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„Darea de seamă nu e strălu
cită. Eu m-am uitat pe ea azi, la 
prinz. Ar fi trebuit poate să o 
văd cu două-trei zile înainte. Dar 
totul e să iasă discuțiile bine". 
Aceasta era părerea lui Sergiu 
Ciungu, activist al Comitetului 
municipal Galati al U.T.C., cu cî
teva minute înainte de începerea 
adunării de alegeri la organizația 
nr. 2 de la Uzina „Laminorul", 
Și, nimic de zis, darea de seamă 
era într-adevăr întocmită necores
punzător, chiar neglijent, chestiu
nile supuse dezbaterii nu erau 
nici măcar ordonate conform 
unei logici elementare, pentru a 
nu mai vorbi de spiritul analitic 
care lipsea aproape cu desăvârși
re. Activistul Ciungu, conștient 
desigur de o asemenea stare, 
căuta însă o ieșire : „Totul e să 
iasă discuțiile bine. In fond, asta 
ne interesează : să vedem care 
sînt părerile tinerilor". Așa să fie 
oare ? Ne mai interesează păreri
le cuiva despre un lucru care de 
departe se vede că nu e bun ? 
Nu intuim natura acestor păreri 
dinainte ? S-ar putea, desigur, ca 
la aceste întrebări să ni se răs
pundă cam așa : Nu numai păre
rile despre darea de seamă, ci și 
despre activitatea în ansamblu... 
Dar, în cazul acesta, cum rămîne

Din nou despre absolvenții liceelor de specialitate

NEVOIA REALĂ
DE CADRE MEDII

CONTRAZISĂ DE INERȚIE
„Prezentarea la locul de mun

că indicat se va face pînă la 
data de 1 august 1969. Neprezen- 
tarea la locul de .muncă este 
considerată ca o încălcare a dis
ciplinei și se sancționează con
form legilor în vigoare". Bine
cunoscutul text, expus și în dis
poziția de repartizare nr. 59, din 
30 iunie 1969, o 
tînăra Ileana 
torită Puskas) 
Școlii tehnice 
re postii ceală
ma de tehnician 
industria chimică 
să se prezinte în termenul sta
bilit pentru angajare la Com
binatul chimic din Tîrnăveni 
Acolo însă o aștepta surpriza. 
Nu se iasă convinsă că reparti
zarea ei a fost o eroare, insistă, 
revine deseori în intervalul unui 
an la serviciul personal și îna
intează o cerere către conduce
rea întreprinderii. „Verificați în 
ce bază si cu al cui aviz s-a dat 
repartiția" — solicită directorul 
general al combinatului, tovară
șul Romulus Cîmpeanu. „Are re
partiție dată de Grupul școlar 
chimic Tîrnăveni" — notează pe 
același perimetru de hîrtie to
varășul Mago Arpad, inspector 
de personal. „Rămîne în. eviden
ță" — trage, tot în- scris, con-
este un refuz politicos, de na
tură să nu reteze brutal entu
ziasmul tinerei pentru o mese
rie pe care și-a însușit-o cu

obliga astfel pe 
Simon (căsâ- 
absolventă a 

de specializa- 
avînd diplo- 

chimist in 
anorganică

cluzia tovarășul director. Acesta
* rwfa un nnl îitî one rlo na.

pasiune în anii de școală. File 
eu asemenea mențiuni între
gesc la Combinatul chimic din 
Tîrnăveni, un tom ce ar putea 
C invidiat de orice arhivă.

Pornind pe urmele presupu
sului caz izolat, la serviciul per
sonal ni se furnizează ți alte 
exemple, cu argumentația res
pectivi

— Nu îi putem oferi Cnerei 
Ileana Simon nici măcar o func
ție Înrudită cu calificarea ei. Am 
fi angajat-o eventual ca labo
rantă, dar nu mai avem posturi 
disponibile. Perioada de școlari
zare a ceramistelor și laboran
telor s-a redus pe neașteptate 
de la trei la doi ani și ele aveau 
întâietate. La noi nu se înregis
trează lipsa miinii de lucru ca
lificată, ci surplusul ei. Un nu
măr de 25 de lăcătuși de între
ținere a utilajelor chimice, ab
solvenți ai Școlii profesionale de 
chimie din Tîrnăveni, care au 
fost refuzați de Uzina chimică 
din Orăștie, deși aceasta i-a 
școlarizat, au fost preluați prin 
convenție de către combinatul 
nostru în perioada lor de prac
tică din ultimul an de studii. 
Ulterior au intervenit schimbări 
de personal și au fost plasați 
temporar după absolvire pe șan
tierul de construcții al Între
prinderii de montaje' București 
unde lucrează și în prezent.

Există deci la Combinatul 
chimic din Tîrnăveni un exce
dent al mîinii de lucru ealifica-

te ? Un răspuns afirmativ ar 
putea fi sprijinit de constatarea 
că în unitatea industrială men
ționată sînt 12 maiștri și 40 de 
tehnicieni calificați ca atare în 
școli medii tehnice, școli tehnice 
de personal tehnic și școli de 
specializare pcstliceală, dar toți

Tehmoamd NICOLAE BA- 
LĂȘOIU, de le F_W.U_A.B„ 
cars deservește cea mai mo
derni magazie pe verticali 

din țari
CORNEL FOGĂCEANU

(Continuare in pag. e ll-a)
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NICOLAE CEAUSESCU
BELGRAD — Coresponden

tul Agerpres. George Ionescu, 
transmite: în editura iugo
slavă Mejdunarodna Politika 
1970 a apărut volumul „Nicolae 
Ceaușescu". Cartea, ari nd pe 
copertă o fotografie a tovarâ- 
șuiui Nicolae Ceaușescu, este 
editată ia colecția „Opere a- 
iese ale oamenilor de stat 
eontemporani* și înmănun
chează o bogată culegere de 
texte din rapoartele, discursu
rile. articolele, interviurile și 
declarațiile secretarului gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân. Lucrarea este structura
tă in 25 de capitole însumând 
aproape 300 de pagini.

