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Noi instrucțiuni

0 LONG BEACH 15. — Tri
mișii speciali Agerpres transmit: 
Miercuri după-amiază. președin- 0 tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, oare întreprinde o vi- 
zită în S.U.A., a sosit împreună 

0 cu soția. Elena Ceaușescu, pe 
1 coasta vestică a continentului 

— nord-american, în California. La 9 bordul avionului special rezervat 
șefilor de state se aflau, de ase- 

• menea, Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar al Comitetului Central al 

• P.C.R., deputat în Marea Adu
nare Națională, Comeliu Bog
dan, ambasadorul României la 

• Washington, și alte persoa
ne oficiale. Președintele Nicolae 
Ceaușescu este însoțit în această 

» călătorie de M. Codus, din par- 
" tea Departamentului de Stat.

După cinci ore de zbor, par- 
curs între New York și Los An- 
geles, avionul a aterizat pe aero
portul particular al companiei A constructoare de avioane ,.Dou
glas Aircraft", la Long Beach, 

• oraș situat lingă țărmul Oceanu
lui Pacific. Pe pista din fața 
marilor hale de montaj, oaspeții 

• au fost întîmpinați și salutați de 
primarul orașului Long Beach, 
Edwin Wade, și soția, Jackson 

» McGowen, președintele compa- 
™ niei „Douglas Aircraft", cu soția, 

și Nicholas Dallas, directorul a- A viației din Long Beach, cu soția. 
w Primarul a oferit președintelui 

Ceaușescu cheia orașului, simbol 0 de deosebită prețuire acordată 
înalților oaspeți. După ce s-a în
cheiat ceremonia primirii, dl. 
Jackson McGowen a prezentat în 
linii generale lîngă o machetă a 
uzinei principalele caracteristici 
ale acestei prestigioase întreprin- 0 deri, precum și ultimele tipuri de 
avioane de pasageri date în ex- 
ploatare sau aflate în construc- 0 d®- Compania „Douglas Air
craft", cu o vechime de 30 de 

_ ani, este ca amploare a doua u- 0 nitate de acest gen din S.U.A., 
realizînd circa 40 la sută din to- 

—. talul aparatelor de zbor produse 
9 de industria americană și desti

nate aviației civile. în fiecare 
lună ies pe poarta uzinelor 12 a- 
vioane de mare capacitate, rodul 
activității celor 25 000 de mun
citori și tehnicieni. Un aparat 
din seria celor fabricate la în
ceputurile companiei „Douglas 
Aircraft", un DC-3, care face 
curse și acum, era parcat alături 
de tipurile cele mai recente.

Oaspeții au fost invitați să 
urce într-un reactor cvadrimotor 
DC-8, pentru 250 de pasageri, 
aflat pe platoul din fața halelor 
de montaj. în continuare, au 
fost prezentate un aparat bimo- 
tor DC-9 și avionul de mare ca
pacitate, cu peste 300 de locuri, 
DC-10, în care se specializează 
acum producția companiei și al
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Istrucțiunl cu privire Ia a-1 
cordarea burselor studen-" 
țești în acest an universitar. _ 

Iln comparație cu cele a-I 
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cedent de învățămînt, ele
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Ministerul Invățămîntului 
și Uniunea Asociațiilor Stu- 

i din România au 
_____ instituțiilor de în- 
vățămînt superior noile î_ 

l cu i ' ’ 
burselor 

țești în acest an universitar.

I
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stabilesc criterii mai stimu- ■ 
lative în fixarea burselor 1 
pentru studenții care obțin■

conform notărilor primite I 
la colocvii și examene. De g 
asemenea, ținînd seama <1®

Instrucțiunile precizează că 
plafoanele de venituri 1 
tru acordarea burselor 
majorează astfel: cu 15 

isută — pentru salariați
și cu pînă la 30 la s 
pentru cei care realizează 
venituri impozabile anuale.I
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[ Ancheta „SCINTEII TINERETULUI^

Economiștii — folosirea lor între 
deziderat și realitate (")

uINTENȚIILE DE VIITOR
9

A

FRINE PENTRU
ACTIVITATEA PREZENTA

Referindu-ne în prima parte a 
anchetei noastre la situația arti
ficială creată în care stagiatura 
tinerilor economiști este încorse
tată în hainele strimte ale biro
crației, ne exprimam părerea, ba
zată pe o mai ’ 
irosirea disponibilităților specia
liștilor în probleme economice nu 
se întîlnește, din păcate, numai

rimam p: 
largă observație, că

Colegii noștri de generație

în cazul primului an de activita
te ci se prelungește, nejustifi
cat de mult, și în perioada ani
lor următori. Remarca ne fusese 
impusă de stările de lucruri con
crete, existente într-una sau alta 
din întreprinderile industriale 
cuprinse în perimetrul observați
ei. Investigarea preocupărilor di
urne ale tinerilor economiști, par
curgerea atribuțiilor ce Ie sînt în
credințate, discuțiile purtate 
ne-au permis conturarea unui alt 
tablou în care avatarurile stagiatu- 
rii își extind influența, convertin- 
du-și perenitatea în aceeași lipsă 
de orizont, în același cadru în
gust al lucrărilor de mică impor
tanță. Printr-o deformată prismă 
de a privi rolul și locul specialis
tului în angrenajul producției 
modeme (a cărui dinamică este 
condiționată tocmai de interfera
rea strînsă a noțiunilor tehnic- 
economic) procesul de valorifica
re incompletă a investiției mate
riale și de inteligentă avansată 
tinerilor pe băncile facultății se 
accentuează, de astă dată pro
gresia geometrică fiind relația ce 
caracterizează prejudiciile aduse, 
astfel, bunului mers al lucrurilor,

*

eficienței economice. Avem la în- 
demînă un exemplu ce atestă 
convingător că nu anumiți fac
tori obiectivi fao posibile astfel 
de situații dar, fără nici un du
biu, apariția lor își găsește cau
zalitatea în revitalizarea unor 
criterii mai mult decît subiective 
în utilzarea cadrelor cu pregăti
re superioară. Să lăsăm însă la 
o parte considerațiile teoretice...

Elvira Pieptea a absolvit în 
anul 1966 Academia de Stu
dii Economice. Lucrarea de di- 0 
plomă prezentată la examenul de 
stat își propunea, și realiza, o a- 
naliză economică convingătoare, 0 
la obiect, a veniturilor și cheltu
ielilor fostei regiuni Galați. Tî- A 
năra despre care vorbim a fost 0 
repartizată la Fabrica de confec
ții din Focșani. Aici am întîlnit-o — 
și noi. Trecuseră între timp pa- 0 
tru ani. Care i-a fost evoluția în 
această perioadă ? a

- Mai întîi — ne spune — w 
an am făcut stagiatura.un Am

Anchetă realizată de
GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a IlI-a)
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UN EVENIMENT
REMARCABIL ÎN ISTORIA

Tovarășul Xicolae Ceaușescu coborlnd dmtr-un avion „DC-10 aflat in faza finală de construcție 
Telefoto: V.PJ.—AGERPRES
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Cu Dumitru Buznă, ultima 
oară, m-am întîlnit în urmă 
cu două săptămîni pe ogoare- 

agricole din 
după ce am 

vorbe despre 
săi, ,.cel mai 
a 4-a**, l-am

le cooperativei 
Osica de Sus și 
schimbat cîteva 
cei doi copii ai 
mare în clasa - - 
întrebat cu ce treburi pe aici.

Ne-am cunoscut în vara lui 
1963 cînd, purtat de treburi la 
Craiova, mi s-a vorbit în su
perlative despre „muncitorul 
de la depoul C.F.R., „Buznă 
Dumitru, om de ispravă și elev 
la seral** — cum mi l-au pre
zentat tovarășii săi de muncă. 
„Om de ispravă**, vasăzică, 
poți conta oricînd pe mîinile 
sale de profesionist și elev 
la seral ceea ce, din punctul 
de vedere al tovarășilor săi, 
însemna nu un lucru ieșit din 
comun dar. se înțelege, ceva 
în plus pentru care merită să 
nu-i uiți numele.

A doua oară ne-am întîlnit 
într-un tren de noapte care 
ne purta spre Capitală. „Cu 
ceva treburi** — mi-a spus. 
Asta era un an mai tîrziu și 
acum, după ce am colindat 
câmpurile de la Osica de Sus 
vorbind de una de alta, în 
fața unui grajd de Ia sectorul 
zootehnic îmi spune că s-a 
reîntors în sat ș-i că muncește 
aici. „Mecanic de întreținere 
la cooperativă ?“ — îi întreb 
cu aerul cel mai senin din 
lume și în secunda următoare 
aud un „tovarășe inginer, ce 
facem cu purceii de az’noap- 
te ?“, îmi întinde mîna „nu 
te supăra, vorbim mai tîrziu** 
șiw eu mă duc la președinte 
să-1 întreb dacă Dumitru 
Buznă e mecanic sau inginer, 
că eu am auzit cum i s-a 
adresat cineva cu „tovarășe 
inginer**.

„Păi ce crezi dumneata, ne 
jucăm cu vorbele, tovarășe ? 
Inginerul Buznă M. Dumitru 
răspunde de sectorul zooteh
nic, 
Dar 
văd ~ ______ v____ ___
multă zootehnie decît ingine
rul nostru, că știe mai multe 
despre cîmp, și-i ridic eu sta-

în pag. a ll-a
• CRONICA 

DEBUTURILOR
— Ion Andreifâ : 

„Minunea de a trai"
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I,

că nu avem veterinar, 
adu-mi dumneata să-l 
eu pc ăla de știe mai

Lr

PARTIDULUI SI A
în istoria de aproape cinci 

decenii a Partidului Comunist 
Român, Conferința Națională 
din octombrie 1945, prima con
ferință ținută în condiții lega
le, constituie un eveniment de 
mare însemnătate în viața par
tidului, a clasei muncitoare și 
a poporului nostru.

Dezbătînd problemele vitale 
ale dezvoltării țării pe calea 
progresului, stabilind, într-un 
moment crucial al istoriei pa
triei, această primă manifestare 
de amploare a comuniștilor ro
mâni după Eliberare a consti-

tuit o puternică și strălucită 
confirmare a capacității parti
dului comunist de a elabora li
nia politică, formele și metode
le corespunzătoare pentru mo
bilizarea tuturor forțelor pro
gresiste, a întregului popor la 
rezolvarea problemelor de bază 
care stăteau în fața patriei 
noastre, înarmîndu-le cu un 
amplu program de perspectivă, 

Analizînd drumul parcurs de 
partid de la crearea sa, sinte- 
tizînd învățămintele și expe
riența acumulată atît în perioa
da ilegalității, cît și în bătăliile

REPLICI LA 1 

ARTICOLELE
A

PUBLICATE J

Obstacole in calea Operei

UN RITM
I
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PATRIEI

cărui prototip se găsește pe ram
pa de montaj. Oaspeții au vizi
tat, de asemenea, mai multe 
hale, unde se asamblează diver
se componente ale celor trei ti
puri de avioane de pasageri. 
Președintele Ceaușescu s-a inte
resat de elementele definitorii 
ale avioanelor respective și alo 
ciclului de producție, s-a între
ținut cu specialiștii din uzină. La 
sfîrșitul vizitei, direcția compa
niei „Douglas Aircraft" a orga
nizat rin cocteil în cadrul căruia 
dl. Jackson McGowen a prezen
tat oaspeților pe principalii săi 
colaboratori și pe soțiile lor. Îna
inte de plecare, președintele Ni
colae Ceaușescu a mulțumit gaz
delor pentru explicațiile primite 
și pentru atenția călduroasă cu 
care a fost întîmpinat.

Joi dimineața, președintele 
Nicolae Ceaușescu, soția, Elena 
Ceaușescu și persoanele care 
îi însoțesc au vizitat Disney
land. înainte de a pleca cu 
omnibuzele spre parcul imens 
în care lumea fabuloasă a ar
tei lui Walt Disney a coborîti 
din desenele și filmele sale 
într-un orășel veritabil, oas
peții au vizitat, lingă hotelul 
unde au fost găzduiți, o expo
ziție de construcții de agre
ment, rutiere și nautice. Pre
ședintele Ceaușescu s-a inte
resat de caracteristicile de 
producție ale acestor con
strucții, apreciind calitatea și 
economicitatea lor.

Oaspeții au fost conduși a- 
poi de Robert Wormhoudt, di
rectorul evenimentelor spe
ciale ale primăriei din locali
tate, spre parcul orașului Dis
neyland. La poarta principa
lă, o fanfară în costume pito
rești și personaje alegorice 
din cele mai cunoscute filme 
de desen animat ale lui Walt 
Disney au salutat pe oaspeți. 
Disneyland, orașul născut 
din imaginația prodigioasă a 
celebrului artist american, și-a 
oferit cu generozitate surpri
zele.

Pe tot parcursul vizitei, 
de-a lungul aleilor pitorești, 
în orășelele miniaturale, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
fost înconjurat de numeroși 
cetățeni americani, vizitatori

al Disneyland - uluL Mulți 
dintre ei s-au apropiat de pre
ședinte și l-au salutat cu căl
dură. exprimîndu-și satisfac
ția de a fi avut prilejul să-1 
cunoască. Am stat de vorbă 
cu unij dintre acești cetățeni 
americani. Iată ce ne-a decla
rat Catherine Stanley, profe
soară Ia un colegiu din Los 
Angeles : „Am vorbit cu pre
ședintele. M-am apropiat de 
dinsul și l-am întrebat dacă 
îi place Disneyland. Mi-a 
răspuns că îi face plăcere să-1 
viziteze. Am auzit că este un 
conducător foarte popular și 
comunicativ. M-am convins 
văzîndu-1 și schimbînd cîteva 
cuvinte cu dinsul".

G. B. Milles, director ad
junct al unui magazin din 
Long Beach l „Președintele 
Ceaușescu este bine cunoscut 
și în țara noastră. Despre per
sonalitatea sa am citit și au
zit multe. Sînt foarte fericit 
că am avut prilejul să-1 cu
nosc. Dinsul vorbește limba 
păcii, o limbă vorbită de toa
te popoarele lumii".

Marty Dickson, pensionară: 
„Am fost ca turistă în țara 
dv. anul trecut. Aveți o țară 
minunată, condusă de un pre
ședinte minunat, iubit de po
porul său și mult stimat și 
dincolo.de hotarele țării sale".

Am stat, de asemenea, ele 
vorbă cu Robert Wormhoudt, 
directorul evenimentelor spe
ciale ale primăriei din locali
tate: ,,Sîntem extrem de satis- 
făcuți și mult onorați de vi
zita înaltului oaspete român 
aici, pe meleagul de basm al 
Disneyland - ului. In atitudi
nea sa destinsă, în zîmbetul 
său, am văzut că i-a făcut

plăcere această vizită. Ați 
văzut, de altfel, și dv. cun 
oamenii cu care s-a întîlnij 
de-a lungul întregului traseu 
i-au zîmbit și l-au aplauda 
cu multă căldură, acestea fiind 
semne ale prieteniei dintrl 
popoarele noastre".

