noapte furtunoa
să..."». Deși în trea
căt fie spus aceste 
filme nu sînt „necu
noscute", fiind pre
zentate la Televi
ziune în cadrul unui 
ciclu susținut de 
criticul B. T. Râ- 
peanu ; ele vor fi 
reluate.

Cu aceste comple
tări, considerăm că 
ancheta publicată 
în „Scînteia tinere
tului" conține nume
roase sugestii inte
resante pentru acti
vitatea noastră, 
gestii de care 
vom strădui să 
nem seama.

su-
ne
ți-

„în arșița nopții", 
film care cîștigă ini
ma distribuitorilor 
noștri și rămine sin
gur pe ecran în timp 
ee „Canarul și visco
lul" e trimis la „Cen
tral" să concureze cu 
„Dreptul <lc a te 
naște" și la „Gri- 
vița" cu filmul de a- 
venturi „Aurul", în 
proporții de două 
spectacole la patru, 
în sfîrșit, în această 
săptămînă, e împins 
într-o mică sală de 
periferie, la „Vol
ga"...

Convinși că încu
rajarea producției 
noastre de filme tre
buie să țină de o le
ge nescrisă nu putem 
decît regreta un ase
menea mod de pro? 
gramare cum este cel 
mai sus amintit, Mai 
ales că nu este, din 
păcate, unicul caz. 
Mai ales că știm că .._ Ai— 0 crasă

precum 
muzica" 

cităm

„Testa- 
Orfeu".

trag îm- 
westernului

ECRANUL TOAMNEI,
TOT FĂRĂ ȚINUTĂ

bucu- 
oferit

în cele trei săptă
mîni ale lunii octom
brie ecranul 
reștean a 
două comedioare :
„Hibernatus" (cu un 
Louis de Funes în 
suspectă diluție .co
mică) și „Frunza de 
viță", un palid film 
de război — „Aurul", 
un western degradat 
— ,.O sută de cara
bine" și „De șapte ori 
șapte", falsă parodie 
și fals film polițist. O 
singură remarcă : un 
Sehlessinger, o ecra
nizare după Thomas 
Hardy — „Departe de 
lumea dezlănțuită", 
anunțat de la începu
tul lunii ne va fi — 
să credem în promi
siune ? — dat pe e- 
crane abia la sfîrșitul 
acestei săptămîni...

Deci, fără pres
curtări, și așa mai 
departe... Adică, în 
continuare, „Doina" 
singura sală speciali
zată 
cei 
să-și

în filme pentru 
mici continuă 
neglijeze be-

neficiarii de drept. 
Zilnic matineu cu 
„program pentru co
pii" și, după amiază, 
profil de cinemato
graf pentru reluare : 
„Călugărița" — ecra
nizarea cărții lui Di
derot — „BIow-up“. 
Refuzul acesta sis
tematic face ca noro
cul spectatorilor copii 
să rărnînă, în ceea 
ce privește filmul, 
doar serialele televi
ziunii „1 001 de seri" 
și „Aventurile lui 
Huckleberv Finn".

La cinematograful 
Central după cum ne 
informează „Ghidul 
cinematografelor Ca
pitalei" : „cinemato
graf de artă care 
prezintă în premieră 
sau în reluare opere 
cinematografice re
marcabile, definitorii 
pentru personalitatea 
artistică a unor mari 
cineaști și interpreți 
din domeniul celei de 
a șaptea arte", e pre
zentat unul dintre 
cele mai rudimentare

filme : „Dreptul 
a te naște". Curat 
marcabil și definito
riu pentru arta a șap
tea !

Mai grav, penibila 
melodramă, s-a aflat 
la concurență cu o 
recentă producție a 
Casei de film Bucu
rești. Ceea ce ne 
face, încă o dată să 
ne întrebăm :
CUM STNT PRO
GRAMATE FILMELE 

ROMÂNEȘTI 
„Canarul și visco

lul" a avut de la bun 
început o nepotrivită 
programare pe ecra
nele bucureștene. In- 
tii. premieră la ..Ca
pitol" : apoi zilnic 
doar două spectacole 
de seară, la orele 19 

la 21, concurat de

de 
re-

Și

un film de 
vulgaritate 
„Patricia și 
— ca să nu 
decît un ultim exem
plu — colindă de 
peste o lună de zile 
prin aproape jumă
tate din numărul să
lilor de spectacol ale 
orașului. Și distribu
itorii sînt mulțu
miți...
CINEMATECA —UN 

TITLU ONORAT
Știm, cu o floare 

nu se face primăva
ră, dar trebuie să 
subliniem că redes
chiderea stagiunii la 
Cinematecă prileju
iește un eveniment 
cinematografic. Sala 
Union devenind o a- 
dresă sigură pentru 
iubitorii filmului. 
Numai programul a- 
cestei săptămîni este 
elocvent : „Un ciclu 
de filme cu Jean Paul 
Belmondo", inițiativă 
salutară avîndu-se în 
vedere prezența acto-* 
rului * în București, 
un medalion „D. W. 
Griffith" și zile ale 
filmului marocan. 
Plus, pentru tinerii 
spectatori un meda
lion Jean Cocteau :

„Orfeu" și 
mentul lui

TOT ÎNTREBĂRI 
CARE ASTEAPTA 

RĂSPUNSUL
Acum nu mai este 

vorba de întrebările 
noastre. De repeta
tele noastre între
bări ci de cîteva din 
cele pe care le pune 
„o voce" din public. 
Una din cele multe : 
„Criticii 
potriva
european. De ce stri
gați, domnilor ? Da
că nu ne plac Gem
ma, Clint, VVinnetou 
și tot neamul 
din vestul 
de ce îi 
ecranele 
Desigur, 
buie să 
De vină sînt cei 
fac filme la noi 
anonimii care le im
portă. Apusul iși per
mite să facă și filme 
proaste care dacă 
n-au succes la ele a- 
casă, au succes în 
România. Noi plătim 
— de ce plătim ? 
Pentru că ne con- 
x ine. Pentru că la noi 
sălile sînt arhipline 
cind e vorba de îm
pușcături (fie și ba
nale), iar cinemato
grafele iși fac planul. 
„Procesul" rulează 
trei zile cu cîteva 
zeci de spectatori ; 
„Adio, Texas" cîteva 
săptămîni „cu locuri 
în picioare". Săptă
mîni pentru că econ- 
lenabil. Alte trei zi
le pentru că — vorba 
aia — „niai așteaptă 
și alții să-l vadă". 
Dacă-i convenabil de 
ce să nu aducem tot 
Texasul pe ecranele 
noastre ? Violența 
merge în drumul ei, 
noi într-al nostru. 
Cumpărăm ieftin și 
„ciștigăm scump" ? 
(Constantin Lucre- 
țianu în revista „Ci
nema").

Cît de scump este 
acest „cfștig" ne-o 
dovedește mediocri
tatea acestui început 
de toamnă cinefilă.

lor 
Europei, 

aducem, pe 
noastre 1 

și aici tre
fle o idee.

ce 
și

TUDOR STĂNESCU

PRO ȘI CONTRA

• •••••••• • o • • ••••••••••

EUGEN
BARBU:

JUR-
NAL

.JURNAL '
ÎN CHINA

IN CHINA
Tema unică — autorului îi 

aparține în exclusivitate tră
irea faptului de viață — 
creează memoralisticii o si
tuație privilegiată. Libertățile 
genului, considerat a fi „su
perior romanului pentru că el 
nu cere logică, construcție și 
are avantajul de a înfățișa 
lumea privită de un singur 
personaj" (Jurnal, 1966), acea 
dezordine aparentă a sumei 
de impresii, conturînd o „har
tă spirituală", definesc, pe 
scurt. Jurnalul în China.

„Ador indiscreția, ca fie
care. Dar nimeni nu e indis
cret in jurnalele pe care le 
scrie" — mărturisește, unde
va. Eugen Barbu avertizind 
asupra sincerității sub zodia 
căreia se desfășoară caleido
scopul de imagini și gînduri. 
Posedat de demonul curiozi
tății. așa cum „cuvintele sînt 
posedate de stări", scriitorul 
oferă o viziune personală, nu
trită și din respectul față de 
scrierea similară a lui G. Că- 
linescu. citat or; folosit ca o 
sursă prestigioasă.

Un material documentar de 
strictă necesitate — destinat 
orientării în probleme cardi
nale — se topește în structura 
scrierii, sporind semnificațiile 
observației pe viu. Unghiuri
le de prospectare sînt diverse, 
incursiunile în istoria marii 
țări orientale (străbătută de 
la Pekin. Șanhai la Nankin, 
Hansce. Cantun și împrejuri
mile acestor zone geografice 
fundamentale ale milenarei 
civilizații chineze) depășesc 
interesul pur exotic.

Paradoxal, la un prozator 
de atmosferă aflăm suficien
tă contribuție intelectuală 
pentru a muta vizibil accentul 
din planul palpabilului în 
acela al abstracției, astfel in
cit Jurnalul să perceapă și un 
efort suplimentar de recepti
vitate. Cu darul plăcerii imen
se de a comunica, scriitorul 
trasează în filigran chipul poli
valent al unei colectivități 
consolidate etnic, derulind 
pelicula unui documentar de 
autentică vibrație cinema
tică. Note și fișe — e\ o- 
eînd nume de oameni, locuri, 
evenimente — sînt însuflețite 
pe rînd într-o elocventă pa
ralelă trecut-prezent, de Ia 
preistorie la epocile medie și 
contemporană.