VoIumuL care cuprinde și o 
prezentare a biografiei secreta
rului genera’, al Partidului Co
munist Român este prefațat 
de DIMCE BELOVSKI, mem
bru al Prezidiului Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

«Este foarte plăcut de a pre
zenta și recomanda cititorului 
iugoslav operele alese ale unui 
om de stat cum este președin
tele Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, al 
cărui nume și a cărui activita
te depășesc granițele patriei 
sale", scrie Dimce Belovski. 
După ce evocă principalele 
date biografice ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, autorul 
prefeței subliniază că „forța 
personalității de om de stat a 
lui Nicolae Ceaușescu își pune 
pecetea asupra tuturor efortu
rilor care se depun pe planul 
întăririi continue a Partidului 
Comunist Român și al înfâp-

tuirii rolului său conducător, al 
țelurilor și năzuințelor națio
nale, al renașterii economice 
generale, al dezvoltării relații
lor sociale, întăririi unității na
ționale și al rolului și aportu
lui Republicii Socialiste Ro
mânia pe plan internațional".

Autorul prefeței caracteri
zează activitatea lui Nicolae 
Ceaușescu și prin modul său 
creator de a aborda probleme
le teoretice, prin contribuția 
sa la dezvoltarea continuă a 
marxism-leninismului.

„Articolele și cuvântările 
alese ale lui Nicolae Ceaușescu, 
care se află în această carte, 
prezintă o largă panoramă a 
evenimentelor contemporane 
politice și social-economice din 
România și o imagine de an
samblu a locului șl rolului Ro
mâniei în relațiile internațio
nale și In mișcarea muncito
rească internațională contem
porană. scrie In continuare 
Dimce Belovski. Pentru noi, 
vecinii, care sîntem despărțițl 
de România doar de apa Du
nării, viața și opera lui Nicolae 
Ceaușescu nu ne sînt necunos
cute; precum nu ne sînt ne
cunoscute nici realizările ți 
aspirațiile poporului român, 
în lupta pentru șocialism, li
bertate și dezvoltarea colabo
rării internaționale, pe baza 
egalității și neamestecului în 
treburile interne. Dar numai 
atunci cînd ne vom apropia 
de paginile acestei cărți vom 
putea spune că am cunoscut

(Continuare în pag. a IV-a)

IN OBIECTIV
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Încheierea lucrărilor
SIMPOZIONULUI NAȚIONAL

ROLUL Șl LOCUL EDUCA
TORULUI IN PROCESUL

INTERESEAZĂ
PĂRERILE

dar le rostim 
pe ale noastre!

cu acea „bună bază de discuții", 
pe care de multe ori o invocăm ?

Investigațiile noastre au pornit 
de aceea de la această întrebare : 
cum ne prezentăm în adunarea 
generală de dare de seamă și 
alegeri ? Solicitîndu-i părerea 
despre aceeași dare de seamă și 
lui Lucian Podlați, secretarul co
mitetului coordonator U.T.C., el 
a declarat deschis : „E proastă. 
Adică atinge aproape toate ches
tiunile, dar le amestecă și nu le 
analizează". în clipa următoare 
a propus amînarea adunării, dar 
după consultarea cu alți tovarăși, 
a revenit asupra propunerii. în 
această situație, nu ne-a rămas 
decît să ne îndreptăm spre sala 
în care tinerii deja așteptau. Aici, 
însă, întrebarea referitoare la 
prezența într-un asemenea mo
ment solemn ne întâmpina sub 
un alt aspect: nu numai modali
tatea de prezentare, ci și prezen
ța fizică se afla sub semnul în
doielii. Din cei 46 de membri ai 
organizației, în sală se aflau doar 
24. O scurtă radiografie statistică 
a justificat, apoi, absența a cel 
mult 10—12 dintre ei, însă pentru 
restul nu s-au găsit alte argu
mente decît ridicarea din umeri.

Superficialitatea și dezinteresul 
cu care fusese pregătit acest 
moment de bilanț s-au răzbunat 
apoi, așa cum era și firesc, și la 
capitolul discuțiilor. Aici, după 
multe insistențe și nedumeriri 
fals naive din partea prezidiului 
— cum, chiar n-aveți de arătat 
nimic ? — s-a obținut, în cele 
din urmă, un număr satisfăcător 
de vorbitori : nouă. Dar și de 
data aceasta, statistica demască 
aparențele mulțumitoare. Din cei 
nouă înscriși la cuvînt, numai... 
trei erau tineri. în rest, membri 
ai comitetului și invitați. Iar cei 
trei tineri au spus cîteva lucruri 
mai mult sau mai puțin impor
tante : unul că la uzină nu se or
ganizează seri de dans, altul s-a 
declarat mulțumit de participarea 
la două acțiuni și abia al treilea 
a încercat să analizeze două 
chestiuni — preocuparea pentru

ION CHIRIC

(Continuare ti» pag. a ll-a.)