Oaspeții au fost invitați, dl 
asemenea, să vizioneze, ini 
tr-unul din pavilioanele pari 
cului, un film cinerama prel 
zentînd imagini din diferit! 
state ale Americii. ’

La încheierea vizitei, prel 
ședințele Nicolae Ceaușescj 
a răspuns unor întrebări cl 
i-au fost adresate de trimișii 
special al Societății de televi 
ziune americană C.B.S. „SîJ 
mulțumit că, folosindu-mă dl 
prezența la Națiunile Uniți 
pot vizita cîteva centre al 
Statelor Unite ale Americii 
printre care și acest pitoreJ 
Disneyland" — a declari 
președintele Ceaușescu. 11 
întrebarea : „Ați remarcat « 
oamenii sînt aici prietenol 
față de dv. și persoanele caB 
vă însoțesc ?“ — președinteB 
Ceaușescu a răspuns : „DesO 
gur. Aceasta exprimă faptB 
că între poporul român și pB 
porul american sînt reia® 
bune. Mulțumesc gazdelcB 
organizatorilor acestei viziB 
pentru plăcerea pe care mi-» 
prilejuit-o“. I

Oaspeții s-au îndreptat apl 
spre studiourile universităH 
din Universal City. ■

Continuîndu-și vizita, prB 
ședințele Consiliului ■ 
Stat al României, NicolB 
Ceaușescu, a sosit în orașB 
San Francisco, unde urmeaB 
să viziteze cîteva obiective ■ 
conomice. H

Starea sănătății tovarășului
ION GHEORGHE MAURER

despre 
tuie“.

„Păi 
varășe 
jucăm 
că inginerul 
nu este cel mai priceput ? Sau 
dumneata îl știi de cînd îl știu 
eu ? Știi cine a fost Dumitru 
Buznă Ia depoul C.F.R. Craio
va sau la cel din Piatra Olt ? 
Dar ce, eu trebuie să aflu de 
la alții că e inginer ? Și spu- 
ne-i că nu mai dau ochii cu 
el astăzi și că, a patra oară 

meritul Iui. ne întîlnim la

dumneata ce crezi to- 
președinte, că noi ne 

cu vorbele ? Am zis eu 
dumneavoastră

NICOLAIE ADAM

Am citit — cu atenția aceluia 
care s-a preocupat îndeaproa
pe în ultimii ani de proble
mele educației muzicale a ti
nerei generații, de găsirea unor 
noi modalități de atragere a 
tinerilor spre sălile de concer
te — interviul oferit zilele tre
cute de baritonul Octav Enigă- 
rescu, directorul Operei Româ
ne unui colaborator al „Scîn- 
teii tineretului".

Fără îndoială că multe dintre 
problemele ridicate pot consti
tui un punct de plecare nu 
numai pentru o serie de dis
cuții teoretice cu privire la or
ganizarea învățămîntului muzi
cal și a vieții muzicale, ci și 
pentru luarea unor măsuri

operative capabile să ducă la 
revirimentul — de mulți ani 
așteptat — în domeniul unei 
eficiente activități în domeniul 
educației muzicale a tinerilor.

Tezele exprimate cu privire 
la deficiențele învățămîntului 
muzical în școala de cultură 
generală, cu privire la lipsa de 
atenție a caselor de cultură, 
și a altor instituții, pentru edu
cația muzicală a tineretului — 
ramin, indiscutabil, puncte de 
vedere științifio argumentate, 
purtînd amprenta unei înalte 
experiențe artistice și organiza
torice.

Totul ar fi perfect, dacă în- 
tr-unul din răspunsurile inter
viului nu am găsit teoretizate

în același timp și inerțiile care n 
guvernează prima scenă lirică H 
a țării de mulți ani de zile, ■ 
inerții legate de sărăcia reper- 
loriului în zone de maxim in- S 
teres ale literaturii lirice, de | 
nevalorificarea multilaterală a 
creațiilor românești.

Problemele sînt vechi și H 
baritonul Octav Enigărescu B 
le-a abordat adeseori după » 
ce a preluat conducerea I 
Operei Române. Directorul ■ 
Operei Române a insistat de 
altfel asupra acestor chestiuni B 
și într-un interviu p« care mi g

IOSIF SAVA |

(Continuare în pag. a II-a) “

politice ce au urmat insurecției 
de la 23 August, lucrările Con
ferinței au definit amplu și în 
profunzime sarcinile partidului 
în domeniul economic, politic și 
al vieții de partid, dînd o fun
damentare principială soluțio
nării problemelor dezvoltării 
viitoare a României.

Numită pe drept Conferința 
refacerii, în centrul dezbateri
lor a stat problema reconstruc
ției și dezvoltării economice ge
nerale a țării, premisă hotărî- 
toare a progresului multilate
ral al patriei noastre. Anali- 
zînd temeinic situația social- 
economică, ținînd seama de 
multitudinea factorilor care 
condiționau mersul țării noas
tre pe calea progresului, P.C.R. 
a elaborat un program amplu 
de reconstrucție a României.

Cu clarviziune științifică, por
nind de la condițiile concrete 
ale țării, de Ia necesitățile dez
voltării ei, Conferința Națională 
a pus în centrul acestui pro
gram industrializarea țării, 
crearea unei puternice industrii 
și, în primul rind, a unei in
dustrii constructoare de mașini. 
„Progresul țării noastre este 
în directă și nemijlocită le
gătură cu progresul’ industria
lizării țării... de tăria industria
lă a țării depinde în mare mă
sură însăși independența statu
lui nostru" — se arăta în ra
portul Comitetului Central pre
zentat Conferinței.

Atribuind industriei grele 
locul de frunte în planul de re
facere a țării, partidul comu
nist argumenta pe baze științi
fice importanța acesteia pentru 
dezvoltarea celorlalte ramuri 
de producție. In concepția sa 
numai o puternică industrie 
grea, bazată pe folosirea rațio
nală a bogățiilor naturale ale 
țării, dezvoltată în funcție de 
necesitățile interne și în eon-

ION ALEXANDRESCU 
cercetător 

la Institutul de studii istorice și 
social-politice de pe lîngă C.C. 

al P.C.R.

(Continuare în pag, a lll-a.)

Ministerul Sănătății informează 
că starea sănătății tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, este în 
prezent bună.

Semnele clinice și rezultat 
examenelor de laborator eoni 
mă evoluția favorabilă a st 
generale și locale. Se conțin 
tratamentul indicat sub supra] 
ghere medicală.

LAȘELE 
SPECIALE -

un experiment car
așteaptă o concluzi
Anul școlar recent încheiat a 

însemnat și încheerea primelor 
cicluri ale claselor speciale (poa
te impropriu numite astfel). 
Deci, posibilitatea efectuării 
unor prime bilanțuri.

Modestul semnatar al acestor 
rînduri, ca unul care am fost 
dirigintele primei clase de „ma
tematicieni" de la Liceul 
„N. Bălcescu" din Pitești, îmi 
voi permite unele observații cu

privire la însemnătatea ace 
clase în sistemele experim 
tale ale școlii noastre.

Modul de recrutare a „spe 
liștilor" : media 9 la materna 
și 8 la fizică la finele clasl 
IX-a; „baremul" de mențin 
în aceste clase — tot cel al I 
telor — cu un „rabat" miniJ 
Este suficient acest unic cri 
riu al mediilor ? Nu este sl 
cient : din cei 28 de elevii 
miși în clasa a X-a speciali 
șapte n-au putut „ține pași 
unii s-au dovedit a fi fost ,1 
păți" cu feluriți meditatori,!
alții se chinuiau pur și siq 
să ia notă mare la __ ___
și fizică spre... a nu pierde i 
miul. Așadar, efectivul clas 
Xl-a a trebuit reîmprospătai 
astfel a luat naștere o clasa 
elevi eu note mari la mate 
tici și fizică ; dar (cum se 
tîmplă de-obicei) fiindcă al 
note buna și la celelalte oH

matern:

Prof. FLORIN ANGHi

(Continuare în pag, a JI-

dincolo.de
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CRONICA

In fond, tonul „confesiunilor” 
lirice ale lui Ion Andreiță rezul
tă din accepția pe care o dă 
ace9ta existenței. In viziunea 
poetului, existența este un mira
col laic, fără sugestii biblice. De 
aici, tristețea provocată de pre

cn o purificare, ou o sublimare 
a sentimentului în esența gîn- 
dului pur : „Aș vrea să iuhesc 
o fată fără amintiri O statuie 
coborîtă din valurile / Nimănui 
/ Pentru un țărm imprecis / Ca 
așteptarea — Aș vrea să iubesc

ION ANDREIȚĂ: cadă".

Ca poet, Ion Andreiță axe 
cutezanțe de rapsod popu
lar care-și înnobilează genea
logia cu atributele legendei: 
„Mi-i neamul din legendă co- 
horit, / Baladele-i brutnară-n tai
nă părul, I Dar fetele mereu 
și-au petrecut / Din mînă-n mi
nă, Ia izvor, ulciorul..." Versul 
său — nu întotdeauna expur
gat de clișee și sentimentalis
me de sfîrșit de secol 
poartă cu sine neliniști și 
teți moderne, romantice 
simboliste. Tiparul folcloric nu 
trebuie neglijat, de vreme ce 
ilustrează atît de fericit o poe
zie ca „Mamă"... „Cit de mult 
tu mi-ai cintat / Mamă, cînd 
m-ai legănat / îți ardea cîntecu-n 
glas / Ca păiușul pe izlaz, / îți 
ardea cîntecu-n piept / Ca iubi
rea ce-o aștept. / Ai topit în 
mine jalea, / Ca-n drumeț topită 
calea / Ai stins lacrimi și ispite 
I Cu nădejde împletite. / De-a- 
tîtea plînsori amare / Ochiul tău 
intors spre soare / Ca o rană-n- 
cinsă doare". Trebuie, însă sus
pectat de „erezii" culte. Mai 
puțin în „Blestem de ținut băr
batul alături" și mult mai ac
centuat în „Orație", unde, cu 
excepția titlului, a „a.pei vii" și 
i munților ce „se bat în cape
te", spiritul folcloric devine in
existent.

„Minunea
1 ion Andreiță de

trăi“
i i

MINUNEA 
DE A TRAI'

simțirea stingerii ți tot de
— refuzul oricărei forme morti- 
fiante. „Fuga de amintiri" re
prezintă un astfel de refuz. A- 
mintirea este un sol al trecutu
lui, deci al inexistentului, tra
vestit în hainele unui prezent 
iluzoriu. în plan erotic, evada
rea din amintiri echivalează și

voi 
zi“.

în 
pe 

din

timpul / kn partea pe care 
n-o atingeți / în fiecare 
Timpul cu care va opera, 
continuare, autorul, alunecă 
un cadran ateu. Mîhnirile
„Fir cu plumb" — una dintre 
cele mai frumoase piese lirice al* 
volumului — au, desigur, punc
tul de jplecare în „psalmii* lui 
Arghezi, în „tăgada” de acolo : 
„Tata-ntre ferestre-așteantă / Gol 
și singur ca un zeu / Tata n-o

mai țin* dreaptă / Linia lui 
Dumnezeu. / / Uită mina într-o 
parte / Cumpănă-n balanța lu
nii / Și în dans rotund de șoapte 
/ Stinge echilibrul lunii. / / Ta- 
ta-i un poem frumos / Și postum 
ca o baladă / Peste care maies- 
to» / Timpu-ntirzie să
Meditații asupra timpului — ca 
metaforă a destinului — regă
sim și în „Infringerea clipei" sau 
„La pescuit". „Infringerea cli
pei", însă, mi se pare grevată de 
locuri comune, iar „La pescuit" 
— un grațios, dar cam superfi
cial, .tereson* : „Stăteam pe mal 
I Cu undița-aplecată Cînd um- 
brele-nserării ] Se răsturnau în 
jos, ; Dintr-un hățiș / M-a ful
gerat • piatră • Și-a spart ia 
mine ochiul De apă luminos". 
Există și versuri discursive în 
prezentul volum („Ceea ce nu 
«e poete uita", „Prieteni de-*I 
doilea") și silabe fără ecou 
(„Viziune interogativă", „Para
doxală") și, în fine, o excesivă 
și cam riscantă încredere in 
„poanta” finală („Jertfa utilă").

Ar fi de semnalat suavitatea 
și echilibrul frumosului poem al 
iubirii „Fie do*r._”, superior al
tor reverii de album, prezente 
ji de ta carte; apoi, „Glossa* 
destinului — deși modelul 
este, pe alocuri, tiranic și 
labil, raportabil atît la Emines- 
cu, cît și la Bacovîa ; în fine, 
„Blestem posibil* și „Clipă". Ele 
contrabalansează rabatul de va
loare pe care-1 înreestreazâ alte 
piese, unde citate deja. .Am mai 
adăuga la acelea „Vernisaj", 
„An nou" și „Obsesie*. C* a- 
vertisment.

CLASELE SPECIALE NICOLAE BALTAG

(Urmare din pag. I)

e. am început să fim acuzați 
ă... racolăm premianții diferi- 
elor clase, oă „decapităm" cele- 
alte clase de „vîrfuri*, că a- 
ești elevi ar fi putut deveni și 
parte bunj filologi, naturaliști 
ku geografi... Din acest con- 
ens de „acuzații* (în parte in- 
fmeiate), am, desprins însă ceea 
e mi s-a părut esențial : a- 
eam un colectiv „suprasolici- 
it". deci apt pentru formarea 
nei motivații superioare — a- 
eea a vocației muncii, a „cultu- 
Li muncii". Și — împreună cu 
plec tivul de profesori ai clasei 
l m-am străduit să le „detur- 
ez“ scopul înscrierii lor în 
asa specială de matematici — 
reia de „a se face* electroniști, 
berneticieni etc. — In vederea 
lalizării unei temelii puternice, 
[dispensabile oricărei profes:: : 
peea a pasiunii pentru mun. ă. 
p început pentru muncă ..in 
bneral*. Și astfel, pr^n strădark: 

perseverență, aii reușit să 
knsform o „sumă' de elevi !n- 
-o clasă cu o unilate de voință. 
Concomitent ne-am străduit 
l vedem în ce măsură dorința 
lalizării lor profesional-sociale 
[irucide cu posibilitățile lor 
[ale intelectuale, cu capacita- 
a de efort și puterea lor de 
lință. A fost nevoie de „retu- 
lri“ uneori, alteori de „recon- 
lierări* totale. Am ajuns însă 
| spre finele trimestrului II al 
fesei a Xl-a să știm „ce vrem*. 
I în întreaga clasă a XlI-a nu 
h mai produs nici o fluctuație, 
m mers pe un drum Intre- 
Izut clar. Pentru atingerea a- 
stui obiectiv, elevii mei știau 

„nu trebuie să existe se- 
pte“. Și în acest sens au mun- 
l. Dovada că au muncit bine :

A apărut

„ANALELE

din 28 de absolvenți — 28 sînt 
studenți la matematică, fizică și 
diferite secții (exact la acelea 
pentru care s-au pregătit) ale 
Politehnicii — unii cu medii 
pînă la 9,50. încă un fapt : în 
trei ani elevii clasei speciale 
n-au pus nici o „problemă" de 
natură disciplinară, ei fiind buni 
colegi, respectuoși și cu o com
portare demnă în familie și so
cietate.