Jurnal în China — cu ex
cepția unor pasaje de nudă 
descripție statistică — are 
structură de poem — elog:u 
adus acestui ,.popor plin de 
tinerețe, depărtat parcă de 
maturitate și totuși un popor 
vechi", ale cărui virtuți etice 
apar demne de invidiat pen
tru un european. Cultul mun
cii („Grupuri de oameni dis
puși să toace vremea nu car 
de conceput"), de unde și vo
cația invențiilor, ..obsesia ar
tei". discreția manifestării, 
politețea și sociabilitatea lip
site de ostentație ș.a. — con
stituie atributele' esenț !• 
observate de autor în com
portamentul diurn al chine
zului.

VICTOR BIBICIOIU
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w mcr DE IIVTEDEStovarășului Ion Pas
PE HARTA COMERȚULUI

al

PRIMIRI
LA CONSILIUL

R Sal
foto: P. T1NJALA

ecoi

in

și

(Agerpres)

CRONICA U. T. C.

a Tir

noștri 
astfel

de 
Un

slovac 
Sule* 
r.ei U

învățâmin- 
Gavrilescu.

se opri 
acestuia, 
esplana- 

in
sau

de 
de- 
de 

fir-

delegația a 
Ministerul 

Uniunea

t hirer sa/ 445-L

R. F. a Germaniei

maghiar, 
legătură firească 
două momente 

in timp. Cele opt 
au deplasat aici

Ia Bucu-

Au fost, de asemenea, de 
față reprezentanți ai Am
basadei Republicii Federa
le a Germaniei 
rești.

al mișcării

Or-
pionierilor. Ca

au

DE MINIȘTRI

â! Cotiși

Sărbătorirea

CE NE SPUNE
CATALOGUL

(Urmare din pag. I)

Institutul de studii istorice 
de pe lingă Comitetul Central 
al Partidului Comunist Ro
mân. a oferit, miercuri la 
amiază, o masă tovărășească 
cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 75 de ani de către tovară
șul Ion Pas. președintele In
stitutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, 
vechi militant 
muncitorești £in România.

Au luat Aparte tovarășii 
Paul Niculeseu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Voitec, membru al Comitetu
lui Executiv a| C.C. al P.C.R.. 
Miron Constantinescu. mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Academiei de Științe 
Sociale și Polițiee, Ion Popes- 
cu-Puțuri, membru al C.C.

P.C.R.. directorul Institutului 
de studii istorice de pe lingă 
C.C. al P.C.R.. membri ai C.C. 
al P.C.R., vechi militanți ai 
mișcării muncitorești din țara 
noastră.

In numele Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central 
al Partidului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășul 
Paul Niculescu-Mizi] a felici
tat cu căldură pe sărbătorit și 
i-a urat viață îndelungată, 
noi succese în activitatea pe 
care o desfășoară.

Mulțumind pentru înalta 
prețuire ce i se acordă, tova
rășul Ion Pas a exprimat 
hotărîrea de a-și aduce în con
tinuare contribuția la măreața 
operă de edificare a socialis
mului în patria noastră.

Masa s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

Primirea de către tovarășul Ion Iliescu 
a delegației Consiliului Federal 

al Tineretului din
Miercuri dimineața. Ion 

Iliescu, prim-secretar al Co
mitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, mi
nistru pentru problemele 
tineretului, a primit dele
gația Consiliului Federal 
al Tineretului din Republi
ca Federală a Germaniei 
— DB.J.R. — condusă de 
Wolfgang Reifenberg, pre
ședintele Consiliului, care 
face o vizită în țara noas
tră.

La primire, care s-a des
fășurat intr-o atmosfera 
cordială, au luat parte Va- 
si’.e Nicolciaiu și Ion Po- 
pescu, secretari ai Comite
tului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist ac
tiviști ai C.C. al U.T.C.

în aceeași zi. 
făcut vizite la 
Invățămîntului. 
Generală a Sindicatelor și 
Consiliul Național 
ganizației 
acest prilej, oaspeții 
fost primiți de Mircea Ma- 
lița, ministrul 
tului. Nicolae 
secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.. și de Vir- 
giliu Radulian. președintele 
CJi-OJ».

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Emil Drăgănescu, 
s-a întîlnjt, miercuri la a- 
miază, cu Draghișa Djokovici, 
membru al Vecei Executive 
a Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, conducăto
rul delegației guvernamentale 
care a participat la deschide
rea TIrgului internațional 
București. |

Au fost discutate probleme 
privind dezvoltarea în conti
nuare a colaborării și coope
rării economice și tehnice în
tre cele două țări.

în ziua de 14 octombrie 1970 
la Comitetul de Stat al Plani
ficării a avut loc semnarea 
Protocolului privind rezultatele 
consultărilor organelor centrale 
de planificare din Republica 
Socialistă România și Republi
ca Socialistă Cehoslovacă refe
ritoare la coordonarea planuri
lor, Ia colaborarea economică 
și livrările reciproce de măr
furi dintre cele două țări pe 
perioada 1971—1975.

Protocolul a fost semnat de 
Maxim Berghianu, președinte
le Comitetului de Stat al Pla
nificării și de Vaclav Hula, 
vicepreședinte al guvernului și

ministrul planificării 
Cehoslovace.

îr. timpul tratativelo: 
cătorii organelor centrale 
planificare din ce!* două 
au constatat cu satisfacție 
dezvoltarea economica a celor 
două țări, ca și prevederile 
pentru următorul cincinal, asi
gură condițiile necesare lărgirii 
colaborării economice și livră
rilor de mărfuri, in avantajul 
ambelor țări.

Tratativele s-au desfășurat 
!ntr-o atmosferă de înțelegere 
reciprocă și colaborare tovără
șească.

La semnarea Protocolului au 
fosț de față Ion Pățan.

al Romi 
ministr’ii 

a! r*eho 
Miroslai 

ambasadorul Cehoslovi 
București.

părăsit Capitala, vi
atele Uniunii Zia- 
in Irak. Facnry Weli. 
fectuat o vizită de 
e zile in România, 
re. pe aeroportul in
ii București-Otopeni,

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Pățan, s-a 
întâlnit, miercuri la amiază 
cu D. Gombojav, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, conducătorul 
delegației guvernamentale care 
a participat la deschiderea 
Tirgului internațional Bucu
rești; Oaspetele a fost însoțit 
de membri ai delegației.

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri. Emil Drăgănescu, 
a primit miercuri dimineața 
pe Ake Vrethem, președintele 
Asociației generale a exporta
torilor din Suedia, membru al 
Comitetului pentru promova
rea comerțului cu România.

Cupa „Scînteii tineretului" 0 PARTIDA
atletism AMUZANTĂ:

START, RAPIDBANGU

VIITORII CAMPIONI!
Amploarea pe care au luat-o 

întrecerile cupei „Scînteii tine
retului" — inițiativă a ziarului 
nostru — se caracterizează in 
numeroasele micro-concursuri 
atletice pe care sute de profesori 
de educație fizică le organizează 
in cadrul orelor de educație fi
zică sau in cadrul orelor de co
lectiv sportiv. In unele școli 
chiar, profesorii din proprie i- 
nițiativă, au trecut la o formă 
care, deși nu este prevăzută in 
regulament, s-a dovedit a fi ne
cesară : Concursuri pe grupe de 
clase cu elevii care s-au remar
cat Ia diferite probe, încă de la 
faza pe clasă.

Una din aceste școli, printre 
primele din Capitală in ceea ce 
privește rigurozitatea cu care 
s-au desfășurat probele în ca
drul fiecărei clase este și Școa
la profesională Mașini Electrice 
București. Directorul școlii, in
ginerul Dan Ganea, care cu ani 
în urmă a practicat și el atle
tismul, a stabilit cu profesorii 
de educație fizică B. Vrinceanu 
și I. Monescu „un plan de bă
taie" pentru ciștigarea acestei 
Cupe. Astfel, după ce fiecare 
clasă a fost trecută prin „ciurul" 
selecțiilor, au reținut pe cei mai 
buni din fiecare an, cărora le-au 
dat posibilitatea să se intilneas- 
că între ei. pe grupe de clasă. 
Ideie binevenită, deoarece, du
pă cum a arătat și pină acum 
practica, elevii dotați întodea- 
una ies in evidență de la primul 
contact cu atletismul. De altfel, 
aceasta s-a dovedit și cu acest 
prilej. Elevul Constantin Cojo- 
caru (anul I B), de exemplu, la 
prima verificare la proba de re
zistență (parcurgerea de trei 
ori a unui dreptunghi punctat 
în cele patru colțuri de patru c- 
levi scutiți de educație fizica) 
nu reușise să realizeze un timp 
deosebit la întîia participare. La 
întîlnirea cu cei mai buni di'i 
alte 7 clase insă el a reușit sâ

ți co
ri. *~ 

m
S-

iasă Învingător, dezvăluind 
lități pe care la inceou: nn 
nu 1 le întrezărea. In sch 
la aruncarea greutății, ind 
la început elevul Florin N- 
(anul I A) și-a intrecv* 
legi cu mai bine de 3
nunțîndu-se. de pe-a-um. 
pretendent la supremația a 
tei probe, deocamdată pri 
juniorii mici. El a fost îndru
mat spre un antrenor specia'.: t- 
maestrul sportului Constantin 
Crețu, care ii va da noțiunile 
tehnice și îndrumările necesare 
primilor pași in drumul lung și 
greu, dar cu atitea satisfacții ale 
sportului de performanță.