AL UTECIȘTILOR
ÎN CAMPANIE

* j" DE MODERNIZARE
A INVATAMINTULUI“

Am întîlnit aspecte destul de 
contradictorii în județul Sibiu 
tn aceste zile de toamnă tîrzie, 
care ar trebui să marcheze, în 
toate unitățile, încheierea lucră
rilor campaniei. Pe de o parte, 
unități fruntașe: C.A.P. din co
munele Cristian, Copșa Mică, 
Porumbacu de Sus, I.A.S. Axente 
Sever ; aici semănatul griului a 
luat sfîrșit, porumbul este strins 
de pe majoritatea suprafețelor, 
iar cartofii au fost deja trimiși la 
baze. Terenurile oferă o ima
gine tonică, plină de promisiuni 
în ce privește recolta anului vii
tor. Gospodari destoinici, care 

știut să găsească soluții

pentru depășirea dificultăților a- 
părute ulterior (legate în primul 
rind de gradul necorespunzător 
de umiditate) am întîlnit în 
cursul raidului nostru și la C.A.P. 
Miercurea. S-a pus accentul în 
mod deosebit pe întrebuințarea 
la nivel maxim a utilajelor, dar 
și a forței de muncă. Trecînd în 
revistă stadiul și perspectivele lu
crărilor în cele trei C.A.P. din 
comuna Miercurea, Mihai Piena- 
ni, secretarul comitetului co
munal de partid, îmi vor-

bea, confirmînd aspectele în- 
tîlnite în teren, despre faptul 
că cele mai bune rezultate le-au 
obținut cooperatorii de la C.A.P. 
Miercurea. Printre „laureații" 
campaniei au fost citate și nu
mele mecanizatorilor Aron Cră
ciun, Ion Lupean, Romulus Pu
nea, cunoștințe mai vechi, tineri 
pe care se poate oricînd pune

ANDREI BARSAN

(Continuare tn pag. a ll-a)

în cadrul anului internațio
nal al educației, în zilele de 
31 octombrie și 1 noiembrie 
s-au desfășurat în Capitală 
lucrările simpozionului națio
nal „Rolul și locul educatoru
lui în procesul de moderniza
re a învățămîntului". Organi
zat de Comitetul Uniunii Sin
dicatelor din instituțiile de 
învățămînt și cultură și Mi
nisterul învățămîntului, în co
laborare cu Institutul de știin
țe pedagogice, Institutul cen
tral de perfecționare a perso
nalului didactic și Uniunea 
societăților științifice ale ca
drelor didactice, simpozionul 
a dezbătut, tn cele 25 de sec-

ții, probleme de mare însem
nătate pentru cunoașterea me
todelor și mijloacelor de in
struire și educare a tinerel 
generații. Cu ocazia dezbateri
lor pe marginea celor pesta 
330 de comunicări prezentat» 
în ședințele de lucru pe sec
ții, s-a scos în evidență atît 
experiența dobîndită de ca
drele didactice în procesul d® 
aplicare a mijloacelor moder
ne de instruire și educație, 
cit și sarcinile care revin edu
catorului în modernizarea

MIRCEA CRISTEA

(Continuare In pag. a ll-a)
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PROFESORI DE MUZICA
CONCERTE ?

REVENIRI
de FĂNUȘ

PAG.

A 3-A:

Finalele juniorilor

— Intr-unui din răspunsurile 
privitoare la așa-zisa lipsă de 
receptivitate a tinerilor față de 
muzică, tovarășul Octav Enigă- 
rescu se referă la absența stu
denților conservatorului de la 
spectacolele muzicale, deci toc
mai a acelor oameni care se 
pregătesc să • devină ei_ înșiși 
muzicieni sau să desăvîrșească 
educația muzicală a celei mai 
tinere generații. Mai mult 
chiar, noi înșine am observat 
absența lor și de Ia concertele, 
spectacolele, sau recitalurile 
date în incinta conservatorului, 
printre cei ce lipseau numărîn- 
du-se chiar colegi de grupă saji 
de an ai celor de pe scenă. 
Cum explică conducerea con
servatorului această situație ?

— Absențele de care vorbiți 
ne supără și pe 
mult, mai ales că tovarășii de 
grupă sau de an — e o datorie 
elementară a colegialității — ar 
trebui nu numai să nu se sus
tragă de la aceste obligații, ci 
să constituie, prin prezența lor 
tn primele rînduri ale sălii su
portul afectiv al respectivei 
manifestări. Intrucît metodele 
întrebuințate pînă acum — și 
printre ele, tentativa de 
vingere — n-au dat 
ne-am gîndit că, începînd 
actuală stagiune muzicală 
ternă a conservatorului, să 
ționăm de o manieră puțin di
ferită față de trecut. In consi-

liul profesoral, am hotărit să 
cerem studenților in cadrul 
procesului de învățâmtnt, să 
participe la minimum patru 
concerte lunar. Vom căuta mij
loace atractive prin care să-l 
putem capta (ca structurarea 
programelor pe lucrări expu- 
nînd dezideratele generale ale

certe alo Capitalei, 
cole extraordinare, 
tii acestora urmind 
Invitați In conservator pentru 
a lua contact cu emulația — 
tistică a tinerel generații 
muzicieni români.