Au avut dreptate cei ce ne 
acuzau că am „racolat* pre- 
miarjții * Să-l ascultăm pe Oc
tavian Știreanu — student la 
Facultatea de matematică din 
Cluj (reușit cu 950) : „Fără 
existența acestui colectiv puter
nic. n-aș fi reușit ceea ce atn 
reușit. Dacă rătnineam la altă 
clasă, mă „remarcam* cu ușu
rință ; in clasa noastră n-aveai 
cum să fii unediocru* : la no: 
un 8 casta mai multă sudoare 
decit un 10 la altă clasă_*

Poate o clasă spectalâ duca 
cumva Ia o plafonare. 4a o în
gustare a oeizostălui intelec
tual ? .Am 1—cerca: cele ma: 
mari satisfacții din lunga 
carieră de dascăl peecin; 
ba română la dasa sperială de

Elevi: an lectură 
bogată (un amănunt : Vdrea 
Cornelia, student ia FaculiMea 
de matemati ■; t-r Bumzești. 
reușind cu ~*c.z ». are o bi- 
btiotecâ pers-r*lă ^prâzind »- 
proape tot ce apare pe târjn 
beletristic, ^ocîuș.t teaducerile). 
o exprimare concisă ș: o cuiere 
de judecată rarpnuaKoare* — 
susține prof. Marut Bâ^sci. 
Foarte bine se descurcă =. la 
limbile mooeme : rocf Viorica 
Demetresr- de la i.CJ’.PD a 
ascultat In această Sas* la o 
o--4 de dirtgerpe o îndelungi 
discuție Si dmha fiuacezi des
pre orientarea profesională). 
Iată deci elevi eu • temeinică 
cultură de tpeciai’.ute grefată 
pe fondul uaei serioase culturi 
generale. Asa cum va fi majori
tatea elevilor Hceelor noastre in 
perspectiva Boii orientări a in-

mai

«a

vățămîntului. Iar faptul 'că bi
furcarea — sau trifurcarea — 
va începe încă din anii I, nu 
numai că nu fac inutile clasele 
speciale, dar impun o grijă și 
mai mare în depistarea elevilor 
cu reale înclinații. Altminteri a- 
ceștia vor fi „absorbiți", se vor 
„omogeniza" de sus în jos — la 
nivelul mediu al clasei.

Un „cap de acuzație* adus 
claselor speciale (de matematici) 
constituie faptul că „specialiștii" 
nu figurează in riadul „olimpi
cilor*. Dar oare existența a 
7 premianți Ia Olimpiada inter
națională de matematici — care 
nu tint din clasele speciale — 
demonstrează inutititatea clase
lor speciale — aceste pepiniere 
ia care cresc cplective puter
nice, detașamente frutașe de 
siitari specia&sti ? Prcf. Coc- 
stantin Ottescu. secretar geoeral 
al Soxecă^i de șiunțe matema
tice. In articnlu' „ha Ol.mțztadx 
tntet-napcnaia de matemacH 
sac te premiartti cm wt coacă 
resți* „Gazeta InrățĂzifatuhii 
nr. ieși) scrie: jO --rima re 
marcă : im cei < con.:urenți 
unul smgm era de la o clasă spe- 
cMâ de MătMtică — cel care 
n-a fost pceariax. Ceilaîț: provin 
de la t!aae -râie xsșmx 
E su? Dar
pune și eu praf. Otescu o 
treoare : cei 7 eiev; care pn 
de ia dase reaîe Xsșoutte.
• ean clase specxale ia școlue 
lor? Dată r-ri eau. e sâapin. 
Dacă de ce n-au fa
drumeți către aceste clase, 
rum prevăd mdicațiile M: 
rulai ? Ș; încă o problemă : 
rum a Înțeles Societatea de ma
tematică să sprijine aceste cla- 
«*• ’ De altfel, după înființare. 

Ministerul învățăniîntului. 
Institutul de științe pedago- 

de
o 

poate ar 
vizitați de uni-

face nu s-au mai interesat 
soarta loc. Poate ar trebui 
prugramâ specială.
trebui să fie
■■ ersitari cu prestigiu,' care să 
discute cu ei. să-i îndrume, poa
te... sau poete ar trebui desfiin
țate. Ar fi, cred, mai cinstit de
ci t să Ie lăsăm să sucombe lent.

* * • AFACEREA. Legile 
statului nostru reglementează 
modul în care pot fl cumpă
rate autoturisme de la per
soane avlnd cetățenie străină 
— prin intermediul unei între
prinderi de comerț exterior, 
specializată, șl al I.D.M.S. O- 
perațiile de acest gen presu
pun evaraarea uzurii mașinii, 
taxarea ei vamală etc. Ocoli
rea prevederilor legale' pe lin
gă aspectul fraudei duce mai 
mult la pagubă decît la clștig. 
Mihai Burlacenco, din Brăila, 
a cumpărat de la un cetățean 
străin un „Inocenți", prezen- 
ti.nd Insă la înmatricularea ve- 
blcdtulul acte din care rezulta 
că l-a căpătat printr-o dona
ție. Pur și simplu proprietaru
lui H devenise subit simpatic 
U. Burlacenco. atit de drag 
Incit i-a dăruit o mașină fără 
să-l 6e rudă măcar. Cercetă
rile au dus nu numai la des
coperirea realității ci șl a fap-

DE ISTORIE"
, nr. 5/1970 (septembrie — 

octombrie)

Sumarul se deschide eu m- 
krica IN IntTmpinake a 
Aniversarii semicente
narului PARTIDULUI CO
MUNIST ROMÂN, fn care sînt 
mblicate : ,.De la revoiuțio- 
tarii democrațl la fntiiul 
>artid politic al clasei munci
toare — P.S.D.M.R.-, de Titu 
Georgescu ; „Mișcarea munci- 
prească din România în cele 
ouă decenii premergătoare 
reării partidului comunist-, 
le Mihail Cruceanu. Elena 
teorgescu ; ..Greva generali 
in 1920 — moment însemnat 
n dezvoltarea mișcării noas- 
re muncitorești-, de Constan- 
fn Mănescu. N G. Munteanu. 
I Rubrica 150 DE ANI DE LA 
[AȘTEREA LUI FRIEDRICH 
[NGELS cuprinde : „Hotărîrea 
omitetului Central al Parti- 
lului Comunist Român cu 
rivire la aniversarea a 150 de 
ni de la nașterea lui Frie- 
rich Engels” ; „Friedrich En- 
els și mișcarea muncitorească 
lin România-, de Augustin 
beac : „Engels ca istoric șl 
poretician al statului-, de A- 
[eta Busuioc.
La rubrica ARTICOLE-CO- 

IUNICARI revista publică : 
Conferința Națională a 
r.C.R. din octombrie 1945 — 
keniment important în dez- 
oltarea partidului și a țării-, 
e Constantin Bărbulescu ; 
Cronologia grevei generale 
in octombrie 1929“. de Florea 
[ragne ; „Procesul din Bucu- 
pști al grevei generale-, de 
llimpiu Matichescu ; „Uniu- 
ea oamenilor muncii maghiari 
kn România împotriva perico- 
klui hitlerist, a horthismului 
I a fascismului. Madoszul în 
lerioada dictaturii regale- de 
ladislau Banyai.
lin cadrul rubricii VIAȚA 
friINTIFLCĂ sînt cuprinse in- 
Irvențiile participantelor la 
fasa , rotundă organizată de 
kdacția revistei Anale de is- 
brie” pe tema „Procesul gre
fat în. România-.

(Umori dtrt pag. I)

* ■,

Doi pe...o balustradă !

Foto: EMIL COJOCARU

a agenturii ei în Români* — oi* 
ganizația fascistă Garda de fier. 

Partidul Comunist, numeroase 
cercuri politice, Madoszul și alte 
organizații democratice și patrio
tice, inclusiv grupuri ale armatei 
s-au ridicat împotriva Dictatu
lui, au organizat în diferite cen
tre ale țării puternice manifes
tații populare, au cerut să se 
treacă la lupta armată pentru a- 
părarea integrității și suverani
tății patriei. In septembrie 1940, 
luptătoarea înflăcărată Ocsko 
Tereza a luat parte activă la or
ganizarea unor astfel de mitin
guri și demonstrații de protest 
ale maselor populare’din Banat.

In luna octombrie, Comitetul 
regional P.C.R. Banat a hotărît 
ca Ocsko Tereza să plece la A- 
rad în vederea organizării mun
citorilor din întreprinderile tex-

Figura muncitoarei Ocsko Te
reza se înscrie în galeria acelor 
tineri comuniști care au luptat 
cu eroism și abnegație pentru 
înfăptuirea mărețelor idealuri ale 
clasei noastre muncitoare, pen
tru drepturi și libertăți democra
tice.

S-a născut la 23 septembrie 
1917 în comuna Aracșina, jude
țul Timiș-Torontal, într-o fami
lie de țărani săraci. La vîrsta de 
15 ani, după terminarea a cinci 
clase primare, este nevoită să se 
angajeze ca muncitoare la fabri
ca ..Standard* din Timișoara.

Anul 1932 în care Ocsko Te
reza întră în atmosfera muncito
rească a fabricii și in același 
timp ia contact cu mișcarea 
muncitorească corespunde peri
oadei în care politica antipopu
lară a burgheziei și moșierului, 
de ieșire din criza economică 
prin intensificarea exploatării 
maselor muncitoare. întîmpină o 
rezistentă tot mai dîrză din par
tea acestora. Valul de acțiuni 
revoluționare cuprinde proleta
riatul, țărănimea, cele mai va
riate categorii de oameni ai 
muncii. Lupte greviste curajoa
se împotriva reducerii salariilor 
au desfășurat în toată perioada 
crize; economice și muncitorii 
de la întreprinderile din Timi
șoara. împreună cu ceilalți mun
citori din fabricile de tricotaje, 
Ocsko Tereza, cu un deosebit 
sian tineresc, participă activ la 
acțiuruie revendicative ale lucră
toarelor din fabrica „Standard".

In acești ani de mari frămîn- 
târi și lupte sociale In care 
PC.R organiza lupta maselor 
lare ale poporului pentru a bara 
ascensiunea fascismului spre pu
tere. Ocsko Tereza devine mem
bră a U manii Tineretului Co
munist. Alături de ceilalți ute- 
sșri ea Lșă aduce contribuția la 
mor uzarea tineretului din între
prinderile timișorene la diferite 
acțiuni revoluționare pentru ob
ținerea unor condiții mai bune 
de muncă ți de trai, pentru apă
rarea drepturilor și libertăților 
democratice, împotriva pericolu
lui fascist.

Devotamentul față de dasa 
muncitoare, activitatea politică 
plină de abnegație, simțul de 
răspundere cu care-și îndepli
nea sarcinile sînt calități moral- 
poutice care justifică pe deplin 
încrederea ce i se acordă în 
1936 ciad este primită în rându
rile Partaduha Comunist Român.

în același an, cînd izbucnește 
greva în fabrica în care lucra, 
Ocsko Tereza, în fruntea lucră
toarelor greviste, a desfășurat o 
susținută activitate în cadrul co
mitetului de acțiune din care 
făcea parte.

Apreciindu-se activitatea orga
nizatorică pozitivă desfășurată 
pînă atunci, în anul 1937 este 
aleasă membră a Comitetului 
județean Timișoara al P.C.R. 
primind sarcina de mare răspun
dere de a coordona munca teh
nică a acestei organizații. Toto
dată, ea desfășoară o bogată ac
tivitate în cadrul organizației de tile din Arad, a mobilizării lor 
masă Ajutoful Roșu. Începînd 
din 1938, ca membră a Comi-

la acțiuni comune împotriva dio 
baturii mii itaro-fasciste și a dez-

OCSKO TEREZA,
o neînfricată

luptătoare
comunistă

brăria „AAihail Sadoveanu"

de a trăi". Prezintă : poehri

SEBASTIAN COSTIN.

FLORIN

cu cititorii, eu prilejul apari

ției volumului >ău ^Minunea

din Capitală ar* loc hrfilni- 

raa postului ION ANDREIȚĂ

Astăzi, orei* 19,00. la U-

țffnenw
ȘAPTE ORI ȘAPTE ; ru

la Sala Palatului (orele 
20,15), Luceafărul (orele 9; 
13 30; 16; 18,30; 21), Festival 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21),

tetului regional al P.C.R. Banat, 
îndrumă organizațiile sindicale 
din Timișoara, Arad și Reșița.

în anii care urmează, organi
zațiile fasciste și curentele ex
tremiste de dreapta își intensi
fică activitatea și în sensul pro
pagării cu insistență a naționa
lismului șovin, a antisemitismu
lui, organizează acțiuni teroriste 
împotriva luptătorilor antifas
ciști. Impunerea Dictatului de 
la Viena în august 1940. prin 
care partea de nord a Transil
vaniei era răpită și predata L'n- 
ginei hortyite urmărea și tn- 
vrăftnre* românilor cu celelalte 
nationahtăti ce locuiau pe acest 
teritoriu al țării. Condițiile Dic
tatului au indignat poporul ro
mân și au făcut să crească ura 
împotriva Germaniei hitleriste și

mâțului legionarilor. La Arad 
este însă arestată. Ocsko Tereza 
educată de partid în spiritul dîr- 
zeniei, al dragostei de țară și al 
urei împotriva fascismului a în
fruntat cu demnitate comunistă 
pe zbirii Siguranței legionare 
care au supus-o unor torturi 
bestiale duse pînă la asasinarea 
ei. Abia împlinise 23 de ani.

Cauza progresului ți libertății 
pentru care au luptat și s-au 
jertfit mulți fii ai clasei munci
toare a triumfat. Poporul român 
cinstește memoria luptătorilor 
săi, alături de care s-a aflat și 
tinăra comunistă Ocsko Tereza.
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Scaruî din rpoctacolul cu pre»a „Iertarea" de Ion Băiețu.
Foto : P. TINJALA

l-a acordat în primele zile ale 
acestui ar. tot pentru „Scînteia 
tineretului*, precum și într-o 
serie de colocvii pe care le-am 
avut în paginile revistei „Con
temporanul* și la posturile de 
Radio și Televiziune.

