
COORDONATE MASA ROTUNDĂ
S1,SCÎNTEII TINERETULUI»
_ 77

ale disciplinei muncii 
in agricultură

La „masa rotundă" a „Scînteii tineretului" au participat : 
STELIAN IONESCU — membru al Biroului Permanent al Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole, CRISTIAN ANGELESCU 
— director în Ministerul Muncii, GHEORGHE MIRON — șeful 
secției economice a C.C. al U.T.C., VIOREL VIZUREANU — șef 
de sector la C.C. al U.T.C., ANDREI DOJA — vicepreședinte al 
Uniunii județene Ilfov a cooperativelor agricole, DUMITRU UN- 
GUREANU — directorul I.M.A. Chirnogeni, și ION OANCEA — 
tehnolog-șef la I.A.S. Chirnogi.

Întoarcerea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
de la lucrările Sesiunii jubiliare a O.N.U.

Mai bine de un milion de ti
neri lucrează în agricultură. 
Sînt mecanizatori sau țărani 
cooperatori : crescători de ani
male, electricieni ori mecanici 
în sectoarele anexe, viticultori, 
pomicultori și legumicultori, 
ingineri sau tehnicieni. După 
puterile lor fizice, după pregă
tire, toți sînt chemați să par
ticipe la materializarea politicii 
partidului de intensificare a 
producției agricole — mijloc 
esențial în asigurarea unei a- 
provizionări îndestulătoare a 
populației cu alimente, a indus
triei cu materii prime agricole, 
precum și a creării unor dis
ponibilități pentru export. Cum 
poate fi determinată ridicarea 
cotei de eficiență a participă
rii ? Mijloacele sînt multiple. 
Cercetările în domeniul sociolo
giei muncii subliniază însă cu 
pregnanță unul dintre acestea: 
întărirea disciplinei în produc
ție. Și nu în mod întîmplător.

Dar, care sînt de fapt prin
cipalele coordonate ale discipli
nei socialiste a muncii în agri
cultură ? Am socotit necesar, 
pentru a răspunde la această 
întrebare, să invităm în jurul 
„mesei rotunde" specialiști din 
unitățile agricole și organisme 
centrale de resort, activiști 
U. T. C., oameni care, prin 
natura activității, vin di
rect în contact cu multiplele 
aspecte ridicate de producția 
agricolă. A-i educa pe tineri în 
spiritul disciplinei în muncă — 
susțin participanții la „masa ro
tundă" — înseamnă, înainte de 
toate, a-i ajuta să înțeleagă 
complet și profund conținutul 
noțiunii de disciplină. După 
opiniile participanților la dez
batere, coordonatele acesteia ar 
fi următoarele :

Proletari din toate țările, uniți-vă !
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PE A CEASTĂ TEMĂ

• Cărți de succes 
în biblioteca cine
filului : SOCIOLO
GIA DEMITIZEAZĂ 
IDOLII
• 90 de ani de la 
nașterea pictorului 
IEĂN AL STERIADI
• Cronica teatra
lă „DON JUAN 
MOARE CA TOȚI 
CEILALȚI"

• Sport
TURNEUL FINAL 
AL CAMPIONATE
LOR NAȚIONALE 
DE BOX
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„Patru din tînăra generație a energiei", cșa s-ar putea intitula 
această imagine prin intermediul căreia constructorii de la „Por
țile de Fier" își salută colegii de pe celelalte mari șantiere ale lu

minii și forței: Lotru, Rogojelu, Mintia...

ÎNALTA 
GIGANȚII 
ENERGETICII

• AL TREILEA GRUP DE 2Î0 MW IN PROBE TEHNOLOGICE.
• ANGAJAMENTUL MONTORILOR : PREDAREA LUI CU 10 

ZILE ÎNAINTE DE TERMEN.
• UN RECORD UNIC AL ENERGETICII ROMANEȘTI.
• ING. MOREL KESLER DECLARA : „SUCCESUL POARTA 

SEMNĂTURA TINERETULUI".
• CU GÎNDUL LA ULTIMUL MOMENT INAUGURAL

Foto : O. PLECAN

Au trecut puține luni de la 
intrarea în exploatare a turbo- 
generatorului nr. 2 de 210 MW 
și iată că pe șantierul Termocen
tralei de la Deva se vorbește tot 
mai insistent despre o nouă pre
mieră : punera în funcțiune a 
grupului nr. 3 de aceeași capaci
tate. Montajul propriu-zis a fost 
terminat, trecîndu-se la finisări 
și probe tehnologice parțiale — 
spălări acide, porniri de agregate, 
realizarea primului paralel etc, 
repetiții care pregătesc momen
tul final. Constructorii speră ca 
ultima decadă a lui noiembrie 
să consemneze producerea primi
lor KWh, umiînd ca în luna 
următoare blocul să intre în ex
ploatare industrială.

Pentru reporterul familiarizat 
cu șantierul, astfel de veșțr nu 
mai sînt noutăți — le-a auzit de 
fiecare dată cînd se pregătea o 
nouă punere în funcțiune — în 
schimb ele uimesc prin rapidita
tea cu care apar și se succed. Pe 
măsură ce se apropie termenul 
de predare, zilele sînt mai dense 
în fapte, competiția cu timpul 
devine mai înverșunată, eveni
mentele cresc în importanță. 
Cînd au luat în primire blocul 
nr. 3 montorii s-au angajat — 
după un prealabil studiu al po
sibilităților și rezervelor de care 
dispun — să-l predea beneficia
rului cu 10 zile înainte de ter
menul fixat prin planul de stat. 
Pe un asemenea șantier, unde 
fiecare lucrare este drămuită

Miercuri la amiază s-a înapo
iat în Capitală tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialis
te România, care a participat la 
lucrările sesiunii jubiliare a Or
ganizației Națiunilor Unite, prile
juită de aniversarea a 25 de ani 
de la crearea acestui înalt for 
internațional.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a înapoiat împreună cu soția 
sa. Elena Ceaușescu.

Cu același avion au sosit tova
rășii Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., deputat în 
Marea Adunare Națională, și Cor- 
neliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil. Gheorghe Pană. Gheorghe 
Radulescu. Virgil Trofin, Ilie 
Verdet, Maxim Berghianu, Flo
rian Dănălache, Constantin Dră- 
gan, Janos Fazekas. Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Dumitru Popa, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Petre Blajovici, Miron 
Constanținescu, „ Mihai palea, 
Mihai Gere, Ion Iliescu, Ion Io- 
niță, Vasile Patilineț, Ion Stănes-

cu, precum și soțiile conducăto
rilor de partid și de stat, vice
președinți ai Consiliului de Mi
niștri, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai insti
tuțiilor centrale și organizațiilor 
obștești.

Erau prezenți Daniel Lee 
McCarthy, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Statelor Unite ale 
Americii la București, șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați în 
țara noastră, Sayed Abbas Che- 
did, directorul Centrului de infor
mare al Organizației Națiunilor 
Unite, și alți membri al corpului 
diplomatic.

Pe aeroportul Băneasa se aflau 
mii și mii de bucureșteni, care 
scandînd „P.C.R." — „Ceaușescu- 
P.C.R.", i-au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o deosebit de 
călduroasă și entuziastă primire. 
Prin puternice aplauze și urale, 
ei au dat expresie simțămintelor 
de dragoste nețărmurită și încre
dere ce le nutresc față de Parti
dul Comunist Român, față de 
conducătorul iubit al partidului 
și statului nostru, care, de la tri
buna Organizației Națiunilor 
Unite, a reafirmat încă o dată 
înaltele principii după care se 
călăuzește politica externă a țării

noastre, poziția consecventă a 
României de colaborare și coope
rare în spiritul egalității în drep
turi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, cu 
toate statele, indiferent de orân
duirea lor socială, a subliniat ata
șamentul deplin al țării noas
tre fată de principiile înscri
se în Carta O. N. U., hotărîrea 
României socialiste de a contribui, 
pe mai departe, la opera de coo
perare și promovare a păcii, la 
sta^rnicirea unui climat de secu
ritate și înțelegere în lume. In 
manifestările pline de simpatie și 
căldură ale celor veniți în întîm- 
pinare, se regăsește ecoul larg pe 
care l-a avut în rîndurile între
gului popor cuvântarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la O.N.U., 
activitatea pe care a desfășurat-o 
la Națiunile Unite, și pe 
parcursul întregii vizite în S.U.A., 
hotărîrea de a înfăptui neabătut 
politica internă și externă a 
României, pusă în slujba intere
selor fundamentale ale națiunii 
noastre socialiste, a cauzei socia
lismului și păcii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde cu căldură aclamațiilor, 
se apropie de mulțime, stringe 
mîna a numeroși cetățeni.

(Agerpres)

Către Adunarea jubiliară a Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat
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D I II ?

strict pe ore și chiar minute, este 
greu să cîștigi măcar o zi. Dar 
zece ? Totuși cuvîntul dat a fost 
respectat, raportîndu-se încă de 
pe acum realizarea acestui avans 
(la unele lucrări — de pildă, 
montarea aparatelor de măsură 
și control — decalajul față de 
grafice este și mai mare !), ceea ce 
oferă certitudinea că, pînă cel 
tîrziu la 20 decembrie economia 
națională va dispune de un ge
nerator energetic de mare capa
citate. Colectivul de muncă al

ALEXANDRU BĂLGRADEAN

(Continuare tn pag. a V-a)

Cu.prilejul celei de-a XXV-a aniversări a 
constituirii F.M.T.D.. am plăcerea să adresez un 
cald salut participanților la Adunarea jubiliară, 
tuturor tinerilor și organizațiilor de tineret care 
luptă pentru eliberarea socială și națională, pen
tru pace și colaborare internațională.

Tînăra generație se afirmă în zilele noastre 
cu dinamism, combativitate și receptivitate față 
de transformările înnoitoare, ca o forță impor
tantă a progresului societății.

împreună cu celelalte forțe democratice și 
progresiste, tineretul se manifestă ca un factor 
activ al luptei împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului, împotriva po
liticii de dominație, agresiune și înrobire, pentru 
o lume fără războaie, bazată pe justiție și echi
tate socială, pentru libertate, independență na
țională, socialism și pace.

Cu deosebită satisfacție relevăm contribuția 
de seamă pe care o aduce tineretul român la 
eforturile întregului popor pentru propășirea 
patriei noastre socialiste, la întreaga viață so
cială și politică a țării, și în același timp Ia dez
voltarea relațiilor de prietenie, colaborare și so
lidaritate cu tineretul din toate țările lumii, la 
cauza păcii și securității internaționale.

La sărbătoarea unui sfert de veac de activi
tate, adresez Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat urări de succes în activitatea pentru 
lărgirea colaborării dintre mișcările și organi
zațiile de tineret, din întreaga lume, pentru în
tărirea unității de acțiune a tinerei generații, 
pentru o contribuție sporită Ia consolidarea for
țelor antiimperialiste, Ia triumful ideilor de li
bertate, independență națională, progres social 
și pace în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii 

Socialiste România, secretar general 
al Partidului Comunist Român

Am urcat adesea cele două 
etaje ale Facultății de geologie- 
geografie, la laboratorul de pa
leontologie al. academicianului 
Miltiade Filipescu. De cele mai 
multe ori, ca să discutăm des
pre studenți. Tema aceasta pe 
care știu că dascălul din omul 
de știință o are lîngă inimă, mai 
exact, în inimă. Cunosc că nu 
ne poate urmări zilnic ziarul în- 
trucît, cum se exprimă domnia 
sa, citește „Scînteia", și-i po
vestesc cîte ceva din confesiu
nile colegului din celălalt corp 
al Universității bucureștene, a- 
cademicianul Nicolae Teodo- 
rescu, la discuția noastră des
pre raportul profesor—student, 
în chipul acesta, ajungem la o 
formulă gazetărească mai apar
te — o „masă rotundă" din 
mers.

— De ce nu rămîneți numai 
om de știință, stimate profesor? 
— atac eu direct.

M. F. : — Pentru ' că m-am 
născut profesor, m-am format 
profesor, și exist ca profesor. 
Profesor — om de știință sînt 
două existențe care nu s-au 
ciocnit, au coexistat, dar a pri
mat profesorul din mine. Dacă 
m-ați întreba ce va rămîne de 
pe urma mea, v-aș răspunde : 50 
de ani la catedră și 2 000 de 
studenți care mi-au trecut prin 
mînă. Abia apoi, aș aminti lu
crările științifice proprii. Tre
buie să aveți anii mei ca să în
țelegeți ce înseamnă un telefon 
primit alaltăieri seara, din Ti
mișoara, prin care prima mea 
serie de studenți, de la Politeh
nica de acolo, mă convoca să 
fiu cu ei la aniversarea a 25 de 
ani de la absolvire. Să vin să 
stau măcar o zi, cum stăteam, 
împreună, în timpul studiilor.

— Interlocutorul nostru de 
’săptămîna trecută, acad. Teodo- 
rescu, acuza o anumită artificia
lizare a raporturilor actuale pro- 
fesor-student. Sînteți pro sau 
contra ?

Răspunde astăzi acad. MILTIADE FILIPESCU

M. F.: — Să nu discutăm cu 
verdicte „pro" ori „contra", ci cu 
nuanțe. Ce-i drept, n-am izbutit 
niciodată să ansamblăm într-o 
colectivitate unitară — cu fi
rescul respect datorat dascălu
lui — și afectiv armonizată în
tre studenți și profesori, pe baza 
numirii unui responsabil de 
grupă și an. Eu vă voi spune că 
încărcătura de sentiment și res
ponsabilitate în legătura dintre 
dascăl și ucenic ține de profe
sor. Omul catedrei universitare

trebuie să fie un om de suflet, 
un generos, un altruist, cu o 
capacitate de consum sufleteso 
fără margini. Cînd formezi dis
cipoli, nu izbutești numai cu ți
nuta pregătirii profesionale, ci, 
în primul rind, prin ținuta ta 
morală, de om care te dărui 
lor și nu păstrezi nimic pentru 
tine.

LUCRETIA LUSTIG

(Continuare în pag. a TV-a)

ȘI DEFECȚIUNI IN
Ne-am propus în a- 

ceastă anchetă să urmărim 
într-un județ (Sibiu) ales 
nu întîmplător — capacita
tea vitală a comerțului cu 
cartea și, în paralel — des
tinul cărții prin sistemul 
bibliotecilor publice. Spa
țiul unei anchete de ziar nu 
ne prilejuiește o largă des
fășurare a sondajelor efec
tuate și de aceea ne vom 
mărgini la cîteva observa
ții utile unei dezbateri mai 
ample și cu o participare 
autorizată.

SISTEMUL 
CIRCULATOR 
AL CĂRȚII

In 30 de județe ale țării se re
petă, în mic, numărul, profilul 
și schema de salarii ale institu
țiilor centrale cărora le cade în

sarcină desfacerea comercială 
ca și munca cu cartea. Pe deo
parte cooperația, avînd și cartea 
în deverul său comercial sătesc,

Centrul de librării, Oficiul da 
aprovizionare și servicii pentru 
biblioteci, sectorul bibliotecilor 
publice din sistemul așezămin
telor culturale din cadrul Co
mitetului județean de cultură și 
artă. Multitudinea factorilor 
responsabili ne-ar îndritui să a- 
firmăm că totul este pus în joo 
pentru ea fluxul cărții spre 
mase să fie neted, fără neajun
suri. Stau așa lucrurile la fața 
locului ? Sau, așa cum se întîm- 
plă adesea, nu știe mina stingă 
ce face cealaltă ?

„In județul nostru — ne spu
ne șeful compartimentului de 
difuzare a cărții din cadrul

V. ARACHELIAN

(Continuare în pag. a IV-a)

IN ACTUA
LITATE

CROSUL
DE TO AM-

NA AL ELEVILOR
• LA CLUJ DEALURILE HOIA, GAZDE PRIMITOARE ALE ÎN
TRECERILOR DE CROS • LA BRAȘOV, INFORMAȚIILE PRIMITE 
NU CORESPUND CU REALITATEA • ÎN CAPITALA, ÎNTRECE

RILE SÎNT IN PLINA DESFĂȘURARE

Crosul de toamnă al elevilor, 
— componentă a Campionatu
lui de cros al tineretului, com
petiție inițiată și organizată 
de U.T.C. — se înscrie pe linia 
tradiției născute mai ales din 
inițiativa organizațiilor U.T.C. 
întrecerile de cros au prins 
viață in multe școli, au făcut 
ca mii de elevi să ia cunoștin
ță cu emoțiile și voioșia între
cerilor, să trăiască momentele 
de luptă și de încordată voin
ță pe care le oferă acest gen 
de competiții.

Integrate organic în obiecti
vele principale ale activității

sportive școlare din acest an, 
campionatele pe școală și ac
țiunile determinate de procla
marea anului atletic școlar, a- 
ceste crosuri de toamnă consti
tuie competiții în cadrul căro
ra poate fi angrenată întreaga 
masă a elevilor, fără a necesi
ta pregătiri și amenajări spe
ciale.

Prevăzute cu etape pe clase, 
pe școală și pe localitate, aces
te crosuri au și caracterul de 
selecție, de depistare a ole-

SILVIU DUMITRESCU

(Continuare în pag. a V-a)

SCRIPE-
TELE

de ȘTEFAN IUREȘ
Cu scripetele, sub diversele 

sale infâțișărj concrete, se 
pot deplasa pe verticală o 
infinitate de obiecte de toa
te formele și slujind celor 
mai variate scopuri practice. 
Totuși, niciodată valoarea a- 
cestei unelte nu se eviden
țiază atît de bine ca în mo
mentul cînd, fixat Ia baza 
unui catarg, scripetele este 
acționat să înalțe o povară 
cu o greutate pur simbolică 
— un pavilion de stat, o 
flamură reprezentînd o țară, 
un steag în care se regăseș
te sufletul unei națiuni.

In această ipostază, mișca
rea mecanică transcede spre 
un sens istoric și etic.

Atunci cînd s-a născut Or
ganizația Națiunilor Unite, 
omenirea de-abia ieșea din 
cel mai lung, mai sîngeros, 
mai oribil coșmar trăit vreo
dată. Peste ruinele fumegă-

(Continuare în pag. ă Il-a)
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TÎLHARII AU
FOST PRINȘI. Iuliu Sza
bo (26 de ani) și Francisc 
Balint (27 de ani) din co
muna Cîrța, județul Har
ghita, au sosit cu o lună 
în urmă, mai precis la 24 
septembrie, în Tîrgu-Mureș 
în intenția de a se angaja 
în cîmpul muncii. Intrați 
Ia bufetul „Tulipan", după 
ce au consumat băuturi al
coolice, au ajuns însă la 
concluzia, falsă și iraționa
lă, că banii se pot cîștiga 
mai ușor prin jaf. La pro
punerea lui Balint s-au ho- 
tărît să înnopteze la Mar
gareta Szabo, pe care a- 
cesta o cunoaștea, urmînd 
ca peste noapte să fure tot 
ceea ce ar fi găsit de va
loare în casă. Drept care 
I. Szabo s-a dus la viitoa
rea gazdă, a acontat came
ra și a revenit la bufet 
unde cei doi au băut pînă 
la închiderea localului, 
întorși la Margareta Szabo 
au așteptat pînă în zori 
cînd au atacat-o, au legat-o 
cu antena de la radio, i-au 
pus căluș și i-au acoperit 
fața cu o plapumă (în ur
ma acestui atac și a trata
mentului la care a fost su
pusă M. S. a decedat). Cei 
doi i-au luat verigheta de 
pe deget, 7 000 de lei și 
alte obiecte din casă după 
care au fugit la Reghin, 
încercînd să-și piardă ur
ma au continuat să călăto
rească prin diferite locali
tăți. Aflați în urmărirea 
organelor de miliție ei au 
fost prinși la Miercurea- 
Ciuc și vor răspunde acum 
pentru crima lor odioasă.

• •• SCANDALAGIUL, 
loan Godja (21 de ani) din 
comuna Bîrsana, Maramu
reș, a provocat un scandal 
în fața cinematografului 
„Muncitoresc" după care a 
intrat în bufetul „Vișeu” 
pentru a continua să-și 
facă de cap, părîndu-i-se 
probabil că intervenția or
ganelor de ordine va fi 
mai puțin promptă aici de- 
cit pe stradă, unde tulbu
rarea liniștii atrage mult 
mai repede atenția tuturor. 
După ce a lovit două per
soane în bufet, s-a văzut 
însă în fața unui subofițer 
de miliție. L-a atacat și pe 
acesta, luînd-o apoi la 
fugă. A fost însă prins și 
va fi judecat conform pro
cedurii de urgență.

&•*••••••••••••••»•••••••••••  •••••

• •• APROAPE 10 000 
PE LUNA. A început ur
mărirea penală împotriva 
lui Emilian Nicolau (25 de 
ani), fost gestionar la Or
ganizația cooperativelor 
meșteșugărești de aprovi
zionare și desfacere Iași. 
El sustrăgea din magazie 
piese de schimb pentru ra
dio și televizoare pe care 
le comercializa în folosul 
propriu. în numai șase 
luni și-a însușit astfel 
59 600 Iei.

• SPIONAJ-CONTRASPIONAJ • SPIONAJ-CONTRASPIONAJ

de VIOREL BURLACU
— Sînt un mesager.
— înseamnă atunci că ne-am putea înțelege într-un fel.
— Cu mine nu /
— Atunci cu cei care te-au trimis. Cu aceia în serviciul că

rora ești.
— Va fi practic imposibil.
— De ce ?
— Pentru că sint în serviciul securității statului.
De parcă replica femeii ar fi fost un semnal ușa se deschise 

brusc și în prag apăru maiorul Manoliu și ceilalți pasageri din 
elicopterul care ne adusese în acea dimineață la Arad.