— După .
cel puțin curios că niște oa- ( 
meni care au notat — din dra- .

la specta- 
protagoniș- 
apoi să fie

părerea noastră.
au optat — din

noi foarte

con- 
roade, 

cu 
in- 
ac-

ar
de

este

dra-

prof. univ.
VICTOR GIULEANU, 
rectorul Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu"

tinerilor, prime audiții de mu
zică contemporană, piese de în
cercare pentru virtuozitatea 
tehnică etc.) scopul nostru fiind 
ca studenții să poată înțelege 
justețea acestei obligații. De 
asemenea vom continua să le 
cultivăm dragostea pentru mu
zică și marii ei interpreți, ofe- 
rindu-le înlesniri spre a putea 
pătrunde în marile săli de oon-

ment care au optai — am ara- . 
goste 1 — pentru studiile muzi- 
cale se află in situația de a fi j

Iea studenți, spre 
va trebui să dis- 
larg asupra aces-

„atrași" acum, 
muzică. Poate 
cutăm mai pe 
tui paradox.

Sute de profesori de muzică, 
«ameni ce au misiunea de a 
trezi și cultiva dragostea pen
tru frumosul artistic, ies an de 
>n de pe porțile conservatoa
relor din Iași, Cluj și București. 
In ce măsură considerați că-și 
îndeplinesc ei datoria?

—Studenții noștri n-au fost 
prea mult și prea bine educați 
in sensul înțelegerii și abia apoi 
al asimilării actului estetic. Pro
fesorii conservatorului iși dau 
seama, pe marginea experiențe
lor acumulate ir. timp, că ab
solvenții ce se prezintă la pos
turi au într-adevăr o bună pre- ț 
gătire teoretică dar sînt debi
tori pregătirii artistice genera-

GH. P. ANGELESCU

(Continuare in pag. a IZ-a^

M-am deplasat in Parcul Dinamo, smuls de la 
masă de prietenul D. R. Popescu, copilărește în
drăgostit de fotbal, ca s-o văd pe U.T.A. Ur
mărind-o aproape exclusiv numai pe film, înce
pusem să cred că U.T.A. e o formație de fan
tome sau de umbre plantate intr-o răscruce 
unde se intilnesc vinturile. Ei, nu, formația 
■ceasta există aevea. Simbătâ, fiind o zi clară și 
luminoasă, cu aer limpede, lustruit în coarnele 
berbecilor minați spre abatoare, i-am putut ve
dea de aproape, drept in față, pe învingătorii lui 
Fejenoord și C.F.R. Cluj. Zeii Aradului sînt fă- 
cuți din carne și din oase, sint dîrji, poartă echi
pamentul prescris de regulamente, se mișcă după 
indicațiile date de antrenor, sint nemuritori, sînt 
familiști sau burlaci, au rude pădurari la Mo- 
neasa și pivniceri la Pîncota, dar nu sint artiști. 
Singurii dintre ei care știu ce-i ăla fotbal și de 
ce face să-l joci sint Domide, extrem de peri
culos tn fazele de poartă, Pojoni — un fundaș

NEAGU
■oL' 

complet pe care antrenorii ioturilor naționale 
nu l-au remarcat — și, parțial, Dumitrescu și 
Dumbreanu. Ăilalți băieți sint băieți de treabă, 
poate și cu dare de mină, dar sînt convins 
le-ar sta mai bine pe lista de simpatizanți 
clubului.

Dinamo București, cu Dumitrache, Dinu 
Radu Nunweiller în formă strălucitoare — 
cest triunghi fascinant aduce mii de spectatori 
pe stadioane — a răsturnat formația din Arad, 
a dat-o peste cap, a amețit-o și a ridiculizat-o. 
Dinamoviștii au înscris patru goluri — publicul 
cerea șase — dar Dumitrache care putea să mai 
tnscrie două, Radu, trei, Dinu, două — pe ni
meni n-ar fi mirat cifra de opt sau nouă la unu! 
— s-au oprit cînd tabela de marcaj arăta 4—0. 
gindindu-se la ziua do miercuri și făcîndu-și so-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Judoka la Arad

Șah — unii joaca,
..................... .. .........-................ ..... .......................

alții se plictisesc!

Rugby — optimism

pentru partida

cu Franța
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Toamna fierbinte

a crosiștilor

La baschet

pivotul naționalei

Fazd din meciul Dinamo Bucure ști—U.T.A., încheiat cu scorul de 4-1 In favoarea dinamoviștilor. 
Foto: PAVEL T1NJALĂ

înscrie doar doua

puncte!?
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OLIMPIADA 
STRUNGARILOR

A ÎNCEPUT FINALA

CRONICA FILMULUI
FESTIVALUL

FILMULUI SOVIETIC

Oricine ar fi pătruns ieri, 
duminică dimineață, în halele 
uzinei sibiene „Independența" 
nu ar fi sesizat nici o deose
bire în ce privește atmosfera 
de lucru, ritmul de execuție 
la mașini față de zilele obiș
nuite. Singura notă aparte o 
constituiau doar după nume
rele înscrise vizibil pe strun
guri. Așa cum am anunțat, 
aici, la Independența Sibiu, 
și-au dat întîlnire strungarii 
cîștigători ai întrecerilor ju
dețene, calificați în finala pe 
țară a olimpiadei în meseria 
lor. După salutul de bun so
sit yi urările de succes adre
sate tuturor participanților din 
partea gazdelor, de către to
varășul Nicolae Găitan, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Sibiu al U.T.C. și Cornel 
Roman, secretarul comitetului 
V.T.C. al uzinei „Indepen
dența" după ce fiecare con
curent și-a aflat, prin tragere 
la sorți, mașina, fanionul de 
start a fost coborît. Pârtiei- 
panții la finală sînt obligați 
să execute un arbore melc de 
122 mm lungime cu diame
trul maxim de 35 mm. O piesă, 
după cum se vede, nu prea 
mare ca dimensiune, dar pre
tențioasă prin dificultatea de 
prelucrare. Categoria de spe
cializare pe care o presupun 
diferitele operații pendulează 
în intervalul 1—5, timpul 
maxim acordat execuției fiind 
de două ore și jumătate. O