Vorbind în acel timp despre 
anacronicele ritmuri ale O- 
perei Româr.e în însușirea 
unui nou repertoriu — în 
asimilarea capodoperelor tes

la lucrările 
creațiile lui 
indispensabile 
de ținută eu-

nerei generații »prr sălii* da 
spectacole ?

„Pentru a aborda pagini mo
derne — declara baritonul Octav 
Enigărescu — ai nevoie de un 
public format, capabil să înțe
leagă, să participe la actul mu
zical în sine. Impulsior.tnd tine
retul ne vom satisface poate 
acel deziderat de a avea genera
ții cit mai bine pregătite pentru 
consumul estetic. Din păcate, ei 
nu se află declt la primele li
tere ale alfabetului muzical ți

a-

!n locul explorărilor reperto
riale pentru a mai putea aștepta 
(pentru educația muzicală a ac
tualei generații de tineri !) 
tiția ani, spectacole rfvnite.

In ultimul an au avut Ioc anu
mite recondiționări regizorale. 
Multe dintre ele interesante cu 
toate că unele montări continuă 
să fie epuizate Înainte de vre
me, cu toate că spectacolul cu 
Fidelio reprezentat cu prilejul 
Bicentenarului lui Beethoven nu • 
avea ținuta necesară...

trului liric de 
lui Wagner la 
Berg — opere 
unui teatru liric 
ropeană, baritonul Octav Eni
gărescu solicita în acel timp, o 
„stagiune de tranzit*, traduce
rea în viață a unui plan me
nit — citez — „a obișnui între
gul nostru corp artistic cu un 
nou sisțem de muncă, vizînd 
reducerea timpului de lucru 
al unei montări de la 3—4 luni 
la cîteva săptămîni, o nouă or
ganizare a lucrului în ateliere, 
achiziționarea unor aparate 
tehnice necesare simplificării 
pregătirilor scenografice etc“.

A trecut și această stagiune 
de „tranzit* și Opera Română 
ne oferă în deschiderea 
mult așteptatei stagiuni 1970— 
1971. premiera baletului „Don 
Quijotte" — o partitură care 
nu beneficiază de virtuți artis
tice deosebite.

Teatralogia wagneriană, lucră
rile luî Henze, Pizzetti sau Ger
shwin „Wozzek-ul lui Alban 
Berg (opere indispensabile nu 
numai pentru public cît pentru 
cultura ansamblului care trebuie 
să se formeze în spiritul cuceri
rilor artei muzicale a veacului 
XX, chiar dacă aceste lucrări nu 
vor putea fi programate decît de 
puține ori pe afișul unei stagi
uni) ne sînt promise... pînă în 
anul 1975.

Ce răspunde însă
Octav Enigărescu la întrebarea 
reporterului privind 
dintre nivelul și modernitatea 
unor spectacol* și atragerea ti-

baritonul

raportul

UN RITM
ANACRONIC

Lohengrin, Walkiria iar Ora 
Spaniolă era prezentată la scurt 
timp după marile premiere eu
ropene.

Pentru 
„Aida* și 
lori incontestabile, dar în condi
țiile in care sîntem de ani de zile 
lipsiți de capodoperele wagneri
ene nu putem spune că am-făcut 
tot ce este necesar pentru atra
gerea publicului pentru educația 
sa.

Și să nu uităm că Opera Ro
mână nu a făcut totul nici pen
tru valorificarea literaturii na
ționale. In timp ce deschi
dem stagiunea cu un balet al iui 
Minkus ar trebui să ne gîndim 
că balete de Mihail Jora și Paul 
Constantinescu — lucrări de 
semnificație și valoare interna
țională, — așteaptă de mulți ani 
reîntîlnirea cu publicul.

In timp ce pregătim noi spec- 
din literatură italieni- 

a secolului
să ne 

zeci de 
artistic

fiecare dintre noi 
„Carmen" sînt va-

dorința noastră de a cînta oda
tă „Pelleas și Melissande*' 
se pare, dacă 
de departe...".

Ideea ni se 
inoportună.

Cum adică... 
cînd se vor lua' măsurile pentru 
o largă și eficientă educație es
tetică a tinerei generații, pînă 
cînd se vor forma noi generații 
de melomani, pînă cînd tinerii 
vor dobîndi in școală criteriile 
științifice de interpretare a. unei 
opere artistice, să așteptăm in
tr-un cuvînt 10—15—20 de ani 
pentru ca Opera Română să se 
gîndească ,1a montarea tuturor 
capodoperelor teatrului liric ?

Anacronismele repertoriale ale 
Operei sînt mult prea desuete, 
conducerile succesive ale Ope
rei au preferat prea mult în ul
timii ani inerțiile funcționărești

mi
sînt realist, atît

pare cel puțin...

Să așteptăm pînâ

Opera Română are nevoie 
ora actuală de consistență 
pertorială, de modernizarea 
pertoriului și nu numai de mo
dernizarea Orgii de lumini și a 
dotării tehnice, de care vorbea 
directorul Octav Enigărescu tâs- 
punzînd la ultima întrebare a 
reporterului formulată în acest 
fel ; „Totuși, spectatorii tineri 
sînt doritori, de noutăți.

...Cum se gîndește prima 
noastră scenă lirică să le satis
facă dorințele ?“.

Am mai spus-o cu alt prilej, 
dar cred că mă pot repeta.

Au existat momente în istoria 
artei interpretative românești (și 
în acea vreme primul teatru 
liric al țării nu avea nici con
dițiile materiale, nici excepțio
nala echipă de artiști din zilele 
noastre I) cînd au fost montate 
într-o unică stagiune Parsifal,

la 
re- 
re-

ta cole 
zantă 
putea 
xistă 
teres 
lui Caudella și 
nescu la acelea__ _  ____
Otescu sau poate Cuclinj.care ar 
merita a fi revalorificate. In 
timp ce ne căznim sa punem 
pe afiș opere de minoră semni
ficație am putea să ne gîndim 
și ce valori pot dărui teatrului 
liric compozitorii noștri dacă 
unul singur dintre ei — Pascal 
Bentoiu — a obținut pentru trei 
dintre lucrările sale sufragii 
internaționale („Amorul doctor" 
a fost imprimat de B.B.C. și 
O.R.T.F., „Jertfirea Ifigeniei" a 
dobîndit premiul , „Italia" iar 
„Hamlet" premiul ,,Guido Valca- 
renghi" la Milano).

Opera Română este la ora ac
tuală una dintre instituțiile cu 
cele mai largi posibilități, cu 
cele mai deosebite potențe artis
tice. Și tocmai de aceea cred că 
la un colocviu despre tineri și 
muzică este absolut necesar să 
vorbim și despre necesitatea ri
dicării exigențelor Operei Ro
mâne la nivelul cerințelor vieții 
artistice oontemporane.

trecut, am 
gindim că e- 
paginj de in- 

(de la operele 
George Ștephă- 
ale lui Nona

SUNETUL Muzicn : rulează la 
Patria (orele 9; 12,45; 16,30; 20,15).
DE---------- ------------------------

lează 
17,15; 
11,15;
(orele », AA,AO, AU,OV, AO, AO,w, .‘I, 
Grădina Doina (ora 18,15).

HIBERNATUS ; rulează la Ex
celsior (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 
20 45), Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

IN arșița NOPȚII : rulează la 
Capitol (orele 10,45; 13,15; 16; 18,30; 
ai). Grădina Capitol (ora 19), Fa
vorit (orele 10; 12,30; 15,30; 18;
20.30) .

100 DE CARABINE : rulează la 
București (orele 8; 10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15). Feroviar (orele 
8,30; 11; 13,30, 16; 18,30, 21); Melodia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), 
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15: 20.30). Stadionul Dinamo fo
ra 19). Grădina Festival (ora 
18,45), Arenele Romane (ora 19,15).

OGLINDA CU DOUA FEȚE : ru
lează la Victoria (orele 9; 11.15: 
13,30; 16: 18,30; 20,45).

PASĂRILE : rulează la Central 
(orele 3.30; 11; 13.30; ÎS; 18,30; 21), 
Grivița (orele 10 30; 15,45; 18,15;
20.30) , Floreasca (orele 15,30; 18;
20.30) , Flamura (orele 11; 16: 18.15:
20.30) .

FRUNZA DE VIȚA : rulează la 
Lumina (orele 9,30—16 în continua
re ; 18,15; 20,30).

BLOW-UP : rulează la Doina (o- 
rele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

HATARI : rulează la Timpuri 
Noi (orele 8.45—19.30 în continua
re).

ALFA-ROMEO ȘI JULIETA : ru
lează la înfrățirea (ora 15.30).

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

CLIPA DE LIBERTATE : rulea
ză la Buzeștl (ora 15,30).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ : 
rulează la Buzeștl (orele 18; 20,30), 
Munca (orele 16; 18; 20). Grădina 
Buzeștl (ora 20,30).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Dacia (o- 
rele 8 45—20.30 în continuare); Mio
rița (orele 10; 12,15; 15; 17,30: 20).

INTÎLNIREA : rulează la 
cegi (orele 10; 15,30; 18; 20,30), 
Iești (orele 15,30; 18; 20,30) 
mul Sării (orele 15; 17,30; 
Grădina Bucegl (ora 20.30).

PETRECEREA : rulează la 
rea (ora 18), Moșilor (orele 18; 
20,15), Grădina Moșilor (ora 19), 
Grădina Unirea (ora 20,15).

FLACARA OLIMPICĂ : rulează 
la Unirea (ora 15,30).

DEGETUL DE FIER : rulează la 
Lira (orele 15.30: 18), Grădina Lira 
(ora 20).

HEI TU ! : rulează la Cotroceni 
(orele 15,30; 17,45; 20).

CANARUL ȘI VISCOLUL : ru- 
lează la Volga (ora 16).

AURUL ; rulează la Volga (ore
le 18.15: 20,30); Progresul (orele 
15,30; 18; 20) Progresul Parc (ora 
19,45).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Viitorul (orele 16; 18; 20).

PATRICIA ȘI MUZICĂ : rulează

Ia Aurora (orele 9; 11,15;
15,45; 18 : 20 30) Tomis (orele 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Grădi
na Aurora (ora 19). Grădina To
mis (ora 19).

FANTOMELE SE GRĂBESC î 
rulează la Moșilor (ora 15,30).

MY FAIR LADY : rulează la 
Popular (orele 15,30; 19).

MAYERLING (ambele serii) : ru
lează la Flacăra (orele 15-.30; 19), 
Arta (orele 10: 16). Grădina Arta 
(ora 19,15).

TĂCEREA BĂRBAȚILOR : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 18; 
20,15).

MARILE vacante : rulează 1» 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMUL DRUM : rulează 1« 
Rahova (orele 15,30).

DRAGOSTE ȘI VITEZA : ru
lează la Rahova (orele 18). Grădi
na Rahova (orele 20).

CAVALERII AERULUI : rulea
ză la Crîngașl (orele 16; 18; 20).

Bu- 
Giu- 
Dru-

20),

uni-
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Opera Română : TRUBADURUL
— ora 19.30 ; Teatrul de Operetă : 
SECRETUL LUI MARCO POLO
— ora 19,30 , Teatrul Național
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
COANA CHIRIȚA — ora 20 ; (Sala 
Studio) : CUI “ ------------------------
VIRGINIA '■ 
Teatrul 
landra* 
LEONCE 
(Sala 
URECHE _____  . ____
Comedie : CHER ANTOINE 
20 ; Teatrul Mic : DON 
MOARE CA TOȚI CEILALȚI — 
ora 20 ; Teatrul „C. I. Nottara" 
(Bd. Magheru) : BĂRBAȚI FĂRĂ 
NEVESTE — ora 19,30 ; (Sala 
Studio) : NĂZDRĂVANUL OCCI
DENTULUI — ora 20 ; Teatrul
Giulești : TANGO LA NISA — 
ora 19.30 ; Teatrul „Ion Vasi-

SE CAUTĂ UN MINCI-
ora 19,30 ; Teatrul ,.Țăn-
(Str. Academiei) : AM- 

— ora 17 ; Teatrul „C.
(Sala Savoy) ; LA GRĂ-

I-E FRICA DE 
WOOLF ? — ora 20 ; 

„Lucia Sturdza Bu- 
(Schitu Măgureanu) : 

ȘI LENA — ora 20 ; 
Studio) : PURICELE ÎN 

ora 20 Teatrul de 
' — ora 

JUAN

fescu" :
NOS — 
dărică" 
NARUL 
Tănase"
DINA CĂRĂBUȘ — ora 19,30.

VINERI, 16 OCTOMBRIE 1,7»

> 18,00 Deschiderea emisiunii — 
Microavanpremieră • 18,20 Cămi
nul A 19,15 Anunțuri, publicitate
• 19,20 1001 de seri » 19,30 Tele
jurnalul de seară * 20.00 Reflec
tor „ 20,15 Film artistic : Preludiu
• 21,50 Mai aveți o întrebare T 
Monumente șl construcții celebre
• 22,50 Telejurnalul de noapte
• 23,00 închiderea emisiunii.
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UN EVENIMENT Sosirea I e CONVORBIRI

REMARCABIL IN ISTORIA ■
■

Ion Gheorghe Maurer

PARTIDULUI SI A PATRIEI
(Urmare din pag. I)

cordanță cu posibilitățile ce re
zultă din legăturile economice 
tot mai largi cu alte state, pu
tea constitui nucleul în jurul 
căruia întreaga economie va cu
noaște un puternic avînt. Nu
mai în acest mod, se sublinia 
în rezoluția adoptată de Con
ferința Națională, vor putea fi 
puse în valoare bogățiile natu
rale, vor lua dezvoltarea ne
cesară industriile existente și 
vor putea lua naștere noi in
dustrii, vor putea fi introduse 

*■ tn producție cuceririle științei 
și tehnicii cerute de sporirea 
producției și a productivității 
muncii.

Tn programul elaborat la 
Conferința Națională un loc im
portant a fost consacrat electri
ficării țării, privită ca o sarcină 
de perspectivă In vederea folo
sirii pe scară largă a energiei 
electrice pentru dezvoltarea tu
turor ramurilor industriei noa
stre și a ridicării nivelului de 
viață material și spiritual al 
maselor populare.

Punînd accentul pe refacerea 
și dezvoltarea industriei, P.C.R. 
a acordat atenția cuvenită și 
celorlalte ramuri ale economiei 
naționale. Un loc de frunt« a 
fost acordat dezvoltării agri
culturii. Problemele acestei im
portante ramuri a economiei 
naționale au fost analizate prin 
prisma intereselor fundamen
tale ale țării, a refacerii și dez
voltării economiei naționale, 
a întăririi și consolidării alian
ței muncitorești-țărănești.