★
în felul acesta s-a încheiat a șaptea „excursie" în România 

a „Jaguarului verde".
Pentru mine însă rămîneau destule puncte neclare și în pri

mul rînd, cum fusese posibilă fotografierea planurilor atît de 
secrete. Cine făcuse turul acesta de forță ? Putuse oare fi în-
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„MONUMENTE
ALE MEMORIEI 
NAȚIONALE
DIN REPUBLICA 
POPULARĂ POLONA"

Vineri, 23 octombrie, a avut loc 
în sălile Ateneului român verni
sajul oficial al Expoziției „Mo
numente ale memoriei naționale 
din Republica Populară Polonă". 
Expoziția conține machetele și 
prezentarea fotografică de ansam
blu a celor mai reprezentative 
monumente realizate în memoria 
imenselor sacrificii umane sufe
rite de Polonia în cel de al doi
lea război mondial. „Monumentul 
eroilor Varșoviei" ca și monu
mentele ridicate la Wester
platte, Polichno, Palmiry, Ausch
witz, Stutthof ș.a. în conferința de 
presă care a avut loc cu acest 
prilej s-au evidențiat eforturile 
Consiliului pentru protecție a 
monumentelor de luptă și marti- 
rologie, care a înregistrat circa 
20 000 de locuri istorice (locuri 
unde s-au petrecut lupte, unde 
au avut loc execuții și unde au 
pierit mai mult de 50 de per
soane), care coordonează reali
zarea și amplasarea acestor 
monumente, care facilitează 
prin editări de ghiduri și ma
teriale de specialitate contactul 
publicului larg cu acestea. Se 
poate remarca ca o ultimă și 
prețioasă inițiativă a acestui Con
siliu și ideea creării unui Centru 
de sănătate al copiilor sub forma 
unui mare și modem Spital Me
morial, ca un omagiu adus co
piilor și tinerilor căzuți victimă

(Urmare din pag. I) 
toare ale lumii. In dimineața 
postbelică, pluteau însă, cu 
aripj fantastic întinse, păsă
rile speranței. Fluturarea a- 
celor aripi imposibil de vă
zut eu ochiul liber tindea sâ 
devină fluturare materială de 
steaguri, fiindcă popoarele, 
luptind împotriva ciumei 
fasciste, nu vroiseră să scu
ture numai un jug, ei toate 
jugurile, colonialismul in
clus. Un pavilion al indepen
denței pentru fiecare dintre 
națiunile lumii, un loc abso
lut egal în constelația dem
nității, realizarea principiu
lui universalității O.N.U., o 
cooperare loială și eficientă 
în construcția păcii, toate 
au fost — și încă rămîn — 
imperative ale timpului con
știent de sine.

In cei 25 de ani roata is

terorii fasciste. Expoziția dimen
sionează în ansamblu nu numai 
proporțiile unei tragedii, naționa
le, dar și voința unui popor de 
a învinge. Această celebrare îm
bracă și forma unui patetic me
saj de pace, a unui patetic apel 
La înțelegere.

C. R. C.

MUZEU SPORTIV
LA CLUJ

în clădirea Consiliului județean 
pentru educație fizică și spori 
din Cluj a avut loc de curînd 
inaugurarea Muzeului sportiv. 
La festivitate a luat parte tova
rășul Aurel Duca, prim secretai 
al Comitetului județean de par
tid, președintele Consiliului popu
lar județean, Constantin Crișan 
și Roman Morar, secietari ai Co
mitetului județean de partid, a 
cademician Constantin Daicovi- 
ciu, Gheorghe Giurgiu, secretar 
al Comitetului municipal Cluj 
al P.C.R., Nicolae Mureșan, pre
ședintele Consiliului județear 
pentru educație fizică și sport, 
antrenori, sportivi, invitați.

în cadrul Muzeului sînt expuse 
statuete de bronz înfățișînd spor
tivi, datînd din vremea ocupa
ției romane în Dacia, unul din 
rarele exemplare de bibliofilie 
sportivă, „Macro-biotica sau mă
iestria de a prelungi viața", scris 
în chirilică și apărut la 1840, 
diverse trofee sportive, albume, 
fotografii, medalii cucerite cu pri
lejul întrecerilor sportive organi
zate de-a lungul anilor, drapele 
ale asociațiilor sportive din seco
lul trecut și pînă în zilele noa
stre, diplome etc.

Muzeul. recent inaugurat, e 
un omagiu adus mișcării spor
tive.

I. CÎMPEAN

toriei și-a accelerat viteza, 
forța-i centrifugă azvirlind 
cu violență în neant un nu
măr imens de vechituri po
litice. A fost o forță indife
rentă la blazonul imperiilor 
sau satrapiilor și la lustrul 
establishment-ului respectiv. 
Decolonizarea s-a dovedit, fi-

SCRIPETELE
rește, de-abia o etapă — 
oi-icît de importantă — în 
procesul dobindirii adevăra
tei libertăți, fiindcă pe a- 
locuri colonialismul obtuz și 
agresiv a știut să se traves
tească, la momentul oportun, 
în neocolonialism mai mult 
sau mai puțin subtil și suplu. 
Procesul e tn desfășurare.

șelată vigilența securității electronice ? Răspunsul la unele dintre 
seninele mele de întrebare veni cu ocazia primului interogatoriu 
care fusese luat pasionatului colecționar de portțigarete :

—■ Cum vă numiți ? Ce profesie aveți ?
— Inginer George Prodan.
— Vă dați seama că de sinceritatea dumneavoastră depinde 

totul în ceea ce vă privește ?
— Da.
— Cum ați avut posibilitatea să realizați microfilmul de pe 

„M. P." ?
— Intre darurile pe care i le-am făcut Marianei a fost și o 

lampă de birou...
— ...și ați fixat în ea aparatul ?
— Nu I Am montat un bec special care era o cameră de tele

viziune în miniatură. Perechea ei o aveam în mașină.
— Mariana Prodan a adus planurile acasă ?
— Da!
— Atunci de ce a mai fost nevoie de acest sistem complicat. 

Le puteați fotografia dv. personal și era mult mai simplu. Nu ?
— Nu! Ea nu venea niciodată cu planurile acasă cînd eram 

eu. Sau dacă se întîmpla așa ceva nu mă primea înăuntru ci 
ieșeam undeva în oraș sau la camping. Se grăbea însă, avusesem 
grifă să o îtitirzii cu prezența mea cit mai mult, așa că se vede 
că pină la urmă a căutat să recupereze orele pierdute lucrîna 
acasă. Mai ales noaptea.

— Dumneavoastră veneați doar o dată pe săptămînă cite o 
zi. Ce se întîmpla în timpul cît lipseați de acolo ? Cine se 
ocupa de camera de luat vederi ?

— Soția mea... adică fosta mea soție.
— Minodora Corbeanu ?
— Da.
— De ce ați divorțat ?
— Ca să elimin toate dubiile din mintea Marianei Prodan.
— Și credeți că ați reușit ?
— Nu ?
— Noi întrebăm, dv. mărginiți-vă să răspundeți doar!
— Cred că da.
— Cînd v-ați întîlnit prima oară cu Ahmed Weiss ?
— A’u cunosc acest nume.
— „Jaguarul verde" vă spune mai mult P
— Da ! Insă relații mai complete vă poate da soția mea.
— Ce-a reprezentat pentru dv apariția portțigaretului de 

la Puzău ?
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ELEVI
Șl COOPERATORI

200 de elevi ai Școlii profe
sionale de construcții din mu
nicipiul Brăila s-au aflat ală
turi de cooperatorii din Roma
nii la lucrările campaniei de 
toamnă. In timpul liber s-au 
organizat acțiuni interesante : 
simpozionul „Educația patrio
tică — problemă centrală a e 
ducației comuniste a fiecărui 
tînăr", o călătorie imaginară în 
muntele Retezat, discuții pe 
marginea cărții „Mersi, pardon, 
scuzați", audiții muzicale, o 
seară cultural-distractivă.

prof. ALBI NICOLAE

DIALOG 
CULTURAL-ARTISTIC

în municipiul Oradea se des
fășoară, sub îndrumarea Comi
tetului județean și municipal 
U.T.C., în colaborare cu orga
nizațiile sindicale, un dialog 
cultural-artistic în cinstea ce
lei de a 50-a aniversări a Par
tidului Comunist Român. Pină 
în prezent au participat patru 
întreprinderi ale orașului.

Dialogul se desfășoară pe 
două etape, de la 1 iunie la 30 
decembrie a c și de la 30 de
cembrie la 8 țnai 1971. Colecti
vele care participă la acest ori
ginal dialog cultural-artistic 
pun în evidență cele mai sem
nificative momente din munca 
și viața celor ce locuiesc pe 
meleagurile bihorene.

Exist’, nouă genuri artistice 
obligatorii pentru participarea 
la concurs, alături de colective 
care vor concura pe probleme 
științifice și profesionale, dîn- 
du-se prilej de a cunoaște pe 
cei mai bine pregătiți din punct 
de vedere politic, științific și 
profesional.

lupta continuă, culorile fla
murilor deja arborate capă
tă o tot maj mare intensita
te. căci în loc să fie efectul 
unor produși chimiei oare
care, aceste culori vin direct 
din singele, pămintul, cerul, 
zăpada și iarba oamenilor. 
Pretutindeni, scripeții ridică 
spre slavă nevoia imperioasă 
a popoarelor, altădată dorul 
lor chinuitor, de a fi stupi
ne la ele acasă. Cu excepția 
forței de gravitație cu care 
este invers simetrică, nici 
o altă mișcare nu are acest 
caracter absolut universal.

De aceea, catargele răma
se încă fără cuvenitul lor 
pavilion agitat mindru in 
bătaia vioiului nu vor mai 
putea fi silite să rămină 
goale. Un număr de scripeți 
își așteaptă rindul în fața 
Națiunilor Unite. Vor mai 
aștepta mult ?

Cei mal talentați artiști ama
tori și formațiile artistice evi
dențiate vor fi selecționate pen
tru organizarea unor ansam
bluri artistice ale sindicatelor 
și organizațiilor de tineret.

V. VETIȘANU

INVITAȚIILE EDITURII 
„STADION"

„Perlă a Tîmavei", „Mărgări
tar al Transilvaniei", „Niimberg 
transilvan", „Oraș minunai și 
fermecător*'.  astfel au denumit 
orașul Sighișoara statornicii lui 
admiratori. Editura „Stadion" 
publică sub semnătura lui Emil 
Giurgiu, cea de a doua ediție a 
Micului îndreptar turistic „Si
ghișoara", veritabil manual de is
torie și prieten de drumeție. Au
torul te însoțește în parcuri și 
case memoriale, la întreprinderi 
yî cinematografe, la vestitul Turn 
cu Ceas care a servit ca sediu 
al sfatului comunal pînă în seco
lul al XVI-lea. Miezul nopții este 
marcat prin patru lovituri de 
ciocan; mecanismul anunță so
nor prin douăsprezece lovituri 
pragul dintre ziua trecută și cea 
nouă ; acoperișul turnului se lu
minează puternic în creme ce 
figurina care reprezintă ziua tre
cută se pierde în umbră lăsînd 
locul surorii ei. Pe nesimțite au
torul te poartă prin interesantul 
muzeu datind din 1898—1899 în 
care se păstrează documente des
pre supliciul lui Horea yi Cloșca, 
machete, cronici. In compania lui 
Emil Giurgiu plimbarea este in
teresantă și instructivă.

fe P.

REZULTATUL CONCURSULUI 
DE AFIȘE „C.E.C."

La cel de-al V-lea Concurs de afișe organizat cu prile
jul „Săptămînii economiei", de Uniunea Artiștilor Plastici în 
colaborare cu Casa de Economii și Consemnațiuni au fost 
primite 74 lucrări.

Juriul, alcătuit din reprezentanți ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Uniunii Artiștilor Plastici și Casei 
de Economii și Consemnațiuni a acordat următoarele pre
mii și mențiuni :

— Premiul II — graficianului Mihai Stănescu pentru o 
suită de 5 afișe.

— Premiul. III — graficianului Corneliu Cosmovici.
_  Mențiuni : graficienilor Ion Drăgan (2 mențiuni), Banu 

Alexandru. Dumitrescu Gheorghe.
Premiul I nu a fost acordat de juriu.
De asemenea, juriul a selectat 35 afișe care au fost expuse 

în sala din str. M. Eminescu nr. 8 (sala Institutului Român 
pentru Relațiile cu Străinătatea).

— Că acțiunea e în pericol yi că trebuie să răspund la orice 
chemare.

— Știți cum a fost înrolată Minodora Corbeanu ?
— Ea răspunde și de standul cu obiecte care se vînd pe 

valută. Nu știu cum dar la un moment dat a avut o lipsă de 
cîteva sute de dolari. S-a nimerit să cunoască un străin care 
a împrumutat-o pe loc. Eu cred yi azi că a fost „lucrată" și 
că totul a fost o înscenare a .Jaguarului".

— Pe cine recunoașteți din fotografiile astea ?
— Pe soția mea și pe Viorel Mărgineanu. Celelalte personagii 

nu-mi spun nimic.
— De ce ați făcut compromisul ?
— Am certitudinea că sînt un inginer capabil. N-am avut 

posibilitatea să-mi pun în valoare ceea ce știu. Am dorit să 
lucrez la o catedră, în învățămînt. Mi s-au pus fel de fel de 
piedici. M-a tentat posibilitatea de a mă realiza dincolo.

— Ați crezut într-adevăr în așa ceva ?
— La început da. De abia după ce am reîntîlnit-o pe Mariana 

Prodan am început să am dubii. Vedeam că totuși un specialist 
are niște porfi deschise. Dar era prea tîrziu. Transmisesem pe 
filieră microfilmul.

— Cum caracterizați fapta dumneavoastră ?
— Regretabilă. După ce-mi voi ispăși pedeapsa sper să mă 

pot reabilita și ca cetățean și ca specialist.
— Credeți cu adevărat ?
— Cu adevărat! Altfel m-aș sinucide.
— Nu cred că v-ar fi ușor să o faceți acum dacă n-ați făcut-o 

cînd ați fost arestat.
— Am fost arestat în stare de „anestezie totală". De atunci 

însă au trecut opt zile.
Și inginerul George Prodan oferi anchetatorului ceea ce el con

sidera o dovadă a sincerității sale. Își scoase singurul dinte de 
metal din gură și-l puse pe masă. La analiză se dovedi a fi 
plin cu o otravă care n-ar fi dat greș dacă ar fi fost folosită.

¥
Dosarul „Jaguarul verde" se apropie de punctul cînd va fi 

închis. Mulțumesc pe această cale tuturor ofițerilor din colec
tivul colonelului George Vlad și în special căpitanului Petre 
Hladchi-Ruâbvineanu care mi-a pus la dispoziție toate datele 
de care am avut nevoie, fiind pentru mine, la realizarea acestui 
reportaj, nu numai ceea ce pe genericele unor filme apare sub 
titulatura de „consultant" ci un foarte apropiat colaborator.

SF1RȘIT

FRUCTE DE PĂDURE
Elevii liceelor și școlilor ge

nerale de pe cuprinsul județului 
Hunedoara au strîns prin muncă 
patriotică și au predat întreprin
derii de plante medicinale din 
Orăștie, în cursul acestei luni, 30 
tone de fructe de pădure : măce 
șe, castane, mere pădurețe și 
ghindă.

Angajamentul anual de 20 
tone a fost substanțial depășit. 
Cele mai bune realizări le-au ob
ținut tinerii din Valea Jiului ș.' 
Brad care au recoltat aproape c 
treime din cantitatea livrată 
Strângerea acestei importante bo
gății a pădurilor se efectuează îd 
continuare.

B. ALEXANDRU

Filmul

NOUA STAGIUNE 
A CINEMATECII

• în opt ani. 4 000 filme la 
Arhiva Națională de Filme 
• 75 de ani de la nașterea 
cinematografului : medalioane, 
filme ale pionierilor celei de-a 
7-a arte • în premieră mon
dială : Antologie de vechi fil
me franceze • Retrospectiva 
„20 de ani de cinematografie 
socialistă în România" • Spec
tacole duble cu opere funda
mentale din epoca Marelui 
Mut.

— S-a redeschis, după o lungă 
vacanță estivală, noua stagiune 
a cinematecii bucureștene, aflată 
în al 8-lea an al existenței sale. 
Cu acest prilej am stat de vorbă 
cu tovarășul Mihai Tolu, șeful 
sectorului de cultură cinemato
grafică al Arhivei Naționale de 
Filme.

— In ultimul timp, colecția 
Arhivei Naționale de Filme a 
crescut considerabil. Deși înfiin
țată de-abia în 1957. Arhiva po
sedă astăzi peste 4 000 titluri de 
filme de lung metraj. în același 
timp, schimburile de opere ci
nematografice efectuate cu insti
tuțiile specializate din străină1- 
tate au crescut considerabil. A- 
cestea sînt motivele care ne-au 
permis să efectuăm acum un 
salt cantitativ — și sperăm și 
calitativ — în activitatea ds 
cinematecă.

Cu o perspectivă largă asupra 
dealurilor încărcate cu viță de 
vie ale Ștefăneștilor, la km 101: - 
punctul turistic V rănești al | 
Comitetului județean Argeș a' r 
U.T.C. vă invită la odihnă și 

confort
CĂTĂLIN ALEXIU

— Care ar fi principalele mo
mente ale stagiunii ’70—'71 ?

— Stagiunea actuală va mar
ca sărbătorirea a 75 de ani de 
la nașterea •cinematografului, 
împreună cu directorul Arhivei 
Naționale de Filme, Dumitru 
Fernoagă, am alcătuit un reper
toriu pe care îl considerăm re
prezentativ. Vom prezenta 34 de 
medalioane închinate unora din
tre cei mai însemnați regizori, 
începînd cu Griffith, Eisenstein, 
Chaplin, Stroheim, Trnka, Ford 
și terminând cu Resnais, Anto- 
nionni, Munk. Ultima săptămînă 
a lunii decembrie va fi o săptă
mînă festivă, în care vor fi pro
iectate filmele pionierilor artei 
cinematografiei — Lumiere, Me
lies etc. Tot in această săptă
mînă vom prezenta în premieră 
mondială o Antologie de vechi 
filme franceze primite de la 
Cinemateca din Toulouse, care 
au fost salvate de degradare 
de către tehnicienii secției 
restaurare a A.N.F. și ai labo
ratorului „Al. Sahia".

Tot in prima parte a stagi
unii vom prezenta o amplă „Pa
radă a filmului muzical", iar în 
a „doua", una pe tema „suspen- 
se-ul“ în cinema. Vom intensi
fica schimburile de programe, 
materializate în „Retrospective" 
sau „Zile ale filmului". După 
„Zilele filmului marocan", vom 
prezenta încă in acest an „Zi
lele cinematografului vest-ger- 
man", apoi „Zilele cinematogra
fului din Turcia" și retrospecti
vele filmului din Iugoslavia și 
Polonia. Purtăm tratative și 
pentru organizarea „Zilelor fil
mului din S.U.A.", a unei retros
pective dedicate cinematografiei 
suedeze și a alteia dedicate ce
lebrului regizor indian Satyajit 
Ray.

— Ce loc va ocupa cinemato
grafia românească in acest am
plu program ?

— în decembrie se împlinesc 
20 de ani de la înființarea stu
diourilor cinematografice „Bucu
rești" și „Alexandru Sahia". 
Pentru a marca evenimentul, 
vom organiza, de-a lungul în
tregii stagiuni 1970—1971, 0 am
plă retrospectivă intitulată „20 
de an>i de cinematografie socia
listă in România". Fiecare film 
proiectat în această Retrospec
tivă va avea loo în prezența 
principalilor lui realizatori și 
autori. De altfel, și expoziția pe 
care o vom organiza în cursul 
lunii decembrie la Muzeul de 
istorie al orașului București - 
în colaborare cu A.C.I.N. și Ii> 
stitutul de Istoria Artei și Aca
demiei — închinată celor 75 de 
ani de cinematograf, va cuprinde 
și multe exponate ale cinema
tografiei noastre socialiste.

— Reluarea formulei „abona
ment T" este o urmare a succe
sului din stagiunea trecută ?

— Ne preocupă mult inițierea 
tineretului în arta filmului. De 
aceea, în stagiunea trecută am 
inițiat abonamentul „T“, în ca
drul căruia am prezentat cele 
mai bune 30 de filme ăle tutu
ror timpurilor. Acum ne propu
nem să prezentăm în spectacole 
duble (cu cite două filme) o serie 
de opere fundamentale ale e- 
pocii Marelui Mut și ale perioa
dei postbelice. Inaugurăm abo
namentul pentru tineret cu 
două filme de Jean Cocteau : 
..Orfeu" și „Testamentul lui 
Orfeu" Vor fi apoi proiectate 
filme de James Cruze și Jules

^jinema
DEPARTE DE LUMEA DEZ

LĂNȚUITĂ (ambele serii): rulea
ză Ia Patria (orele 9; 12.45; 16,30;
20.15) București (orele 9; 12,30; 
16,30; 20), Favorit (orele 10; 13,15; 
16,30; 19,45).

OMUL RAS IN CAP : rulează la 
Sala Palatului (orele 17,15; 20,15).

SENTINȚA : rulează la Luceafă
rul (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,30; 
21).

OROLOGIUL KREMLINULUI 
(FESTIVALUL FILMULUI SOVIE
TIC) : rulează la Capitol (orele 
10; 12,15, 14,15; 16,15; 18,30; 20,45).

IN ARȘIȚA NOPȚII : rulează 
la Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21), Gloria (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,15: 20,30), Tomis (orele 
9 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE: rulea
ză la Festiva] (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30: 21), Feroviar (orele 9;
11,15; 13.30; 16; 18.15: 20,30), Melodia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20 45). Modern (orele 9; 11,15;
13,30; 16, 18,15; 20,30).

GREȘEALA REGELUI: rulează 
la Victoria (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30: 20,45).

AGONIE ȘI EXTAZ: rulează la 
Central (orele 9,30; 13; 16,15; 19 30).

ÎN UMBRA COLTULUI : rulea
ză la Lumina (orele 9—16 în conti
nuare: 18 15; 20,30).

FRUMOASA VARVARA: rulea
ză la Doina (orele 11,30; 13,45).

ÎNTÎLNIREA: rulează la Doina 
(orele 16: 18,30; 20.45) Cotroceni 
(orele 17,45: 20), Volga (orele 15,30; 
18,15: 20,45).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE: rulează la Timpuri
Noi (orele 9—21 în continuare).

100 DE CARABINE: rulează la 
Gri vița (orele 9,30—11.30 în conti
nuare: 16: 18.15; ;20.30), Flamura 
(orele 11; 16; 18,15; 20,30), Floreas- 
ca (orele 15.30; 18: 20.30), Aurora 
(orele 9: 11.15; 13.30; 15,45; 18;
20.15) .

AURUL: rulează la înfrățirea
(orele 15,30; 17,45; 20).

IMPOSTORII: rulează la Bu-
zești (orele 15.30; 18; 20.30).