limpiada strungarilor reunește 
la finala sa republicană tineri 
dotați cu un dezvoltat simț 
al meseriei. Iți poți da seama 
de acest lucru din felul cum 
este abordată lucrarea, din 
priceperea cu care sînt alcă
tuite combinațile de operații, 
astfel incit să se realizeze e- 
conomie de mișcări yi timp, să 
se cîștige în precizie.

La capătul unei perioade nu 
atît de îndelungate, la stan
dul C.T.C. încep să sosească 
primele piese finisate. Numele 
enumerate la întimplare nu 
ne spun, poate, acum, prea 
mare lucru : Nicolae Kerekeș, 
(Mureș), Vecsei Gheorghe (Si
biu), Gheorghe Gheorghe 
(Ialomița), Alexandru Peter 
(Harghita), Marin Banță 
(Dolj). La această oră juriul 
studiază lucrările prezenta
te, confruntînd cu exigență 
cotele reale ale pieselor cu 
cele recomandate în docu
mentație. La sfîrșitul deli
berărilor, ale căror rezultate 
urmează să fie comunicate în 
această dimineață, vom pu
tea vedea yi dacă piesele cel 
mai rapid executate se vor 
dovedi și cele mai reușite. 
Vom cunoaște astfel și numele 
celor mai bine clasați dintre 
tineri la proba practică, com
petitori de drept la „Strun
gul de aur" aflat deocamda
tă la finalul probei teoretice, 
programată pentru azi după 
amiază.

NEAGU UDROIU

200 de ani > 
de la înființarea !

Școlii generale nr. 3 i 
din Lugoj I

Școala generală nr. 3 din Lugoj a sărbătorit duminică 200 j 
de ani de existență. *

Cu acest prilej, tovarășul Mihai Telescu, prim-secretar al ■ 
Comitetului județean--Timiș al P.C.R., președintele Consiliului ' 
popular județean a transmis dascălilor și elevilor școlii săr- * 
bătorite, calde felicitări și urări de noi izbînzi in nobila misiu- ■ 
ne de pregătire a generațiilor de astăzi și de miine a viitori- \ 
lor constructori aj socialismului in patria noastră. Prof. Ro- 1 
dica Precup, directoarea școlii, a vorbit despre bicentenarul | 
acestei școli lugojene, in care au învățat numeroși cărturari j 
de frunte ai culturii românești din această parte a țării. Au 1 
mai luat cuvintul foști învățători și elevi, care au evocat mo- | 
mente emoționante din trecutul școlii. J

Participanții la festivitate au adresat Comitetului Cen- 1 
trai ai Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE ■ 
CEAUȘESCU, o telegramă, In care se spune printre altele : 
corpul didactic și elevii Școlii generale nr. 3 din Lugoj iși ex
primă profunda lor recunoștință și dragoste față de conduce- ■ 
rea partidului și a statului nostru, față de dumneavoastră, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija părintească pe 
care o purtați tuturor slujitorilor școlii românești și tinerei 
generații din patria noastră. Ne angajăm să muncim neobosit 
pentru educarea copiilor in spiritul idealurilor nobile ale co
munismului, să cultivăm tradițiile înaintașilor noștri, spre 
binele și fericirea poporului și a patriei noastre dragi. Româ
nia socialistă.

I
ICRONICA U. T. C.

Simbătă a plecat la Mos
cova o delegație a U.T.C. 
formată din tovarășii: Bă
lan Radu, prim-secretar al 
Comitetului județean U.T.C. 
Timiș, Vlădescu Elisabeta, 
activistă a C.C. al U.T.C. 
și Tănase Constantin, se
cretar al Comitetului U.T.C. 

al Șantierului Naval din 
Galați, care la invitația 
C.C. al U.T.C.U fac o vi
zită în Uniunea Sovietică.

La plecare, pe Aeropor
tul București-Otopenl au 
fost de față activiști ai C.C. 
al U.T.C.

Furtunoșii ani ai războiului ci
vil, istoria lor legendară, a con
stituit întotdeauna o temă gene
roasă pentru cinematografia so
vietică. Încă din primii ani ai 
Statului Sovietic, in perioada fil
mului mut, a fost realizat — după 
un scenariu inspirat din lupta 
partizanilor siberieni împotriva 
gardiștilor albi — unul dintre 
cele mai populare filme „Partiza
nii roșii", pentru ca, apoi, In 
1934, să apară pe ecrane „Cea- 
paev", capodoperă a genului, 
film de inegalabil succes care, 
după cum notează un reputat 
istoric de film, G. Sadoul, „i-a 

ajutat pe cineaștii sovietici să 
glorifice măreția faptelor istorice, 
să le dea de exemplu și să 
creeze, să recreeze eroi, istorici 
yi neistorici".