Au mai ieșit in evidență 
Gheorghe Constantin (I. J) Tu
dor Gruia (I, L) la probe de 
rezistență, Ion Tudose (I. L) și 
Victor Radu (I, A), la viteză și 
lungime. Unul dintre elevi, Mar 
rin Bunea (I. J). care obținuse 
cel mai bun timp dintre toți e- 
levii la etapa pe clasă la proba 
de rezistență, cind a avut oca; 
zia să alerge alături de cei buni 
din celelalte clase, cu cițiva me
tri înainte de sosire, tocmai in 

. momentul cind era întrecut de 
alt elev, ingimfat, a abandonat, 
îi atragem atenția acum, la în
ceput de drum câ in sport ca și 
in viață trebuie să știi să te 
bucuri atit de victorii dar să 
înveți să suporți și infringerile.

Amatorii de fotbal din Ca
pitală și-au dat întîlnire, ieri
după-amiază, pe stadionul Repu
blicii, pentru a asista la o con- ; 
fruntare ,.post-Mexico“ (bineîn- ‘ 
țeles, păstrind proporțiile) între 
fotbalul românesc și cel brazilian.

Rapid București a fost echipa 
care a cat replica formației din 
Rio de Janeiro F. C. Bangu și, din 
punct de vedere al rezultatului 
se poate spune că „s-a descurcat^. 
Paruda a fost spectaculoasă, une
ori cmar amuzantă, din desfășu
ra.-ea ei nelipsind momentele de 
p:canîerire : un șut în bara fero- 

pe care Răducanu îl 
afară ; o foarfecă a lui 

spin să de pe linia 
i fundaș brazilian ; 
Dan Coe“, ratări 
(Petreanu)- și trei 

frumusețea. Au- 
două (minutele 12 

Linul, cu un șut pu- 
r. surprindere, de la 17 
uL pnn plonjon cu 
r-o excelent* pasă a lui

I tres^ea autor Didinho 
cei nu. bun jucător al 
a fost un goi cum se 
rar pe stadioane : o 

o ieșire a lui BAxi-reanu

POTJ
e ..a la 
-ze dare

pr

TIMIȘ VASILI U

m. ți. alt 
capul dinu 
Năsturescc

Cel de-aJ 
(de altfel, 
oaspeților) 
vede mai 
degajare lung: 
zilieni, c _ — -----
(care-1 înlocuise pe Răducar . -
ultimele 15 minute) In fața limes 
de 16 m, soldată cu henț. exeo_- 
tarea magistrală a lovitu*.'.: pe 
lingă zid și gol Toate acestea 
însă se petreceau în rninutu: 
92 (! ’), iar în timpul executări*, 
loviturii arbitrul a fluierat, lăsînd 
asistența surprinsă (final sau 
gol ? T) după care a luat mingea 
în brațe și a arătat că partida s-a 
terminat. Tabela de marcaj a în-> 
registrat, totuși după cîteva mi
nute, rezultatul final de 2—1. Tn 
rest, la capitolul concepție tacti
că și chiar la cel tehnic nivelul nu 
a depășit calificativul „mediocru:*, 
cu unele excepții : Didir.ho, Fer
nando Amauri, de la oaspeți, și 
Dumitru. Lupescu șl Neagu de 
la bucureșteni.

S. UNGI KEANU

joi ultima zi la
LOTO

ie și grăbit, vizitatorul 
i >n 

__ rind peisajul 
------ ___ “• ' desfă- 

pavilionu- 
I nu rezistă în
de a 
intrării 
pe o
răsfirate in e- 

vantai. Pe roti sau pe 
șenile, mașini obișnuite nu 
cu vecinătatea asfaltului, 
nu cu atmosfera orașului- 
Sînt cele 12 tipuri de trac
toare cu care uzina brașo- 
seanâ, stăruitoare in diver
sificarea și perfecționarea 
produselor sale, se prezintă 
la confruntarea prestigioasă 
prilejuită de Tirgul interna
țional București.

Exponatele recomandate 
de o clasă tehnici înaltă 
se expun și se impun aten
ției prin aptitudinile. prin 
cama largă de manevra re- 
De la „bâtrînul- Universal 
4-9 la tractorul portal de 4" 
cai putere, cel mai nou din
tre multele noutăți surveni
te in ultima vrente in acti
vitatea constructorilor bra
șoveni. tipurile de tractoare 
intilnite in -tand polariz*a- 
ză interesul specialiștilor. 
Nn este greu să înțelegem 
si de ee. Performanțele trac
torului românesc, ne subli
nia inc. V. Stephanoviei din 
cadrul serviciului construc
tor șef al Uzinelor din Bra
șov stnt la niselal celor mai 
reușite tipuri existente pe 
plan extern. Au posibilitatea 
de a lucra, practic, cu orice 
mașină agricoli. Se ipmarci 
apariția in familia tractoa
relor românești seria 
de 
-iot
*au 
portal, cu ,__ ____
de 15M mm este 
culturilor înalte. Un tractor 
CSI. eu dublă tracțiune se 
folosește ia zonele muntoa
se. In «firșit. se cuvine, cu 
majuscule, 
de 159 cai 
și ruinat 
România, 
grele, cu 
de 14 CM

La ora 
nelor de 
șov circulă in peste M 
țări, pe toate 
Un palmares de bun augur 
pentru noile produse care 
trec acum pragul consacră-

F
ie și grăbit, vizitat 
pornit sâ cunoască 
primul rind peis 

industrial multicolor 
șurat in rotonda 

lui central 
demnului 
in fața 
Exterior, 
dă, stau

crier
*5 oi putere, Unele 

pentru legumicultura 
viticultură. Tractorul 

.oglinda** maximă 
destinat

amintit tractorul 
putere, proiectat 
in întregime in 
pentru lucrări 

o forță la eirtig 
k<- 
actuală marca «zi» 
tractoare din Bra- 

de 
continentele.

în lecția decor a lectorului 
de pictură de la 

„Porțelanul" — Cluj

Foto: C. CIOBOATA

Implicațiile
unei radiografii

(Urmare din pag. I)

de activități sportive. In activi
tatea sportivă extra-școlară par
ticipă. prin competițiile organi
zate de asociația sportivă, 134 
elevi ce se pregătesc prin lec
țiile de activități sportive, 70 
care sînt înscriși la secțiile pe 
ramura de*7>port ale școlii spor
tive, asociațiilor și cluburilor lo
cale și circa 80 din restul ele-** 
vilor care după nevoi comple
tează echipele reprezentative de 
clase participante la campiona
tul becului. De menționat că a- 
cest campionat se dovedește o 
modalitate de organizare utilă 
și plăcută a timpului liber, de 
acționare pentru pregătirea și 
călirea fizică, de îmbogățire a 
conținutului și valorii educative 
a activității extrașcolare cu e- 
levii liceului. Circa 240 elevi 
insă nu participă decît la lec
țiile <ie educație fizică din pro
cesul de invâțămint !?

O socoteală sumară ne arată 
că din cei circa 1300 elevi, în a- 
fara procesului de învățămînt, 
practică sistematic exercițiile fi
zice și diferite ramuri sportive 
in jur de 380. Față de anii tre- 
•. uț. aceasta reprezintă un pro- 
gre*. S-ar părea că lucrurile 
? bine pe tărimul activității 
>> - ■ . - extrașcolare a elevilor 
și conducerea școlii, organizația 
U.T.C. șt organizația pionieri
lor pot man.testa mulțumire 
pentru ceea ce a-a făcut. Nota 
dominantă este negativă.
Trebuie să recunoaștem că față 
de cerințe, posibilii’,: șz condiții 
se face prea puțin dacă c.rra 
920 elen participă doar țpaca- 
dic, ocazional sau rămm 
mare parte, in domeniul ac:;*> - 
tații sportive, in afara influențe; 
organizate a U.T.C. și organiza
țiilor de pionieri.

Intr-o foarte 
aceasta se poate 
iității greșite a 
care consideră 
xercițiiior fizice 
ca o „pierdere de timp" și caută 
să-și sustragă copiii nu de Ia 
altceva decît de la sănătatea și 
fortificarea fizică, pe care le-o 
oferă sportul și activitatea fizi
că in aer liber. După părerea 
noastră, principala cauză a nea
junsurilor existente din cadrul 
asociațiilor sportive ale elevi-

mică măsură 
datora nienta- 
unor părinți 

practicarea e- 
și a sportului

lor și organizațiilor de pionieni 
decurge am modul cum se con
cepe conținutul și se acționează 
pentru organizarea acestei acti
vități prin forme și acțiuni prac- 

• tice.
Înscrierea preocupărilor unor 

consilii ale asociațiilor sportive 
șeoiare și a conducerilor multor 
unități și detașamente de pio
nieri numai pe coordO'natele 
competițiilor, de regulă limitate 

* ia echipele reprezentative, și 
prin 2—3 drumeții sau excursii 
pe un trimestru întreg, se dove
dește de departe inșufieieotă, 
bmț necesare noi forme de a- 
tragere a tinerilor, genera
lizarea atentă și temeinica a ex
perienței acumulate, analiza
critică a direcțiilor ce vor fi 
promovate in viitor in domeniul 
activității sportive de masă.