Dezvoltarea industriei con
stituia o premisă esențială pen
tru ca agricultura să fie înzes
trată cu mașini, unelte, produ
se chimice, instalații 
prelucrarea produselor 
le, care să permită 
la practicarea unei agriculturi 
intensive multilateral dezvol
tate.

Scopurile propuse, care 
ultimă instanță favorizau 
dicarea condițiilor de viață ma
teriale și spirituale ale mase
lor muncitoare, utilizarea în
tregii forțe de muncă, cointe
resau și atrăgeau în acțiunea 
de reconstrucție și construcție 
cele mai largi pături, „tot ce 
este activ, energic și compe
tent..."

Conferința Națională a scos 
tn evidență legătura organică 
dintre măsurile preconizate în 
domeniul economic și sarcinile 
politice generale. Ea a stabilit 
ca sarcină principală în dome
niul politic întărirea statului 
democrat popular, creșterea ro
lului acestuia în toate dome
niile de activitate în vederea 
înfăptuirii programului gene
ral de dezvoltare dereocratică 
a României și asigurarea inde
pendenței și suveranității na
ționale.

Situîndu-se la răscrucea u- 
nor importante etape în via- 
ța partidului, în consolidarea 
sa ca partid strîns legat de mase, 
Conferința Națională, prin sar
cinile și obiectivele stabilite, 
s-a definit ca un moment de 
mare însemnătate în întărirea 
unității de acțiune a clasei 
muncitoare, pentru consolidarea 
alianței muncitorești-țărănești, 
forța politică hotărâtoare în pro
cesul revoluționar de desăvârși
re a revoluției burghezo-demo- 
cratice, a frăției dintre poporul 
român și naționalitățile conlo
cuitoare.

Pe baza analizei situației și a 
sarcinilor clasei muncitoare, 
Conferința a pus în centrul ac
tivității partidului asigurarea 
hegemoniei proletariatului în 
revoluție, înfăptuirea unității 
depline, politice și organizatori
ce, a clasei muncitoare în
tr-un singur partid politic pe 
baza principiilor politice, ideo
logice și organizatorice marxist- 
leniniste.

Conferința Națională a pro
dus un puternic ecou în întrea
ga țară, programul partidului 
trezind adeziunea largă a tutu
ror oamenilor muncii din uzine

pentru 
agrico- 

trecerea

tn 
ri-

și de pe ogoare oare s-au ali
niat ca un singur om sub stin
dardul său de luptă, pentru în
făptuirea neabătută a politicii 
sale.

Anii oare au urmat Conferin
ței Naționale, anii unui glorios 
drum de luptă și de muncă 
parcurs de poporul român sub 
conducerea partidului comunist, 
au arătat prin realizările prac
tice justețea liniei politice 
movate pentru perioada 
ce a urmat după război, 
oada eroică a refacerii și 
construcției țării, a 
dițiilor de trecere 
unor noi structuri 
tice și economice.

Tn toți anii care 
P.C.R. și-a dovedit in mod coo- 
vingător forța și capacitatea 
deplină de a rezolva cu succes sarcinile • - • •
construire 
liste. în 
partidul comunist după 
realizat eu 
tivele stabilite de < 
Naponală. a elaborat . _
mul multilateral. realist și 
științific fundamentat al fău
ririi societății socialiste, a Ro
mâniei contemporane. Prin 
dezvoltarea industriei grele au 
fost valorificate r.ui resurse 
ale țârii. In jurul industriei 
grele, prin dezvoltarea ei și 
tn legătură cu ea. s-au dez
voltat industriile existente și 
au luat naștere noi ramuri in
dustriale. Agricultura a fost în
zestrată cu mașini, uneite. în
grășăminte și instalații care 
să-i asigure creșterea producti
vității și rentabilității. Dezvol
tarea industriei grele a des
chis posibilitățile cele mai 
largi pentru utilizarea eficier.tă 
a forței de muncă a poporului 
nostru. România s-a transfor
mat intr-o țară cu o industrie 
și o agricultură în continuu și 
rapid progres, realizind unul 
din cele mai înalte ritmuri de 
dezvoltare din lume. Realizări
le de 
ținute 
firmă 
ticii 
de a 
linia politică, de a stabili obiec
tivei» fiecărei etape de dezvol
tare pe baza aplicării creatoare 
a marxism-leninismului la con
dițiile concrete ale țării noas
tre.

’ Cu deosebită pregnanță s-a 
ilustrat această capacitate în 
perioada ultimilor ani. după 
Congresul al IX-lea al P.C.R., 
perioadă caracterizată printr-un 
avint fără precedent în toate 
domeniile vieții economice, po
litice și sociale, avînt datorat 
infuziei de spirit creator, de 
inițiativă și eficiență pe care 
partidul comunist le promovea
ză în întreaga sa activitate, la 
scara întregii societății.

Consecvent politicii sale, poli
tică elaborată în mod științific, 
decurgînd, în fiecare element al 
ei, din necesitățile dezvoltării 
pahiei, a creșterii bunăstării 
poporului, Partidul Comunist 
Român a asigurat îndeplinirea 
cu maximă rigurozitate a pro
gramelor — preconizate în func
ție de realitățile concrete ale 
fiecărei etape — a știut să mo
bilizeze întreaga capacitate 
creatoare a națiunii în vederea 
înfloririi și propășirii patriei. 
Este de ajuns să arătăm că în 
toată această perioadă, la fie
care cinci ani. producție indu
strială a României s-a dublat.

Partidul Comunist Român, 
urmat cu devotament și dragos
te de întregul nostru popor, își 
îndeplinește cu cinste rolul de 

conducătoare a 
călăuză 
drumul 

socialiste 
dezvoltate. După

pro- 
grea 
peri-
coa-creării 

la făurirea 
social-poli-
s-au scurs.

istoricei opere de 
a societății socia- 
aceastâ perioadă, 

ce a 
consecve-;â obtee- 

Conferința 
1 progra-

Însemnătate istorică oo- 
de poporal român con- 

justețea. realismul poli- 
partidului, capacitatea sa 
elabora de sine stătător

forță politică 
societății noastre, de 
fermă a poporului pe 
construirii societății 
multilateral ' " .
cum a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al X-lea 
al partidului, „Programul dez
voltării în următorul deceniu 
a patriei noastre va asigura in 
mod hotărîtor apropierea Ro
mâniei de nivelul țărilor cu 
economie avansată, atît din pune-

• ••••••••••

tul de vedere al producției, _ 
productivității muncii și veni- ■ 
tului național pe locuitor, cit ■ 
și din punctul de vedere al ni- — 
velului de trai al populației". " 

In lumina acestor adevăruri, • 
întregul nostru popor privește g 
viitorul cu neabătută încredere, 
hotărit să traducă în viață o- ■ 
biectivele unei noi perioade a ■ 
construcției socialiste, obiecti- — 
vele unui nou cincinal, sarcini- — 
le făuririi societății socialiste ■ 
multilateral dezvoltate — dem- g 
nă de capacitățile ei creatoare, 
valorificate deplin prin ințe- ■ 
leapta conducere de către Parii- ■ 
dnl Comunist Român.

Pe adresa C.C. al P.C.R., a to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, a tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, an sosit 
mesaje din partea președinteln. 
Partidului Comunist din Spania 
tovarășa Dolores Ibarruri. a se
cretarului general al Partidului 
Comunist din India > Marxist). P- 
Sundarayya, prin care se exprimă 
sentimente de compasiune pentru 
accidentul suferit de tovarășii.' 
Ion Gheorghe Maurer si se a- 
dresează urări călduroase de 
grabnică însănătoșire.

*
Tovarășul Ion Gbec-rghe Mau

rer a primit teiegsame- exprjnind

compasiune și urări de însănăto
șire grabnică, din partea primu
lui ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, a primului ministru al 
Belgiei. Gaston Eyskens, a pri
mului ministru al Finlandei, Ahti 
Karjalainen. De asemenea, au a- 
dresat mesaje ministrul afacerilor 
externe al Suediei, T. Nilsson, 
ministrul afacerilor externe al 
Iranului. Ardeshir Zahedi. amba
sadorul U.R.S.S. la București, A. 
V. Bascv. ambasadorul .Albaniei, 
Nikolla Profi, ambasadorul Al
geriei, T. Boulharouf, amba
sadorul S.U-A-, Leonard Mee
ker, ministrul plenipotențiar al 
Braziliei, 
Coimbra.
afaceri ad-interim al Irakului. Sa
lah Eddm I. AL Snetkhli.

Agerpreo)

unei delegații 
de activiști 

ai P.C.U.S.

I
i
I

Marcos de Salvo 
și fasâranatu! cu

amiază a sosit în Ca- 
delegație de activiști 

ai P.C.U.S.. condusă de 
rășul Vasili Filimonovici .
ro. membru supleant al C.C. 
al P.C.U S„ șeful secției cul
tură a C.C. al P.C.U.S.. 
la invitația C.C al P.C.R., 
face o vizită în schimb de ex
periență in Republica Socialis
tă România.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. oaspeții au fost salutați 
de tovarășii Iile Rădulescu. 
membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C-C. al P.C.R.. Du
mitru Ghișe, membru supleant 
al C.C. al PCJU. adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.. 
de activiști de partid.

Eraj prezenți A. V. Basoy, 
ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la B jcurești, și. membri 
ambasadei.

Joi la 
pitală o

tova-
Șau-

I
I

Joi după-amiază, tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C. C. al 
P.C.R., a avut o întrevedere cu 
tovarășa Savka Dabcevici Kucear, 
președintele C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Croația, membru 
al Prezidiului U.C.I., care, la in
vitația C.C. al P.C.R., face o vi

zită de prietenie în țara noastră.
La convorbire, care s-a desfă

șurat într-o atmosferă caldă, to
vărășească, a participat tovarășul 
Vasile Vlad, șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

A fost de față Iso Njegovan, 
ambasadorul R. S. F. Iugoslavia 
la București.

(Agerpres).
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țtoealâ a Franser. O MB- 
nrte ea expooateje acassei țâri, 
nsoc râ Ae o cuprtnxătoare și

rooiâao-fraaeeae dezraixate in- 
«98 ia altimi: an:. Grupind 
producția a crea 28 de Erme. 
□a -V ocul trances deaeh.de in 
fața rtz^atorului. pe o suprafață 
oe aproape 120C metri pătrați.

ur. vers tehr..: aaactiv deo
sebit de nleresant : de ia am- 
tâtot-ul de -eieviziuae ptaă 1» 
al^jeie dure apLcabO acuMor 
«cnietocre : de > spectrometre- 
« rempi-et autornatlzate pentru 
b.octonne și chimie organică la 
p.esele daicșa’-e tehnici meta
lurgie: pulberilor ; de la mași
nile uneite la diferite tipuri de 
materiale refractare : de la ele
mentele de automatizare la pro- 
fu-ele metalice laminate. în inte
riorul pavilionului național sau 
in afara lui des-ine posibilă o 
perspectare edificatoare a preo
cupărilor in domeniile delimitate 
de profilul tirgului de la Bucu
rești.

Dar rindurile de față nu-și 
propun decit să adreseze o invi
tație vizitatorului și nu să-i aub- 
stiruie propriile Xnpreaii. Ofe
rind cu generozitate celor intere
sați un larg dmp de observație, 
sectorul francez din cadrul Tir
gului internațional este o bună 
ocazie de a remarca așa cum a 
făcut-o in cadrul oonferinței de 
presă de ieri dl. Pierre Pelen. 
ambasadorul Franței la Bucu
rești. Mediul ascendent al rela
țiilor ooroerciaie dintre cele 
două țări. în perioada 1958—1969 
aceste schimburi au crescut de 
aproape cinci ori ; Intre 1965— 
1970 ele s-au dublat, in următorii 
cinci ani fiind prevăzută o nouă 
dublare. Cooperarea romAno- 
francezâ »e află, de asemenea, în
tr-un real progres. EMe un curs 
firesc imprimat de interesele re
ciproce ale celor două țări pen
tru car» Tîrgul internațional 
București constituie o reală po
sibilitate de continuare.

M. V.
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SPORTa

Adesea descoperirea 
unui lucru mic, a unui mă
runțiș creează epocă. Așa a fost 
la început, tind s-a descoperit 
roata, așa a fost mai tîrziu 
tind Arhimede, făcînd baie, a 
descoperit principiul corpuri
lor cufundate în apă, așa a 
fost mai recent cînd Newton, 
lovit de un măr în cădere, a 
descoperit legea gravității.

în atletism, de exemplu, s-a 
descoperit cu ani în urmă su
lița aerodinamică Held și zbo
rul ei s-a prelungit spectacu
los peste recordurile mondia
le. S-a descoperit, apoi, pră
jina elastică de fibră și sări 
torii au fost proiectați spre 
cer cu aproape un metru mai 
mult, s-a descoperit mai re 
cent tartanul și acele crono- 
metrelor au încremenit mai 
devreme, dînd performante de 
neimaginat in trecut.

Unii oficiali și antrenori au 
descoperit, de curînd, o nouă 
sursă de performanțe ...guma! 
Ea face parte din materialele 
sportive necesare desfășurării 
activității atletice și dă rezul
tate miraculoase. Săptămîna 
trecută, de pildă, la campio
natul de pentatlon, Elena 
Hîrza a alergat la 100 m gar-

duri 14,0 sec. Apoi a inter
venit guma și pentru rațiuni 
pe care nu le cunoaștem, per
formanța s-a transformat în 
13,7 sec, record republican de 
junioare (de altfel, publicat și 
în presă) pentru ca apoi guma 
să intre din nou în acțiune și

KNOK-OUT
să apară iar 14,0 sec. Tot a- 
tunci, la o altă cursă, s-fltt 
scris timpii realizați pentru lo
cul l, ceea ce constituia un 
nou record, pentru ca apoi, 
intervenind guma... să nu mai 
fie record!

Dar guma are în atletism 
aplicații și mai mari. Cu un 
an în urmă, de exemplu, ea 
a reușit să șteargă de pe o 
foaie de concurs, concurs care 
în realitate nu s-a desfășurat 
niciodată, semnături de arbi
tri celebri, care afirmau că au 
asistat la această întrecere fic
tivă; sau tot cam atunci, tind 
un atlet, Nedelescu, și încă 
vreo doi care își șterseseră da
ta reală a nașterii din buletin, 
escrotind astfel pe concurenți 
și pe oficiali, a intervenit mi-

raculoasa gumă ți tn tăptămi- 
nile următoare, fără ca nimeni 
să-i deranjeze ou vreo suspen
dare sau excludere din activi
tatea sportivă, ei au concurat 
mai departe făcînd pe „n-a
ude, n-avede“.