De la ecranizarea unor cărți ce
lebre („Torentul de fier", de Se- 
rafimovici, „Așa s-a călit oțelul" 
de Nicolae Ostrovski, „Școala cu
rajului" de Arkadie Gaidar), și 
ptnă la scenarii originale, filme
le inspirate din clocotul înverșu
natelor lupte pentru Puterea So
vietelor au fost întotdeauna în
scrise într-un registru grav, de o 
tulburătoare intensitate dramati
că. In ultimul timp tema a cu

noscut și o tratare nouă, în mo
dalitatea spectacolului popular în 
care eroicul este împletit cu no
tele unui comic robust.

După ce am văzut, nu de mult, 
„Noile aventuri ale răzbunători
lor" (o parte din serialul dedicat 
de tînărul regizor Edmond Keo- 
saian, comsomoliștilor — luptă
tori ai războiului civil), „Săptămî- 
na filmului sovietic" a prilejuit 
și prezentarea filmului „Soarele 
alb al pustiului" realizat tot de 
un tînăr cineast, Vladimir Motîl, 
film de aventuri a cărui acțiune 
se petrece în aceiași ani eroici.

Soldatul Suhov, proaspăt de
mobilizat din Armata Roșie, în 
drum spre casă, spre Samara na
tală, este nevoit să înfrunte în 
pustiul turkmen o bandă condusă 
de un despotic bogătaș, AbduUa...

Uneori Suhov scrie soției sale, 
Katerina, cu vorbe grave, soldă
țești, despre întîmplări pe care 
realitatea le dezminte adesea a- 
muzant. De aici și nota umoristi
că a filmului, ca și din atitudinea

Raisa Kurkina — o excelentă 
actriță — distribuită în filmul 
„Soarele alb al pustiului", 
film care a rulat în Capitală 
în cadrul Festivalului filmului 

sovietic.

tt

deschisă a personajului ce refuză, 
cu îndrăzneală și cu veselie, să 
ia în serios necazurile prin care 
trece, momentele critice care-l o- 
bligă la înfruntări. Necazuri și 
momente critice pe care, ca ori
ce erou de film de aventuri, Su- 
hov le birue...

Deci, o narațiune cinematogra
fică care îmbină în egală măsu
ră aventura și gluma, „Soarele 
alb al pustiului" recomandă în 
persoana regizorului Vladimir 
Motîl un cineast dotat, stățiîn 
încă de la debutul său cinemato
grafic al unor calități profesio
nale demne de relevat.

In aceeași măsură trebuie a- 
mintit aportul operatorului E- 
duard Rozovski ale cărui imagini, 
mă refer la efectele de culoare 
și unghiurile inedite de filmare 
din prezentarea pustiului, amin
tesc de maeștrii filmului sovietici 
Tisse yi Urusevski.

Din distribuția filmului se de
tașează interpretul principal, A- 
natoli Kuznețov care ne oferă o 
interpretare sinceră compusă con
vingător din toate datele unui 
personaj popular: simplitate, in
ventivitate, dezinvoltură, opti
mism. 11 secondează cu succces 
Spartak Mișulin, N. Godovikov yi 
Raisa Kurkina — o autentică ve
detă în formare.

TUDOR STANESCU

„Ne interesează părerile
(Urmare din pag. I) 

ridicarea calificării și folosirea 
timpului liber. Cu o „bază de 
discuții" cum era darea de seamă 
nici nu se putea însă obține mai 
mult, ceea ce dovedește că pă
rerea potrivit căreia „interesează 
mai ales părerile tinerilor" nu 
era decît o dulce iluzie.

In schimb, invitații, cei din afa
ra organizației, au fost mult mai

combativi, au început să disece 
lucrurile, să descopere cauze. 
S-a scos astfel la iveală și cum 
a muncit secretarul, și că progra
mele de activitate erau copiate 
unul după altul, și că mulți dintre 
cei de față nu și-au îndeplinit 
sarcinile însă nu s-a luat atitu
dine împotriva lor, și multe al
tele. Toate bune, însă lucrurile 
acestea n-au fost spuse și anali
zate de tineri, cei mai în drept

ROLUL Șl LOCUL
EDUCATORULUI

(Urmare din pag. I) 

conținutului și a metodolo
giei învățămîntului, în orga
nizarea și conducerea activită
ții școlare, în orientarea șco
lară și profesională, precum 
și aspecte ale educației tine
retului școlar. Totodată, s-a 
subliniat necesitatea pregăti
rii și perfecționării continue 
a personalului didactic pentru 
a face față cerințelor învăță
mîntului modern. Comunică
rile prezentate, avlnd la bază 
o bogată investigație socio-pe- 
dagogică, au sintetizat expe
riența dobîndită de cadrele 
didactice, relevîndu-se cu a- 
cest prilej rezultatele obținu
te pînă acum.

în încheierea dezbaterilor, 
într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participant» au a- 
dresat o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune 
printre altele : „Vă asigurăm, 
tovarășe secretar general, că 
ne vom închina, în continua
re, munca' noastră însuflețită 
dezvoltării și modernizării șco
lii de toate gradele, formării 
unor buni și de nădejde con
structori ai socialismului și 
comunismului în patria noas
tră, slujind astfel cu credință 
idealurile de progres și civi
lizație ale României socia
liste".

tinerilor..."
s-o facă, ci de la masa prezidiu
lui, încă o dovadă, dacă mai 
era nevoie, că nici nu aștepta 
nimeni așa ceva de la ei. Or, 
alegerea unui nou organ de con
ducere constituie o dată însem
nată în primul rind pentru viata 
organizației respective, e un pri
lej de confruntare principială, de 
reviializare a întregii activități, 
de bilanț e ceea ce s-a făcut și 
de prospectare a căilor viitoare. 
Intr-o asemenea adunare «ini in
vestiți cu încrederea colectivului 
de tineri cei care, incepind de a 
doua zi, vor conduce destinele 
organizației. Aici tinerii Ip afirmi 
deschis convingerile, concepțiile, 
aici ei șira cei chemați să apre
cieze Și să-și dea votul. După 
oiodai cu» r-a aci-ișe-ai frutd a- 
ceartă adunare nu s-a prea «•- 
timplat așa ceva.