Sondajul efectuat la Liceul nr.
4, din Brașov, ne duce la con
cluzia câ pentru realizarea a- 
ceS'tor sarcini, trebuie acționat 
atit pe planul echipelor repre
zentative ale școlii și claselor, 
aar mai ales al restului eleviior, 
pentru care preocuparea con
ducerii școlii, a organizației 
U.T.C., și a organizației de pio
nieri este inca insuficientă; A- 
ceasta este pe deplin posibilă 
prin realizarea unui sistem pro
priu de activități materializat 
prlntr-un program pe școală și 
programe pe clase, care să cu
prindă o varietate de acțiuni in
teresante și vii, la care elevii să 
participe cu plăcere și continui
tate in cursul anului școlar și 
pe cil este posibil chiar a vacan
țelor.

Relatind cazul de la Liceul nr. 
1 din Brașov am dorit să atra- 
i--m atenția asupra semnifiea- 
*s-«- s; ^aplicațiilor mai largi a 
— — ■-■X* ..psuri de acest fel, care 
cu sat singulare și se mam- 

ș; la cadrul altor asociații 
sportive «raiale și organizații 
ale paouienăor. Aflindu-ne Ia 
mceputad aaartai gcoăar, credem 
că este pocrrvta pe ha» a- 
nalize. unor proble
me să se siabdeuaci za fiecare I 
școala misir. AZX-VV pr.v.rm 
intensificarea ar-..r^ățz. spam- I 
ve de masă cu ricvă ti acfiiB- I 
barea acreala, m tapor*. de ac.- I 
grenare a .* p.*rr' a- I
rea •* *r g jr'-Z Z-- I
zice, a spocrX.1. £. I

printre 
expuse in 

l<bee si printre pavilinanele 
unui alt tirg. la Budapesta. 
Si eu toate ei. la intrare, a- 
■■■lurile asertizau explicit 
asupra caracterului de eca- 
■smie agrară al tirgului, 
ceea ce mi se desfășura in 
fața ochilor era un i 
predominant industrial. 
» iritat și alunei 
tării 
R P.
tiile
s-au 
s-au _ _ 
tregime. la procedeele și 
mănuntele tehnice, la ele
mentele care fac din agrieul- 
tură a industrie. Am cunoscut 
astfel produsele celei mai 
mari firme de tractoare din 
Ungaria, Dutra, de la cel de 
28 c.p. pină la ultimul tip. 
Dutra-6 500. Am privit cu
rios ți interesat automatul 
eu multiple utilizări in creș
terea si hrânirea animalelor, 
denumit atit de poetic și ma
tematic totodată. Fontan-1 : 
mi s-a vorbit despre o largă 
acțiune de cultivare a pa
siunii pentru tehnică in rin- 
dul cetățenilor de virstă șeo-

peisaj 
Am 

pavilionul 
care era acolo gazda — 
Ungară —, iar explica
și îndrumările ce mi 
dat de către organizatori 
referit, aproape in in- 

a-

Iară, sub forma unui concurs 
care a înregistrat participa
rea unui număr de 8 090 
copii. La Tirgul internațio
nal din București, după ce am 
vizitai pavilionul 
im făcut o 
intre cele 
desfășurate 
firme rare 
cîteva din cele mai reprezen
tative produse oferă, prin 
simpla expunere a unui apa
rat sau altuia, posibilitatea 
de a aprecia pe viu drumul 
străbătut de Ungaria in anii 
democrației populare, ca 
direcțiile către care se în
dreaptă ascensiunea sa in vii
tor. Pompele de diferite ti
puri și cu cele mai neaștep
tate utilizări, instalațiile 
vopsire, mașinile pentru 
bitâri. diversele modele 
macara — produse ale 
mei Nikex ; mașina optică de 
rectificat profile, strungul 
universal sau freza de tipul 
MS-320. cea care a primit 
premiul intii. anul trecut — 
la Budapesta si anu! acesta 
— la Leipzig (firma Techno- 
impex) ,* instalația Telinform 
și camerele de televiziune in
dustrială prezentate de Elek- 
troimpex ; in sfirșjt, însă nu

in ultimul rind, produsele 
cunoscutei fabrici pentru a- 
parate de măsură Ganz, sau 
cele ale MOM (Uzinele Opti
ce Maghiare) — care și-a a- 
niversat nu de mult frumoa
sa virstă de 90 de ani.

Din loc în loc, cifrele 
graficele comparative 
in ajutorul celui care 
poate aprecia exponatele 
eu ochiul specialistului sau 
al cumpărătorului, iar lim
bajul convingător al cifrelor 
completează o imagine ce se 
conturase deja de mai inain- 
te : industria constructoare 
de mașini a Ungariei între
cea încă din 1950 producția 
anului 1938 de două ori și 
jumătate, pentru ca acum, 
după îneă 29 de ani, acest 
nivel să fie de șapte ori și 
jumătate mai mare. întreaga 
producție industrială a cres
cut in aceeași perioadă de 
4.5 ori, iar venitul național 
s-a triplat aproape. La rin
dul lor. relațiile comerciale 
dintre România și Ungaria 
cunosc de la un an la altul 
un nivel de mare prosperita
te. schimbul de mărfuri în- 
registrind numai anul acesta 
o creștere aproximativă de 
38—49 la sută față de anul 
trecut.

Directorul pavilionului ma
ghiar, tovarășul Szepesy Ist
van, eel care mi-a pus la 
dispoziție tot ceea ee doream 
să aflu, a ținut la despărțire 
să spună cîteva cuvinte care 
se adresează în mod special 
cititorilor ziarului nostru. In
vitația sa de a afla cit mai 
multi dintre cititorii 
printre vizitatori era 
motivată : „Cu toate că. cel 
puțin deocamdată, tinerii vi
zitatori nu pot fi pentru noi 
și cumpărătorii pe care ii aș
teptăm, avem conștiința fap
tului că ei sînt viitorul unei 
țări, că de generația lor se 
leagă in primul rind inte
resul pentru tehnică și ști
ință. Cunoștința cu 
de ultimă oră ale 
maghiare le va fi, cu sigu
ranță utilă atunci 
deveni, la 
cialiști".

în drum spre ieșire, nt-arn 
strecurat cu greu prin mul
țimea de vizitatori ce se in- 
ghesuia in fața standurilor, 
iar intre ei am observat in
stantaneu un mare număr de 
elevi, de tineri, de" studenți. 
Se părea că invitația fusese 
deja auzită.

noutățile 
tehnicii

cind vor
rindul lor. spe-

D. MATALA

canței. Majoritatea elevilor 
află de pe acum în 
3—6 note și i_ '.___
flectă o pregătire serioasă a lec
țiilor în rftm corespunzător de 
învățătură. La materii de bază 
(matematica, fizica, latina) toți 
elevii au notă. Ciudățenia apa
re în rubricile catalogului la 
matematică și fizică. Cîștigătorii 
locurilor pe băncile liceului au în 
destul de numeroase cazuri note 
nesatisfăcătoare la aceste discipli- 

i a constituit

acum în posesia 
multe calificative

se 
a 

re-

ne, deși matematica 
obiect de concurs.

Cauzele primelor 
din viața de liceu 
cum ne spunea și tovarășul pro
fesor Bajzat Gheorghe, diriginte
le clasei, „legate de lipsa de 
continuitate în studiu. O dată 
trecut examenul de admitere în 
liceu, mulți elevi și-au permis o 
deconectare mult prea lungă, re- 
nunțînd total, pe parcursul va
canței, la contactul cu manualul 
sau culegerile de probleme, care, 
pentru matematică sau fizică este 

| esențial. Desigur, situația n-o pu- 
| tem considera de la început ire

mediabil critică dar, în același 
timp, micile decalaje de la în
ceputul anului se pot transforma 
la sfîrșitul lui în cazuri de cori
jentă. De aceea, pentru a evita 
această situație cei care au . de
butat cu 3 și 4 în catalog, tre
buie să depună de pe acum un 
volum dubiu de muncă pentru 
a-și ajunge din urmă colegii".

Dincolo de desfășurarea coti
diană a lecțiilor urmată, de nota
rea în catalog, elevii claselor a
IX- a (ca și cei din clasele a
X- a și a XII-a) au răspuns și la 
o serie de lucrări de control. A- 
cestea, notate după o atentă ve
rificare vor arăta din prima pe
rioadă de școală, nu numai ca
pacitățile de asimilare, dar și e- 
lemente de reper pentru orien
tarea școlară necesară la sfîrșitul 
anului pentru opțiunea între real 
și uman. Inițiativa este notabilă, 
cu amendamentul că ea ar fi tre
buit pusă în practică după 4—6 
săptămîni de școală, încît son
dajul să fie mai edificator asu
pra posibilităților elevilor din 
primul an de liceu. La clasa a 
X-a lucrurile trebuie privite din- 
tr-un alt unghi de vedere. Cata
logul clasei a X-a poate confir
ma sau infirma încă din primele 
săptămîni de școală valabilitatea 
opțiunilor pentru real sau uman. 
Am ales clasa a X-a B real, pen- 
tru a verifica pulsul pregătirii

dor la începutul primului an 
i : dirijat spre discipline- 

» •- — x! real. Din 40 de elevi. 
T- **' v; obfimit note neste 

T la firică sau matematică. Exi- 
-- -« --*: cadre didactice noi

nu poate fi invocată deoarece 
elevii își cunoșteau profesorii 
din anul școlar precedent, iar în 
plus, sînt destul de mulți elevi, 
colegi ai celor care și-au început 
cu „stîngul" realul care au obți
nut note hune. Diferențele de 
pregătire se explică în bună mă
sură printr-o alegere eronată a 
secției. Este cu totul inadmi
sibil să-ți motivezi opțiunea pen
tru real prin aceea că la aceste 
clase se studiază anumite perechi 
de limbi străine fată de alta care 
e studiată la uman. Argumentul 
prioritar care se acbrdă la alege
rea realului fiind posibilitatea de 
a studia limba străină și nu alta 
atit din partea părinților, cit și 
a elevilor înșiși poate duce la 
consecințe negative pentru în
treaga pregătire asigurată de li
ceu în timpul celor 4 ani și la 
ineficacitatea alegerii unei secții 
reale ori umane — pentru viitoa
rea orientare profesională după 
bacalaureat. Recomandările pro
fesorilor, discuțiile acestora cu 
părinții cîntărește prea puțin în 
balanța opțiunii pentru o secție 
ori alta. Nu e prima oară cind 
ridicăm problema aceasta *suge- 
rînd mai multă competență și 
o intervenție pedagogică lucidă 
și eficace în procesul îndrumării 
elevilor claselor a IX-a să-și ho
tărască viitoarea 
ții întemeiate, 
autocunoașterea 
reale.