Efectele năzdrăvane ale gu
mei s-au extins ți la un con
curs din Hunedoara, fi la con
trolul antidoping, fi la măsu
rătorile de culoare fi ața mai 
departe, că s-ar putea scrie o 
adevărată istorie cu toate chi
lipirurile pe care le prezintă 
această descoperire. Și nu este 
de mirare. Guma șterge avan
tajos și fără zgomot orice... 
urmă. Nu credeți ? Veți vedea 
utilizarea ei ți după această 
notă!

TIMIȘ VASILIU

18 OCTOMBRIE 1970
• 12,30 — FOTBAL : Ra

pid — Universitatea Craiova. 
Transmisiune directă de la 
stadionul Republicii (comen
tator : Ovidiu Ioanițoaia).

• 16,15 — HIPISM : Marele 
Premiu de curse cu obstacole 
de la Pardubice, înregistrare 
(Cristian Țopescu).

• 17,00 — GIMNASTICA : 
Avanpremieră la Campiona-

MERIDIAN

tele Mondiale 1978 de Ia Lju
bljana — reportajul filmat „2 
zile la București cu echipa 
Japoniei*. (Alexandru Șuteu).

• 17.38 — PATINAJ AR
TISTIC : Spectacol pe gheață 
cu participarea unor meda- 
liați ai ultimelor campionate 
europene și mondiale. Trans
misiune directă de la pati
noarul „23 August*. (Con
stantin Diamantopol).

• 22,40 — Emisiune TELE- 
SPORT.

trecut pe la toate serviciile. Apoi, 
spre bucuria mea, am fost înca
drați in cadrul grupei de orga
nizare științifică a producției și 
a muncii. Apoi — continuă cu 
alt glas...

întrerupând relatarea, venim cu 
o altă Întrebare: a făcut față El
vira Pieptea exigențelor cerute 
de munca specifică acestui com
partiment. esențial, al întreprin
derii ? Răspunaul ni-1 dă tov. in
gineră Ana Fundeanu, șefa ser
viciului tehnic — concepție — 
organizarea producției și a mun
cii Serviciul în care a fost în
globată în urma reorganizărilor 
în întreprindere).

— Consider că da. Afirmația 
se certifică prin aceea că lu- 
crînd aid, aplicînd cunoștințele 
dobîndite în studenție, dovedind 
mult interes, tînăra economistă 
și-a pus semnătura la conceperea 
unor studii privind mecanizarea 
evidenței și a lansărilor, sistemul 
informațional (acesta din urmă 
prezentat și la C.E.P.E.C.A. — 
n.a.), la introducerea salarizării 
în acord la sala de croit.

Așadar, Elvira Pieptea și-a o- 
norat din plin atribuțiile. Care 
sînt motivele pentru care acum 
o găsim la serviciul financiar e- 
x ecu ti nd operații — relații cu 
cantina, cu creșa — pentru care 
ar fi mult mai indicat un absol
vent de liceu economic sau chiar 
un simplu practician ? Tov. in
giner șef Aurel Cioc ne spune : 
a fost insistent cerută, cu prilejul 
unei ședințe a comitetului de di
recție, de către contabilul șef. 
Dacă solicitarea a fost atît de 
asistentă — ne-am gîndît ridi — 

îndt transferul să se fașă din-

tr-un serviciu unde — așa cum 
ne mărturisește tov. inginer Ana 
Fundeanu — prezența unui eco
nomist este strict necesară, în
seamnă că neapărat motivele au 
fost foarte serioase.

— Șeful serviciului — replică 
tovarășul Vasile Laza — conta
bil șef al fabricii — va ieși în 
curînd la pensie. Ii pregătim din 
vreme succesorul.

La prima vedere argumentul

Internat la Spitalul nr. 10, sec
ția din bd. Muncii, Ion Gh. Ro- 
tundu. domiciliat în str. Buche
tului nr. 110. blocul C 2. i-a scris 
prietenului său Valentin Igna. 
tot din București, rugindu-1 să 
•.rină să mai stea de vorbă. In 
ziua de 13 august a încredințat 
scrisoarea cutiei poștale din 
curtea spitalului și a așteptat cu 
nerăbdare vizita. In zadar, insă. 
Cum știa că „prietenul la nevoie 
se cunoaște* i-a mai trimis o 
scrisoare in ziua de 17 august. 
Din nou nici un răspuns.

__ In ziua de 23 august — ne
relatează corespondentul — dato
rită îngrijirii medicilor, am ple
cat acasă. Intîlnindu-1 pe Valen
tin :-am reproșat purtarea; 
dar— stupoare. Nu primise nici 
m rind de Ia mine. Ambele 
scrisori i-au sosit insă în ziua 
de 2 septembrie. Nu pot să-mi 
explic o astfel de întirziere. 
Anexei și cele două scrisori eu 
pricina*.

Răspunsul se cuvine să-l dea 
factorii răspunzători. Sperăm să 
au ne parvină cu aceeași „ope
rativitate*.

...am aflat din scrisoarea fra
ților Adrian și Toma Nussbaum ’
din Timișoara II, str. 12 Apri
lie nr. 19 . „Am fost invitați — 
în februarie — să participăm 
la ..Expoziția filatelică „Tulcea . 
■70“ care urma să aibă, loc în 
mai-iunie a.c. la Tulcea. Ne-am 
înscris cu patru exponate între 
care „Jocurile olimpice de iar
nă Grenoble ’68", și ..Din como- . ;; 
rile de artă ale lumii". Am pri
mit confirmarea primirii expo
natelor. Nu știm insă de ce nu . 
ne-au fost restituite colecțiile. 
Am scris de mai multe ori la 
Tulcea și chiar la Asociația fi- ., 
lateliștilor din țară dar nici un 
rezultat. Vă rugăm foarte mirit 
să ne dați o mină de ajutor în .; 
rezolvarea acestei situații care '' 
ne provoacă mereu neliniște".

Nu disperați. Am trimis 
soarea dv. celor avizați șl 
râm că nu se vor rezuma să 
ceteze doar — timbrul 1

RĂSPUND
FACTORII
AVIZAȚI

SOLICITĂRI NEONORATE

Adunind toată obida in 2 pa
gini dactilografiate, prof. Liviu 
Ionescu din Tirgoviște (Comisia 
județeană de modelism) infor
mează ziarul despre cauzele des
trămării unei activități rodnice 
de două decenii. „In cei 20 de 
ani — scrie profesorul Ionescu — 
modeliștii din Tîrgoviște au ob
ținut rezultate care s-au ridicat 
la. nj*'el republican și chiar eu- . 
ropean. Bazele racheto-modelis-' *- 
muiui au fost puse tot în muni
cipiul nostru ; în 1969 echipa 
asociației sportive „Metalul" a 
obținut titlul de campioană na
țională la racheto-modele și a 
stabilit, cu acest concurs. 5 ti
tluri de campioni. In cadrul cer
cului de modelism activează un 
maestru al sportului, 8 sportivi 
de categoria I. 10 de categoria a 
Il-a. 16 de categoria a III-a și 20 
de juniori ; 3 sportivi : Radu
Ion, Băcăoanu 'Gheorghe și sub
semnatul, fac parte din lotul de 
modelism al R.S.R. Pînă la 1 
septembrie 1969 toate lucrurile 
au fost bune. La această dată 
insă sediul a fost demolat fără 
ca in prealabil să se asigure alt 
spațiu. Intervențiile noastre au 
rămas neonorate. O parte din 
inventarul cercului, adunat în 
cei 20 de ani, este distrus și de
teriorat. După rugăminți ni s-a 
pus la dispoziție o cameră insa
lubră în incinta Uzinei de utilaj 
petrolier, unde sportivii nesala- 
riați ai uzinei nu au acces... Re
zultatele sportivilor încep să se 
diminueze, numărul celor care 
practică diferite discipline a 
scăzut. S-au propus localuri 
modeste dar consiliul popular 
al municipiului ne-a răspuns că 
au altă destinație. Nu ne îndoim 
de acest lucru, dar unul dintre 
cele 
bine 
săm 
veți

Ce-am putea spune în fața a- 
eestei situații ? Ne alăturăm 
glasului iubitorilor acestui sport, 
poate va fi, în cele din urmă, 
auzit de forurile competente.

vizate este liber de mai 
de 6 luni de zile. Ne adre- 
dv. cu încrederea că pe 
ajuta".

pra cazului în speță înti 
mici deosebiri formale 1- 
tîlnit și în alte întreprinderi. Și 
acolo, intențiile viitoare ridică 
obstacole trainice activității pre
zente, determină la doi-trei-patru 
ani după absolvire metamorfoza 
economistului în tot ce vrei și 
ce nu vrei numai în specialist nu. 
Ipostaze cu care ne-am întîlnit 
și atunci cînd investigam perioa
da stagiaturii. La Uzinele „E-

sță întrucît cu 
l-am în

INTENȚIILE
DE VIITOR
amuzant și grotesc In același 
timp pare infailibil. Dar numai 
dacă privim în pripă lucrurile. 
La o analiză cit de cît atentă el 
se dovedește șubred. Chiar așa 
numai prin executarea unor ope
rații de evidență primară se 
poate pregăti un om care prin 
natura funcției sale viitoare va 
trebui să aibă o vedere de an
samblu asupra întregului com
partiment, să sesizeze interde
pendențele dintre diversele pro
cese economice pentru a le de
termina o realizare practică efi
cientă ?

Ne-am oprit atft de mult uu-

% 
lectroaparataj” din București fap
tul că Margareta Frăsineanu ține 
contabilitatea materialelor sau 
urmărește diverse decontări ■— 
operații, mai trebuie să preci
zăm ? de nivel mediu — este 
justificat de tovarășul Vasile Bu- 
nea. șeful serviciului contabilita
te, prin „să vedeți, s-a măritat, 
a dat naștere unui copil, a avut 
concediu, noi mai stăm, la sfir- 
șit de lună, și peste program".

Practica a demonstrat fără pu
tință de tăgadă că acolo unde 
economistul este utilizat în cali
tatea la care are dreptul, unde 
el este cel căruia i se încredin-

seri- 
spe- 
cer-

ABUZUL A FOST PEDEPSIT

Un grup de salariați ai Com
binatului chimic Rm. Vîlcea au 
scris ziarului despre abuzurile 
ing. Ion Mihuț, șeful serviciu
lui de investiții : comportarea 
necorespunzătoare, relații ne
principiale cu salariații, folosi
rea acestora în rezolvarea unor 
probleme personale etc. Cu pri
lejul anchetei întreprinse, comi
tetul de direcție a constatat că 
sesizarea este întemeiată și’ l-a 
sancționat pe ing. Ion Mihuț CU 
reducerea din salariu a unei gra
dații pe timp de 2 luni. Buna 
pregătire profesională nu justi
fică comportările necorespunză
toare și nici abuzurile.

VINOVATUL Sl-A PRIMIT 
PEDEAPSA

Multă vreme în comuna Sara- 
riu, județul Constanța, locuitorii 
erau serviți cu pîine de calitate 
necorespunzătoare. în această si
tuație s-au adresat ziarului. La 
semnalul nostru, consiliul popu
lar județean a luat măsuri ope
rative : brutarul a fost înlocuit 
și s-a procurat făină de bună 
calitate. Noi am primit asigurări, 
gustul pîinii îl simțiți dumnea
voastră. locuitori ai comunei res
pective !

UN AJUTOR JUSTIFICAT
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Intr-o situație deosebit de 
grea, cu doi copii mici, Stela 
Scurtu din satul Feredeni, co
muna Deleni a scris redacției 
solicitînd sprijin în internarea 
unuia dintre copii într-un loc 
unde să aibă condiții bune de 
viață. Direcția sanitară din ca
drul Consiliului popular jude
țean Iași a cercetat de urgență 
situația corespondentei și acum 
copilul cel mai mic se află in
ternat în Casa copilului din • 
Iași, crescînd sănătos și fără 
grijă. Care va să zică există 
uneori și operativitate !

Rubrică realizată de
LIDIA POPESCU

țează rezolvarea celor mai com
plexe probleme economice ce a- 
par în activitatea întreprinderi
lor rezultatele pozitive nu întîr- 
zie să apară. Grif Petra, de pil
dă, absolventă, promoția 1968, a 
Academiei de Studii Economice 
este la Uzina „Automatica" unde 
lucrează în cadrul serviciului de 
organizarea producției și a mun
cii. l-au fost încredințate lucrări 
vizînd introducerea în întreprin
dere a mașinilor electronice de 
calcul — revenindu-i sarcina sta
bilirii eficienței economice a u- 
nei astfel de integrări; nu de 
mult a participat — utilizînd in
strumente specifice profesiei: 
calcul economic, prelucrări de 
date, interpretări — la rezolva
rea problemelor de autoutilare 
în următorii ani. Este un exem
plu din multe altele. Un exem
plu ce atestă că în angrenajul 
atît de complex al organizării 
științifice a producției și a mun
cii economistul în baza instruirii 
sale, a unghiului strict specific 
prin care privește procesele teh
nologice — poate fi de un real 
folos. Și dacă spunem organiza
rea științifică a producției și a 
muncii nu înseamnă eă activitatea 
de concepție trebuie să se des
fășoare numai într-un servi
ciu purtînd această titulatu
ră. Rigorile competenței în cer
cetare se pot întîlni la fel de 
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bine 
ciar, 
o singură condiție : ______
tul să-și execute într-adevăr ace
le atribuțiuni pentru care profe
sorii s-au străduit să-l formeze, 
pentru care statul a investit și 
învestește sume importante pen
tru care el însuși a depus și de
pune pasiune, interes.

la serviciul finan- 
la contabilitate. Cu 

economis-
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SESIUNEA JUBILIARĂ A O.N.U.

J
NAȚIUNILE UNITE 15. —

Trimișii speciali L. Rodescu și 
A. Ionescu, transmit : Sesiunea 
jubiliară a O.N.U. a aniversat, 
printr-o ceremonie specială îm
plinirea unui deceniu de la De- 
olarația privind acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor 
coloniale.