HIBERNATUS: rulează la Da
cia (orele 8,45;—20 în continuare; 
Arta (orele 15.30; 18: 20,15).

PATRICIA ȘT MUZICA: rulea
ză la Bucegî (orele 16: 18.15; 20,30), 
Giulești (orele 15.30; 18; 20.30), 
Miorița (orele 10; 12,15; 17,30; 20).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ: 
rulează la Unirea (orele 18: 20), 
Moșilor (orele 18; 20.15), Ferentari 
(orele 15.30: 17,45: 20).

TĂCEREA BĂRBAȚILOR: ru
lează la Unirea (ora 15,30).

FUGA BUIESTRAȘULUI: rulea
ză la Moșilor (ora 15,30).

PĂSĂRILE: rulează la Lira (o- 
rele 15,30; 18. 20) Viitorul (orele 
15.30; 18: 20 30).

MAYERLING (ambele serii): ru
lează la Drumul Sării (orele 16; 
19), Progresul (orele 15 30; 19).

CANARUL ȘI VISCOLUL: ru
lează la Cotroceni (ora 15,30).

OGLINDA CU DOUĂ FEȚE: 
rulează la Popular (orele 18; 20,15).

AMBUSCADA: rulează la Popu
lar (ora 15,30).

Dassin, SgSstrom ți Wilder, 
Epstein și Krauner, Stiller ri 
Rene Clement, Dellue și Chab
rol etc. Sperăm că acest abona
ment va suplini — măcar Într-o 
mică măsură — inexistența unor 
cursuri de arta filmului h*  fa
cultățile cu profil umani6tio, cit 
și în licee.

— Deci tabloul cinematografie 
va fi complet...

— Niciodată nu poate fi eom- 
plet, dacă ne gîndim că cine
matografia mondială produce 
anual 4 000—5 000 de filme ; efor
turile noastre venind în întîmpi- 
narea unor dorințe firești ale 
spectatorilor, au fost selective 
pentru a da posibilitate cinefili
lor să vizioneze cît mai multe 
filme reprezentative pentru dife
ritele etape ale evoluției celei 
de-a 7-a arte.

ANDREI CUJBÂ

TINERI COMPOZITORI 
ROMÂNI LA GENEVA 
Șl STUTTGARDT

Propunîndu-și o largă pre
zentare a celor mai diverse 
creații ale compozitorilor ro
mâni, tinărul pianist Alexan
dru Hrisanide a imprimat re
cent la posturile de radio din 
Geneva și Stuttgardt, 14 lu
crări românești, printre care 
amintim și lucrările unor ti
neri creatori ca „Timpul ine
vitabil" de M. Marbe, „Sono
rități” de D. Constantinescu, 
„Trei cîntece” de D. Po
povich „Zone” de Gr. Nica, 
„Structuri” de Ulpin Vlad și 
„Colaje" de Iancu Dumitrescu.

I. S.

140 DE ADRESE NOI...
De Ia începutul anului con

structorii de locuințe aparți- 
nînd Trustului Județean Hune
doara au predat „la cheie” 
2 100 apartamente. Dacă adău
găm că planul aferent acestei 
perioade era de 1 960 de apar
tamente, constatăm că 140 de 
familii s-au mutat la adrese 
noi înainte de termen.

Noii locatari vor fi domici
liari în Deva (562 apartamen
te), in Valea Jiului (942 apar
tamente). la Brad (115), și 
Orăștie (80 apartamente) etc. 
Pînă la sfîrșitul anului con
structorii vor mai preda încă 
950 apartamente. Ei promit ca 
și pe acestea, de asemenea, să 
Ie realizeze tot în avans față 
de grafice. Felicitări!

A. B.

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE: rulează la Munca (o- 
rele 16; 18; 20), Pacea (orele 15 45; 
18; 20).

ALFA — ROMEO ȘI JULIETA: 
rulează la Flacăra (orele 16; 
18; 20).

DRAGOSTE ȘI VITEZA: rulea
ză la Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).

FLACĂRA OLIMPICA: rulează 
la Crîngași (orele 16; 18: 20).

FRUNZA DE VIȚA : rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

DEGETUL DE FIER : rulează la 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,30).

JOI, 2» OCTOMBRIE 1979

Opera Română : BOEMA — ora 
19,30 ; Teatrul de Operetă : SE
CRETUL LUI MARCO POLO — 
ora 19,30 ; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : 
FANNY — ora 20 ; (Sala Studio) : 
TRAVESTI — ora 20 ; Teatrul de 
Comedie : CHER ANTOINE — ora 
20; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : IU
BIRE PENTRU IUBIRE — ora 20 ; 
(Sala Studio) : TRANSPLANTA
REA INIMII NECUNOSCUTE — 
ora 20 • Teatrul Mic ; PRIMARUL 
LUNII ȘI IUBITA SA — ora 20 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru) : SUS, PE ACOPERIȘ... 
IN SAC — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : CERCUL MORȚII — ora 20 ; 
Teatrul Giulești ; TANGO LA 
NISA — ora 19,30 ; Teatrul „Ion 
Vasilescu" : DOMNIȘOARA DIN 
SIGHIȘOARA — ora 19 30 ; Teatrul 
„Ion Creangă" : ADRESANȚII 
NECUNOSCUȚI — ora 16 ; Teatrul 
„Țăndărică11 (Cal. Victoriei) • GU- 
LIVER ÎN TARA PĂPUȘILOR — 
ora 17 ; (Str. Academiei) : CĂLU
ȚUL COCOȘAT — ora 17 ; Teatrul 
,C. Tănase" (Sala Savoy) : LA 
GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 19,30 ; 
(Cal. Victoriei) : SONATUL LUNII 
— ora 19,30.

PROGRAMUL I

• 17,30 Emisiune în limba 
maghiară. Aurora — revista lite
rară trilingvă a emisiunii • 18,00 
Mult e dulce și frumoasă. Pro
nunțarea corectă a numelor pro
prii străine ; Arta recitării versu
rilor ; 1 minut pentru corectitudi
ne ; Poșta emisiunii c 18.25 Pu
blicitate • 18,30 Cadran interna
țional • 19,20 1001 de seri — emi
siune pentru cei mici • 19.30 Tele
jurnalul de seară • 20,00 
Obreja-ntr-o grădină" 
muzical-coregrafică 
echipa Casei de 
Caransebeș • 20.30 ___  _____
„Noile aventuri ale lui Huckleberry 
Finn" • 21,00 „Destine" — repor- 
taj-anchetă de Cornelia Simiones- 
cu • 21,30 Recital de poezie popu

„La
1 — emisiune 
susținută de 
cultură din 
Film serial :

lară susținut de artista Irina 
Răchițeanu-Șirianu • 22,05 Poșta 
TV de Ion Bueheru • 22.35 Anka
ra. Reportaj filmat de Tom a 
George Maiorescu • 23,10 Tele
jurnalul de noapte.
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1. INTEGRARE 
DEPLINĂ 

ÎN PROCESUL 
MUNCII

c

•
pe aci 
rii —

r

»

— Prima manifestare a dis
ciplinei muncii, consideră tova
rășul Stelian IONESCU, este 
integrarea deplină în procesul- 
muncii, participarea fizică și 
intelectuală la executarea unei 
activități sau alteia utile pro
ducției, societății în ultimă in
stanță.

— Ce fel de om disciplinat 
este acela care nu muncește — 
se întreabă tovarășul Andrei 
DOJA — care acceptă să tră
iască și la Vîrsta de 16, 18 și 
20 de ani tot din munca părin
ților? Și de ce să n-o recunoaș
tem, încă sînt destui care, fă- 
cînd caz de diploma de absol
vent al unei școli, solicită nu
mai posturi de șefi, de așa- 
ziși îndrumători, ocolind pre
meditat angajarea deplină, a- 
dăugarea efortului lor în pri
mul rînd acolo unde se simte 
nevoie, unde în mod deosebit 
se duce lipsa unor meseriași.

— Ea I.M.A. Chirnogeni, unde 
lucrez, sublinia Dumitru UN
GUREANU, urmăresc de mai 
multă vreme eficiența unor 
forme proprii de întărire a dis
ciplinei, modalitățile de mani
festare a unor mecanizatori 
tineri pe care, teoretic vorbind, 
eu i-am eșalonat între cele 
două extreme „disciplinați" și 
„indisciplinați". Sînt în măsură 
să afirm acum că, într-adevăr, 
disciplinat este acela care ajun
ge să găsească mulțumirea în 
ceea ce face el, în volumul și 
calitatea arăturii sau semănatu
lui, a recoltatului sau mai știu 
eu a căror lucrări. Cînd omul 
ajunge — și în acest «ens 
conducătorilor organizațiilor 
U.T.C., celor cu mai multă ex
periență de viață le revin sar
cini în plus pentru a-i ajuta pe 
tinerii din agricultură, oricare 
le-ar fi locul de muncă, să urce 
ie această treaptă a răspunde-

■ să se mîndrească cu 
ceea ce face, cînd va spune 
eu inima deschisă „aici am lu
crat eu“, chiar dacă el vorbește 
mai mult, chiar dacă ne critică 
pe noi, înseamnă că este un om 
disciplinat. Și, indiscutabil, este 
disciplinat pentru că el se află 
cu trup și suflet integrat în 
producție, participă cu toată 
energia și priceperea lui la în
făptuirea planului de produc
ție, la sporirea recoltei.

— Este un adevăr incontesta
bil acela că integrarea deplină 
în procesul muncii este prima 
dovadă, primul element ce redă 
gradul de disciplinare socială 
a tînărului. întrebarea ce vrem 
s-o adresăm e următoarea : in
tegrarea este un factor ce 
pinde exclusiv de tînăr sau 
o „funcție de funcție" ? Ce me
canisme sociale se impun 
clanșate, pentru a realiza acest 
prim deziderat al disciplinei ?

— Integrarea este și nu este 
un factor ce depinde numai de 
tînăr, revine în discuție tova
rășul Stelian IONESCU. Este, 
pentru că tînărul, ca membru 
cooperator, ca specialist, 
meseriaș sau ca lucrător 
I.A.S. are datoria socială 
producă, să se organizeze, 
gîndească astfel încît clipa pe
trecută muncind să aibă o efi
ciență maximă. Nu este, pentru 
că nu de puține ori subiectivis
mul manifestat în atitudinea u- 
nor cadre conducătoare, atunci 
cînd trebuie să rezolve proble
me de viață ale tinerilor, îi în
depărtează pe aceștia sufletește, 
le canalizează în sens opus am
biția. Așa este cazul tehnicienilor 
școlarizați și neîncadrați pe pos
turi corespunzătoare pregătirii ;

de- 
este

de-

ca 
în 
să 
să

2. COMPETENȚA 
PROFESIONALĂ

— Agricultura, își începe 
pledoaria tovarășul Ion OAN
CEA, a încetat de mult să mai 
fie un sector unde se poate 'lu
cra oricum, iar procesul de 
tehnicizare, de profesionalizare 
impus este deosebit de accele
rat. Să nu uităm că în 1960, 
deci doar cu un deceniu în 
urmă, nu vorbeam decît la tim
pul viitor despre irigații și 
mari complexe zootehnice, des
pre sere legumicole de 40—.50 
sau 200 de hectare, cum sînt 
cele de la Craiova, despre o a- 
gricultură practicată în incinte 
indiguite, despre mașini agri
cole atît de perfecționate cum 
sînt tractoarele din seria : „U- 
niversal", combina C-12 —
„Gloria". Tar acum, participăm 
la irigarea unui milion de hec
tare, la concentrarea creșterii 
animalelor nu numai în între
prinderile agricole de stat, dar 
și în cooperativele agricole. 
Iată de ce susțin că o laturi» 
principală a disciplinei poate fi 
considerată și strădania de a 
dobîndi cunoștințe noi, de a de
veni competent pentru ceea ce 
ești chemat să faci, indiferent 
că ești mecanizator, specialist, 
președinte de C.A.P. sau simplu 
membru cooperator. Din păca
te, însă, deși există multiple 
posibilități de îmbogățirea cu
noștințelor celor ce lucrează în 
agricultură foarte puține dintre 
acestea și ajung să fie materia
lizate.

— Sînt întrutotul de acord, 
intervine tovarășul Stelian IO
NESCU, la foarte puține dintre 
mijloacele de propagandă și de 
completarea cunoștințelor, de 
care dispunem, se apelează. în- 
vătămîntul agrozootehnic nu 
mai corespunde ca formă dar 
nici în locul său nu s-a găsit 

‘ însă altceva ; schimburile de 
experiență sînt. și ele conside
rate ca fiind depășite, literatu

este cazul celor ce lucrează în 
complexele zootehnice, în serele 
legumicole, în sistemele de iri
gații ale căror cunoștințe de me
seriași nu sînt atestate și nu 
sînt retribuite cum ar fi fitresc.

— Deci, subliniază ideea to
varășul Gheorghe MIRON, se 
impune să se vorbească ji de 
o integrare, deci de o disciplină 
a conducătorului, de necesitatea 
respectării legii...

— Fără îndoială — intervine 
tovarășul Cristian ANGELESCU 
— pentru ca tinerii să se poată 
integra, este nevoie mai întîi 
să se integreze conducătorul u- 
nității de producție respective. 
Prin aceasta înțeleg eliminarea 
practicii de a conduce „în gene
ral", fără obiect precis, fără per
spectiva deciziilor, și înlocuirea 
ei cu o conducere inginerească. 
Transpunerea acestui imperativ 
în fapte necesită ca cei ce con
duc unitățile de producție (și mă 
refer în primul rînd Ia coopera
tivele agricole) să fie și cunos
cători ai metodelor tehnice a- 
vansate, și buni economiști, și 
buni organizatori ai producției, 
și buni cunoscători ai legilor sta
tului. în aceste condiții ei vor 
avea posibilitatea să asigure re
partizarea și încadrarea justă a 
tinerilor în angrenajul sectoare
lor de muncă ale unității.

— Ca să asigure integrarea 
deplină în procesul de producție 
a tuturor celor cu care lucrează, 
a intervenit Ion OANCEA, con
ducătorul trebuie să cunoască 
exact realitatea din unitate, le
gile țării și astfel să manevreze 
eficient stimulentul material 
și moral, să intervină nepărti
nitor și cînd e vorba de recom
pensă și atunci cînd se impune 
dictată o sancțiune.

— Pornind de la acest consi
derent. completa tovarășul Ste
lian IONESCU cele spuse, sus
țin că, dacă la ora aceasta nu 
găsim în agricultură un număr 
important de tineri dintre aceia 
care au fost pregătiți, dacă între 
unitățile agricole cu aceleași con
diții există diferențe între ni
velele producțiilor realizate, în 
ce privește îndeplinirea indica
torilor de plan, dacă circa un 
milion de săteni apți de muncă 
sînt foarte puțin regăsiți ca des- 
fășurînd o muncă socială, o 
vină, și nu dintre cele mai mici, 
revine și cadrelor de condu
cere. Această stare de fapt se 
explică și prin incompetența 
manifestată adesea atît la nive
le mai superioare ale unității, 
cît mai ales la nivelul briga
dierului, a șefului de secție sau 
a șefului de echipă. După pă
rerea mea, problema integrării 
depline în procesul muncii a 
celor ce lucrează în agricultură 
poate fi rezolvată în primul 
rînd printr-o judicioasă îmbi
nare a factorilor educativi cu 
cointeresarea materială.

...Am putea consemna și in
tervențiile celorlalți partici- 
panți, revenirile în discuții. 
Semnificativ ni se pare, însă, 
faptul că toți invitații noștri au 
situat pe primul plan, ca o ma
nifestare elementară a disci
plinei muncii, INTEGRAREA. 
Și, încercînd o concluzie, tova
rășul Viorel VEZUREANU spu
nea : „Gradul de integrare in 
procesul muncii, ca manifestare 
a disciplinei, redă convingător 
portretul fiecărui tinăr țăran 
cooperator, mecanizator, spe
cialist ori lucrător în I.A.S., 
gradul de responsabilitate so
cială, atașamentul acestuia față 
de colectiv".

ra de specialitate rămîne încă 
— inexplicabil — la periferia 
mijloacelor de informare, plian
tele, diafilmele și tipăriturile 
pe problemă, au o sferă restrîn- 
să de răspîndire, cursurile de o 
săptămînă la casa agronomului, 
prin faptul că sînt organizate 
numai iarna, în general au un 
conținut teoretic nu și practic. 
Unde, cînd și prin ce forme să 
se pregătească lucrătorul ogoa
relor ?

— Această întrebare vroiam 
s-o adresăm și noi... Și, apoi, 
competența ține mai ales de 
pregătirea inițială, de ceea ce 
ne-am obișnuit să spunem „o- 
mui potrivit la locul potrivit"... 
Faptul că încă un număr destul 
de însemnat dintre cei ce coor
donează activitatea în diverse 
sectoare din C.A.P. au o pregă
tire insuficientă, incetinește in
troducerea progresului tehnic în 
producție.

— Și aceasta, în condițiile în 
care tehnicienii nu sînt înca
drați, iar recomandarea ca din
tre _ ingineri să fie aleși pre
ședinți de cooperative agricole, 
mai ales în cele slab dezvolta
te, este încă puțin luată în sea
mă, vine replica tovarășului 
Gheorghe MIRON.

— Intr-un fel aveți dreptate... 
revine în discuție tovarășul 
Stelian IONESCU. Uniunea 
Națională a C.A.P., Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii 
au făcut încă prea puțin în ce 
privește găsirea unor forme a- 
decvate de cointeresare pentru 
tehnicieni. Cît privește alegerea 
dintre ingineri a președinților, 
un studiu întreprins de noi care 
atestă faptul că circa 78 la sută 
din timp, președintele îl chel
tuiește pentru rezolvarea unor 

treburi obștești, ne întărește 
convingerea că cel mai indicat 
este ca președintele să fie ales 
dintre gospodarii satului. Cel 
puțin pentru moment.

— Dar să revenim la subiect. 
Ce formă de pregătire conside
rați că ar avea cel mai mare 
efect în ridicarea cunoștințelor 
profesionale ? în atingerea unui 
înalt grad de competențe pro
fesionale ?

— Agroclubul — ța mijloc de 
Informare și experimentare 
care să grupeze pe specialiști, 
tehnicieni, șefi de secție, briga
dieri și, obligatoriu, pe membrii 
consiliilor de conducere ale 
C.A.P. sau ai comitetelor de 
direcție din I.M.A. și I.A.S. (Ion 
OANCEA).

STELIAN IONESCU CRISTIAN DUMITRU ION OANCEA ANDREI DOJA
ANGELESCU UNGUREANU

Masă rotundă organizată 
de GHEORGHE FECIORU

' MASA ROTUNDĂ A „SCÎNTEH TINERETULUI" i

5. RESPECT 
DEPLIN 

FATĂ DE HOTĂRÎ-

COORDONA TE RILE ADOPTATE
ÎN COLECTIV

ALE DISCIPLINEI 
-------- MUNCII— 
IN AGRICULTURĂ

MIRON GHEORGHE VIOREL VIZ UREA NU

— Ființarea unor cursuri 
permanente — odată pe lună — 
care să-i cuprindă pe mecani
zatori, sau pe crescătorii ce 
animale, pe legumicultori, sau 
pe viticultori, adică pe cei care 
lucrează in sectoarele agricul
turii cu un pronunțat grad de 
tehnicitate (Dumitru UNGU
REANU).

— Printr-un mai mare accent 
pus pe tipărituri, prin discipli
narea cititului (Stelian IO
NESCU).

— Stimulind interesul pentru 
continua ridicare a nivelului cu
noștințelor profesionale prin 
promovarea în muncă, prin re
munerare în funcție de profun
zimea și temeinicia cunoștin-

3. FOLOSIREA 
RAȚIONALĂ 

A PÂMÎNTULUI
— Ca bun național, păm intui 

se cere folosit cit mai rațional 
gospodărie De aceea și susțin 
că preocuparea pentru folosirea 
și gospodărirea sa la cel mai 
inalt grad, este o manifestare a 
disciplioii muncii, o necesitate 
dictată de legile statului nostru. 
Și. să fim drepți, sînt destule 
cazuri cînd această indisciplină 
se manifestă. Dovezi ? Terenu
rile nelucrate în jurul construc
țiilor — și ele amplasate ori
cum — de-a lungul drumurilor 
etc. etc. Cît ar părea de neluat 
în seamă, aceste suprafețe sînt 
foarte mari; circa trei hectare 
Ia fiecare o sută de hectare 
Apoi, suprafețele insuficient 

țelor de specialitate șt gra
dul de participare — pe acea
stă bază — la obținerea unor 
rezultate superioare In produc
ție (Cristian ANGELESCU).

— Acordind o atenție sporită 
concursurilor profesionale în 
faza de masă, ari: ca partici
pare cit mai ales ca pregătire 
a concurențiloc (Gheorghe MI
RON).

— Printr-o permanentă ți 
multiplă informare eu to*  ce e 
mai nou, mai valoros Intr-un 
domeniu sau altul (Aadrei 
DOJA).

Așadar, toate coordonatele 
disciplinei converg către un 
singur punct, care este de fapt 
unitatea de măsură a discipli
nei.

— Vă pot da zeci de exemple 
— ne spunea inginerul Dumi
tru UNGUREANU — că laturile 
disciplinei compun un tot uni
tar. că în procesul de producție 
nu poți despărți o latură de 
alta.

Și directorul I.M.A. Chirno
geni, deprins cu aspectul prac
tic al problemei — ne-a intro
dus imediat în domeniul fap
telor. In cadrul întreprinderii 
lucrează foarte mulți tineri care 
își îndeplinesc zilnic sarcinile 
de producție. Invitatul nostru 
a fost de părere că acest lucru 
se detorește, în primul rînd,

S-ar putea pune întrebarea : 
chiar atit de mare importanță 
prezintă competența proferia 
nală intr-un sector de activi
tate unde griul ae seamănă de

•ecole, lrgumle aa fost și ele 
cultivate de au se știe cind, 
animale s-an crescut la țară de 
cind »e știe ? Poate tocmai pen
tru au Întrevăzut o astfel 
de întrebare. invitații noștri 
au subliniat ca • Latură esen
țială a disrirfwi — competen
ța. Pentru ca astăzi, miine, in- 
tr-o agricultură soxalistâ. mo
dernă. în plin proces de inten
sificare, fiecare intervenție a o- 
mului trebuie făcută gindit, 
științific. Numai așa se poate 
ajunge să se vorbească de efi
ciență maximă a efortului de 
arice fel, investit, de randa
mente sporite, de producții la 
nivel mnodiaL 

lucrate pe care culturile practic 
se compromit Se adaugă, te
renurile insuficient puse în va
loare productivă prin amplasa
rea greșită a culturilor, prin 
neutiHzarea celui mai recoman
dat soi etc. etc. Toate acestea 
diminuează din ceea ce s-ar 
putea obține.