Clasa a Xl-a B 
cut o clasă „problemă", la capi
tolul învățătură. 30 de elevi. 14 
corijenți, 7 repetenți. Iată cîteva 
dintre cauzele acestei situații 
menționate de tovarășa profesoa
ră Mariana Gazdac, diriginta 
clasei : limba engleză a fost' pre
dată de un absolvent de anul 
trecut, fără experiență pedagogi
că; părinții n-au răspuns la ape
lurile școlii de a colabora cu pro
fesorii decît partial; colectivul 
este lipsit de o unitate sufleteas
că’ de un spirit autentic de co
legialitate, sancțiunile școlii și 
cele ale U.T.C. nu au avut prea 
mare efect. Socotim, însă, că in
diferența elevilor — majoritatea 
uteciști — față de principala lor 
îndatorire — învățătura — a si
tuat în principal . clasa a X-a B 
în anul școlar 1969/70 printre co
dașele școlii. Ne-am fi așteptat 
ca la recenta adunare U.T.C. 
dare de seamă și de alegeri „ 
fie realizată o analiză lucidă, se
veră și autocritică a situației 
învățătură. Dar procesul 
al ședinței consemnează 
„sprijinirea procesului de învăță
mînt nu a fost îndeplinită, presa 
s-a citit, s-au realizat întîlniri, 
au fost obținute succese sporti
ve. s-a adunat maculatură". Și 
citim, în încheiere, că „biroul

secție pe crite- 
obiective, pe 

posibilităților

a fost anul tre-

de 
să

la 
verbal 

sec :

s-a achitat de sarcini, mai ales 
în privința sportului". Nimeni 
nu s-a întrebat de ce rezultatele 
la învățătură au fost așa de sla
be, de ce nu s-a încercat pre
venirea eșecului la învățătură de 
la sfîrșitul anului, cum a cola
borat biroul cu cadrele didacti
ce, ce se va face în acest an 
pentru ca experiența tristă a a- 
nului trecut să nu fie repetată și 
în acest an. Constantin Adriana, 
secretara U.T.C. a clasei ne măr
turisește că : „n-am putut face 
nimic, in afara citorva ore de 
pregătire la matematică; corn în
cerca însă ca în acest an prin 
excursii, vizionări de spectacole 
să instaurăm un alt climat în co
lectivul nostru. Conducerea șco
lii ne-a ajutat repartixînd în a- 
cest an la clasa noastră cadre di
dactice. cu multă experiență pe
dagogică, exigențe in sensul hur 
al cuvîntului și cred că drumul 
pe care am pornit reprezintă o 
radicală schimbare ‘ față de anul 
trecut".

După cum am văzut, catalo
gul ne poate spune multe lucruri 
chiar numai după 3 săptămîni 
de școală. Cadrele didactice' îm
preună cu conducerea școlii, 
ne-au mai oferit cîteva din mo
tivațiile unor note slabe prezente 
în catalog : o parte din elevii 
care beneficiază de cămin și 
cantină au fost dispersați la mari 
distanțe de liceu, programele au 
sosit cu întîrziere, mulți elevi 
sînt navetiști, manualul de bota
nică de clasa a IX-a cuprinde 
elemente care se studiază la chi
mie în clasa a Xl-a și a XII-a, 
s-au primit manuale de limbi 
străine (rusă și engleză) care nu 
corespund cu programele, progra
mele de chimie și biologie nu 
sînt corelate pentru elevii ace
luiași an de învățămînt.

Sînt probleme care le transmi
tem. la rîndul nostru, prin inter
mediul acestui articol Inspecto
ratului școlar județean Ploiești și 
direcției de resort din Ministerul 
Invățămîntului.

Catalogul, partenerul nostru în 
această anchetă, a arătat că re- 
acomodarea cu ritmul școlii poa
te fi evitată, că opțiunile pentru 
real sau uman trebuie cintărite 
mai bine înainte de a fi expri
mate și că învățătura — princi
pala îndatorire a elevilor — nu 
poate fi plasată în urma succe
selor sportive sau activităților ex- 
trașcolare. Vom relua dialogul 
nostru cu catalogul claselor cita
te peste cîteva săptămîni pentru 
a vedea efectele acomodării la 
clasa a TX-a, valabilitatea tota
lă a opțiunilor celor din clasa a 
X-a și rezultatele obținute de 
clasa a Xl-a după experiența a- 
nului trecut.
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PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAUSESCU

LA NEW YORK
Dejun oferit de președintele Plecarea

kl
spre Coasta de 
vest a S.U.A.

în onoarea președintelui 
Consiliului de Stat al Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele băncii „Chase Man
hattan", David Rockefeller, a 
oferit miercuri un dejun. Șe
ful statului român a fost înso
țit de Dumitru Popescu, pre
cum și de ambasadorul Cor- 
neliu Bogdan și ministrul ad
junct al Comerțului exterior, 
Nicolae Nicolae.

înaintea dejunului, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
David Rockefeller au avut o 
convorbire în cabinetul de 
lucru al președintelui băncii. 
La dejun au luat parte Geor
ge Roeder Jr., vicepreședinte
le Consiliului de administrație 
al băncii, J. Doyle Dewitt, 
președintele companiilor de 
asigurare a transportului călă
torilor „The Travelers Insu
rance companies", J. Richard
son Diworth, reprezentant al 
companiei „Rockefeller Family 
and the Asociates", William 
Hewlett, președintele Consiliu
lui de administrație al com
paniei „Hewlett-Packard", Fre-

derick Kappel, fost președin
te al Consiliului de adminis
trație al companiei „American 
Telephone and Telegraph Co.“, 
Ralph Lazarus, președintele 
corporației „Federated Depar
tment Stores inc.“, Jeremish 
Milbank Jr., președintele fir
mei „Commercial Solvents 
Corporation", C. Jay Pagkin- 
son, președintele Consiliului 
de administrație al „The A- 
naconda Company", Whitney 
Stone, președintele corporați
ei „Stone and Webster", Wil
lard e Butcher, vicepreședinte 
executiv al „The Chase Man
hattan Bank" și președinte al 
Consiliului de administrație 
al filialelor din străinătate al 
„Chase Manhattan Overseas 
Corporation", și alți reprezen
tanți marcanți ai cercurilor e- 
conomice și financiare din 
S.U.A.

în cursul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
destinsă, au fost discutate pro
bleme referitoare la dezvol
tarea colaborării și cooperării 
economice între România și 
S.U.A.

NEW YORK. — Miercuri 
după - amiază, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu soția, 
Elena Ceaușescu. a plecat în- 
tr-o călătorie pe Coasta de 
vest a Statelor Unite, unde va 
vizita orașele Los Angeles și 
San Francisco, precum și une
le obiective industriale agri
cole și de interes social-cul
tural.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit de Dumitru Po
pescu, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., deputat în Marea 
Adunare Națională,
și de ambasadorul țării noas
tre la Washington, Comeliu 
Bogdan, și alte persoane ofi
ciale române.

Șeful statului român călăto
rește cu un avion special 
al Casei Albe, fiind însoțit de 
W. Codus, reprezentant al De
partamentului de Stat al 
S.U.A.

precum

INAUGURAREA SESIUNII
UMIAK A O.N.U.

NEW YORK 14. — Trimisul special, L. Rodescu, transmi
te : Miercuri dimineața, Adunarea Generală a O.N.U. s-a 
întrunit în prima ședință a sesiunii sale jubiliare, în cadrul 
căreia au fost rostite cuvîntări consacrate acestui eveniment.

Președintele Adunării Genera
le, Edward Hambro, a arătat că 
această întrunire are scopul de 
a reafirma încrederea țărilor 
membre în Carta O.N.U. și va 
facilita întreprinderea de noi e- 
forturi pentru transpunerea ei e- 
fectivă în practică. Subliniind că 
asupra lumii planează încă pri
mejdii mari și că în unele punc
te ale globului tunurile se mai 
aud încă, el a cerut tuturor ță
rilor să contribuie la asigurarea 
unei păci trainice, astfel încît de 
pe urma ei, să poată beneficia 
din plin și generațiile viitoare.

In continuare, Edvard Ham
bro a amintit că milioane de 
ființe umane mai suferă de foa
me și mizerie, sint lipsite de 
drepturi fundamentale. Activita
tea O.N.U., a spus el, trebuie să 
capete un impuls proaspăt pen
tru a asigura tuturor oamenilor 
o viață mai bună- mai demnă. O- 
menirea urmărește cu atenție ce 
se declară la această sesiune ju
biliară și, mai ales, ceea ce se 
traduce în fapt, așteptînd să dis
tingă o rază de speranță asupra 
viitorului.