Președintele Comitetului spe
cial al celor 24, Davidson S. H. 
W. Nicol, a prezentat un tablou 
al activității acestui organism, 
legată de obiectivul înfăptuirii 
declarației privind desființarea 
totală a regimului colonialist și 
emanciparea politică și econo
mică a tuturor teritoriilor încă 
dependente. El a arătat că trans
punerea integrală in viață a 
principiilor Cartei și Declara
ției a fost eludată și că, în ciuda 
bilanțului pozitiv al acestor a- 
proape 10 ani, circa 30 de țări 
devenind independente se mai 
află încă sub dominație colo
nială directă multe milioa
ne de oameni. Această situație, 
care creează și o amenințare la 
adresa păcii și securității inter
naționale, se datorește în prin
cipal faptului că unele puteri au 
nesocotit rezoluțiile O.N.U. Sub
liniind însemnătatea programu
lui de acțiune, aprobat de 
Adunarea Generală cu numai 
două zile in urmă, președintele 
Comitetului a amintit că in cu
prinsul acestui document con
cepția dreptului la autodeter
minare a fost extinsă pentru a 
include și recunoașterea drep
tului inerent al popoarelor de
pendente de a lupta prin toate 
mijloacele necesare în vederea 
înfăptuirii aspirațiilor de liber
tate.

Trecînd în revistă eforturile 
depuse pînă acum, el a subli
niat „constanta și intensa încu
rajare din partea țărilor socia
liste, sprijinul aoordat de ele 
strădaniilor noastre în vederea 
decolonizării".

Luînd cuvîntul secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, a che
mat țările membre ale O.N.U. 
să acorde atenția lor principii
lor înscrise în Cartă, în Decla
rația universală a drepturilor 
omului și in Declarația privind 
acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale prin a 
căror transpunere în viață să se 
poată depăși definitiv o eră 
care mai . păstrează urme ale co
lonialismului.

Președintele Adunării Gene
rale, Edvard Hambro, a arătat 
că eforturile persistente ale ță
rilor membre au misiunea de a 
nu dezamăgi popoarele aflate 
sub regim colonial, de a le 
oferi sprijin eficace în lupta lor, 
astfel incit fiecare din aceste 
națiuni să-și poată obține liber
tatea și decide asupra viitoru
lui său. însumînd experiența 
acumulată în cei 25 de ani de 
existență, O.N.U. are datoria să 
ducă politica decolonizării la o 
împlinire universală, corespun
zătoare cu transformările înre
gistrate în comunitatea interna
țională contemporană.

★
Luînd cuvintm In problema 

lichidării definitive a ultimelor 
vestigii ale colonialismului, re
prezentantul țării noastre, 
C. Ene, sublinia că acțiunea 
O.N.U. în domeniul decoloniză
rii trebuie să se concentreze, în 
principal, în două direcții : în
treprinderea de măsuri care să

oblige statele ce continuă să 
țină sub administrație teritorii 
străine să abandoneze politica 
lor colonialistă și rasistă și a- 
cordarea de către Națiunile 
Unite a întregului său sprijin 
moral, politic și material po
poarelor oprimate. Delegația ro
mână, a declarat reprezentantul 
țării noastre, apreciază ca fiind 
de o importanță deosebită în a- 
cest sens reafirmarea dreptului 
natural, inerent, al popoarelor 
coloniale de a lupta prin toate 
mijloacele pentru obținerea li
bertății și independenței lor.

Acțiomnd conform marelui im
perativ politic și moral al res
pectării dreptului popoarelor de 
a decide ele însele asupra desti
nelor lor. premisă esențială in 
același timp a unei cooperări 
autentice intre națiuni, Româ
nia se pronunță constant in fa
voarea aplicării integrale și ur
gente a declarației privind acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale, și pe baza 
acestor principii, delegația țării 
noastre va susține toate măsu
rile sau acțiunile vizind atinge
rea unor astfel de obiective.

In zilele de 12 și 13 octom
brie a avut loc la Helsinki un 
seminar internațional organizat 
de Partidul de centru din Fin
landa, la care au participat re
prezentanți ai partidelor de cen
tru din Norvegia și Suedia, par
tidului popular suedez din Fin
landa, partidelor țărănești din 
R. P. Bulgaria, R. P. Polonă și 
R.D. Germană, Uniunii naționale 
a cooperativelor agricole de pro
ducție din R. S. România, Uniu
nii centrale a cooperativelor de 
consum și Consiliului național al 
cooperativelor de producție din 
R. P. Ungară și ai Consiliului 
unional al colhoznicilor din 
U.R.S.S.

La sesiune a luat cuvîntul 
primul ministru al Finlandei, 
Ahti Karjalainen, care a vorbit 
participanților despre contribu
ția guvernului său la pregătirea 
convocării unei conferințe ge
nerale pentru securitate euro
peană.

O unitate a forțelor Pătat Lao din Lao*.

ORIENTUL APROPIAT BRAZILIA

„iNTERCOSMOS-4"
UN NOU SATELIT

ARTIFICIAL 
AL PĂMÎNTULUI

în conformitate eu progra
mul de colaborare a țărilor 
socialiste în domeniul cer
cetării și folosirii spațiului 
cosmic în scopuri pașnice, 
In Uniunea Sovietică a fost 
lansat, la 14 octombrie, sa
telitul artificial al Pămîntu- 
lui „Intercosmos-4“. Sateli
tul este destinat să continue 
cercetarea în comun a raze
lor ultraviolete și X ale 
Soarelui și influența aces
tor radiații asupra structurii 
părții superioare a atmos
ferei terestre. Aceste cerce
tări au fost începute de sa
telitul „Intercosmos-1“.

La bordul satelitului este 
instalat aparataj științific 
conceput și construit de 
specialiști din R.S. Ceho
slovacă, R.D. Germană și 
Uniunea Sovietică.

Satelitul „Intercosmos-4“ 
s-a plasat pe o orbită avînd 
parametri : perigeul — 263 
km ; apogeul — 668 km ; 
perioada inițială de rotație 
— 93,6 minute; înclinația
orbitei — 48,5 grade.

Aparatajul științific insta^ 
lat la bordul satelitului 
funcționează normal. Orga
nizații științifice din țările 
participante 
prelucrează 
cepționate. 
măsurătorile 
pe satelitul 
observatoare

la experiment 
informații re- 
Concomitent cu 

efectuate de 
„Intercosmos-4“ 

__ ________ din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D.G., Polo
nia, România. Ungaria și 
Uniunea Sovietică efectu
ează observații radioastrono- 
mice, optice și în ionosferă, 
conform programului comun.

economic
polono-vest-german
Joi, la Varșovia a fost sem

nat acordul referitor la schim
burile comerciale și colabora
rea economică și tehnico-știin- 
țifică pe perioada 1970—1974 în
tre Polonia și Republica Fede
rală a Germaniei.

După cum «-relatează agenția 
P.A.P., acordul stabilește cadrul 
relațiilor economice reciproca 
pe perioada amintită și faptul 
că schimburile reciproce da 
mărfuri se vor baza pe clauza 
națiunii celei mai favorizate și 
pe principiile G.A.T.T., din care 
fac parte ambele țări.

In cadrul acordului, guvernul 
R.F. a Germaniei a desființat 
restricțiile la importul mărfuri
lor poloneze, care au existat 
pînă în prezent.

Cuvintarea delegatului român
in Comisia pentru problemele juridice

q Referendum in R.A.U. • Ziarul rrAI Fatah" 

a fost confiscat • Gunnar Jârring a sosit BĂTĂLIA ALFABETIZĂRII
la New York

Pledînd pentru adoptarea în 
continuare a unor măsuri în ve
derea desăvirșirii instrumentelor 
juridice care să faciliteze dez
voltarea comerțului internațio
nal, delegatul român in Comisia 
pentru problemele juridice, V. 
Tilinca, a relevat rolul ce re
vine O.N.U. in acest domeniu. 
Referindu-se la necesitatea 
înfăptuirii cooperării internațio
nale în diverse domenii ale vie
ții internaționale, începind cu 
cel al relațiilor economice, el 
relevă că in circuitul interna
țional de valori comerțul Tepre-

zintă una din componentele sale 
esențiale. Necesitatea coope
rării comerciale intre state im
pune necesitatea unificării și 
armonizării instrumentelor juri
dice ale cooperării internațio
nale in conformitate cu princi
piile egalității, suveranității și 
neintervenției. Reprezentantul 
țării noastre a avansat totodată 
o serie de propuneri în legătură 
cu activitatea de dezvoltare și 
pregătire a instrumentelor juri
dice în acest domeniu, care re
vine în continuare Comisiei de 
drept comercial internațional al 
cărui membru este și România.

— Vedere din Tuzla

• în Republica Arabă Unită 
a avut loc joi un referendum 
în cadrul căruia aproximativ 
8 milioane de cetățeni egipteni 
s-au pronunțat asupra desem
nării lui Anwar Sadat ca pre
ședinte al țârii pe următorii șa
se ani. Anwar Sadat a fost pro
pus pentru postul de președinte 
al R.A.U. de către Comitetul E- 
xecutiv Suprem al Comitetului 
Central al Uniunii Socialiste A- 
rabe, propunerea fiind ratificată 
ulterior de Adunarea Națională 
egipteană.

Conform constituției țării, 
pentru ca această desemnare să 
devină o realitate este necesară 
aprobarea propunerii respective 
în cadrul unui referendum.

Potrivit surselor oficiale d!n 
Cairo, rezultatele acestei con
sultări populare vor fi anunțate 
vineri dimineața.

O.N.U. în Orientul Apropiat, 
Gunnar Jarring, a sosit miercuri 
la New York, venind de la Mos
cova, unde îndeplinește funcția 
de ambasador al Suediei în 
Uniunea Sovietică. Gunnar Jar
ring a deolarat că a sosit la 
New York pentru a participa 
la lucrările Adunării Generale 
a O.N.U. Este probabil că el va 
încerca să reia contactele cu 
părțile implicate direct în con
flictul din Orientul Apropiat.

O uriașă pancartă poa
te fi văzută în prezent 
în piețele orașelor bra
ziliene. Ea înfățișează un 
deget ce își lasă am- 
Crentele pe o coală de 
îrtie. „Aceasta este 

semnătura a milioane de 
brazilieni. învață să scrii 
și să citești. Și tu ești răs
punzător" — se arată în 
textul explicativ.

• „MOBRAL" INTRA ÎN ACȚIUNE • 
27 000 000 DE BRAZILIENI SÎNT ANALFABEȚI 

• O ACȚIUNE PE SCARA NAȚIONALĂ

R. S. F. IUGOSLAVIA.

generală 
Uruguay

în Uruguay a avut loa 
miercuri, la chemarea Conven
ției naționale a muncitorilor, 
una dintre cele mai puternice 
organizații sindicale din țară, o 
grevă generală care a paralizat 
aproape întreaga viață economi
că. La Montevideo, nici ziarele 
nu au apărut, iar posturile de 
radio și televiziune au difuzat 
programe înregistrate ante
rior. Datorită amploarei pe care 
a luat-o greva (se apreciază că 
aproape 500 000 de oameni ai 
muncii au participat la ea), gu
vernul examinează, potrivit 
observatorilor, eventualitatea 
satisfacerii parțiale a unor re
vendicări.

Această grevă generală este 
cea mai mare mișcare reven
dicativă înregistrată în țară 
în ultimii ani. Convenția națio
nală a muncitorilor, căreia i 
s-au alăturat toate organiza
țiile sindicale din țară, relevă 
în declarația cu privire la re
vendicările economice prezen
tate guvernului creșterea ac
centuată a costului vieții. Po
trivit datelor citate, costul vie
ții a crescut anul trecut cu 25 
la sută.

• Cotidianul Comitetului 
Central al Rezistenței Palesti
niene, „Al Fațah", care publica 
textul noului acord iordaniano- 
palestinian, a fost confiscat joi 
dimineața de autoritățile iorda- 
niene, la tipografia ziarului din 
Amman, anunță agenția France 
Presse. „Al Fatah", care și-a 
întrerupt apariția din cauza re
centelor incidente dintre arma
ta iordaniană și organizațiile 
de rezistență palestiniene, ur
ma să reapară joi pentru pri
ma dată. Un purtător de cuvint 
al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei (O.E.P.) a decla
rat că ziarul a fost confiscat 
din cauză că nu a fost supus 
cenzurii oficiale.

Agenția France Presse relevă 
că acesta este primul incident 
care opune autoritățile iorda- 
niene și rezistența palestiniană 
după încheierea recentului a- 
cord de normalizare a situației 
din Iordania.

• Reprezentantul permanent 
R. A. U. la O. N. U„ Moham
med El Zayyath, a cerut 
miercuri președintelui sesiunii 
Adunării Generale să înscrie 
pe ordinea de zi a dezbaterilor, 
imediat după încheierea sesiu
nii jubiliare, problema Orien
tului Apropiat.

Un purtător de cuvînt al de
legației israeliene a declarat 
însă că țara sa se opune unei 
astfel de discuții, considerînd-o 
un „obstacol" în calea realiză
rii unei reglementări politice 
și a reluării misiunii Jarring.

UN ALT MINISTRU ARGENTI
NIAN A DEMISIONAT

• Reprezentantul special al 
secretarului general al

• Dt’PA DEMISIA ministru
lui de interne Argentinian, E- 
duardo McLoughlin, miercuri a 
demisionat și ministrul econo
miei și muncii, Carlos Moyano 
Llerena. Și-a prezentat, de ase
menea, demisia subsecretarul de 
stat_ pentru probleme politice, 
Enrique Gilardo Novaro, dar ea 
nu a fost acceptată. Pe de altă 
parte. Francisco. Manrique, mi
nistrul bunăstărn sociale, a re
fuzat să-1 înlocuiască pe gene
ralul Eduardo McLoughlin în 
fruntea Ministerului de Interne. 
Cercurile politice din capitala 
Argentinei întrevăd posibilita
tea unei crize de guvern.

ancarfa face par
te din campania 
masivă de alfabe
tizare organizată 
în prezent în Bra
zilia, cu scopul de 

eradica ceea ce președintele 
, _.'i, Emilio Garastazu Medici, 
a calificat drept „o rușine na
țională". în fapt, peste 30 la 
sută din cei 90 de milioane de 
locuitori ai Braziliei nu știu încă 
să scrie sau să citească. Ac
țiunea este desfășurată de o 
nouă organizație, denumită 
„Movimento brasileiro de alfa- 
betizacao" sau „MOBRAL". Ea 
a început la 8 septembrie, în 
„Ziua internațională a alfabeti
zării" cînd guvernul a alocat o 
sumă de aproximativ 75 000 de 
dolari organizației MOBRAL 
pentru perioada 1971—1973. 
Fondurile provin din bugetul 
guvernamental și contribuții 
particulare, precum și dintr-o 
parte a impozitelor vărsate de 
întreprinderi. „Cu acești bani 
vom putea să alfabetizăm 
237 000 de persoane" a decla
rat secretarul executiv al 
MOBRAL, reverendul Felipe 
Spotorno. Desigur, deocamdată 
este puțin fafă de totalul anal- 
fabeților din țară, dar oricum 
reprezintă un început.