O observație se impune însă și 
acum. Toate aceste necazuri 
se puteau prevede de mai înain
te, din alcătuirea dării de seamă, 
din prezență. Erau semne sigure 
că jumătățile de eforturi depuse 
pentru pregătirea adunării nu vor 
da rezultate decît pe măsura lor. 
Însăși intenția secretarului de co
mitet coordonator U.T.C de a o 
amina este o dovadă a neîncrede
rii în ceea ce va urma. Acum, 
după ce totul s-a consumat, se 
poate spune fără nici o reținere 
că aceasta era intenția cea mai 
bună. Intr-adevăr, o astfel de 
adunare, pregătită așa cum am 
văzut, era mai bine să nu se mai 
țină.

De ce nu merg viitorii 
profesori de muzica

la
(Urmare din pag. I)

poate și din cauza supraîn-le, .
cărcârii programei analitice a 
Facultății «Frcfesori de muzică" 
c-j ore de soifegii. forme, teo
rie. conwapsnct etc. Laetmele 
acar absolvenți, te catedră, 
ne-am convins că se leagă Ce 
■un motnect anterior st-diilor 
superioare : momenta! opiiann 
pentru o facultate sau alta. La 
Facultatea de Pedagogie vin cei 
care, din motive bine înteme
iate. au fost respinși de mai 
multe ori la examenul de admi
tere la secția practică astfel 
Incit. înmatriculați ca studenți 
ai aceluiași Conservator conti
nuă si viseze, deșf probele do
vedesc d sînt lipsiți de apti
tudini deosebite, la o carieră 
nemaipomenită, la solistică 
gind de necesitatea cîntăririi 
voilor societății, care le-a 
totul dar care trebuie să 
venerice contribuția 
ei duc o viață poate 
sub raport didactic Insă tn fapt 
Indiferentă față de adevărata 
cultivare pentru artă, pentru

Fu- 
ne- 
dat 
re- 

fiecăruia. 
corectă

concerte ?
frumos. Eforturile colectivului 
profesoral sint concentrate spre 
dezvoltarea acelor trăsături 
care alimentează vocația de 
profesor cu înalte atribute ale
• t __________ ____ _

vibrației sensibile în aprecierea 
actului estetic, atribute pe care, 
la rîndul lui, să știe să le îm
părtășească altora, convingă
tor.

FESTIVALUL
„CRIZANTEMA
DEA U R“

NEVOIA REALĂ DE CADRE
(Urmare din pag. I)

ocupă posturi inferioare califi
cării lor. După perioada de stu
dii, unii și-au reînceput ascen
siunea de la stadiul muncitoru
lui necalificat.

— Poate că există și un re
vers : posturi ocupate de sala- 
riați care nu au studii cores
punzătoare...

— Chiar dacă nu au studii, ei 
s-au specializat prin vechimea 
în producție — răspunde tova
rășul Mago. Și în lege se stipu
lează faptul că vechimea poate 
egala studiile !

îi» toiul discuției, 1a serviciul 
personal al Combinatului chimio 
din Tîrnăveni își face apariția 
Florian Jumolea, absolvent al 
Școlii profesionale speciale Re- 
ghin-Apalina, de pe lingă Minis
terul Muncii. Tînărul sobar te- 
racotist a fost repartizat de că
tre școală 1a combinat (unde 
sînt zidari șamotori la cuptoa
re), dar combinatul nu are ne
voie de sobari teracotiști. Tînă
rul In căutare de servici s-a 
înscris 1a Oficiul forțelor de 
muncă și cere ca refuzul re
partiției sale să fie menționat 
în scris deoarece „un coleg de-al 
meu s-a angajat în altă parte 
și i s-a imputat plata școlari
zării".

Ne-am întrebat din acest mo
ment după ce criterii se face 
repartizarea absolvenților de 
școli cu profil tehnic. Tovară
șul Teodor Blenche, directorul 
Grupului școlar chimic din Tîr
năveni, ne relatează :

— Cu cei 64 de absolvenți de 
anul trecut ai școlii tehnice de 
specializare postliceală am în- 
tîmpinat dificultăți, deși au 
avut contracte cu diferite între
prinderi. Unitățile industriale 
și-au modificat, uneori în ulti
mul moment, cererile de per
sonal, astfel îneît școala a fost 
pusă In situația de a se adresa 
Ministerului Industriei Chimice. 
Am restructurat repartițiile 
conform avizului trimis de 
tre minister, în care erau 
prinse posturile disponibile 
toate unitățile Industriale

că- 
cu- 

la 
cu

profil chimic. La Combinatul 
chimic din Tîrnăveni am repar
tizat 6 absolvenți.