Ministrul de externe al Cana
dei, Mitchell Sharp, a făcut în 
cuvîntarea sa o succintă 
în revistă a activității 
de-a lungul celor 25 de 
existență, remarcînd ca
negative ale acestei activități ne-

trecere 
O.N.U. 
ani de 
aspecte

mulțumirile stîrnite în întreaga 
lume din cauza nerespectării 
drepturilor Națiunilor mici, cit 
și din cauza lipsei de progres în 
domenii majore ca dezarmarea 
și dezvoltarea.

„O.N.U., a spus el, trebuie să 
se adapteze transformărilor pe
trecute în lume, astfel incit na
țiunile întrunite aici, concertîn- 
du-și eforturile, să poată găsi căi 
de reducere a tensiunii, să ajute 
popoarele în curs de dezvoltare- 
pentru a primi o parte echitabi
lă din resursele mondiale, a re
zolva disparitatea existentă în
tre națiunile bogate și cele să
race, a reduce cursa înarmărilor'.

Prințesa Ashraf Pahlavi, trimis 
personal al Șahinșahului Iranu
lui la sesiunea jubiliară, a trans
mis mesajul acestuia, în care se 
arată, printre altele, că, pe lin
gă unele succese înregistrate în 
îndelungata activitate a O.N.U., 
trebuie amintit faptul mai puțin 
îmbucurător că multe probleme 
au rămas pînă astăzi nesoluțio
nate, printre acestea numărîn- 
du-se lichidarea colonialismului, 
rasismul, primejdiile care mai a- 
menință pacea, dezvoltarea. Refe
rindu-se la problema cooperării 
internaționale, mesajul sublinia
ză că este deosebit de important 
în prezent să se acopere prăpas
tia dintre principiile Cartei și

traducerea lor în viață. >,Iranul, 
se spune în mesaj, este în favoa
rea universalității O.N.U. fi a 
stabilit relații prietenești cu mul
te țări, inclusiv cu acelea care 
au o structură socială diferită 
de a sa“.

In cursul aceleiași ședințe, au 
mai luat cuvîntul reprezentanții 
Ruandei și Greciei. Christian Pa
lamas, subsecretar de stat la Mi
nisterul de Externe al Greciei, s-a 
pronunțat pentru îmbunătățirea 
climatului politic general și a- 
propierea dintre guvernele și po
poarele diferitelor țări. El a ară
tat că Grecia privește cu satis
facție dezvoltarea unor raporturi 
mai bune cu țările socialiste din 
regiune și că dorința ei este ca 
Peninsula Balcanică în trecut cu
noscută ca fiind butoiul cu pul
bere al Europei să devină un 
teren propice păcii și cooperării 
spre avantajul tuturor.

General al F. S. M.
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI FLORIAN DĂNĂLACHE

MOSCOVA 14. — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu 
Duță, transmite : La Casa Sin
dicatelor din Moscova continuă 
lucrările celei de-a 20-a sesiuni 
a Consiliului General al Fede
rației Sindicale Mondiale.

In cadrul dezbaterilor pe mar
ginea raportului prezentat de 
Pierre Gensous, secretarul ge
neral al F.S.M., au luat cuvîntul 
Andreas Ziartidis, secretar ge
neral al Federației Naționale a 
Oamenilor Muncii din Cipru, 
Jan Pilier, președintele Consi
liului Central al Mișcării sindi
cale revoluționare cehoslova
ce. Tran Hoai Nam, repre
zentantul Federației Sindicatelor 
pentru Eliberarea Vietnamului 
de sud. Nguyen Cong Hoa, vice
președinte al Federației Sindi
catelor din Vietnam (R.D.V.), 
Ignacy Loga-Sowinski, preșe
dintele Consiliului Central al 
Sindicatelor din Polonia, W. 
Goobluck, președintele Congre
sului Nigerian al Sindicatelor, 
A. N. Selepin, președintele Con
siliului Central al Sindicatelor 
din U.R.S.S., Rene Duhamel, 
secretar al C.G.T. din Franța, 
Wolfgang Beyreuther, reprezen
tantul Uniunii Sindicatelor Li
bere Germane (R.D.G.), Roza 
Koritarova, președintele Consi-

liului Central al Sindicatelor din 
Bulgaria și alții.

în ședința de miercuri după 
amiază a luat cuvîntul tovară
șul Florian Dănălache, președin
tele Consiliului ~ 
niunii Generale 
din România.

în cuvîntarea
Florian Dănălache a subliniat 
importanța deosebită a actualei 
sesiuni, arătînd că unitatea de 
acțiune a mișcării sindicale ră- 
mîne în continuare unul din
tre obiectivele de bază ale 
centralelor afiliate la F.S.M.

Refacerea și dezvoltarea uni
tății de acțiune este favorizată 
în zilele noastre de creșterea 
continuă a forțelor revoluțio
nare, democratice, progresiste și 
iubitoare de pace. După părerea 
noastră, a spus vorbitorul, în
viorarea și dezvoltarea activi
tății F.S.M. depinde de capaci
tatea sa de a găsi obiectivele 
comune ale tuturor organiza
țiilor prin consultări cit mai 
largi, sintetizarea punctelor de 
vedere și a experienței tuturor 
centralelor afiliate. în acest fel, 
F.S.M. va putea să aprofundeze 
cunoașterea problemelor speci
fice ale fiecărui continent, fie
cărei țări, fiecărei ramuri de 
producție.

Central al U- 
a Sindicatelor

sa, tovarășul

Peste 50 000 de salariați municipali englezi au intrat în grevă, 
în imagine, demonstrație a greviștilor în fața Consiliului muni

cipal din Londra

ORIENTUL APROPIAT
• PREVEDERILE ACORDULUI SEMNAT LA

AMMAN • DECLARAȚIA LUI

MAHMOUD RIAD LA NEW YORK
Referindu-se la acordul 

semnat marți seara de regele 
Hussein al Iordaniei și Yasser 
Arafat, președintele Comite
tului Central al mișcării de 
rezistență palestiniene, Bahi 
Ladgham, premierul tunisian, 
care a fost numit președinte 
al Comitetului Superior Arab, 
a menționat că acesta „a fost 
încheiat pe baza respectului 
mutual și că este menit să a- 
sigure suveranitatea statului 
iordanian, garantîndu-i libera 
conducere a problemelor in
terne și consolidînd, totodată, 
ordinea publică".

Potrivit agențiilor de presă, 
acordul prevede recunoașterea 
Comitetului Central al mișcă
rii palestiniene de către rege
le Hussein; sediul acestui co
mitet va fi stabilit la Amman, 
urmînd ca în diverse orașe ale 
țării să fie deschise birouri 
ale sale. Totodată, se mențio
nează că el este răspunzător 
în fața guvernului iordanian, 
constituind în același timp or
ganismul care face legătura 
dintre acesta și forțele pales
tiniene.

Acordul garantează o liber
tate totală de mișcare pentru 
forțele de comando palestinie
ne și vehiculele lor; fedainii 
vor fi tratați în același mod 
ca și membrii forțelor armate 
iordaniene, dar nu vor avea 
dreptul să poarte arme în in
teriorul orașelor, decît în ca
zuri excepționale (fac excep
ție unitățile speciale de mili
ție ale forțelor palestiniene). 
Sînt interzise, de asemenea, 
parăzile militare, precum și 
manevrele unităților de co
mando în regiunile locuite. 
Disciplina fedainilor va fi asi
gurată de către Comandamen
tul luptei arabe palestiniene,

dar cazurile de infracțiuni 
semnalate în rîndurile lor vor 
fi aduse în fața instanțelor ci
vile iordaniene.

Un comitet, care va fi for
mat din trei membri și con
dus de Bahi Ladgham, va su
praveghea aplicarea acordu
lui amintit

NEW YORK. — Ministrul 
de externe al R.A.U., Mah
moud Riad, sosit la New York 
pentru a participa la lucrări
le sesiunii jubiliare a O.N.U, 
a declarat ziariștilor că „Re
publica Arabă Unită este pre
gătită să reia contactele în 
orice moment cu Gunnar 
Jarring", reprezentantul spe
cial al secretarului general al 
O.N.U., U Thant, pentru O- 
rientul Apropiat El a relevat 
că în timpul șederii sale la 
New York va discuta cu mi
niștrii de externe ai Marii 
Britanii, Franței. UJLSB. și 
S.U.A-, problemele privind re
glementarea conflictului a- 
rabo-israelian în baza preve
derilor rezoluției Consiliului 
de Securitate din 22 noiembrie 
1967.

OTTAWA

Măsuri pentru
prevenirea

unor noi răpiri

77 0 realizare impresionantă,
■ ■£ tde mari proporții

Deschiderea primei ediții a „Tirgului internațional-Bucu- 
rești" a suscitat un viu interes peste hotare. Presa din dife
rite țări consacră acestui eveniment relatări, comentarii și 
informații ample.

Anunțind deschiderea tlrgulw, 
presa 6ovietică scoate în evi
dență caracterul de premieră al 
acestei manifestări în Româ
nia. Ziarul „Pravda" subliniază 
că, „la inaugurarea oficială au 
participat conducători ai P.C.R. 
și ai guvernului român, in 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și delegații 
guvernamentale ale țărilor so
cialiste prezente la tirg. printre 
care și delegația sovietică”. 
Ziarul „Vecemiaia Moskva” 
scoate în evidență caracterul 
reprezentativ al tirgului, ară- 
tind că la el participă, in afară 
de țări socialiste, o serie de 
alte state, printre care Anglia, 
Austria, Belgia, Brazilia, Da
nemarca. Franța, R.F. a Ger
maniei, Japonia. S.U.A., Suedia.