Aceasta este părerea unui 
speâalist. a tovarășului Stelian 
IONESCU. Ce au spus ceilalți 
partiăpanți la „masa rotundă" 
a ziarului nustru ? Fără excep
ție. dumnealor socotesc respec
tarea legii prin care este regle
mentată problema folosirii și 
conservării pămintului ca „lege 
peste lege in materie de disci-

plină". No putem însă să nu 
reținem ți cifrele la care a fă
cut apel tovarășul locescu — 
ți ar fi bine ca ele să rețt-.l 
atenția organiza ții. tr U.T.C,
ți conducerilor csităpJcr agri
cole Și. pentru că tineri: re
prezintă un corp important in 
liștilor ți țăranii:- cooperatori, 
am solicita: tovanășufa: Viorel 
VIZI RE ANC să ne relere 
semnă^ea ce o prrr.-tă ini
țierea tenor ari:'-— permanenSe 
ce către orga--rați> U.TJC.

— Xu « gxcyețte ca aimlz 
atunri rind se susține că fn-te 
sirea raționa~ă a păminrriri 
este leg» peste legf. IM fapt, 
acest lucru ne propurer. să-1 

facem larg Înțeles In rîndul ti
neretului și. In consecință, vom 
deterr.-.:na să se acționeze. Vi
tin. printre altele, constituirea 
in fiecare unitate agricolă a

4. Îngrijirea și 
FOLOSIREA EFI
CIENTĂ A TRAC- 
TOARELOR 
Șl MAȘINILOR 
AGRICOLE

— Mașinile cu care lucrăm, 
e de părere Dumitru UNGU
REANU, sînt ca un om. Ca și 
acesta mașina are nevoie perma

6. Îndeplinirea exemplară 
A SARCINILOR DE PLAN

nnor echipe de șoc care, in 
acest caz. să acționeze in peri
oada pregătirii solului, a semă- 
natalui. a întreținerii culturilor 
sa a recoltatului cu scopul de 
a lemedia in timp util eventua

la acțiunile de stăvilire a ero
ziunii sohdui. de prevenire, 
prin amenajări, a inundațiilor. 
Pentru a se acționa cit mai 
efacieat, vo<n recomanda con
stituirea in fiecare județ a cel
puri*  5—* șantiere locale care 
să lomintirrr forța tinără din
IneaEtățile învecinate. Vom a- 
cnrda • atenție mult mai mare 
ăeot pisă neam formelor pro

fesionale de ridicare a cunoș
tințelor pe meserii — element 
fundamenta] în respectarea 
tehnologiilor culturilor, a folo
sirii intensive a pămintului.

nentă de îngrijire atentă. Și, im
portant este nu numai s-o între
ții bine dar s-o și exploatezi ra
țional, așa cum prevăd normele 

disciplinei care-i caracterizează 
în muncă. Punctualitatea este 
pentru ei literă de lege. Dar nu 
numai atît. Urcînd pe tractor, ei 
respectă toate celelalte coordo
nate ale disciplinei. Punctuali
tatea este pentru ei premiza 
îndeplinirii sarcinilor de plan, 
executarea la timp a lucrărilor 
agricole, și se bazează, în mod 
firesc, pe toate celelalte coor
donate ale disciplinei : buna 
organizare a muncii și folosirea 
timpului de lucru, îngrijirea și 
respectarea utilajelor, cunoaș
terea și respectarea normelor 
tehnologice, adoptarea unei ati
tudini civilizate în timpul pro
ducției față de tovarășii de 
muncă. respectarea normelor 
de tehnica securității muncii 
etc. Fără respectarea cu stric

tehnice. Una fără alta nu se 
poate.

Cît preț pun tinerii de la 
IAEA. Chirnogeni pe această 
componentă principală a disci
plinei se desprinde și din faptul 
că ei au fost cei care, în primă
vara trecută, au lansat inițiativa 
„Secția de mecanizare cu cele 
mai bune rezultate", în cadrul 
căreia indicele de utilizare a ma
șinilor. reducerea cheltuielilor 
cu reparațiile sînt stabilite ca 
obiective principale. Firesc, în 
urma unei atit de exigente ur
măriri. realizările depășesc cu 
mult chiar ți angajamentele. La 
ultima „operativă" se comunica 
faptul că de la începutul anului 
si pină acum opririle in brazdă 
datorate defecțiunilor neprevă
zute reprezintă in medie 2,5 zile 
pe tractor ți 0.35 zile pe cele
lalte mașini : venitul mediu 
realizat pe tractor a ajuns la 
aproape IM KM lei. iar cheltuie
lile cu reparațiile reprezintă 
doar 11 Ia sută din totalul 
cheltuielilor de producție.

— Au loc in I.M.A. și I.A.S.
— spune tovarășul Ion OAN
CEA — două procese simultane; 
cotarea acestora în fiecare an 
cu tractoare și mașini agricole 
noi. dintre cele mai moderne și 
primirea de noi contingente de 
mecanizatori din rîndul absol
venților de școli profesionale 
sau calificați Ia locul de muncă. 
Mulți dintre tineri sînt repar
tizați să lucreze chiar de la 
Început ea aceste mașini. Tre
buie spus însă că mașinile noi
— semănătoarea S.P.C.-6, com
bina C.-12, mașinile de plantat

— O latură dintre cele mai im
portante aie disciplinei muncii 
în agricultură, este de părere 
tovarășul Andrei DOJA, o con
stituie respectul deplin acordat 
hotăririlor adoptate de colectiv. 
Mai ales în cooperativele agri
cole, unde planul de producție 
se adoptă de către obște după 
ce a fost analizat un complex 
de factori, acest aspect al disci
plinei îmbracă forma unui fapt 
de importanță majoră. Pentru 
a se reuși cel puțin atingerea 
nivelului propus, se impune a- 
plicarea întocmai a măsurilor 
tehnice și organizatorice adop
tate. Calendarul lucrărilor, pro
centul muncilor executate me
canizat, amplasarea culturilor, 
dozele de îngrășăminte, iată 
doar o parte din ceea ce fiecare 
tînăr, fiecare membru coopera
tor sau mecanizator trebuie să 
înțeleagă că este ceva foarte 
important pe care el este che
mat să-l execute cu maximă 
răspundere.

— Este un aspect important 
al disciplinei problema ridicată 
aici de către tovarășul inginer 
Doja, a intervenit iarăși Ste
lian IONESCU. Eu am să rela
tez un caz care, după mine, 
vorbește de la sine despre im
portanța ce o prezintă respecta
rea hotăririlor adoptate. In
tr-o cooperativă agricolă din 
județul Vaslui, ca urmare a ar
gumentației inginerului agro
nom, se adoptase hotărîrea ca 
în condițiile acestui an să se 
asigure o densitate de 35 000 
plante recoltabile la hectarul 
cultivat cu porumb. Dar unul 
dintre brigadieri, nu s-a con
format și a cerut membrilor 
cooperatori să lase o densitate 
cu circa 5 000 plante mai puțin. 
Așa s-a întîmplat, iar acum, în 
toamnă, de pe suprafața bri
găzii respective s-a obținut o 
producție medie cu 300 kilogra
me sub media pe cooperativă. 
După studiul întreprins greșea
la se săvîrșise chiar la execu
tarea răritului. Iată deci cum 
nerespectarea celor stabilite., 
sau poate dorința de a face mai 
bine, văduvește de realizări 
bune o unitate, pe fiecare mem
bru cooperator în parte. Și a- 
cesta este doar un exemplu...

— Legile țării reglementează 
datoria fiecăruia în raport cu 
hotărîriJe adoptate de colectiv, 
a precizat tovarășul Cristian 
ANGELESCU. în oricare din 
astfel de situații cel care se ha
zardează, indiferent unde s-ar 
afla plasat în ierarhia funcții
lor, poate — și trebuie să fie — 
tras la răspundere.

— Nu o dată întîlnim situații 
de felul celei prezentată de că
tre tovarășul lonescu, nu numai 
ca urmare a faptului că un bri
gadier ar fi indicat să se pro
cedeze altfel decît hotărîse in
ginerul agronom, ci pur și sim
plu pentru că cei care înfăp-

tețe a acestor coordonate ale 
disciplinei, pe tot parcursul 
procesului de producție, nu se 
poate ajunge la rezultatul final 
al disciplinei : îndeplinirea
exemplară a sarcinilor de plan.

Sînt tineri — și participanții 
la schimbul de opinii înlesnit 
de redacție au oferit nu
meroase exemple — care, 
în practică, nesocotesc — 
fie din necunoaștere, fie din 
subapreciere — una sau alta 
din laturile disciplinei. Rezul
tatele în muncă ale acestor ti
neri se observă imediat : pro
ductivitatea muncii lor (in cazul 
mecanizatorilor), volumul și 
calitatea muncilor realizate sini 
sub nivelul cerințelor, al condi
țiilor crea*e,  a ceea ce oferă 

răsaduri, tractoarele legumi
cole, să amintesc doar cîteva 
— sînt extrem de pretențioase. 
Ele cer o întreținere și o ex
ploatare foarte atentă. Statis
tica arată, în cadrul I.A.S. Chir- 
nogi, că cele mai frecvente ac
cidente tehnice apar tocmai da
torită neîngrijirii atente și ne- 
exploatării raționale a acestora 
Sînt tineri care cred că n-ar6 
nici o importanță faptul că ne
glijează să curețe sau să ungă 
mașina la anumite intervale de 
timp, că pot „sări" peste anu
mite faze, sau regim de cupluri 
în mînuirea lor. După opinia 
specialiștilor din unitatea noas
tră, circa 40 la sută din mași
nile la care a fost nevoie de in
tervenția mecanicilor de la ate
lier, înainte de data planificării 
pentru reparații, ar fi putut să 
lucreze fără întrerupere dacă 
programul de întreținere și ex
ploatare prescris ar fi fost res
pectat.

Procentul exprimă realitatea 
nu numai din I.A.S. Chirnogi, 
ci din mai multe întreprinderi 
agricole de stat și pentru meca
nizarea agriculturii din țară, 
iar in final, importante fonduri 
cheltuite numai pentru că se 
desconsideră așa-zisele ni
micuri : întreținerile curente, 
exploatarea în regim prescris 
a tractoarelor și a celorlalte 
mașini agricole. Apare deci evi
dent că este necesar ca organi
zațiile U.T.C. să acorde o mai 
mare atenție educării tinerilor 
în spiritul răspunderii față de 
mașina cu care lucrează, al res
pectării normelor de întreținere 
și exploatare a acestora.

tuiau nu erau controlați și ale
geau șinguri forma cea mai u- 
șoară de lucru. Și în această 
situație am întîlnit mai mult pe 
tinerii mecanizatori, pe mem
brii cooperatori de vîrstă ute- 
cistă. Cum s-ar putea preveni 
o astfel de păgubitoare atitu
dine ?

— Făcînd în amănunt cunos
cute prevederile măsurilor a- 
doptate — sînt de părere tova
rășii Dumitru UNGUREANU și 
Ion OANCEA.

— ...și controlind permanent 
ceea ce execută mecanizatorii 
ori țăranii cooperatori, obli- 
gînd să se refacă tot ceea ce 
nu corespunde indicațiilor date 
— adaugă tovarășul Andrei 
DOJA.

— Atrăgînd mai mult pe 
membrii cooperatori, pe meca
nizatori, pe toți aceia care în- 
tr-un fel sau altul sînt chemați 
să înfăptuiască, muncind di
rect, ceea ce s-a hotărît, la sta
bilirea prevederilor din planu
rile de producție, a măsurilor 
tehnice și organizatorice — 
precizează tovarășul Stelian 
IONESCU.

— ...deci prin dezvoltarea și 
întărirea răspunderii personale 
față de rezultatele muncii pro
prii și, în același timp, a colec
tivului din care face parte — in
tervine tovarășul Cristian AN
GELESCU.

— Punînd mai mult accent 
pe dezvoltarea combativității, 
âcționînd intransigent (condu
cătorul) și nepărtinitor atunci 
cînd este semnalată indisciplina 
de plan în activitatea unei bri
găzi sau echipă, a unei unități 
agricole, secții de mecanizare 
sau chiar individ în parte — 
Gheorghe MIRON.

★
Discuțiile au reliefat și 

alte laturi ale disciplinei so
cialiste a muncii în agricul
tură. Spațiul acestei pagini 
nu ne permite să insistăm 
asupra fiecăreia în parte. 
(Acest lucru ne propunem 
să-1 facem în numerele ur
mătoare, prin analize con
crete în unitățile agricole). 
Aici Ie vom aminti numai, 
întocmai cum au fost pre
zentate : PREOCUPAREA
PENTRU AUTODEPAȘIRE, 
COMBATIVITATEA, RĂS
PUNDEREA MATERIALA 
LA TOATE NIVELELE, O- 
BIECTIVITATEA, ÎN LUA
REA DECIZIEI, EXIGENȚA 
FIECĂRUIA ÎNAINTE DE 
TOATE FAȚA DE EL, AU
TORITATEA PROFESIONA
LA ȘI MORALA A CELUI 
ALES SA CONDUCĂ, ELI
MINAREA MUNCII POM
PIERISTICE...

Sinteza tuturor componen
telor disciplinei — au fost de 
părere toți participanții la 
„masa rotundă" a „Scînțeii 
tineretului", este...

cei caracterizați printr-o disci
plină a muncii.

De aici, de la această con
cluzie, trebuie să pornească 
organizațiile U.T.C., conduce
rile cooperativelor agricole, în
treprinderile agricole de stat și 
ale celor pentru mecanizarea 
agriculturii, toți cei care sînt 
chemați să asigure o înaltă dis
ciplină a muncii. Disciplina 
este un angrenaj complex și, 
pentru ca el să funcționeze ire
proșabil, e nevoie de o muncă 
de educație permanentă, care 
să pună în mișcare toate roti
țele acestuia.

Discuțiile au fost 
consemnate de

ANGELA NACU 
și MARIANA NEACȘU
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ÎN BIBLIO DEMITIZEAZA
TECA CINE 

FILULUI) IDOLII
Cinematograful — acest „cu

mulard" : a șaptea artă, a opta 
minune a lumii și a zecea muză 
— își are și o literatură a lui 
care, deloc surprinzător, cunoaș
te un constant succes de librărie 
la noi. încă nu am tradus decît 
puține din voiumele de autori
tate, încă există timiditate în 
trecerea criticilor noștri de film 
de le semnătura din presă la 
aceea de pe coperta de carte, dar 
(trebuie s-o spunem) ce s-a tipă
rit pînă acum se înscrie într-o 
bibliografie meritorie. Ultimele 
apariții a’.e acestei bibliografii : 
DIN TAINELE CINEMATO
GRAFULUI (un titlu românesc 
mai atrăgător decît acel „Cine
ma" al originalului) de Henri 
Agel și UN IDOL PENTRU 
FIECARE de Ecaterina Oproiu. 
Aceste cărți, țin în primul rînd 
de sociologia filmului, capitol 
de cea mai stringentă actualitate, 
singurul loc de împăcare al celor 
două tabere rivale : producătorii 
de film și criticii.

Prefațatorul cărții lui Agel 
poate spune „ceea ce nu i se 
poate ierta cinematografului — 
ceea ce, pe drept cuvint cred, 
nu trebuie să iertăm — este fap
tul de a fi pierdut prea curind 
gustul aventurii, simțul miste
rului, de a fi încetat prea repe
de a fi o artă de bilei", nu tre
buie crezut. Iordan Chimet — 
autorul prefaței — e în primul 
rînd un poet, de aici și structura 
lirică a citatului pe care volu
mul. în întregime, îl contrazice.

Henri Agel prelucrează citeva 
din datele unor statistici, intere
sat să afle și să explice „de ce 
merge publicul la cinemato
graf ?“, care sînt „condițiile 
spectacolului" și „condițiile in
dustriale ale producției". care 
sînt „gusturile publicului" și ce 
înseamnă „remedii false". Toate 
acestea constituie diviziunile 
unui capitol de început, „cine
matograful și societatea", a cărui 
concluzie este aceea că publicul 
trebuie ajutat „să înțeleagă că 
cinematograful este un limbaj — 
și asta cît mai repede posibil — 
că trebuie luptat împotriva teh
nicilor care înjosesc producția 
cinematografică.

Concluzia este reală în ce pri
vește „alfabetizarea" publicului 
dar, ce semnificație dă autorul 
acestor „tehnici care...", e greu 
dacă nu chiar imposibil de aflat

după lectura volumului său. Să 
fie vorba nemaî de tehnica pro- 
priu-zisă. de nevoia de a ști. ca 
să luăm la întimplare, ce este 
montajul paralel, flash-back-ul, 
mișcările de aparat și decupa
jul ? Despre toate acestea auto- 
torul ne vorbește pe larg pentru 
a se întoarce in final la ceea 
ce constituie în fapt unicul in
teres pentru carte : sociologia 
spectacolului filmic. In acest fi
nal se limitează tot la o pledoa
rie pentru inițierea spectatoru
lui, H. Agel fiind convins că ,o 
cunoaștere progresivă a limbaju
lui cinematografic va suplini 
parțial lipsa de cultură", ega
lând această cunoaștere, nici 
mai mult nici mai puțin, cu va
loarea morală a cinematografu
lui. Bănuiala că nu este așa — și 
nu știu în ce măsură poate a- 
ceasta salva o carte remarcabilă 
pentru uzul celor care vor să 
cunoască laboratorul producției 
de film — e conținută în cuvin
tele care încheie volumul : 
„Fără îndoială, cinematograful 
este intilnirea dintre inteligența 
unei mașini și. sensibilitatea 
unui artist. Dar mai există o 
condiție : nici unu] dintre cei doi 
termeni, să nu fie sacrificați". 
Atît timp cît fluctuația de 
gust a publicului este explicată 
numai prin necunoașterea limba
jului filmic, atît timp cjt se ig
nora conținutul pe care-1 expri
mă acest limbaj, cartea lui Henri 
Agel, se oprește la jumătatea 
drumului, sacrificînd ambii ter
meni, mai sus amintiți...

UN IDOL PENTRU FIECARE 
e un autentic volum de sociolo
gie a filmului. Ecaterina Oprriu 
ne prezintă filmul și lumea lui, 
față în față cu noi și lumea 
noastră. Oferindu-ne un idol 
pentru fiecare ne interzice acce
sul la toți. Dar dacă nici așa nu 
e bine, altfel e, desigur, rău. La 
alternativa din epilogul cărții : 
„Condiția unei generații se in- 
virte în jurul acestui semn de 
întrebare — mentorii ei ce sint, 
personaje-model sau personaje- 
mit?“. opțiunea autoarei e tran
șată pentru personajul-model, 
cel care, „stimolează. produce 
efervescență, sfirneste. acidu
lează neliniștile, biciuiește în
crederea in sine. luminează 
contradicțiile". Pentr-j aceasta, 
secret mămirisit. autoarea '*  
arată de ce trebuie să refuzăm.

să suspectăm pînă la n 
personajele-mit. Eroii că: 
îa cei mulți din lumea 5 
și pină la manechinele recent a- 
fiiiate publicității deșănțate, ne 
sint, rînd pe rind, cite unul 
singur ori In grup, prezentați. 
Idolii, cej care ne cotropesc 
timpul liber fiind ară tați in ade- 

lor realitate. Istoria ioc 
>ria secolului nostru. Mă- 

care ei au fost și sint 
e măsura in care dacă 
sintem ridicoli si: 

ne-am investit 
zadarnic... Eram 

ați. Cite 
au trecut de 
ulga idol

ție, 
de

A.,5

o ci l e n dar
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PICTORULUI

« AL STERIADI
(1880-1956)

Steriadi, se spune, era fermecător ca om. Avea replică, avea un 
umor și un optimism molipsitor. Un tact deoseb:l l-a : it apro
piat celor mai diverse medii, l-a adaptat ce'.or mai i t c le s:f;?.ț::. 
în conștiința multor contemporani, omul eclipsează artistul, în care 
unii văd cu precădere un desenator, un excelent desenator, iar 
alții în egală măsură un desenator și un pi. r< Monografii și arti- 
cole pripite, au accentuat cu exces de subiectivitate un aspect sau 
altul al creației sale. De aceea rostul acestor rinduri este daturi de 
„comemorare"' și sublinierea necesității unei analize mai atente și 
detașate, desăvîrșită minuțios în timp, a realizării unei perspective 
critice integratoare. Căci există un soi de uitare izvorîtă din conștiin
ța datoriei împlinite, un soi de autoliniștire, falsă in fond dacă ne 
gîndim că față de valorile recunoscute ale unei culturi nu există o 
datorie unică în timp, ci o reevaluare continuă și constantă a lor. 
Nu spun toate acestea cu intenția de a exacerba calitățile picturii 
sale, ci de a îndemna să definim locul exact pe care ea îl ocupă 
într-un context mai amplu de valori. îu pictură, ca și în viață, 
Steriadi reprimă orice excese. Are un echilibru funciar, și nu unul 
izvorît dintr-o deliberată căutare. Are gustul nuanțelor, dar nu al 
ambiguităților, căci are o remarcabilă limpezime și decizie, proprie 
aproape pînă la dimensiunea unui stil. Fiecare imagine este atent 
observată avînd, deci, ca suport precis realitatea. Gustul accentuat 
pentru detalii, justețea proporțiilor, respectarea rigorilor perspec
tivei ca și utilizarea tonului local ne legitimează să vorbim de un 
realism al creației sale. Cu atit mai mult cu cit în anumite pînze, 
mai ales în bele din tinerețe ca „Hamali în portul Brăila" sau 
„Chivuțele în Piața Mare", asemuit sentimental de către W. O. 
Cizek, cu „Predarea orașului Breda' a lui Velasquez, este vădită și 
preocuparea pentru mediul social, pentru tipologiile acestuia. Pe 
de altă parte ceva din dragostea sa pentru pitoresc, pentru idea
lizata atmosferă solară, o nostalgie a călătoriilor pe apă care-1 apro
pie afectiv de Nicolae Dărăscu, pare să-l infirme. Tot așa cum 
pare să-l infirme preocupările sale de plasticizam impresionistă, 
senzorială a subiectului, devenit pe nesimțite motiv. Subliniez aces
te aspecte tocmai pentru a indica un grad de dificultate în apre
cierea exactă a operei sale, un grad de dificultate care există și în 
cea mai limpede realizare artistică, o dificultate care nu ține de 
trăsăturile ei stilistice, ci de complexitatea structurii sale. Steriadi 
numit de către Tudor Arghezi „fratele său de lapte", în amintirea 
anilor comuni de școală și-a desăvârșit instrucția artistică la Școala 
de Belle-arte din București (cu G.‘ D. Mirea), la Miinchen (cu 
Weinhold) și la Paris (cu Jean-Paul Laurens la Academia Julian). 
A fost unul dintre cei mai activi membri ai societății „Tinerimea 
artistică" și unul dintre membrii fondatori ai grupării „Arta" (1937). 
A fost director al Muzeului Aman (din 1909) și al Muzeului Kalin- 
deru (din 1915). Participă la numeroase expoziții internaționale de 
prestigiu unde obține premii (Miinchen, Paris, Bruxelles, Veneția 
etc.). înființează în 1918 împreună cu Artur Verona, Gheorghe Pe- 
trașcu și Ion Jalea „Academia liberă de artă*.  înființează, de ase
menea, „Societatea pentru încurajarea și răspîndirea acvafortei, 
gravurii și litografiei artistice" (1916), gravura dovedindu-se în 
timp una din pasiunile sale constante (poate puțini știu că i» ori
ginea tradiției Saloanelor noastre de gravură și desen stă inițiativa 
lui Ștefan Popescu și Steriadi, profesor din anul 1951 la catedra 
de litografie al institutului „Nicolae Grigorescu"). Dacă am adăuga 
și strădania pentru organizarea amplei retrospective Grigorescu din 
1947 nu am avea decît schematic imaginea unui neobosit animator. 
Premiul Academiei Române (1938) și titlul de Artist al poporului 
(1954) nu au făcut decît să consfințească o calitate artistică, dar și 
un efort situat dincolo de operă dar nu în afara emancipării cul
turale.