„Movimento brasileiro de al-

a 
tarii,

LECTIA URNELOR

fabetizacao" activează pe ba
za participării voluntare a ce
lor ce doresc să contribuie la 
lichidarea analfabetismului în 
această țară. Organizația folo
sește pe larg radioul, televiziu
nea, ziarele și pancartele de pe 
străzi. Pînă acum, MOBRAL a 
semnat acorduri cu 218 munici
palități, în baza cărora fiecare 

' dintre ele s-a angajat să for
meze o „comisie de alfabetiza
re", alcătuită dintr-un președin
te, secretar, coordonator, in
spectori și profesori. Comisiile 
obțin fonduri proprii prin inter
mediul unor colecte cu care 
este procurat material didactic 
și sînt plătiți profesorii. Nume
roase școli, cluburi și alte clă
diri publice și-au pus la dispo
ziție încăperile de care dispun 
pentru organizarea cursurilor. 
„Pentru prima dată municipiile 
joacă un rol propriu în soluțio
narea unei probleme naționale 
și ele dispun de autonomie in 
acțiunile lor" a declarat Felipe 
Spotorno.

După cum a explicat econo
mistul Mario Henrique Simon
sen, președintele MOBRAL, pri
mul efort în ce privește campa
nia alfabetizării va fi îndreptat 
asupra centrelor urbane, ur
mînd ca ea să se extindă și 
în zonele rurale peste aproxi
mativ trei ani. „MOBRAL — a 
explicat președintele brazilian 
Medici — va activa atîta timp 
cît vor mai exista analfabeți și 
o lipsă de profesionalizare în 
țară".

Analfabetismul în Brazilia a 
descrescut proporțional cu 
populația începînd din anul 
1940. Cu toate acestea, statisti
cile arată că în prezent există

mai mulți analfabeți decît în 
urmă cu 30 de ani. In 1940, a- 
proximativ 24 de milioane din 
cei 41 de milioane de locuitori 
ai Braziliei nu știau sâ scrie și 
să citească, ceea ce reprezenta 
58 la sută din populație. In 
1970, Brazilia are aproximativ 
90 milioane de locuitori, dintre 
care 27 milioane (sau 30 la 
sută) sînt analfabeți. Bătălia 
alfabetizării declanșată în pre
zent urmărește tocmai lichida
rea pentru totdeauna a acestei 
racile.

I. RETEGAN

SESIUNEA 
COMISIEI ECONOMICE 

MIXTE IUGOSLAVO—VEST- 
GERMANE

La Ministerul Afacerilor 
Externe din Bonn s-au în
cheiat lucrările celei de-a 
4-a sesiuni a Comisiei Eco
nomice mixte iugoslavo— 
vest-germane, informează a- 
genția Taniug. Au fost exa
minate probleme ale dezvol
tării comerțului bilateral și 
ale colaborării economice în 
general. Cu acest prilej, 
menționează agenția citată, 
s-a constatat o dezvoltare 
continuă a cooperării co
merciale și industriale din
tre cele două țări. în scopul 
înlăturării deficitului înre
gistrat de partea iugoslavă, 
s-a convenit că trebuie in 
viitor acordată o deosebită 
atenție sporirii exportului 
iugoslav, precum și intensi
ficării activității în vederea 
realizării cooperării indus
triale.
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Alegerile parțiale de la 
Langlaagte, un important 
district electoral, au fost 
privite ca un semnificativ 
test electoral pe scena po
litică sud-africană. Scruti
nul urma să releve dacă, 
și în ce măsură, se mențin 
tendințele conturate la ul
timele alegeri generale, 
tendințe care au constituit 
o „senzație" în viața par
lamentară de 21 de ani a 
Republicii Sud Africane : 
pierderile de voturi ale 
Partidului Național, de gu- 
vemămînt, și cîștigurile de 
teren ale Partidului Unit, 
de opoziție. Era, de ase
menea, un prilej de veri
ficare a poziției corpului 
electoral față de formațiu
nea ultrarasistă a lui Her
zog, Herstigte Nasionale 
Party.

Toate cele trei partide 
au dus o înverșunată lup
tă electorală. Partidul gu

vernamental, al lui Vors- 
ter, a făcut mari eforturi 
pentru a obține o victorie 
concludentă. Trei membri 
marcanți ai guvernului au 
participat la întruniri elec
torale. Ministrul transpor
turilor, Schoelman, a pro
mis lucrătorilor feroviari 
(care constituie un detașa
ment electoral important 
în districtul Longlaagte) 
sporuri de salarii.

Rezultatul scrutinului 
parțial nu numai că a con
firmat tendințele manifes
tate la ultimele alegeri ge
nerale dar a vădit un și 
mai accentuat recul al Par
tidului Național, de guver- 
nămînt. Partidul Iui Vors- 
ter a obținut 46 la sută din 
voturile exprimate (față de 
59 la sută cite obținu
se la alegerile generale, în 
acest district). Partidul U- 
nit, de opoziție a întrunit 
44 Ia sută din voturi (față

ssu r-
MĂSURI ANTIINFLAȚIONISTE 

IN SUEDIA
• GUVERNUL SUEDEZ va 

anunța vineri o serie de mă
suri severe pe care intențio
nează să le ia împotriva ten
dințelor inflaționiste din eco
nomie, anunță agenția U.P.I., 
citind surse politice din Stoc
kholm. Măsurile ar include 
sporirea taxelor de benzină și 
băuturi spirtoase, precum și 
dublarea așa-numitei taxe de 
angajare de la 1 la 2 la sută 
din totalul fondului de salarii.

Opoziția a acuzat cabinetul 
prezidat de Olof Palme de fap
tul că a intirziat adoptarea 
unor asemenea măsuri, afir- 
mînd că guvernului i-ar fi fost 
teamă să acționeze înaițitea 
alegerilor generale de Ia 20 
septembrie.
• CEL MAI LUNG POD din 

Australia, aflat în curs de con
strucție la Melbourne, peste flu-

viul Yarra, s-a prăbușit marți 
în timpul unei pauze de lucru. 
Pînă în prezent, printre munci
torii șantierului au fost înre
gistrați 19 morți și peste 100 da 
răniți. Alte 20 de persoane se 
află încă sub schelele prăbuși
te ale podului.

LEGE ÎMPOTRIVA 
PIRATERIEI AERIENE TN S.U.A.

• PREȘEDINTELE S.U.A., 
Richard Nixon, a semnat 
miercuri o lege care permite 
Statelor Unite să acționeze în 
justiție pe autorii unor acte de 
deturnare a avioanelor civile 
înregistrate în S.U.A., chiar 
dacă acestea sînt deturnate în 
afara Statelor Unite. Președin
tele Nixon a adresat cu această 
ocazie, președintelui Consiliu
lui Organizației Aviației Civile 
Internaționale, Walter Bina- 
ghi, o scrisoare în care își ex
primă speranța că statele înem-
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de 32 la sută în ultimele 
alegeri generale). Partidul 
extremist a lui Herzog a 
întrunit doar 2 Ia sută din 
voturi (față de 6 la sută 
în alegerile generale).

Pierderile masive suferi
te de Partidul Național și 
veritabila ridiculizare a 
partidului ultrarasist al lui 
Herzog reflectă creșterea 
curentului de opinie al 
populației albe împotriva 
politicii de apartheid. Pre
sa guvernamentală aprecia
ză rezultatele scrutinului 
ca „un puternic șoc". Șo
cul este cu atît mai dur cu 
rit Langlaagte a fost unul 
dintre districtele unde sus
ținătorii „apartheidului 
pur" aveau în trecutul a- 
propiat o supremație ab
solută. Atît scăderea nu
mărului de voturi obținute 
de Partidul Național cît și 
faptul că, după calculele 
presei guvernamentale, cel

puțin 10 Ia sută din susți
nătorii obișnuiți aî parti
dului lui Vorster nu s-au 
prezentat Ia urne prezintă 
o semnificație precisă. Se 
remarcă faptul că acest 
recul masiv survine exact 
în momentul în care par
tidul de guvemămînt și-a 
dus campania electorală 
supralicitîndu-i pe ultra- 
rasiștii lui Herzog. „Agita
rea așa-numitului pericol 
pe care l-ar reprezenta o 
politică rasială mai libera
lă — constata într-o ana
liză a scrutinului influentul 
ziar DAILY MONITOR 
care apare la Pretoria — 
nu prezintă atracție în- 
tr-un moment în care de
vine clar că apartheidul 
total înseamnă asfixiere si
gură... Două decenii de a- 
partheid au creat mai mul
te probleme decît au putut 
rezolva. Numărul tinerilor 
alegători crește și, treptat,

devine preponderent. Ei 
așteaptă de Ia guvernanți 
nu întărirea barierelor ra
siale ci pași pe drumul u- 
nei Africi de sud unde toți 
oamenii, albi și negri, să 
poată trăi în înțelegere, 
într-o societate viabilă". 
Progresul sensibil înregis
trat Ia Langlaagte de Par
tidul Unit de opoziție ca
re, deși nu oferă o verita
bilă alternativă Ia politica 
lui Vorster se pronunță 
pentru o abordare mai 
pragmatică și, oarecum, 
mai liberală a relațiilor 
dintre albi și negri, pen
tru renunțarea la o serie de 
practici ale apartheidului, 
constituie un indiciu su
plimentar în ce privește 
modificările de 
stare de spirit 
de cotidianul 
citat.

opinie și 
semnalate 

sud-african

EM. RUCĂR

Reorganizare structurală
a guvernului britanic

O reorganizare structurală a 
guvernului britanic condus de 
premierul Edward Heath a fost 
anunțată joi după-amiază. Dintre

Un avion
sovietic a fost

deturnat

bre ale acestei organizații vor 
lua măsuri „severe concertate, 
pentru a contracara actele de 
piraterie aeriană".

e LA CANTON s-a deschis 
Joi ediția de toamnă a Tîrgu- 
lui de bunuri pentru export. 
Timp de o lună oameni de a- 
faceri, reprezentanți ai firme
lor comerciale din numeroase 
țări ale lumii vor vizita pavi
lioanele tirgului și vor negocia 
cu organizații diferite de co
merț exterior în vederea în
cheierii de contracte.
PRIMA FEMEIE ACADEMICIAN 

IN FRANȚA?
• PENTRU PRIMA DATA de 

cind datează Academia france
ză, o femeie își depune candi
datura pentru a deveni mem
bră a acestei societăți de cul
tură. Candidata — Franțoise

Parturier, romancieră, eseistă și 
cronicară de 15 ani a cotidia
nului „Le Figaro", a declarat 
că nu are ambiții personale, 
dar dorește ca porțile Acade
miei franceze să fie deschise 
și pentru femei.

CONTESTAȚIA 
MAHARAJAHILOR INDIENI

• LA DELIII, în fața Curții 
Supreme, au început dezbateri
le asupra contestației depuse 
de maharajahii indieni împo
triva decretului prezidențial 
emis Ia 7 septembrie a.c., care 
îi privează de stipendiile gu
vernamentale ca și de celelalte 
privilegii.

După cum s-a mai anunțat, 
anularea statutului preferențial 
al foștilor conducători locali 
din perioada colonială nu a pu
tut întruni majoritatea în Par
lament, fiind impusă printr-un 
decret prezidențial.

CIOCNIRI 
INTRE MANIFESTANTI SI PO
LITIE LA REGGIO CALABRIA

• MIERCURI SEARA, la Reg- 
gio Calabria au avut loc noi 
ciocniri între manifestanți și 
poliție, în disputa cu privire la 
desemnarea capitalei regiunii 
italiene Calabria.

• O REȚEA DE BALOANE purtătoare de aparatură științifică 
pentru cercetări meteorologice va fi creată luna aceasta. Ad
ministrația națională a S.U.A. pentru aeronautică și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.) și Centrul național pentru cercetări 
atmosferice din Colorado au pus la punct un program care pre
vede lansarea a aproximativ 15 baloane de mare altitudine.

Datele vor fi transmise satelitului meteorologic american 
„Nimbus-4", plasat pe o orbită polară. Un purtător de cuvînt 
al N.A.S.A. a relevat că oamenii de știință consideră posibil să 
se obțină ample informații cu privire la circulația globală 
a vînturilor și Ia alte fenomene meteorologice printr-un sistem 
de baloane legate electronic cu sateliți meteorologici. Un ase
menea sistem ar îmbunătăți considerabil metodele de prognoză 
a timpului.

spre Turcia
Agenția TASS anunță că la 15 

octombrie un avion sovietic „AN- 
24", care se afla în zbor pe ruta 
Hatumî-Suhumi a fost obligat de 
doi indivizi înarmați să aterizeze 
în orașul Trabzon din Turcia. în 
timpul luptei care a avut loc la 
bordul avionului a fost ucisă o 
stewardesă, iar doi piloți au fost 
răniți.

Guvernul sovietic a adresat 
guvernului turc cererea de ex
trădare a celor doi pirați ai ae
rului și de restituire a avionului 
și pasagerilor.

★
Un purtător de cuvint al Mi

nisterului Afacerilor Externe al 
Turciei a declarat că „guvernul 
turc a hotărît să restituie ime
diat Uniunii Sovietice, conform 
uzanțelor internaționale, avionul 
deturnat la Trabzon și să repa
trieze imediat pasagerii săi".

Pe de altă parte, primul mi
nistru turc, Suleyman Demirel, 
a declarat joi seara presei că de
turnarea de la Trabzon este un 
„act care ține în mod strict de 
pirateria aeriană și care nu are 
nici o legătură cu excelentele re
lații turco-sovietice".

noile portofolii create, de o im
portanță deosebită sînt două : 
primul este cel al industriei și co
merțului, format din fostele mi
nistere ale tehnologiei și comer
țului și care a revenit lui John 
Davies. Celălalt este un „super- 
minister", cum îl numește agen
ția France Presse, și se ocupă de 
problemele mediului înconjură
tor. Urmînd a fi condus de Peter 
Walker, noul minister este re
zultatul fuzionării dintre Minis
terul pentru problemele locuin
țelor și administrației locale, al 
transporturilor și cel al construc
țiilor și lucrărilor publice.

au respins proiectul
privind noua 

legislație a muncii
Sindicatele britanice au 

respins joi în unanimitate 
proiectul guvernamental cu 
privire la instituirea unei noi 
legislații a muncii. Hotărîrea 
definitivă a fost luată cu oca
zia unei reuniuni de urgență 
a Consiliului general al 
T.U.C. (Trade Union Congress 
— centrala sindicală britani
că). Potrivit agenției France 
Presse, adoptarea acestei ho- 
tărîri are semnificația unei an
gajări deschise la o încercare 
de forță cu guvernul premie
rului Heath, așa cum averti
zaseră sindicatele 
reuniunii anuale a

•în. timpul
T.U.C.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Soînteii", Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fao la oficiile poștale și difuzorii din Întreprinderi șl instituții. Tiparul: Combinatul poligrafie „Casa Selnteli*

I
< A