Intr-un articol intitulat „Pri
mul Tîrg internațional”, ziarul 
..Sovetskaia Rossia- arată, prin
tre altele : „organizarea acestui 
tirg a devenit posibilă, datorită 
politicii de industrializare a e- 
conomiei naționale a țării, pro
movată de Partidul Comtstist 
Român in decursul ultimilor 20 
de ani”.
'Cotidianul bulgar ..Rabotn- 

cesko Delo”, informează că la 
actuala ediție inaugurală parti
cipă 723 de firme din aproape 
30 de țări cu pavilioane sau 
standuri proprii, între acestea 
numărindu-se ți Republica 
Populară Bulgaria. în ziua des
chiderii tirgului, subliniază zia
rul, pavilionul bulgar a fost vi
zitat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ți ceilalți conducători 
români.

La rindul său. ziarul „Ote- 
cestve» Front* subliniază impor
tanța acestei reuniuni comer
ciale. „Primul Tîrg internațional 
de la București — scrie „Ote- 
cestven Front* — constituie o 
mare manifestare economică a 
vecinei noastre din nord. el 
reflectind succesele economiei 
acesteia, in special ale indus
triei precum ți posibilitățile ei 
erescinde de export. Profilul său 
special este industria construc
toare de mașini ți electroteh
nică care ocupă un loc de frunte 
in dezvoltarea industrială.

perioada 1966—1969 ritmul me
diu anual de dezvoltare a con
strucțiilor de mașini a fost mult 
superior aceluia pentru întrea
ga industrie".

într-o corespondență din 
București, agenția Taniug rele
vă că la prima ediție a tîrgului 
internațional bucureștean sînt
reprezentate peste 30 de țări
ale Europei, Asiei și Americii. 
România este prezentă cu un 
larg sortiment de produse in
dustriale. Sint menționate o 
serie de întreprinderi partici
pante. intre care „campionii • 
industriei grele românești" — 
„Reșița", ..23 August", „Progre
sul”, „Independența”, Oțelăria 
de la Galați și altele, subliniin- 
du-se că un deosebit interes 
6timeșie primul computer ro
mânesc construit in colaborare 
cu firme străine. „Despre pu
terea industriei românești — 
arată Taniug — vorbește faptul 
că mașinile constituie 22 Ia 
sută din volumul exportului na
tional, export realizat în 70 de 
țări”. De asemenea, agenția 
subliniază că in prezent, Ro
mânia produce peste 30 miliar
de kilowați oră energie electri
că. 5 milioane tone oțel, 7 mi
lioane tone ciment etc.

Cotidianele .Magyar Hirlap” 
ți „Magyar Nemzet” subliniază 
numărul mare de participarăți 
de peste hotare, prezentfnd pe 
larg exponatele pe care vizita
torii bucureșteni le pot întilni 
la pavilionul Ungariei.

Informind despre deschide
rea tirgului. agenția albaneză de 
știri — AT.A — relatează că 
Albania este reprezentată de un 
pavilion organizat de Camera 
albaneză de comerț. Pavilionul 
albanez, subliniază agenția cita
tă, a fost vizitat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Prima ediție a „Tirgului in
ternațional—București” a trezit 
un ecou deosebit in Italia. In
teresul cercurilor economice și

de afaceri, al specialiștilor, este 
reflectat printr-o amplă pre
zentare făcută în presă, la ra
dio și televiziune a semnifica
ției tirgului. a locului pe care 
îl ocupă Italia ca partener tra
dițional în relațiile economice și 
comerciale cu România. Intr-o 
emisiune specială transmisă 
marți, postul național de radio 
a trecut in revistă principalele 
caracteristici ale tîrgului, rele- 
vind, cu acest prilej, dezvolta
rea economică țării, noastre.

întreaga presă de specialitate, 
centrală și locală, relevă in 
comentarii și articole de pre
zentare a Tîrgului de la Bucu
rești succesele obținute de in
dustria producătoare de mașini 
din țara noastră, participarea 
largă a unor firme și societăți 
străine, a Italiei. „Este vorba — 
scrie cunoscutul cotidian eco
nomic „II Globo" — despre un 
eveniment ce merită să fie re
levat atit prin consistența ma
nifestării, a sectoarelor pe care 
ie cuprinde tîrgul, cit și prin 
participarea externă de presti
giu, în cadrul căreia Italia do- 
bindește un loc de seamă".

Tîrgului internațional de la 
București i-au fost consacrate 
emisiuni speciale ale unor pos
turi de radio vest-germane și a- 
mericane, în care a fost sublinia
tă largă participare a firmelor 
străine, diversitatea și nivelul 
standurilor românești, eviden- 
țiindu-^e că prima ediție a tir
gului are, intre altele, rolul de 
a sublinia faptul că România 
este pe calea cea mal bună de 
a deveni o națiune industrială. 
Unul din posturi subliniază că 
primul tîrg organizat In Bucu
rești constituie „o realizare im
presionantă, de mari proporții" 
și că el va constitui un bun pri
lej de pregătire pentru noi a- 
corduri de colaborare.

Relatînd vizitarea pavilionu
lui american de către șeful sta
tului român, unul dintre postu
rile de radio citate a arătat că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat speranța că participa
rea Statelor Unite la Tîrgul in
ternațional va constitui „un 
prilej pentru o mai bună dez
voltare a colaborării dintre ță
rile noastre".

mi si jiu iui km un ui uni
ADRESAT SESIUNII JUBILIARI i U.N.U
BERLIN 14 (Agerpres). — Pre

ședintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, Walter Ulbricht, 
a adresat un mesaj sesiunii ju
biliare a O.N.U., în care exprimă 
convingerea Republicii Democra
te Germane că primirea ei în Or
ganizația Națiunilor Unite și în 
organismele specializate ale aces
teia a devenit o problemă în in
teresul păcii, ce nu mai poate fi 
amînată.

în mesaj se arată că R.D. Ger
mană a propus R. F. a Germa
niei să ceară, la rîndul ei, primi
rea în O.N.U. Admiterea la 
O.N.U. a R.D.G. și R.F.G. ar 
crea, fără îndoială, condiții mai 
favorabile pentru stabilirea unor 
relații de coexistență pașnică în
tre cele două state vecine și, prin 
aceasta, ar contribui la întărirea

securității europene, în interesul 
tuturor popoarelor.

Prin politica sa de pace, orien
tată consecvent spre îndeplinirea 
principiilor și rezoluțiilor Națiuni
lor Unite, Republica Democrată 
Germană are dreptul incontesta
bil de a fi membră cu drepturi 
egale a O.N.U. și a organismelor 
specializate ale acesteia.

Cu ocazia sesiunii jubiliare a 
O.N.U., Consiliul de Stat, Gu
vernul și populația Republicii 
Democrate Germane își reafirmă 
hotărîrea de a contribui și pe vii
tor, pe măsura forțelor lor, la 
realizarea sarcinii principale a 
Organizației Națiunilor Unite — 
asigurarea păcii, pe calea coope
rării tuturor statelor pe bază de 
egalitate în drepturi se subliniază 
în mesaj.

Tratativele care au avut loc 
marți in vederea eliberării ata
șatului comercial britanic, Ja
mes Cross, și a ministrului 
muncii din Quebec, Pierre La
porte. răpiți de o organizație 
ilegală, nu au dat rezultate. A- 
vocatul Robert Lemieux, care 
i-a reprezentat pe răpitori, a 
afirmat că nu a fost însărcinat 
decit să stabilească aranjamen
tele practice pentru îndeplini
rea condițiilor puse și nu să ne
gocieze aceste condiții. Un co
municat al organizației mențio
nate anunță că mandatul avoca
tului Robert Lemieux, a fost 
reînnoit și că el a primit îm
puterniciri ample. Se așteaptă 
ca tratativele să continue.

Pe de altă parte, se anunță 
că guvernul canadian a re
curs la măsuri excepționale, 
atit în capitală, cit și în ora
șele de provincie, pentru a 
preveni noi acte de terorism. 
Este pentru prima dată cină 
forțe armate au fost mobili
zate, alături de poliție, spre a 
menține ordinea.

Președintele 
Mao Tzedim

• MAO ȚZEDUN, președin
tele C.C. al P.C. Chinez, l-a 
primit miercuri la Pekin pe 
Maurice Couve de Murville, 
fost prim-ministru al Franței, 
care se află intr-o vizită în R.P. 
Chineză — anunță agenția Chi
na Nouă. Cu acest prilej, preșe
dintele Mao Țzedun a avut o 
convorbire prietenească cu Mau
rice Couve de Murville și am
basadorul Franței la Pekin, E- 
tienne Manach. Au fost de față 
CiS En-lai, premierul Consiliu
lui de stat al R.P. Chineze, Kan 
Șen, vicepreședinte al Comitetu
lui Permanent al Adunării Re
prezentanților Populari pe în
treaga Chină, și Lo Kuei-bo, 
ministru adjunct al afacerilor 
externe al R.P. Chineze.