C. R. CONSTANTINESCU

„DON JUAN
scă. Apoi, farsa tragică a lui Ma
zilu respiră atitudine, îndeahmă 
la atitudine, „catharsis“-ul pro
pus de el are valoare net con
structivă. Principalul rău cu care 
se războiește aprig de la prima 
sa piesă și pînă astăzi e prostia 
și, egal primejdioasă, impostura, 
vidul spiritual și intelectual fals 
locuit sau urît mobilat. Și pen
tru a-și îndeplini misia lui me- 
lioristă T. Mazilu nu poate fi 
îngăduitor, blînd-bonom, cu nici 
unul dintre viciile împinse de el 
pînă la absurd și deci nu se 
poate adresa inimii ci rațiunii. 
Sarcasmul acestui autor începe 
— ca la Caragiale — cu limbajul 
„bestiarului" și se termină cu 
smulgerea măștilor. El traversea
ză tot timpul un analitism neo
prit de bariera comicului, străba
te zone umane profunde pen
tru a da la iveală cîteodată ade
vărate dislocări morale. „Tandre
țe și abjecție" a fost o asemenea 
exemplară satiră, de certă pro
funzime, și spectacolul cu cele 
cinci piese înmănuncheate sub a- 
cest titlu a avut anul trecut un 
mare succes. Teodor Mazilu are 
acum publicul său, care-1 urmă
rește cu satisfacție pe „sentimen
talul mizantrop"; regizorii și-l do
resc ca autor dramatic, directorii 
de teatre îi așteaptă cu nerăbda
re piesele. Motiv pentru care 
toamna aceasta, Teatrul Mic a 
deschis stagiunea cu un triptic 
semnat de acest altă dată contes
tat autor, spectacol intitulat după 
prima lucrare „Don Juan moare 
ca toți ceilalți". Tragi-comedia în 
speță urmărește prin pretextul 
mitului Don Juan să exploreze 
mistificările stratificate, mereu 
adăugate, ca și falsificările per
petue, suferite de cei ce-și exer
cită acțiunea mistificatoare dar 
căreia totodată îi cad ei în
șiși victimă. Intenția nu e chiar 
nouă în opera lui Mazilu, ca 
și cea care face obiectul pie
sei din partea a doua a spec
tacolului, „Treziți-vă în fiecare 
dimineață". Impostura de o via
ță, vacuumul permanent sînt dez
văluite sub ochii împricinatului 
tulburat de adevăr dar stinghe
rit de necesitatea măștii pe care 
trebuie să și-o pună în fiecare 
dimineață : „Eu mă !
și fără caracter, spune el, 
știu de ce trebuie să-mi

• EDITURA EMINESCU

Laurențiu Fulga : „Moartea 
lui Orfeu". lei 13.00.

I. Negoițescu : „Poezia lui 
Eminescu", lei 5.00 (ed. a II-a).

A. Vasile-Teodor : „lutlanda 
posibilă", lei 3.25.

Ion Băieșu : „Umor", lei 4,7S. 
M. Constantinescu : „Cance

rul blond", lei 8.00.
E. Ghirvu-Călin : „Aldeba- 

ran", lei 5,25.
M. Călinescu : „Eseuri des

pre literatura modernă", le! 
9.30.

• EDITURA UNIVERS

S. Hoel : ..Tntîlnire cu anii 
uitați", lei 11.00.

J. Kawabata : „Tinerii în
drăgostiți din străvechiul oraș 
imperial", lei 8.00.

O. Davlcd ; „Poezia”, let 11^8.
M. Mitchell : ..Pe aripile vo

tului", vol. I—H. lei 85.0®.

MOARE
CA TOȚI

CEILALȚI"
/

lor. dar a vorbi exact despre 
idoli Înseamnă, după cum o spu
ne și o face Ecaterina Oproiu, 
trecerea de pe versantul roman
ței pe versantul finanțelor. De 
aici, totul demontat pentru a 
vedea și cum se obține „o fata 
morgană Ia prețuri populare- și 
„cine sint fanaticii, ți oe vor ei?" 
și care sint „argumentele seduc
ției*  și cum se obține „iluzia 
cu gir istoric*  ori „rentabilitatea 
dramei*  _

Rechizitorul vehement, sub a- 
parența unui text care mozal- 
chează (cu sarcasme de rigoare) 
definițiile stereotip ale slogar.e- 
lor publicitare ș: cinismul blind 
cu care se dă măsura exactă 
lucrurilor, acest insectar a 
Purilor si anti-miturilor. 
IDOL PENTRU FIECARE 
mește reușita primei 
romă-ești de sociotogte 
tografică

TL DOK STANESCU
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vărata 
este iste 
sura in 
ridicoli 
noi nu 
cei care 
tiviiatea 
mult < 
de ani au trecut de cînd 
con divulga idolii ca produse ale 
prejudecăților sociale, ale siste
matizărilor înșelătoare ? Cauzele 
— ’iu-1 asa ? — rămînînd ace
leași. cinematograful. radio-uL 
televiziunea, discul ți banda de 
magnetofon au devenit repede 
mij'ocul cel mai rapid și mai 
trist de serializare al idolilor. Și 
aspirația la mai bir.e. și reven
dicarea ci „la om totul trebuie 
să fie frumos*  a<i devenit repede 
obiecte de licitație publică.

S-a vorbit mult ți iron: 
pre anestezia la ridicol a

( Urmare din pag. I)
Uniunii județene a cooperației 
de consum, tov. Ion Mosora — 
există 39 de cooperative care 
desfac printre altele cărți și ar
ticole de papetărie. In plus, 
luncționează 20 de librării să
tești. Pe baza planurilor de a- 
pariție comenzile tăcute de uni
tățile respective sint respecta
te. In mediul rural se deslac a- 
nual cărți în valoare de 1 mi
lion 50® mii lei. Cu 5.43 lei cap 
de locuitor din mediul rural, ju
dețul nostru se situează la ca
pitolul desfacerea cărții peste 
medie. Lunar desfacem cărți 
valoare de aproximativ 13*  mii 
lei iar luna februarie din anul 
acesta, „luna cărții la sate” pria 
cifra comercială de 211W*  lei 
dovedește că am hiat măsuri 
speciale ia acea-tă direcție la 
ce tel? O ai, bmaă popular:- 
zare a cărții, p t -—de ca difa- 
aarilor ia oaasa caaap*rătonlar*.

.r.:->ecarea pe care K 
jQKificaL dtruril 

fi da:â a-.^es^e misari spec 
le pciea fi p
taie in toate cele 1 
ase „ OoTn 
sate*,  manifestare 
nâ tratfțională. nu 
ră de o act - itate 
«-zeific*  desfacerea 
f er-jarie. se ooține _ 
amia&rii desfacerii aaar titluri 
de cărți. Nu nintr-c curiozitate 
gratuită, să aflăm și titlurile 
destinate aceste-, a cărții
la sate”. Eauaescu »i Slavici 
rotăm aici lipsa cvascgeoeraiă. 
chiar ți tu condxțfr e unor mari 
tiraje, a dasicilor. a cărților 
soliiitate de bibliografia țoc-a- 
ră de literaturi romănăi. Cule
gere de prooleme. dar ți cărți 
de tradițional succes corr.ertfa. : 
„Minâstirea din Parma*  sau ti
tluri apărute in colecțiile „Enig
ma' sau „Cutezătorii*.  Pentru a 
nu lăsa nici un echivoc să pre
cizăm că aceste cărți au fast sto
cate pentru comerțul- festiv 
încă cu două — trei luni inaiute. 
Nu e lipsit de interes (nu numai 
comercial 1) să notăm aici că 
consumatorul de literatură de 
la sate are într-adevăr un pri
vilegiu în luna februarie : gra
ție „lunii cărții*  organizate ai si 
poate să-și procure astfel de 
titluri care In celelalte luni se 
desfac— prin relații încă din 
depozitele UJ.C.C„ la Sibiu.

De altfel, mergind mai depart 
te. se infirmă părerea de la 
„centru" cum că cititorul din 
mediul sătesc are alte preferin
țe. alte gusturi decît cititorul 
mediu din zona orășenească. E- 
vident, nu e o identitate per
fectă.

?ur. a.e 
cărpi 
repuoit.a-

CUM
(Urmare din pag. 1)

— Dar asta vine cu timpuL 
tovarășe profesor. Nu-i poți 
cere tînărului, care abia devine 
asistent, să aibă formația peda
gogică și, cum o numiți dum
neavoastră, sufletească, de a fi 
cadru didactic.

M. F.: — Nu-i poți cere expe
riență, dar te poți orienta să 
vezi dacă are chemare dăscă
lească. Eu am devenit cadru di
dactic universitar la 25 de ani. 
Și nu m-am simțit handicapat 
decît de inexperiență. Sufletul 
îl avem spre profesorat. După 
opinia mea, cînd forul unei in
stituții de învățămînt superior 
își selectează patrimoniul de ca
dre didactice — mai cu seamă 
cînd e vorba de cei mai tineri 
— ar trebui să nu mai urmă
rească în exclusivitate media de 
absolvire ori titlul științifio, lu
crările științifice, ci să găsească 
mijlocul de a-1 testa — desigur, 
nu ca la școală — din punct de 
vedere pedagogic, să-i cunoască 
„antecedente" de comportament 
și structura caracterului. Să nu 
ne bizuim pe principiul : „asta 
vine cu timpul". De la vîrsta 
cînd are dreptul să aspire la o 
funcție didactică universitară, 
nu mai putem noi să-i formăm 
caracterul, să-1 transformăm 
dir.-tr-un om rece, distant, indi
vidualist. într-un om care să-și 
însoțească prelegerea, ora de se-

de TEODOR MAZILU

icercări
•ir.ema-

•) HENRI AGEL : _Dm tai
nele ciaematografalai' -. ECA
TERINA OPROIU : 
pentru fiecare”, 
diane 1970.

ța în fiecare comj- 
cu biblioteca roroj- 

na.^_ a unei biblictecr școlare. 
Această dublă existență nu e 
determinată atit de nevoile di- 
versifieate ale publicului cititor 

i de dubla paternitate a aces
tor biblioteci : bibliotecile co- 
" -iele cenciote ce așezămir.- 
reîe cu’.rirale ți cele școlare 
penc:-.:e de inspectoratul de 
—. âtemta: și (financiar) de 
consfHt’e populare comunale. 
Dezavantaje ? Pe de o parte, fă
râmițarea fondului de cărți pe 

parte. fl
Lpsițî

arați
ca. i de o 

și com-

„Mazilu e un sceptic irecupera
bil, un mizantrop și misogin in- 
constestabil" — afirmau nu de 
mult o mulțime de critici. Teo
dor Mazilu a infirmat însă atît 
de categoric, ori de câte ori a 
avut prilejul, aceste observații, 
îneît a sfirșit prin a fi orezut. Și 
nu numai că a fost crezut, dar a- 
cum se acreditează ideea că 
Mazilu e de fapt un sentimental 
sau chiar naiv, fiindcă numai un 
naiv' s-ar mira atît de cusururile 
omenești și numai cine își iubește 
semenii are asemenea pretenții de 
la ei. Mazilu se apără mai ales 
de prima postură și abhoră fun
damental pe cea de moralist. In
tr-un fel, sigur că totuși e, orice 
caracterolog e moralist, dar el 
are o factură deosebită — me
liorismul. Scalpelul său nu ope
rează ca să ucidă, ci ca să con
struiască mai bine firea omenea-

aprovizionare și servicii pentru 
biblioteci. Sint bibliotecari, 
cum e bibliotecara din comuna 
Marpod. care vin Ia oficiu să 
cunoască direct cărțile din care 
poate selecta. Alți bibliotecari 
merg pe linia minimei rezisten
țe supralicitind titlurile poli
țiste. ,

Lecturăm o astfel de coman
dă și observăm procurarea în 
unicat a unor cărți de o reală 
valoare estetică sau educativă 
și titlurile indiscutabil mai fa
cile cerute în mai multe exem
plare : „Șoimul maltez" — 5
exemplare: „Poștașul sună în
totdeauna de două ori" 5 exem-

consul- 
comen- 
inainta 
aproa- 

dinamica 
spirituale ale sibieni- 

ne-a declarat tov.

SISTEMUL CIRCU
LATOR AL CARJII

petetriă tricar prin experiență. 
Comasarea acecor biblioteci — 
propunere pe care o avansăm 
riritiaăerii — ar fi utilă atl: 
p. n extinderea competenței 
scoții asupra icestui focar de 
cultură al satului, cit și prin 
-^Ibilîtățile mai mari de utili
zare a fondurile de carte. De 
aseme-ea nu s-ar mai ajunge 
la situația în care (cum s-a ir.- 
timplat în acest ar. în muite 
din comunele județului' fondu
rile destinate achiziționării de 
cărți pentru biblioteca școlară 
să fie cheltuite pe achiziționa
rea de— mături, fărașe și 
ustensile a-emănătoare, de 
gospodăresc.

Ir. ultimul timp raportul 
tre furnizor și beneficiar — 
pectiv Oficiul de aproviziona
re și servicu pentru biblioteci 
și bib'ioteca comunală — s-a 
îmbunătățit simțitor; oferta nu 
este mult deosebită de comen
zile sosite la județ. Insuficienta 
informare a bibliotecarilor asu
pra titlurilor ce se editează in 
premieră, ne deoparte, cît și 
coborirea exigenței biblioteca
rului în munca cu cartea pun 
acest raport din nou in pericol: 
fetișizarea comenzilor. Ne stră
duim, in limita respectării pla
nurilor de apariții ale edituri
lor, să trimitem la comune 
cărțile solicitate de bibliotecari 
în marginile fondurilor alocate 
anul acesta — ne spune tov. 
Marja Rațiu, șefa Oficiului de

alte 
uz

din-
res-

place: „Romane polițiste am?- 
ricane” — 5 exemplare; „Epi
taf pentru un spion' — 5 exem
plare etc. Deși pledăm pentru 
ideea că e de preferat citirea 
unei cărți ușoare în loc de nici 
n pagină de carte, considerăm, 
totu«i. că fondurile bibliotecii 
nu trebuie cheltuite, epuizate, 
cu a«tiel de titluri (amatorii 
de literatură polițistă — mai 
ales din cea de serie — ar tre
bui poate să fie lăsați să și-o 
procure din comerț).

Des-gur, în rețeaua comercia
lă urbană atit prin tradiție cît 
și printr-un interes mai cons
tant, circulația cărții prezintă 
aspecte mult mai pozitive și cu 
perspective mai realiste de îm
bunătățire. Printre măsurile*  
recente vizînd reorganizarea 
rețelei se numără și trecerea 
Centrului de librării sub con
ducerea direcată a Comitetului 
județean de cultură și artă, în- 
țelpgindu-se, în sfirșit. că acest 
comerț prezintă particularități 
de neconfundât.

— Pentru ca relația cu cum
părătorii, cunoașterea preferin
țelor lor, pe deoparte, dar și di
rijarea cu tact și cu răbdare a 
exigențelor acestora în materie 
de lectură să capete consisten
ță se 
ietul 
trece 
să le . 
trului de librării, ca și la ni
velul principalelor noastre uni-

tați, a unor colective de 
tanți cu ajutorul cărora 
zile pe care le vom 
centrului să fie cit mai 
pe de cerințele, de 
nevoilor 
lor — ne-a declarat tov. UN
GAR REIMAR din conducerea 
centrului de librării.

împreună cu tov. Nicolae 
Marcu, șeful serviciului comer
țului cu cartea, vizităm 
mai mare librărie a 
librăria „Eminescu". 
dirijării arbitrare a 
(în necunoștințâ de cauză a gus
turilor, a exigențelor speciale a 
locuitorilor dintr-o zonă sau 
alta a țării) aveam să le vedem 
în imagini dintre cele mai izbi
toare : stive de cărți greu van
dabile au invadat spațiile de 
etalare a ultimelor noutăți. De 
altfel, la nivelul 
cartea greu și lent

șește 
lei.
Primim și stocăm aici cărți 

care in alte părți s-au epuizat 
de mult — ne declară tov. Vio
rica Popescu, responsabila li
brăriei — in timpul ce un autor 
ca Eminescu lipsește de 1—2 
ani din standurile noastre. Nu 
ca o curiozitate am să spun că 
la date aniversare ale unora 
dint> e clasici, ca să facem o vi
trină festivă trebuie să împru
mutăm cărți de la 
Astia. Cărțile autorilor 
ne parvin după citeva 
după ce ele au apucat să 
în rețea. Cumpărătorii ne 
cită, in afară de clasici 
ales elevii ne trec deseori 
gul magazinului pentru 
cărți) romane de dragoste sau 
romane care au fost ecranizate 
in seriale de televiziune. Titluri 
ca Loreley, Carmen, Cazul Eu- 
geniței Costea, Robii, Citadela 
ne-au venit în număr insufi
cient. Avem, în schimb, pro
misiunea că editurile vor ține 
cont pe viitor la stabilirea ti- 
raielor de cerințele librarilor. 
Am mai auzit această promi
siune dar poate că de data a- 
ceasța...

cea 
orașului, 
Efectele 
tirajelor

județului.
v andabilă 

valoric 1 milion 200
m

biblioteca 
locali 
luni 
intre 
soli- 
(mai 
pra- 

aceste

laborator cu su-minar, ora de
Getul, pe care să-1 cheltuiaseă 
o cată cu cunoștințele. Acum — 
opinez eu — selecția se face uni
laterală, criteriul fiind doar 
pregătirea profesională.

— După cite înțeleg, dumnea
voastră vă gindiți că nu trebuie 
să ai un colectiv didactic și 
după aceea să-ți pui problema 
ce raporturi se vor stabili intre 
el și colectivul de studenți, ci să 
te gindești intii la studenți și la 
cine trebuie chemat să lucreze 
cu ei.

M. F.; — Să vă mai spun 
ceva. Legăturile, acel raport pe 
care dumneavoastră îl discutați, 
nu ține numai de asta, ține și 
de profilul profesiei pe care o 
dă o facultate ori alta. 0 profe
sie pe care o dobîndești în eîțiva 
ani de studenție în circuitul pre- 
legere-seminar — laborator — 
bibliotecă, determină relații mal 
distante, mai reci, ou intermi
tențe ; ea nu pune relația pro- 
fesor-student la o probă de în
cercare prin anume greutăți și 
dificultăți, care trebuie învinse 
prin colaborare. Profesia noa
stră este, din punctul acesta de 
vedere, avantajată. Geologia se 
face în condiții aspre, de echipă, 
te ține alături săptămîni, luni, 
ani. formezi o familie, alături 
de care treci prin toate — și oa 
profesor și ca student.

— Și dacă alte profesii nu pre
zintă un asemenea avantaj ?

M. F. : — Atunci profesorul își 
ciștigă altfel studenții, lucrează 
altfel. In primul rînd, face efor
tul de a-i cunoaște. E greu, dar 
nu imposibil. Catedra presupu
ne contactul cu colectivitatea 
studențească, dar aceasta este 
formată din individualități. Cînd 
ai sentimentul răspunderii tale 
sociale de dascăl, implicit apa
re răspunderea de a ști ce se 
întîmplâ cu fiecare din cei care 
îți audiază cursul. Atunci, stu
dentul te simte interesat și nu-i 
mai este perfect egal cum mun
cește el. Cunoașterea materiei 
prime cu care luorezi, te poate 
duce aoolo — și mie mi s-a în- 
tîmplat lucrul acesta — înoît să 
determi schimbarea drumului în 
viață al unui tînăr care a ajuns 
deja student. Cutez să spun «ă 
am avea mai puține repetenții, 
exmatriculări, rezultate subme
diocre dacă profesorii și-ar cu
noaște studenții și i-ar determi
na pe cei nechemați să facă alt
ceva. Cu condiția să intervină 
într-o manieră elegantă și eal- 
dă, îneît tînârul să înțeleagă că 
profesorul nu vrea să scape de 
el, nu-i poartă pică, ci este in
teresat de soarta lui.

— Presupun că, ajungînd Ia o 
asemenea cunoaștere, profesorul 
se atașează de anumiți studenți, 
pe care îi simte dotați, și le dă
ruiește acestora ceva măi mult 
din sufletul său.

M. F. | — Ar proceda rău.

simt bine® 
,e el, nu”

va înființa (pe lingă Ca
in care cumpărătorii pot 
titlurile pe care ar vrea 
procure) la nivelul Cen-

★
Ne oprim aici, departe de a 

epuiza aspectele unei probleme 
atît de complexe. Dacă de la 
an la an masa cititorilor a cres
cut substanțial, dacă penetrația 
cărții — nu numai a celei be
letristice ci și a literaturii di
feritelor profesii — a realizat 
adîncimi mereu mai mari în 
structurile noastre demografi
ce, nu este mai puțin adevărat 
că sistemul circulator al cărții 
este obturat de numeroase in
suficiențe sau suprapropuneri 
de responsabilități.

DISCIPOLII ?
Profesorul e părinte, cap de fa
milie. Părintele nu-și poate iubi 
un copil mai mult decît pe ce
lălalt. Ar fi nedrept, ar crea 
traume sufletești. Transferînd 
situația din familia de acasă, la 
familia facultății, n-ai dreptul 
să privilegiezi și, pe de altă 
parte, să neglijezi. Cel excelent 
poate deveni egoist, se simte 
flatat și poate ajunge la infatua
re, cel mai puțin dotat poate ră- 
mîne toată viața cu un com
plex de inferioritate, se poate 
simți persecutat, neîndreptățit, 
va profesa mai tîrziu timorat de 
ideea, că el nu poate fi mai bun, 
el r»-a strălucit și nu poate stră- 
luoi.

— Ciudat, tovarășe profesor, 
spuneți lucrul acesta cînd eu știu 
că domnia voastră se ocupă cu 
precădere de anumiți 
vă contraziceți ?

M. F. : — Mă ocup, 
altceva. Am 50 de 
cărora le patronez 
I-am cunoscut din studenție- ca 
foarte buni, i-am urmărit mai 
departe, mi-am dat seama că 
sînt serioși, studioși, și le acord 
din timpul meu. în studenție 
însă, au fost pur și simplu stu
denți, tratați ca studenți, nu 
prin regim preferențial. Acum 
au o profesie, s-au detașat de 
promoția lor, prin ei, prin va
loarea lor, dublată de muncă. 
Deci, am dreptul și datoria să 
le sprijin autodepășirea.

tineri. Nu

dar asta-i 
doctoranzi 
lucrările.

— Vă sînt suficiente relațiile 
cu discipolii dumneavoastră în 
cadrul strimt al procesului de 
învățămînt ?

M. F. : — Nu, nici vorbă. Dar 
ar fi o gravă greșeală să vin eu, 
la 70 de ani și să spun : „haideți 
să mergem la muzeu, haideți cu 
mine Ia film", ori să vin nepof
tit la reuniunile lor. Am de-a 
face cu tineri de 19—22 de ani ! 
de ce să mă amestec1, în viața 
lor intimă ? Să meargă la film 
cu prietena, cu prietenul, să se 
întîlnească la dans între ei, să 
rwt se simtă păziți. E altceva 
dacă eu izbutesc să mă apropii 
de ei, îneît să-mi telefoneze și 
să-mi spună : tovarășe profe
sor, veniți cu noi la concert ? 
Facem o excursie, ne însoțiți ? 
Ori ; „vă invităm ou soția la se
rata anului nostru". Atunci, da, 
vin. Primesc invitația, știind că 
ei mă doresc. Eu, profesor, nu 
trebuie să-mi propun să devin 
supraveghetor, ci să le deter
min cursul preocupărilor, să-i 
fac să țină la mine. Și dacă pro
fesorul stă ore întregi în labo
rator, vin și ei. studenții, dacă 
ei știu că profesorul preferă 
concertul, abuzului de cafenea, 
poate merg și ej la concert, iar 
dacă vor să petreacă, să știe că 
și profesorul poate ciocni cu ei 
un pahar, face o șuetă, discută 
despre tinerețe, chiar dacă ti
nerețea lui a fost acum mulți 
am...

_ _________  ... în
dop personalitatea cînd cu 
sentimente cînd cu obiecte . 
Tipul mulțumit de absenta ca
racterului, care crede că e pregă
tit pentru viață și nu pentru 
moarte, are un început de 
zbucium și, ca în alte piese ale 
lui Mazilu, își contemplă cu de
liciu acest zbucium, putința, în 
fapt falsă, de a-1 resimți. încerca
rea „puterilor" urmă slabe de 
sensibilitate, pentru a contracara 
priveliștea îndopării personalității 
exclusiv cu obiecte, este parțial și 
tema „Inundației", unde medio
critatea snoabă, lenea și neputin
ța se înnoadă strins cu compromi
sul. Și peste toate, lăcomia devo
rantă de avantaje, cerșite și ob
ținute nemeritat ce inundă pe 
ipocriții soți care pretindeau la 
început că vor să salveze albas- | 
trul cerului, ca să recunoască 
apoi că unii ca ei pot trăi și fără 
stele. Deci, în afară poate de 
Don Juan în spectacolul Teatru
lui Mic găsim temele mai vechi 
ale literaturii satirice semnate de 
Teodor Mazilu, numai că de data 
asta substanța lor acidă e ceva 
mai subțiată, umorul mai rare
fiat, ritmul mai monocord, câte
odată pînă la monotonie. Regizo
rii, actorii, îl preferă ca autor dra
matic pe Mazilu chiar pentru ab
sența „tehnicii" lui atît de dispu
tate dar devenite virtute prin a- 
cordarea libertății de interpreta
re ; această libertate trebuie însă 
ghidată cu mînă sigură ca finali
tate. Altminteri textul autorului 
poate deveni inform și deci ex
trem de dificil pentru spectatori 
în fixarea contururilor. Regizorul 
Emil Mândrie, specializat recent 
în comedii, a subliniat cînd umo
rul,” ironia batjocoritoare a mitu
rilor dezumanizate și a umaniză
rii prin mit (în Don Juan), cînd 
intenția moralistă, care a ieșit 
cam moralizatoare în „Treziți-vă, 
în fiecare dimineață". Decorul, 
scenografia, luminile n-au ajutat 
în nici un fel la echilibrarea spec
tacolului, sau, măcar așa cum a 
vrut regizorul, la crearea unei im
presii de tensiune dramatică. 
Dimpotrivă. Numai „Inundația" 
a reușit să sugereze exact inten
ția autorului mai ales 
ritatea ideii 
jocul bine dozat al 
le Nițulescu. în rest, 
rinescu a încercat să-l demitj- 
zeze pe Don Juan și a reușit 
pînă la anularea totală a poeziei 
și tragismului acestui mit, iar Dan 
Nuțu, actor cu certe și mari ca
lități, a fost exemplar în rolul lu
cidului inchizitor, înger al morții. 
Unele interprete feminine însă au 
confirmat prin incertitudinea to
nului valențele misogine 
maturgului — fie ele și 
five. Iar dacă e vorba 
zumții, ori mai bine zis 
de a vedea un spectacol 
să acorde UNITAR o mare satis
facție artistică, ele au rămas de 
data aceasta, pentru mulți spec
tatori, doar integral împlinite.

dramatice
prin cla- 
și prin 

lui Vasi- 
Ion Ma-

ale dra- 
prezum- 
de pre- 
speranța 
în stare

VIORICA TANÂSESCU
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TÎRGUL 
INTER
NATIONAL 
BUCUREȘTI 
S-A DOVEDIT 
DE LA PRIMA 
SA EDIJIE

PRIMIRI LA C.C. AL P.C.R.
Miercuri dimineața, tovarășul 

Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a primit 
delegația de activiști ai filialei 
ucrainiene a Asociației de prie
tenie sovieto-română, condusă 
de tovarășul V. M. Terlețld, 
membru al C.C. al P.C. din 
Ucraina, redactor-șef al revistei 
„Kommunist" din R.S.S. Ucrai
neană, președintele filialei, care, 
Ia invitația Consiliului General 
A.R.L.U.S., a făcut o vizită în 
schimb de experiență în țara 
noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără

șească, au participat tovarășii Mi
hail Roșianu, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
General A.R.L.U.S., Dumitru 
Lazăr și Mihai Dulea, adjuncți 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față tovarășul 
A. V. Basov, ambasadorul 
U.R.S.S. la București.

★
In seara aceleiași zile, delega

ția s-a înapoiat în patrie. La ple
care, oaspeții au fost conduși 
de tovarășul Mihail Roșianu, de 
membri și activiști ai Consiliu
lui General A.R.L.U.S., precum 
și de reprezentanți ai Ambasa
dei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

110 ani de la
întemeierea
Universității 

din lași

O MANIFESTARE
PRESTIGIOASA «<>

Ing. JAN FUNCIK — direc
tor al pavilionului R. S. Ceho
slovace.

Dacă vreți să cunoașteți exact 
părerea mea, personal consider 
că este păcat să se termine de 
acum acest t>rg de vreme ce 
reprezentanții întreprinderilor 
noastre de comerț exterior ar 
putea încă continua discuții de 
contractare cu partenerii ro
mâni de branșă, pe baza con
venției economice semnate în
tre guvernele celor două țări 
privind cooperarea economică.

Ne-am bucurat să primim în 
Vizită la standurile noastre teh
nicieni care fie că lucrează deja 
cu utilajele de la noi, fie că 
ar dori să le solicite se intere
sau de caracteristicile lor, de 
condițiile de livrare. Este cazul, 
ca să fiu mai bine înțeles, al 
instalațiilor și aparatajului me
dical, al microscoapelor, îndeo
sebi cel electronic cu capacita
tea de mărire de 250 mii ori, a- 
flat îndeosebi în atenția cerce
tătorilor. Interesul a fost în spe
cial în jurul utilajelor pentru 
industria textilă și de încălță
minte. mașini-unelte, pentru in
stalații energetice.

în ce privește organizarea 
tirgului, trebuie să evaluăm 
pozitiv, pregătirea sa din punct 
de vedere tehnic — execuția 
rapidă a pavilioanelor și pune
rea la punct a serviciilor nece
sare unei asemenea manifestări, 
interesul stîrnit atît de firmele 
românești cit și de cele străine.

procedat, după părerea mea, ra
țional. Toate tîrgurile europene 
se plîng de spațiu. Probabil că 
aici 20 de ani de acum încolo 
nu va trebui să ne temem de 
acest lucru. Eu unul consider 
că, preluînd tradiția altor tîr- 
guri. țara gazdă ar putea să 
ocupe un teritoriu mult mai 
larg. Dar nu neapărat numai 
cu produsele de vîrf, cele mai 
reprezentative. în fond nu tre
buie să omitem posibilitatea so
licitării și a altor mașini și uti
laje, de nivel tehnic mai scă
zut, dar mai avantajoase 
alte puncte de vedere.

din

LUKA JOANIDHI — directo
rul pavilionului Republicii Popu
lare Albania.

să spun că opti- 
are tn vedere

dori, de altfel, 
mismul nostru 
și faptul că in viitorul apropiat, 
la începutul anului viitor pro
babil, Camera olandeză de co
merț exterior va organiza o 
manifestare de natură să avan
tajeze difuzia produselor româ
nești in țara noastră.

MIGUEL J. GIBBONS — di
rector general al pavilionului 
Republicii Argentina.

Noile tipuri de tractoare românești „Universal" 445-V și 445-L, 
prezentate la Tîrgul internațional București.

Foto: P. T1NJALĂ

Miercuri, tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., președintele Consi
liului Economic, a primit dele
gația de activiști ai Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, 
condusă de Edward Karelus, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.M.U.P., care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a făcut o vizită 
în schimb de experiență în

țara noastră.
La primire, care s-a desfă

șurat într-o atmosferă tovără
șească, a participat Ion St. Ion, 
vicepreședinte al Consiliului 
Economic, și Nicolae Ionescu, 
adjunct de șef de secție la C.C 
al P.C.R.

A fost prezent Jaromir 
Ocheduszko, ambasadorul R.P. 
Polone la București.

(Agerpres)

Cadrele didactice și studenJ 
ții Universității „Al. I. Cuza*  
din Iași s-au întrunit ieri Ir 
ședință festivă de deschidere j 
sesiunii științifice consacrări 
sărbătoririi a 110 ani de la înte
meierea Universității ieșene 

în scrisoarea adresată tn aces 
moment festiv Comitetulu 
Central al Partidului Comunis 
Român. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cadrele didactice ș 
studenții Universității din laș 
arată : „Ne angajăm să răs 
pundem cu tot devotamentu 
sarcinilor care ne revin în mă 
reața operă de dezvoltare i 
economiei și culturii românești 
prin ridicarea de specialiști ci 
înaltă calificare, prin înfăptui 
rea celei mai strînse legătur 
între învățămînt, știință și pro 
ducție.

Asigurăm conducerea de par 
tid și de stat că profesorii ș 
studenții celei mai vechi cetăț 
universitare din țară nu vo 
precupeți nici un efort în acti 
vitatea lor consacrată slujirii
marilor idealuri de știință și 
progres, înfloririi scumpei noas 
tre patrii, Republica Socialistă 
România'*.

ISTVAN SZEPESY — directo
rul pavilionului Republicii Popu
lare Ungare.

Bucuros că am avut ocazia 
de a participa la acest tirg, am 
venit la București cu convin
gerea câ astfel relațiile comer
ciale dintre țările noastre vor 
deveni tot mai strînse. Am mai 
spus, și vizitatorii care au tre
cut pe la noi au putut să se 
convingă, nu am adus în pavi
lion numai produse încadrate 
în profilul specializat al tîrgu- 
lui. Dar aceasta n-a fost cîtuși 
de puțin un impediment pen
tru a face cunoscută activitatea 
noastră și mai ales să valorifi
căm bine șederea în 
României. Contractele 
te cu firme românești și străi
ne stau mărturie. Vom căuta 
să fim mult mai bine reprezen- 
tați ta următoarele ediții. O 
vom face stimulați de nivelul la 
care s-a prezentat acum tîrgul. 
Este de lăudat modul de orga
nizare, felul de prezentare a ex
ponatelor reușind, în ansamblul 
său, să prezinte progresul in
dustrial al României, al celor
lalte țări.

capitala 
încheia-

Sînt toarte mulțumit, incintat, 
că am putut să participăm la 
acest tirg. Este adevărat, intr-un 
•fel, prezența noastră râmine 
simbolică. exponatele nereușind 
să redea imaginea industrială a 
Argentinei. Trebuie sâ spun câ 
ne onorează interesul cu care 
au fost urmărite produsele pa
vilionului și putem spune că 
rezultatul participării la acest 
tirg este categoric, pozitiv. Fap
tul câ am încheiat cu „Auto
tractor" un contract în valoare 
de 45 20#0u0 lei valută, este 
cea mai l bună dovadă. Sintem 
in tratative pentru a cumpăra 
utilaje petroliere românești, 
despre care știm numai lucruri 
bune. Credem că anul viitor 
România va fi prezentă la 
Buenos Aires cu o expoziție co
mercială. Această vizită, sperăm, 
să se soldeze de asemenea, cu 
contracte, forma în sine fiind 
cea mai indicată pentru intensi
ficarea relațiilor comerciale.

Tirgul de la București a fost 
foarte, foarte interesant. Ne-a 
permis nouă, străinilor, să luăm 
contact cît mai direct cu indus
tria românească și, în același 
timp, românilor, să cunoască 
realizările oaspeților lor.

FOTBAL

POLONIA (tineret)— 
ROMÂNIA (tineret) : 
0—0

Numeroși spectatori au ur
mărit aseară Ia Lodz meciul 
international de fotbal din
tre echipele de tineret ale 
Poloniei și României. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 0—0.

SELECȚIONATA 
OLIMPICA ‘ 
LA SCOR

Selecționata 
Bulgariei, care _ _
in vederea viitoarelor jocuri 
internaționale, a susținut 
miercuri la Sofia un meci de 
antrenament in compania e- 
chipei olimpice a României. 
Fotbaliștii bulgari au termi
nat învingători cu scorul de 
5—1 (1—1).

UN „RST" NE
CONCLUDENT

Un partener mai slab decît 
..Sportul muncitoresc" nu cre
dem că se putea găsi... Timp 
de 90 de minute, divizionarii C 
n-au legat nimic 
cu excepția golului

ÎNVINSĂ

de fotbal a 
se pregătește

TURNEUL FINAL AL■■■ • '
CAMPIONATELOR NAȚIONALE

FAVORIȚII NU S-AU DEZMINȚIT

Adevărul este că am venit 
eu cea mai mare plăcere la 
Tirgul internațional de la Bucu
rești. Tîrgurile, după părerea 
noastră, sînt o bună ocazie de a 
cunoaște producția unei țări. 
Nu sintem la prima expoziție 
industrială maghiară la Bucu
rești și ne-am putut convinge 
Odată în plus că specialiștii ce
lor două țări dețin deja infor
mații utileț, despre producția 
Industrială din Ungaria și Ro
mânia. Noi am expus și unele 
produse necunoscute — instala
ții acustice, instalații de labo
rator — sau utilaje pentru si
derurgie care la publicul larg 
nu spune mare lucru. Dar exis
tența lor aici a reușit să tre
zească interesul tehnicienilor, 
să atragă specialiști, să creeze 
astfel premisele unei 
rări viitoare.

Calificativul 'pentru 
tîrg din București : 
bine !“ Cînd s-a hotărît 
sarea tirgului tn acest

ROGER ARCHERITEGUY — 
director al pavilionului Franței.

colabo-

primul 
„foarte 
ampla- 
loc s-a

ROM COLTHOFF — pavilio
nul Olandei.

Sîntem informați că de-a lun
gul zilelor petrecute la Bucu
rești au avut loc numeroase in- 
tîlniri, s-au stabilit noi contac
te folositoare. Și nu trebuie să 
uităm că acesta este unul din 
scopurile principale ale unui a- 
semenea tîrg. a cărui organiza
re o găsesc foarte bună. Este 
necesar să ne cunoaștem mai 
bine intre noi, pentru a putea 
ulterior să ajungem la contacte. 
Ne-am dat seama că produsele 
industriei grele au deosebită 
căutare și de aceea sîntem În
crezători in rezultatele partici
pării la tirgul românesc și chiar 
dacă o parte din ele nu se vor 
putea măsura acum, cu siguran
ță le vom simți mai tîrziu. Aș

Ceea ce ne propusesem să 
realizăm venind la București, 
am realizat. De 18 anj particip 
la tirguri 
ționale și, 
experiențe, 
sint toarte 
in care se _
capitala țării dv. El corespun- 
zind intrutotul prin profilul 
ales. Bucuroși că am participat 
la această primă ediție, avem 
deja în vedere prezența noas
tră la București peste doi ani. 
Ne mulțumesc, așa 
neam, foarte mult 
cu care plecăm de 
nirile de afaceri au 
bune și
mulțumim administrației tirgu
lui pentru solicitudinea dovedi
tă în întreg intervalul de timp 
in care am colaborat.

și expoziții interna- 
prin prisma acestei 
vă mărturisesc că 
satisfăcut de felul 

prezintă tirgul din

cum spu- 
rezultatele 
aici. Intîl- 
fost foarte

ne simțim datori 6ă

Anchetă realizată de
S. UDROIU• • • •
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șantierului Energomontaj ține 
cu tot dinadinsul să-și respecte 
angajamentul și pentru un alt mo
tiv. Rotirea înainte de termen a 
turbinei va marca un succes ne- 
maiîntîlnit în analele energeticii 
românești : punerea în funcțiune, 
într-o perioadă de numai 12 luni 
(decembrie 1969 — noiembrie 
1970) a trei grupuri generatoare 
de cîte 210 MW fiecare ! Nică
ieri în țară — declară construc
torii — nu s-a mai înregistrat un 
asemenea record. La termocen
tralele construite pînă în prezent, 
distanța între două puneri în 
funcțiune era de circa un an...

— Acest succes — afirmă Mo
rel Kesler, inginerul șef adjunct 
al șantierului — aparține în pri
mul rînd tinerilor. Trei sferturi 
dintre muncitorii noștri sînt de 
vîrstă utecistă, mulți fiind chiar 
sub 20 de ani. Adunîndu-i la un 
loc nu-ți vine să crezi că ei an 
înălțat acest uriaș obiectiv. Noi 
însă, cei oare-i cunoștem, nu ne 
mirăm deloc...

Inginerul Kesler ne-a vorbit cu 
plăcere despre o mulțime de ti
neri. Rămînem surprinși cît îi 
cunoaște de bine, că le știe atît 
de amănunțit faptele — oricîtă

memorie ai avea tot nu poți me
mora biografiile a peste 1000 de 
oameni cîți numără șantierul — 
dar după ce am ascultat cele re
latate ne-am dat seama că este 
imposibil să nu fie reținute. Să 
exemplificăm cu brigăzile de ti
neri conduse de Alexandru Lu- 
pici, Vasile Cheșcu, Alexandru

adevărat sistem nervos al centra
lei — veghează în sala de co
mandă, la. cazane și la turbină, 
pregătite să dea semnalul de por
nire, să coordoneze și să supra
vegheze mersul uriașelor agrega
te. în aceste zile, cînd beneficia
rul face recepția lucrărilor, este 
pronunțat foarte frecvent cuvîn-

în atac — 
înscris, 

care, de fapt, este o „copro
ducție" Hălmăgeanu — Ada- 
mache, iar în apărare au co
mis greșeli cu duiumul. In 
concluzie, testul de ieri al lo
tului a fost ușor și, deci, ne
concludent.

Lotul a evoluat, ieri, în ur
mătoarea alcătuire : Adama-
che, Sătmăreanu (min. 46 
Vigu), Lupescu, Hălmăgeanu, 
Mocanu, Dumitru, Radu Nun- 
weiller (min. 46 Dobrin), Nea- 
gu (min. 46 Lucescu), Dobrin 
(min. 46 Tătaru). Dumitrache 
(min. 46 Neagu), Lucescu (min. 
46 Ene Daniel), Cornel Dinu și 
Florian Dumitrescu — acuzînd 
ușoare contuzii, au privit me
ciul de pe margine.

Golurile selecționabililor au 
fost marcate de Dumitrache 
(4), Tătaru (3), Ene Daniel (2), 
Neagu și Dobrin.

Hălmăgeanu

Așteptat cu o justificată înfri
gurare — mai mult de cei peste 
250 de pugiliști decit de noi, 
spectatorii — turneul final al 
campionatelor naționale de box 
a debutat ieri, câteva ore după 
prinz, in ambianța atît de fami
liară a Floreascăi cu ringul in 
mijloc.