• UNIVERSITATEA din 
Pecs (R. P. Ungară), a orga
nizat in intervalul 12—14 oc
tombrie o conferință inter
națională cu tema „Rolul ac
tivității jurisdicționale in 
statul socialist", la care au 
participat delegații de oa
meni de știință și specia
liști din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, 
Polonia, România, Ungaria 
și Uniunea Sovietică. Din 
țara noastră a participat o 
delegație condusă de prof, 
dr. docent Ion Ceterchi, vi
cepreședinte al Academiei 
de Științe Sociale și Politi
ce, care a prezentat rapor
tul : „Participarea cetățe
nilor și a colectivității Ia 
activitatea jurisdicțională", 
care a constituit in același 
timp primul punct al ordi- 
nei de zi.

• POTRIVIT unui comunicat 
dat publicității, miercuri la Pa
ris de către Comitetul Central 
al P. C. Francez, starea sănătății 
secretarului general al P.C.F., 
Waldeck Rochet, s-a înrăutățit 
simțitor în ultimele săptămini. 
Secretarului general al P.C.F., 
se arată în comunicat i se acor
dă ajutorul medical necesar.

• „KUWEITUL se opune 
menținerii forțelor militare bri
tanice in regiunea Golfului Per
sic", a declarat în cadrul unui 
interviu, ministrul de externe 
kuweitian, șeicul Sabah Al-Ah- 
med Al-Jaber. El și-a exprimat 
totodată speranța că retragerea 
britanică de la Est de Suez se va 
încheia in termenul stabilit an
terior de guvernul laburist.

Referindu-se Ia ajutorul fi
nanciar destinat Iordaniei, pe 
care autoritățile kuweitiene l-au 
suspendat ca urmare a inciden
telor dintre armata iordaniană 
și fedaini, Sabah Al-Ahmed Al- 
Jaber a precizat că această 
chestiune va fi din nou anali
zată in momentul in care gu
vernul va deține informații pre
cise asupra evoluției situației 
din această țară.

• LA BONN au început tra
tative economice ce se desfă
șoară în cadrul consultărilor 
periodice eu caracter economic 
intre reprezentanții R. F. a Ger
maniei și R.S.F. Iugoslavia. Pe 
agenda tratativelor actuale sint 
înscrise probleme legate de re
lațiile economice și comerciale 
dintre cele două țări, precum șl 
analiza stadiului acestor relații 
și a balanței de plăți.

CONVORBIRI 
R. S. CEHOSLOVACĂ — 

R. F. A GERMANIEI

• Agenția C.T.K. informează 
că in zilele de 13 și 14 octombrie, 
la Ministerul Afacerilor Exter
ne din Praga au avut loc con
vorbiri tu caracter informativ, 
între Jurgen von Alten, șef de 
secție în M.A.E. al R. F. a Ger
maniei, și Jiri Hec, șef de secție 
în M.A.E. al R. S. Cehoslovace.

In încheierea convorbirilor, 
Jurgen von Alten a fost primit 
de Milan Klusak, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
R. S. Cehoslovace.

al

• ADUNAREA Națională 
Ugandei a aprobat proiectul 
lege menit să democratizeze ac
tualul sistem electoral. Potrivit 
noii legi, pentru candidatul 
propus de comisia electorală 
prezidențială, voturile se depun 
simultan în toate cele patru cir
cumscripții electorale, care co
respund celor patru regiuni ale 
țării. Candidatul se declară ales 
in urma efectuării unui raport 
procentual între suma sufragii
lor întrunite in cele patru cir
cumscripții și suma voturilor 
exprimate.

a 
de

țări socialiste la care participă 
reprezentanți ai academiilor din 
Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, 
Cuba, R.D. Germană. Mongolia, 
Polonia, Republica Socialistă 
România, Ungaria și Uniunea 
Sovietică. Consfătuirea dezbate 
probleme actuale ale colaborării 
academiilor de științe din țările 
respective.

DECLARAȚIA M.A.E. 
AL R. P. D. COREENE

• LA BUDAPESTA au în
ceput miercuri lucrările consfă
tuirii secretarilor generali ai 
academiilor de științe din unele

« MINISTERUL Afacerilor 
Externe al R.P.D. Coreene a 
dat publicității o declarație în 
care arată că, în zilele de 7, 8 
și 10 octombrie, partea ameri
cană, incălcind acordul de ar
mistițiu în Coreea, a comis pro
vocări armate repetate, deschi- 
zind foc de artilerie spre R.P.D. 
Coreeană in zona peninsulei 
Kimpho.
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Se reîntoarce Peron la Buenos Aires ? Jocul informațiilor 
„sigure și al dezmințirilor prompte a început. Apropiații 
fostului președinte pretind că generalul va putea fi văzut Ia o 
dată apropiată în capitala argentiniană. Ministrul de interne 
a negat, însă, o asemenea perspectivă afirmind că „nu există 
nici o cerere oficială" din partea Iui Juan Domingo Peron. 
Totuși — pretind unii ziariști — Ia Casa Rosada circulă opinii 
favorabile reîntoarcerii lui Peron. Președintele Levingston ar 
avea impresia că un Peron prezent la Buenos Aires este mai 
puțin periculos decît un Peron exilat la Madrid. El dorește să 
răpească generalului aureola martirului și mizează pe faptul 
că peroniștii — extrem de divizați și, în majoritate, dornici 
să acționeze fără tutela Iui Peron — s-ar găsi într-o confuzie 
prielnică regimului militar. Intențiile par descifrate și de o 
serie de fruntași peroniști. Roberto Ares, fost ministru al eco
nomiei în cabinetul Peron, afirma s „Deși Peron dorește să 
se intoarcă în țară, noi nu-1 sfătuim să facă aceasta, cel puțin 
în momentul de față". Vîrfurile armatei care păstrează o ad
versitate nedisimulată față de Peron i-au cerut președintelui 
să închidă drumul revenirii generalului. Actualii conducători 
ai armatei refuză reconcilierea. Ei sînt prizonieri ai amintirilor 
neplăcute și voința lor, probabil, se va impune. între timp, 
momentele legate de numele lui Peron sînt evocate prin... ex
plozii. Cînd în septembrie s-au împlinit 15 ani de Ia înlătu
rarea lui de la putere, capitala a fost zguduită de explozia a 17

NU NUMAI
PERON

bombe. Nu s-au produs victime omenești dar mesajul era clar. 
In octombrie, generalul a împlinit 75 de ani. Din nou la 
Buenos Aires, Rosario și Santiago del Estero, în fața unor 
localuri publice, s-au înregistrat explozii. 15 în aceeași zi.

Pentru guvern problema esențială nu este cea a intențiilor 
reale sau fictive ale lui Peron. Generalul a îmbătrînit, presti- 
giul său a suferit eroziuni și doar imaginea exilatului perse- 
cutat stimulează energiile unei mișcări care îi poartă numele, 
aefionind, însă, în afara consemnelor lui. Peronismul fără 
Peron este o realitate pe care eventuala reîntoarcere a ex-pre- 
ședintelui nu o va putea modifica.

Momentul, actual se caracterizează printr-o încălzire a cli
matului social și politic. Eliminarea lui Ongania n-a cores
puns unei modificări do politică. Pur și simplu a dispărut un 
conducător extrem de nepopular. Succesorul său la Casa Ro
sada a promis o „revoluție argentiniană" dar practică politica 
lui Ongania. Generalul Levingston a pretins că nu va ceda 
puterea „înainte de patru sau cinci ani", timp în care forțele 
politice nu vor fi autorizate să-și desfășoare activitatea. Desi
gur, a promis „o dezvoltare sub semnul dreptății" însă cu
vintele fără acoperire nu mai au darul de a reține atenția. 
Un lider radical a caracterizat discursul prezidențial drept „o 
virtuală declarație de război adresată civililor". Fostul pre
ședinte Illia, conducătorul național al radicalilor, a refuzat 
invitația ce i-a fost adresată de a se întilni cu Levingston. 
Paralel, se conturează o apropiere între radicali și peroniști. 
Puternica mișcare sindicală a așteptat din partea actualei 
formații ministeriale o schimbare de orientare, măsuri con
crete pentru favorizarea maselor populare și frînarea presiunii 
capitalului străin prin protejarea industriei naționale. Solu
țiile preconizate de sindicate — mai ales în privința creșterii 
salariilor — n-au fost luate în considerație. Atentatele împo
triva liderilor sindicali au indicat tendința unor forțe de a 
intimida Confederația Generală a Muncii. în aceste împreju
rări, disensiunile interne au trecut pe un plan secundar : sin
dicatele au decis să facă apel la greva generală — o confrun
tare deschisă cu guvernul. Momentul dialogului și al expecta
tivei calme pare depășit. 4 000 000 de muncitori au intrat în 
grevă. Sute de întreprinderi, trenurile, metrourile ca și trans
porturile auto au fost paralizate. „Inima" economică a țării a 
încetat să mai bată.

Poziția generalului Levingston este apreciată drept extrem 
de precară. Demisia ministrului de interne evidențiază neîn
țelegerile din echipa conducătoare. ASSOCIATED PRESS 
scria despre „prima criză majoră" a actualului guvern de la 
Buenos Aires. Levingston se găsește într-o izolare pe care de
votamentul armatei nu o poate compensa. LE MONDE afir- 

d.e asta dată, în joc nu este persoana președintelui, ci 
insăși existența regimului militar. Revendicarea majoră a for
țelor politice o reprezintă reîntoarcerea la o viață parlamentară 
normală, pentru ca soarta țării să nu mai fie decisă în ca
zărmi.

EUGENIU OBREA
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