Lista primei gale a fost relativ 
echilibrată : ea a cuprins, in a- 
fara unor nume mai sonore gen 
Nedelcea, Mageri, Iliescu, Ene, 
Matius, Hodoșan. Năstac nu
meroși alți sportivi ambițioși 
tocmai in a-și afirma și ei nu
mele. Parte din ei au izbutit . 
parte nu, tocmai fiindcă datorită 
lipsei dț experiență au preferat 
tehnicii — bătaia. Să trecem 
însă, succint, la înregistrarea re
zultatelor-, Pană (57 kg) a pro
gramat singura confruntare a zi
lei : reșițeanul Pavel Nedelcea, 
unul dintre favoriții categoriei 
a dispus „economic" la puncte 
de A. Rusnac, de la C.S.O. Baia 
Mare. La semiușoară (60 kg) nu 
mai puțin de cinci partide dina
mice, de luptă, dintre care trei 
terminate, prin abandon, înainte 
de limită. Iată-le : I. Mihăileanu 
(Electroputere Craiova) — 
Crișan (Voința Satu Mare) ; v.. 
Negoescu (Olimpia București) — 
I. Pavlov (Metalul Suceava) și 
I. Mageri (Rapid București) — 
I. Simuleac (St. roșu Brașov). 
Celelalte două s-au încheiat cu 
decizii la puncte pronunțate in 
favoarea constănțenilor A. Si- 
mionescu și A. Iliescu, ambii de 
la Farul, in daună lui A. Nicolae 
(A.S.A. Cluj) și, respectiv, Gh. 
Gologan (Dinamo București). 
Semimijlocie (67 kg, categoria 
lui Silberman) : N. Pătuleanu 
(C.S.M. Reșița) învinge la punc-

S-. 
c.

te pe Tr. Stănescu (Petrolul Plo
iești) ; Gh. Ene (Dinamo Bucu
rești) dispune, tot la puncte de 
Remus Lazea (Motorul Arad). 
Clujeanul Al. Matius obține de
cizia prin descalificarea adver
sarului său, in rundul trei, Hie 
Borchescu (Voința Satu Mare) 
care a primit trei avertismente. 
Premiul de frumusețe al reuniu
nii 11 merită ._suspens“-ul Ion 
Hodoșan (Metalul București) — 
C. Stan (Voința București) : după 
două repriae in care Stan a fost 
net superior, mobil și combina- 
tîv, in cea de-a treia Hodoșan, 
cu o dură lovitură de dreapta, 
și-a pus K.O. adversarul tocmai 
atunci ei nd nimeni nu mai cre
dea in minuni. în fine, la mijlo
cie (75 kg) campionul Alee Năs- 
tac s-a „plimbat" in fața lui D. 
Găinaru (Crișul Oradea) depă
și ndu-1 prin abandon. N-au tre
cut prea multe ceasuri și lumi
nile ringului s-au aprins din 
nou. Favoriții indicați de calcule, 
nu s-au dezmințit, insă nici de 
spectacol formidabil n-am prea 
avut parte. Totuși două partide 
ne-au reținut atenția : cea din
tre dmamovistul Paul Dobrescu 
și C. Gutui, de la Progresul 
Brăila, in cadrul categoriei u- 
șoară, în care publicul a deza
probat decizia de victorie la 
puncte dictată în favoarea pri
mului (proteste nejustificate, 
după părerea noastră, întrucit 
Dobrescu a arătat puțin mai 
mult box decit inimosul său ad-

vensar) ; și meciul Gh. Călin 
(Nicolina Iași) — E. Enciu (Me
talul București) câștigat la punc
te, într-o manieră inteligentă, de 
către primul. în rest doar me
ciuri cu multă risipă de energie 
și unul, V. Mirza (C.S.M. Cluj) — 
Z. Laszlo (Metalul Hunedoara) 
chiar foarte slab. Iată celelalte 
rezultate tehnice : C. Gruiescu 
(Steaua) b.p. F. Molnar (Dinamo 
Brașov) ; I. Stoian (Chimia Cra
iova) b.p. I. Pop (Motorul Arad); 
Gh. Pometcu (Voința București) 
b. abandon I. Petre (Voința 
București) ; I. Forian (Crișul O-

raidea) b.p. D. Popescu (Electro- 
putere Craiova) ; Teofil Mihai 
b.p. V. Pîndaru (Metalul Plo- 
peni) ; N. Paraschiv (Rapid) b.p 
I. Farcaș (A.S.A. Cluj) ; D. Ml- 
halcea (Dinamo București) b.p, 
V. Deșliu (Voința Buzău).

Astăzi, din nou de la orele 
15 și, respectiv 19, vom urmări 
în continuare maratonul pugilis
tic a cărui curbă a intensității 
va fi, sperăm, în creștere.

VIOREL RABA
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FOTBAL 
PE MICUL 

ECRAN
Studioul de televiziune 

ne informează că a perfec
tat transmiterea următoa
relor partide de fotbal :
SlMBATĂ, 31 OCTOMBRIE 
ora 14.30 : Dinamo Bucu- 
rești-U.T.A.; ora 16,15 : re
priza a Il-a a meciului 
U.R.S^.-Iugoslavia; ora 
23,05: rezumat filmat al

partidei P.S.V. Eindhoven- 
Steaua.
DUMINICĂ, 1 NOIEMBRIE

ora 12,30 ; Progresul-Pe- 
trolul ; ora 14,15 : repriza a 
Il-a a jocului Austria-Italia.
MIERCURI, 4 NOIEMBRIE

ora 12,00 : Steaua-P.S.V. 
Eindhoven (transmisie di
rectă de la stadionul „23 
August") ; ora 14,15 : 
U.T.A.-Steaua roșie Belgrad 
(transmisie directă de la 
Arad) ; ora 16,15 : Dinamo 
București-F.C. Liverpool 
(înregistrare).

Fază din intilnirea dintre boxerii Crișan Ștefan (Voința) — Mihăi- 
leanu Ion (Electroputere).

mocentrală va fi gata, se va des
trăma un colectiv atît de bun, 
uimitor prin sudura lui.

în încheierea discuției noastre 
despre tinerii de la A.M.C., ingi
nerul șef adjunct al șantierului 
ne roagă să consultăm o listă. 
Fusese întocmită cu o zi înainte 
și consemna pe toți cei care

GIGANȚII ENERGETICII
Tase, Emil Cristian de la lotul 
A.M.C. într-o perioadă de nici o 
lună ele au montat cea mai mare 
parte a celor aproximativ 3 000 
de aparate care sînt răspîndite 
pe fluxul tehnologic (spre deose
bire de alții — ne informează 
tînărul inginer Marin Alecu, șeful 
lotului — noi sîntem prezenți 
peste tot unde se construiește). 
Trei mii de aparate de măsură, 
control, semnalizare, reglare și 
automatizare — care compun un

tul „excelent" prin care este ca
lificată activitatea uteciștilor.

— Nici nu se putea altfel, ne 
declară tovarășul inginer Marin. 
Băieții mei/ posedă o înaltă mă
iestrie profesională, sînt discipli
nați și au un deosebit simț al 
responsabilității. Mulți urmează 
liceul seral (numai în echipa lui 
Cristian sînt cinci...) pentru a-și 
îmbogăți în continuare cunoștin
țele generale și de specialitate. 
Regret că peste un an, cînd ter-

participaseră la una din cele mai 
importante probe tehnologice — 
suflarea cu abur a conductelor 
din limita turbinei. Aproape toți 
din cei înscriși sînt tineri.

— Nu asta am vrut să spun, 
intervine inginerul Kesler, ci alt
ceva : toți aceștia au stat neîn
trerupt lingă agregate 48 de ore, 
de sîmbătă și pînă luni diminea
ța I N-au ținut cont că e zi de 
duminică ci voiau să fie mar
tori pînă la capăt la acest exa-

men dificil care reflecta com
petența și răspunderea cu care 
au muncit pînă atunci...

Printre cei trecuți pe tabel îi 
întîlnim pe maistrul Gheorghe 
Scridon, pe muncitorii Iulian 
Gheorghe $i Mihai Adam dar 
lista e prea lungă pentru a putea 
fi redată în întregime. Sperăm 
că ea va fi văzută la panoul de 
onoare al șantierului pentru a fi 
cunoscută de către toți muncito
rii.

... Dintr-un anumit punct de 
vedere constructorii sînt oameni 
stranii : nu-i interesează decît 
prezentul și viitorul! Cum ter
mină o lucrare își iau gîndul de> 
la ea, concentrîndu-și atenția 
asupra celei ce va urma. O pre
dau altora s-o folosească, ei merg 
mai departe în virtutea unei legi 
neînduplecate. Așa se întîmplă 
și pe șantierul din Deva. Deși la 
ordinea zilei se află punerea în 
funcțiune a grupului nr. 3 gîndu- 
rile montorilor zboară mai depar
te. Ce vor face după aceea ? 
Trebuie să-și pregătească viitorul 
din vreme așa că, în paralel cu 
probele tehnologice, au trecut de 
zor la montajul grupului următor 
— ultimul din seria celor patru 
de care dispune termocentrala. 
Mai sînt cîteva luni și-i va sosi 
și acesteia scadența.-

mentelor dotate, care pot fi în
drumate apoj spre secțiile de 
performanță de atletism sau 
aite activități sportive. în de
cursul anilor, crosul s-a dove
dit un minunat prilej de in
vitație pe terenul de sport, 
pentru o activitate continuă. 
De altfel, continuitatea in pre
gătire nu trebuie să fie doar 
un apanaj al sportului de per
formanță. în cadrul orelor de 
colectiv sportiv. elevii din 
școală au posibilitatea unei ac
tivități continue, pentru întă
rirea sănătății și a perfecțio
nării sportive.

La Cluj, de exemplu, zile în
tregi, dealurile Hoia. care stră
juiesc o latură a orașului, au 
vuit de larma elevilor care 
și-au desfășurat in aceste 
locuri pitorești crosul lor de 
toamnă. Liceul nr. 15, după 
fazele pe clase, și-a organizat 
tot aici și etapa pe liceu. Cro
sul se desfășoară în prezent la 
Cluj în multe școli. Profesorii 
de educație fizică Dumitru 
Bălan și Ștefan Zagrai, acti
viști pe linie de sport ai Co
mitetelor județean și munici
pal U.T.C., sînt animatorii 
principali ai acestei competi
ții. Printre școlile care și-au 
desfășurat etapa pe școală am 
reținut: Liceul Ădy-Sincai
(prof. Vasile Boldiș), Liceul nr. 
10 (prof. Liviu Harosa), Liceul 
nr. 16 (prof. I. Dobranski), pre
cum și școlile generale 1, 3, 10. 
Colaborarea strînsă 
U.T.C și inspectoratul școlar 
contribuie la succesele 
lui școlar clujean.

La Brașov, cu totul altfel se 
prezintă situația. Este drept că 
absența motivată a mai multor 
activiști ai Comitetului muni
cipal U.T.C. a determinat ca 
sarcinile lor să fie preluate de 
ceilalți membri ai comitetului. 
Totuși, într-un oraș ca Brașo
vul. cu vechi tradiții în cros, 
pînă acum s-a făcut mult prea 
puțin. La Comitetul municipal 
existau informații că la licee
le nr. 1, Pedagogic și Liceul 
Economic, s-au desfășurat eta
pele pe clase și pe școală. La 
fața locului însă situația nu 
era chiar așa. La Liceul Peda
gogic. profesoara de educație 
fizică Octavia Sulică, în cadrul 
orei de educație fizică, pe lin
gă normele de control la aler-

dintre

sportu-

gările de viteză, a programat 
și un cros pe clasă. La clasa I 
B a cîștigat întrecerea, cu des
tulă ușurință, Victoria Lupaș- 
cu. A doua sosită, Gerhilde 
Beer, îșî exprimă dorința să 
facă antrenament metodic 
pentru cros. Profesoara, 
blîndețe, o îndrumă spre

cu 
.o 

secție de performanță din oraș 
Despre organizarea vreunui 
cros pe școală, nici vorbă, de 
vreme ce în majoritatea clase
lor nu s-au desfășurat întreceri
le acestei discipline. La Liceul 
nr. 1, crosul nu s-a ținut încă 
pe clase. Profesorul de educa
ție fizică, Constantin Doaie, 
care răspunde de activitatea 
sportivă în cadrul Comitetului 
municipal U.T.C.. constată și 
el, alături de noi, că informa
țiile primite de la „niște elevi" 
despre desfășurarea crosului 
pe școală în mai multe licee, 
nu corespund cu realitatea. 
De fapt, în afară de un calen
dar competițional elaborat de 
Comitetul județean U.T.C. și 
inspectoratul școlar, ajuns în 
majoritatea școlilor, în care 
este prevăzut și Crosul de 
toamnă al elevilor cu fază nu
mai pe școală (de ce oare, cînd 
recomandările și regulamentul 
prevăd și disputarea fazei pe 
localitate ?), nu s-a făcut ni
mic pînă acum. Pînă în anii 
trecuți. Brașovul a fost printre 
singurele orașe unde se dispu
ta și o divizie școlară de cros, 
iar mai de mult, Brașovul a- 
vea echipe campioane republi-

cane la acest gen de competi
ții. De aceea, cu atît mai mult 
așteptăm recuperarea grabnică 
a timpului pierdut, astfel incit 
crosul de to-amnă al elevilor 
să-și reintre în drepturi, să-și 
recapete prețuirea de care ș-a 
bucurat pînă acum.

în București informările pri
mite la redacție despre desfă
șurarea crosului de toamnă al 
elevilor în Capitală nu sînt 
prea abundente; Școala profe
sională I.O.R. și-a desfășurat 
acum cîteva zile ediția crosu
lui de toamnă în cadrul fazei 
pe școală a Cupei ziarului 
„Scînteia Tineretului", la atle
tism. Profesorul de educație 
fizică, Grigore Poncea, care a 
depus multă energie pentru 
desfășurarea etapelor pe clase 
a acestor competiții. împreu
nă cu colega sa, Maria Jipa, 
au făcut apel la sprijinul u- 
nor antrenori de specialitate 
pentru organizarea fazei pe 
școală, întrecerea transformîn- 
du-se într-un veritabil micro- 
concurs atletic.

Programarea desfășurării fa
zelor pe localitate (în Bucu
rești — pe sectoare) ale Crosu
lui de toamnă al elevilor tre
buie urgentată pentru a nu risca 
înrăutățirea timpului. Totoda
tă trebuiesc găsite modalități 
ca la faza pe localitate să se 
acorde și premii primilor cla
sați, deoarece aceasta consti
tuie un stimulent pentru par- 
ticipanți și mărește interesul 
pentru această competiție.

joi ultima zi la
LOTO
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politică ce militează activ
pentru pace și colaborare 

intre popoare
VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU LA WASHINGTON 

LARG REFLECTATĂ ÎN PRESA INTERNAȚIONALĂ! >

Presa americană continuă să 
se ocupe pe larg de vizita în 
S.U.A. a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. în articole și co
mentarii se accentuează asupra 
caracterului pozitiv al vizitei 
șefului statului român, sînt re
levate diverse aspecte ale a- 
cestei vizite, caracterizată de 
observatorii politici și diplo
matici din Washington ca fiind 
„deosebit de utilă și, în ace
lași timp, fructuoasă". „Rezul
tatele ei, se subliniază în aces
te cercuri, nu vor întîrzia să-și 
aducă o contribuție pozitivă la 
soluționarea unor importante 
probleme ale relațiilor interna
ționale și bilaterale".

'într-un articol intitulat „Pre
ședintele Ceaușescu și-a înche
iat vizita în Statele Unite", 
„NEW YORK TIMES", refe
rindu-se la întrevederile dintre 
șeful statului român și pre
ședintele Nixon, menționează 
însemnătatea acestor contacte 
la nivel înalt, arătînd totodată 
că „diferențele dintre sisteme
le de guvernămînt nu trebuie 
să împiedice menținerea unor 
relații strînse între toate sta
tele lumii", idee, adaugă zia
rul, pusă în evidență atîț de 
români cît și de americani".

„NEW YORK TIMES" sub
liniază că „primirea făcută 
d-lui Ceaușescu a fost una din
tre cele mai călduroase acor
date unui vizitator străin".

La rîndul său, „THE EVE
NING STAR", referindu-se la 
politica externă a României, 
la principiile care stau la baza 
acesteia, subliniază că țara 
noastră „întreține relații bune 
cu toate țările lumii", fapt 
caracterizat de cotidianul citat 
ca demn de respectat.

„WASHINGTON POST" 
subliniind că România își ba
zează politica sa externă pe 
principii ca respectul reciproc, 
neintervenția în afacerile in
terne ale altor state, pe drep
tul tuturor națiunilor de _ a-și 
hotărî singure soarta, fără a- 
mestec din afară, principii e- 
vidențiate în repetate rînduri 
de șeful statului român în 
cursul vizitei, subliniază in
fluența pozitivă exercitată a- 
supra relațiilor dintre Româ
nia și S.U.A. de contactele 
dintre cei doi șefi de stat și 
arată că convorbirile purtate 
la Casa Albă vor duce la 
„...strîngerea relațiilor dintre 
cele două țări cu sisteme poli
tice și sociale fundamental di
ferite".

Posturile de radio america
ne au relatat amplu despre 
prezența președintelui Nicolae 
Ceausescu in S.U.A. și convor
birile’ sale cu președintele Ri
chard Nixon si alte personali
tăți. POSTUL DE RADIO O- 
FICIAL a scos în evidență 
semnificația deosebită a vizi
tei precizînd că este pentru 
prima oară cînd un șef de stat 
român s-a • aflat la Washing
ton. „A fost primit aici — a 
continuat postul de radio ci
tat — cu respectul și simpa
tia de care se bucură o țară 
care, în mod activ, militează 
să micșoreze încordarea inter
națională printr-o diplomație

realistă. Există apoi un alt as
pect al vizitei conducătorului 
român care merită toată aten
ția : această vizită ilustrează 
foarte limpede modul cum tre
buie interpretat principiul co
existenței pașnice între state 
cu sisteme sociale diferite". 
Relevînd că politica externă 
românească este „în deplin a- 
cord cu aspirațiile și interese
le naționale ale țării", postul 
de radio arăta că, printre o- 
biectivele principale ale aces
tei politici, se numără „men
ținerea suveranității și a păcii, 
precum și eliminarea situații
lor internaționale potențial 
primejdioase".

Reluind această idee într-o 
altă emisiune, același post de 
radio arăta : „E de la sine în
țeles că state cu sisteme poli
tice, sociale și ideologice pro
fund diferite nu numai că pot 
trăi bine, dar își pot îmbună
tăți relațiile, schimburile co
merciale... Este nevoie de ima
ginație, flexibilitate și simț al 
realităților. In acest sens, 
România constituie un bun e- 
xemplu".

în relatările sale despre des
fășurarea vizitei președintelui 
Consiliului de Stat al Româ
niei, postul de radio COLUM
BIA BROADCASTING SYS
TEM sublinia că „președintele 
Ceausescu a venit în Statele 
Unite cu gînduri pașnice, cu 
intenții bune, cu dorința de a 
întări relațiile de prietenie e- 
xistente, de a lărgi schimburile 
comerciale dintre țara sa și A- 
merica și de a intensifica 
schimburile de informații ști
ințifice și culturale". Postul 
amintit a scos în evidență 
faptul că „conducătorul român 
a fost primit la Casa Albă cu 
considerabilă demnitate".

★

Vizita de două zile la Wa
shington, contactele pe care 
șeful statului român le-a avut 
cu președintele Nixon și cele
lalte oficialități americane con
tinuă să se afle în atenția pre
sei din diferite țări ale lumii. 
Ziarul iugoslav „BORBA" pu
blică o amplă relatare, însoți
tă de o fotografie ce îl înfăți
șează pe președintele Nicolae 
Ceaușescu cu soția, împreună 
cu președintele Richard Nixon 
cu soția, salutînd publicul de 
la balconul Casei Albe. „BOR
BA" reamintește că. înainte de 
sosirea la Washington, pre
ședintele român a participat 
la lucrările Sesiunii jubiliare a 
Adunării Generale a O.N.U. și 
a vizitat citeva importante o- 
biective din S.U.A. Se mențio
nează că de ambele părți exis
tă interesul pentru lărgirea în 
continuare a colaborării eco
nomice, tehnico-științifice și 
culturale.

Relatări și fotografii despre 
vizită au publicat, de aseme
nea, „POLITIKA" și celelalte 
ziare iugoslave. La rindul lor, 
RADIOUL și TELEVIZIUNEA 
au difuzat știri detaliate.

Agenția A.T.A. relatează în 
emisiunile sale că ziarele 
„ZERI I POPULIT", „BASH- 
KIMI" și alte publicații alba

neze din 28 octombrie înserea
ză informații in care se rela
tează despre întrevederea din- 

’tre cei doi președinți.
Sub titlul „Importante con

vorbiri cu Ceaușescu", ziarul 
italian „L’UNITA" din 28 oc
tombrie informează despre în
trevederea dintre cei doi șefi 
de stat, care a prilejuit con
vorbiri „extrem de importan
te". Se relatează, de aseme
nea, despre dineul de la Casa 
Albă. Ziarul expune ideile 
conținute în toasturile rostite 
de cei doi președinți.

Ziarele austriece ,,DIE 
PRESSE" și „KURIER" rela
tează despre manifestările 
programate în ultimele două 
zile ale vizitei șefului statului 
român în S.U.Â. într-o cores
pondență din capitala ameri
cană, „DIE PRESSE" sublinia
ză importanța convorbirilor 
politice purtate de cei doi pre
ședinți, reamintind că acestea 
s-au prelungit peste timpul 
prevăzut.

Ziarul remarcă atmosfera 
deosebit de caldă în care s-a 
desfășurat, în general, vizita. 
Cotidianul „KURIER" mențio
nează, totodată, că una din 
temele principale ale convor
birilor dintre cei doi președinți 
a fost îmbunătățirea relațiilor 
economice româno-americane.

Spații ample despre vizita la 
Washington publică și ziarele 
elvețiene. „JOURNAL DE GE
NEVE" relevă că primirea 
deosebit de caldă făcută oas
peților români reflectă respec
tul pentru principiile politicii 
externe promovate de Româ
nia, pentru eforturile desfășu
rate în direcția dezvoltării coo
perării între state. Ziarul men
ționează că cei doi șefi de stat 
s-au declarat de acord să ac
ționeze cu o atenție sporită 
pentru dezvoltarea relațiilor 
economice și comerciale dintre 
România și S.U.A.

Presa centrală argentiniană 
a dedicat spații ample relată
rilor privind întrevederea din
tre cei doi șefi de stat. „CLA
RI N-, „LA PRENSA", „LA 
NACION", „PRENSA LIBRE” 
etc. publică ia loc de frunte 
materialele referitoare Ia vi
zită. subliniind, in titluri, im
portanța contactelor dintre cei 
doi președinți și atmosfera de 
cordialitate care le-a caracte
rizat Se subliniază că cei doi 
șefi de stat au dezbătut pro
bleme internaționale vitale, 
menite să inițieze o eră nouă 
de destindere in relațiile din
tre state. Relatări despre vi
zită au difuzat la rîndul 
lor. RADIOUL și TELEVI
ZIUNEA argentiniană.

Cotidianul venezuelean „EL 
UNIVERSAL" a subliniat in 
relatările sale, primirea deo
sebit de caldă de care s-au 
bucurat oaspeții români în 
timpul vizitei.

Ziarele japoneze „JAPON 
TIMES" și „THE DAILY YO- 
MIURI" publică ample rela
tări asupra desfășurării vizitei 
șefului statului român, convor
birile avute la Washington, și 
cuvîntările rostite de conducă
torii celor două țări.

R. F. A GEKMANTEL — Demonstrație a studenților din Bonn 
impotriva politicii de apartheid promovată de Republica Snd- 

Africanâ

intense atacuri ale 
forțelor populare 

din Cambodgia
Forțele de rezistență populară din Cambodgia an lansat 

miercuri dimineața un nou atac asupra fortificațiilor deți
nute de trupele regimului Lon Noi in localitatea Siem Reap,
situată in nord-vestul țării.

In același timp, în împre
jurimile orașului Kocnpong 
Thom este semnalată o inten
sificare a acțiunilor inițiate 
de patrioți. Aceștia declanșea
ză zilnic atacuri asupra pozi
țiilor efectivelor militare ina
mice pe care le-au încercuit 
de aproape trei hmî. Diviziile 
trimise de administrația Lon 
Noi în ajutorul trapelor sale 
dislocate în acest sector, con
tinuă să fie reținute in apro
pierea localității Taiag Kauk,

la 238 kilometri de capitală.

deoarece căile rutiere ce duc 
spre Kompong Thom sînt 
controlate de forțele de rezis
tență populară.

Corespondenții agențiilor de 
presă relatează, de asemenea, 
că în ultimele 24 de ore au 
avut loc ciocniri intre gru
puri de patrioți și unități mi
litare saigoneze care sprijină 
armata regimului de la Pnorr. 
Penh. la 5 kilometri de loca
litatea Snoul și in sectorul 
Mimot

Alegeri în Tanzania
• Al doilea scrutin de la dobindirea 

independentei
Peste 5 milioane de 

tanzanieni vor partici
pa vineri la alegerile 
generale organizate pen
tru a doua oară de la 
proclamarea, in anul 
I96L a independentei 
țării.

Comparativ cu precedentele 
alegeri, care au avut Ioc in 
1965, numărul alegătorilor va 
fi de data aceasta aproape du
blu, ca urmare a unui amen
dament constituțional în vir
tutea căruia limita minimă a 
vrrstei cetățenilor cu drept de 
vot a fost stabilită la 18 ani.

Se va proceda la alegerea 
președintelui Tanzaniei pen
tru următorii cinci ani, a ce
lor 120 de deputați ai Adună
rii Naționale, precum și a 
membrilor consiliilor regio
nale. Excepție va face Insula 
Zanzibar (parte componentă 
a Republicii Unite Tanzania, 
alături de Tanganika), ai că
rei locuitori vor vota numai 
pentru alegerea președintelui 
țării. (Această hotărire a fost 
anunțată de președintele gu
vernului local din Zanzibar, 
Abeid Karume, care este in 
același timp prim-vicepre- 
ședintele Tanzaniei).

Candidatul la postul de pre

ședinte este actualul șef 
al statului, Julius Nyerere. 
Observatorii politici relevă 
sprijinul masiv de care Nye
rere se bucură din partea 
populației.

Totodată, Ia fiecare din 
cele 120 de circumscripții 
electorale, alegătorii vor opta 
pentru unul dintre cei doi 
candidau prezentați de Uniu
nea Națională Africană din 
Tanzania (T.A.N.U.), singurul 
partid al țării.

jp e
• DELEGAȚIA Comitetului e- 

conomic R. D. Germană — Fin
landa și-a încheiat vizita de trei 
zile la Helsinxi, informează a- 
genția A.D.N. în cursul vizitei, 
delegația a participat la cea de-a 
4-a sesiune comună cu Comitetul 
economi; Finlanda — R.D. Ger
mană. Președinții celor două co
mitete. menționează agenția ci
tată, au semnat un protocol co
mun.

In ecuador

LUCRĂRILE CELEI DE A Vlll-A 
ADUNĂRI A F.M.T.D.

Mesajul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
primit cu viu interes

Dezbaterea generală din 
cadrul celei de a Vill-a 
Adunări a FJA.T.D. a inaugu
rat-o un tinor venit din 
Guineea-Bissau. Era îmbră
cat într-un costum albastru, 
cu cămașă albă și cravată, 
dar ascultind intervenția lui 
mi-l imaginam mai degrabă 
în uniforma luptătorilor din 
guerilă, cu arma in mină. 
Nu avea obișnuința oratoru
lui, dar cele spuse de la tri
buna Adunării F.M.T.D. au 
produs o impresie deosebită. 
A rostit o cuvin ta re scurtă 
in care fiecare frază avea o 
semnificație precisă. Cuvin
tele lui au derulat în fața 
sălii filmul luptei eroice din 
Guineea-Bissau, al cărei o- 
biectiv final il reprezintă cu
cerirea independenței națio
nale.

Cînd s-a anunțat vorbito
rul următor au răsunat 
aplauze : reprezentantul ti
neretului socialist din Chile, 
tineretul partidului lui Salva
dor Allende. Delegatul chi
lian a abordat o gamă largă 
de probleme, de Ta realități
le latino-americane la înda
toririle pe care F.M.T.D. le 
are în sprijinirea luptei forțe
lor antiimperialiste ale gene
rației tinere contemporane, 
în mod deosebit a reținut 
atenția Adunării prezentarea 
punctului de vedere al tine
retului socialist asupra evo
luției chiliene exprimat cu 
claritate, sincer, fără iluzii.

Evgheni Tiajelnikov, prim- 
secretar al C.C. al Comso- 
molului, a adus salutul tine

retului sovietic, referindu-se 
pe larg la preocupările 
U.T.C.L, la poziția sa în 
diferite probleme internațio
nale. Conducătorul delega
ției sovietice s-a pronunțat 
pentru întărirea unității tine
retului democrat și progre
sist din lumea întreagă, re
ferindu-se în acest context 
la rolul ce revine F.M.T.D.

De la tribună, celor pre- 
zenți le-au fost înfățișate ci
teva fotografii. Pelicula în
registrase o demonstrație ti
nerească pe pămîntul Afri
cii. Fotografiile au fost adu
se de șeful delegației tine
retului din Sierra Leone. Tî- 
nărul robust, cu o barbă tă
iată scurt, care se afla în 
fața microfonului _ relata 
eforturile pe care tînăra ge
nerație din Sierra Leone ie 
face în afirmarea indepen
denței țării, pentru progre
sul ei.

Președintele ședinței de di
mineață, reprezentantul Ligii 
Tineretului Democrat din Li
ban, anunță că pe adresa 
Adunării F.M.T.D. a sosit un 
mesaj din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat 
și secretar general aj Parti
dului Comunist Român. S-a 
dat apoi citire mesajului. 
Ascultat cu un viu interes, 
mesajul — care acordă _ o 
înaltă apreciere generației 
tinere ce se afirmă prin di
namismul, combativitatea și 
receptivitatea față de trans
formările înnoitoare, ca o 
forță importantă a progresu

lui societății — a fost subli
niat prin puternice și prelun
gite aplauze. Descifram în 
aceste aplauze sentimente de 
prietenie și admirație față 
de România socialistă, pres
tigiul de care se bucură con
ducătorul partidului și statu
lui nostru — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

„Am ascultat cu multă 
atenție și deosebită satisfac
ție mesajul președintelui 
Ceaușescu — ne spunea dr. 
In Sokan, conducătorul dele
gației cambodgiene. Acest 
mesaj este încurajator pentru 
noi toți și mai ales pentru 
tinerii și popoarele care 
luptă pentru libertate și in
dependență, împotriva impe
rialismului".

★
Dezbaterile Adunării 

F.M.T.D. au continuat pînă 
tîrziu în noapte. La tribună 
au urcat numeroși delegați : 
din R.P.D. Coreeană, Dane
marca, Zambia, Ungaria, 
R. F. a Germaniei și din alte 
țări. Intervențiile lor alcătu
iesc un tablou panoramic al 
unei generații profund preo
cupate de răspunderile ei în 
actualele împrejurări inter
naționale.

Concomitent, se desfășoa
ră lucrările CIMEA și BITEJ, 
organ: e specializate ale 
F.M.T.D. Reprezentanții ro
mâni au adus o contribuție 
activă la dezbateri.

EUGENIU OBREA

Budapesta, 28 octombrie.

• CU PRILEJUL virilei 
oficiale în Iran a ministru
lui agriculturii și silvicultu
rii, Angelo Miculescu, amba
sadorul României la Tehe
ran. Pavel Silard. a oferit 
un cocteil La care au parti
cipat ministrul iranian al a- 
gricuKurii, Iraj Vahidi. mi
nistrul însărcinat cu refor
ma agrară și problemele 
cooperativelor rurale, Arim 
Valian. ministrul resurselor 
naturale. Nasser Golsorskhi, 
personalități ale vieții eco
nomice, ziariști.

„Luna-16" si „Sonda-8"

Conferința de presă de la Moscova
La Casa oamenilor de știință 

din Moscova a avut loc miercuri 
o conferință de presă consa
crată înfăptuirii cu succes a 
zborului stației cosmice auto
mate JLuna-16a și aducerii unor 
probe de rocă lunară pe Pă- 
mint- Zborul s-a desfășurat în
tre 12 și 24 septembrie 1970.

Președintele Academiei de 
științe a U.R.S.S., Mstislav 

Keldîș, a evidențiat locul deo-

SOU

Se împlinesc astăzi 47 de 
ani de ia proclamarea Repu
blicii Turcia — eveniment 
memorabil, marcînd trans
formarea imperiului otoman, 
feudal, într-un stat modern.

Actul de la 29 octombrie 
1923 a constituit o încununa
re a revoluției naționale vic
torioase, desfășurată sub 
conducerea marelui patriot 
și eminent om politic 
Mustafa Kemal — supranu
mit, pentru meritele sale, de 
poporul turc, Ataturk („pă
rintele turcilor"). Ca pre
ședinte al tinerei republici, 
el a inițiat o serie de refor
me care au dus la transfor
mări înnoitoare în viața ță
rii, reflectate în prima Con
stituție republicană. După 
proclamarea republicii s-a 
trecut, odată cu abolirea u- 
nor vestigii feudale, la pri
mele măsuri îndreptate spre 
dezvoltarea economiei na
ționale pe baza industriali
zării țării. Tot atunci, s-a sta
bilit si linia politicii externe, 
formulată foarte expresiv de 
Ataturk : „Pace în țară, pace 
în lume" ; această politică 
preconiza promovarea unor 
relații de prietenie și colabo- 

. rare cu toate statele și, ta 
primul rînd, cu țările înveci
nate, cu statele balcanice.

în acest spirit relațiile 
prietenești multilaterale din- 
Ire Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Turcia 
au cunoscut în ultimii ani o

evoluție continuu ascenden
tă pe baza respectării prin
cipiilor independentei și su
veranității naționale, egali
tății în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, avan
tajului reciproc.

SĂRBĂTOAREA 
NAȚIONALĂ 
A TURCIEI

tarea cooperării economice. 
Volumul schimburilor comer
ciale româno-turce a cunos
cut o sensibilă și continuă 
creștere. S-au intensificat 
schimburile tehnico-științifi
ce, sînt în curs de perfectare

Vizita efectuată în martie 
1969 în Turcia de președin
tele c_.._:::„:_: „ 
al 
Ceaușescu, ca și vizita făcu
tă în țara noastră, în aprilie 
a.c. de președintele Republi
cii Turcia, Cevdet Sunay au 
constituit momente remar
cabile în evoluția pozitivă a 
relațiilor dintre cele două 
țări, aducînd o contribuție 
deosebită la dezvoltarea co
laborării româno-turce.

Dezvoltarea economiei ce
lor două țări, apropierea 
geografică, vecinătatea ace
leiași mări, sînt factori care 
favorizează extinderea co
merțului reciproc, dezvol-

Consiliului de Stat 
României, Nicolae

proiecte de cooperare eco
nomică. S-au amplificat re
lațiile culturale și turistice.

Crearea comisiei economi
ce mixte româno-turce și 
semnarea, cu prilejul primei 
sesiuni a acestei Comisii, a 
acordului comercial de lun-

?
ă durată intre România și 
urcia evidențiază dorința 
comună a celor două părți 
de a spori schimburile co
merciale, de a intensifica 

cooperarea economică, in
dustrială și tehnică.

Evoluția constant ascen
dentă a relațiilor româno- 
turce corespunde intereselor 
celor două țări și popoare, 
ilustrează posibilitățile coo
perării rodnice dintre țări cu 
orinduiri sociale diferite. Ea 
slujește, totodată, statorni
cirii între țările balcanice a 
unui dimat de bună vecină
tate, bazat pe stimă și res
pect reciproc, pe înțelegere 
și colaborare, ca un element 
important în înfăptuirea 
securității și păcii in Europa 
și în lume.

Folosind prilejul sărbătorii 
naționale a Turciei, poporul, 
tineretul României adresea
ză poporalui turc felicitări 
cordiale și urări prietenești 
de noi succese pe calea pro
gresului, prosperității și 
păcii.

* *

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis 
lui CEVDET SUNAY, președintele Republicii Turcia, ur
mătoarea telegramă :

îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voas
tre, cu ocazia zilei naționale a Republicii Turcia, calde 
felicitări și cele mai bune urări de fericire personală și 
de progres poporului turc prieten.

A FOST 
DECRETATĂ 

LEGEA 
MARȚIALĂ

Guvernul ecuadorian a de
cretat mărfi legea marțială și 
a introdus restricții de circu
lație pe timpul nopții ca ur
mare a răpirii în aceeași zi, 
de un grup de necunoscuți, a 
comandantului șef al forțelor 
aeriene, general Cesar Rohn 
SandocaL Poliția și armata au 
întreprins largi operațiuni 
pentru prinderea răpitorilor, 
iar aeroporturile au fost închi
se.

Un comunicat dat publici
tății la citeva ore după răpi
re anunță că a fost găsită 
mașina in care se afla Sando
val. Autoritățile au dezmin
țit, totodată, știrile privind 
descoperirea în împrejurimile 
capitalei a cadavrului genera
lului răpit. Răpirea s-a produs 
în timpul cînd Sandoval se 
întorcea de la o recepție la 
care participase cu prilejul 
„Zilei forțelor aeriene".

Agenția France Presse in
formează că au fost operate 
mai multe arestări în rîndu- 
rile opoziției.

• RECENTUL uragan care s-a 
abătut asupra părții răsăritene a 
Pakistanului de est s-a soldat 
cu 140 de morii, sute de răniți și 
însemnate pagube materiale. Nu
mai în zona Munshingan, locu
ințele au fost distruse în- pro
porție de 80 la sută, iar semă
năturile de orez au fost com
promise pe o suprafață de 77 000 
acri. Autoritățile iau măsuri 
pentru ajutorarea celor care au 
avut de suferit. La Dacca a îr> 
ceput să funcționeze din nou 
rețeaua de canalizare și instala
țiile electrice.

• ÎN CAPITALA Iranului s-a 
deschis cea de-a 26-a adunare 
generală a Asociației Internațio
nale a Transporturilor Aeriene 
(I.A.T.A.). La conferință partici
pă 275 de delegați, reprezentînd 
86 de companii aeriene din 64 do 
țări. Șahinșahul Iranului, Mo
hamad Reza Pahlavi Aryamehr, 
a adresat participanților un me
saj. în alocuțiunea sa, primul 
ministru iranian, Amir Abbas 
Hoveyda, a subliniat pericOlitl pe 
care îl reprezintă pirateria aeria
nă pentru transporturile civile. 
Secretarul general al I.A.T.A., 
Knut Hammarskjold, a prezentat 
raportul anual al Asociației.

Lucrările Adunării generale a 
I.A.T.A. se vor încheia la 30 oc
tombrie.

SUCCES AL CĂRȚII 
ROMÂNEȘTI
• MIERCURI și-a închis por

țile Tîrgul internațional de 
carte din Belgrad, care s-a des
fășurat sub patronajul preșe
dintelui' Iosip Broz Tito. Aflat 
la cea de-a 15-a ediție a sa, tîr
gul a reunit anul acesta expo
nate prezentate de 70 de edituri 
din 20 de țări, la care se adaugă 
exponatele celor 90 de edituri 
ale țări gazdă. Un mare stand 
a fost dedicat ectivității edito
riale din Republica Socialistă 
România. Organizat sub auspi
ciile întreprinderii „Libri", a- 
cesta a înfățișat 600 titluri de 
cărți editate de 21 de edituri. O 
dovadă a aprecierii de care s-a 
bucurat cartea românească la 
acest tîrg este și succesul ei co
mercial. In urma contractelor 
perfectate cu edituri din Elveția, 
Italia, Franța, R.F.G., Anglia, 
Belgia, Olanda și Iugoslavia, 
multe dintre cărțile românești 
prezentate la Belgrad vor fi 
puse în vînzare în anul 1971 în 
librăriile din aceste țări.

în ajunul închiderii, Tîrgul 
internațional de carte de la Bel
grad a fost vizitat de președin
tele Tito.

DECLARATIA M.A.E. 
AL R. D. VIETNAM

• UN PURTĂTOR de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R.D. Vietnam a dat 
publicității o declarație în care 
condamnă atacul comis Ia 25 
octombrie de avioane america
ne B-52 asupra satului Huong 
Lap din partea de nord a zonei 
demilitarizate. în declarație se 
cere guvernului S.U.A. să pună 
capăt actelor de încălcare a su
veranității și securității R.D. 
Vietnam.

• ZIARUL „Volksstimme" a 
dat publicității o declarație a 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Austria privind situația 
din țară, în care se subliniază, 
printre altele, necesitatea a- 
doptăril de măsuri eficace îm
potriva scumpirii vieții și deva
lorizării monedei.

sebit pe care îl ocupă Luna în 
programul general de cercetare 
a Cosmosului. Referindu-se, 
printre altele, la realizările cos
monauticii sovietice, savantul a 
arătat că în cursul ultimului 
experiment „Sonda-8“ a fost 
pusă la punct o nouă variantă 
de intrare balistică în atmos
feră a unui aparat cosmic, din 
direcția emisferei nordice. în 
aceste condiții, nava cosmică a 
putut fi dirijată în porțiunea 
finală a traiectoriei cu ajuto
rul mijloacelor terestre ale 
complexului de comandă in
stalat pe teritoriul Uniunii So
vietice, fapt care a asigurat o 
preciziune considerabilă mai 
mare de aterizare. Zborurile 
efectuate cu succes de stațiile 
„Luna" și „Sonda", a subliniat 
M. Keldîș, precum și de sta
țiile „ Venus", au demonstrat 
convingător că în etapa actuală 
numeroase probleme ridicate de 
studierea Lunii și a planetelor 
pot fi rezolvate prin mijloace 
automate care și-au dovedit în 
repetate rînduri eficiența.

Președintele Academiei de 
Științe a U.R.S.S. a declarat 
apei că Uniunea Sovietică este 
dispusă să facă schimb de mos
tre de rocă lunară cu institu
ții științifice din alte țări. Tot
odată, el și-a exprimat satis
facția în legătură cu întîlnirea 
care a avut loc la Moscova în
tre specialiști sovietici și ame
ricani în domeniul cercetării 
Cosmosului Cu acest prilej au 
fost discutate probleme legate 
de cuplarea navelor cosmice. 
Cele două părți, a spus M. Kel
dîș, consideră că este oportun 
să se standardizeze aparatele 
pentru cuplare, dar această 
problemă este destul de com
plicată și necesită o elaborare 
ulterioară.

de la Dublin
Cunoscuta afacere a unui tra

fic ilicit de arme, destinate 
unei grupări ilegale din Irlan
da, în care au fost implicați 
cîțiva miniștri, a determinat 
evidențierea unor tendințe di
vergente în cadrul partidului 
de guvernămînt Fianna Fail al 
premierului Jack Lynch. Aceste 
tendințe au cunoscut o intensi
ficare în ultimele zile, cu oca
zia prezentării unor proiecte de 
măsuri fiscale preconizate de 
guvern în vederea stopării in
flației. Ca și în primăvară, în 
timpul descoperirii traficului 
ilicit de arme, cînd premierul 
Lynch a găsit de cuviință să 
consulte parlamentul și să ve
rifice astfel unitatea rîndurilor 
partidului său, el a solicitat, 
marți seara, într-o ședință spe
cială, un vot de încredere si
milar din partea grupului par
lamentar al partidului de gu
vernămînt. Acesta a fost obți
nut aproape în unanimitate, 
doar 3 din cei 73 de deputați 
în D.A.I.L. (Parlament), repre

zentînd partidul Fianna Fail, 
votînd împotriva acestor mă
suri

Proiectul de buget suplimen
tar elaborat de ministrul de 
finanțe, George Colley, care 
conține mai multe măsuri anti- 
inflaționiste, anunțate deja la 
16 octombrie, va fi prezentat 
parlamentului spre dezbatere. 
Sînt așteptate dezbateri foarte 
aprinse pe această temă, iar 
votarea proiectului va constitui 
încă g probă pentru actualul 
partid de guvernămînt și pen
tru unitatea sa. Intrucît majo
ritatea parlamentară a guver
nului lui Lynch este de numai 
șase mandate, premierul este 
nevoit să conteze pe sprijinul 
fiecărui deputat.

In ciuda unei posibile înfrîn- 
geri cu ocazia dezbaterilor din 
parlament, Jack Lynch a decla
rat ziariștilor că își rezervă 
dreptul de a lua o hotărire 
privind dizolvarea parlamentu
lui și organizarea de alegeri 
generale.
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