— Școala urmărește soarta 
absolvenților ei 7

— în cazurile posibile, da I 
Noi am protestat cînd cei 25 de 
lăcătuși de întreținere a utila
jelor chimice au fost încadrați, 
pe un șantier de construcții 
După o perioadă mai îndelunga
tă de timp se pot pierde atribu
tele calificării lor. Ni s-a spus 
că problema se va rezolva în- 
tr-un viitor apropiat. Cu școala 
tehnică de specializare postli- 
ceală nu vom mai avea necazuri. 
Ultima promoție la cursul de 
zi va termina acest an de studii, 
cei 36 de elevi avînd contracte 
ferme cu Combinatul de îngră
șăminte azotoase din Tîrgu Mu
reș. Pe de altă parte, Combina
tul chimic din Tîrnăveni a cerut 
înființarea școlii de specializare 
postliceală, curs seral, școală 
care funcționează la noi. pregă
tind cadrele în specialitatea a- 
parate de măsură și automati
zări. Cei mai mulți cursanți de
țin funcții de tehnicieni (fără 
studii) și întreprinderea fi șco
larizează pentru a-i menține în 
funcțiile respective.

Urmărim firul problemei 1a 
Oficiul forțelor de muncă al ju
dețului Mureș. Ne adresăm to
varășului Viorel Moldovan, șe
ful serviciului :

— Constituie tntr-adevăr o 
problemă și pentru dvs. reoarti- 
zarea absolvenților de școli cu 
profil tehnic și economic ?

— Unitățile nu primesc o serie 
de absolvenți din cauza decala
jului care intervine deseori în
tre planul de investiții și planul 
de școlarizare. Toată promoția 
de anul trecut a liceului econo
mic a rămas nerepartizată, Iar 
în acest an, din 166 de absol
venți, doar 22 au fost reparti
zați în funcții relativ înrudite 
cu calificarea lor : facturist, cal
culator, pontator. Absolvenții li
ceului agricol (secțiile zootehnie 
și contabilitate), ai școlilor teh
nice agricole sînt refuzați de 
cooperativele agricole de pro-

ducție. Se eliberează prea sim
plu dovezile de renunțare ia 
cheltuielile de școlarizare, or, 
dacă s-ar impune responsabili
tăți materiale, trimiterea 1a 
specializare ar fi supravegheată 
mai îndeaproape. Absolvenților 
școlii de specializare post-Iicea- 
lă din Tg. Mureș, secțiile con
strucții de mașini, arhitectură 
și sistematizare, li s-au anulat 
contractele și li s-a recoman
dat să-și caute singuri servi
cii. în situații similare se gă- 
seso absolvenții școlilor specia
le aparținind Ministerului Mun
cii. Mulți ni se adresează nouă, 
nu putem soluționa decît prea 
puține cazuri, alții urmează ca
lea diferitelor relații, continuă 
să rămină în întreținerea părin
ților. Cert este că tinerii sînt 
puși pe drumuri din cauze su
biective.

Fiind în căutarea unui loc de 
muncă corespunzător calificării 
lor, uneori tinerii renunță. Mo
rar» Cornelia, absolventă a li
ceului economic din Tg. Mureș 
s-a angajat ca muncitoare ne
calificată 1a întreprinderea E- 
lectro-Mureș. Tot acolo urmea
ză un curs de calificare de 
scurtă durată tînărul Viciu Ste- 
lian Aurelian, posesor al diplo
mei de tehnician veterinar. E- 
xemple de acest fel sînt nume
roase.

în repetate rînduri documen
tele de partid au subliniat ne
voia stringentă de acoperire cu 
cadre de specialitate a econo
miei noastre în continuă ascen
dență. De aici a pornit rațiunea 
înființării diverselor școli teh
nice de specializare nost-liceală, 
a liceelor de specialitate, dota
te cu toate cele necesare pen
tru a oferi tuturor ramurilor de 
producție cadre tinere cu o pre
gătire temeinică de specialitate. 
Școlile sînt orientate conform 
specificului fiecărei zone a ță
rii. Și în această privință, jude
țul Mureș nu face excepție. A- 
tunci ? Ni se par elocvente în 
concluzie, cuvintele tovarășului 
Viorel Moldovan :

— Școlile sînt absolut necesa
re, binevenite. Majoritatea ab
solvenților sînt destinați nevoi-

lor județului. Cînd școlarizăm 
trebuie să ne gîndim nu la anul 
începerii școlii, ci la anul absol
virii ei pentru ca planurile să 
aibă o bază realistă. In județul 
Mureș dintre cele circa 7 000 de 
cadre care ocupă posturi econo
mice și administrative, aproxi
mativ 5 000 nu au pregătire de 
specialitate. Deci sînt oportune 
școlile de specialitate de diferi
te grade. Cred însă că munca 
și răspunderea școlii nu trebuie 
să se încheie în momentul ab
solvirii, ci după repartizarea 
absolventului.

»••••©

APORT
DECISIV

(Urmare din pag. I)

Sub auspiciile 
județean pentru 
artă Dîmbovița 
creației populare a județului 
in colaborare cu comitetul 
județean U.T.C. și Consiliul 
județean al sindicatelor, la 
Casa de cultură din Tîrgoviș- 
te s-a desfășurat între 28 și 
30 octombrie, cea de a treia 
ediție a festivalului de ro
manțe „Crizantema de aur". 
La actuala ediție au partici
pat concurenți consacrați ai 
genului din 25 de județe ale 
țării. juriul, format din per
sonalități bine cunoscute ale 
vieții muzicale din țara noas
tră, a fost prezidat de artista 
emerită Mia Braia. în afara 
concursului au susținut reci
taluri incitații festivalului Mia 
Braia, Angela Moldovan, Vali 
Niculescu, Lizeta Chirculescu, 
Nicolae Florei, Emil Gavriș, 
Valentin Teodorian, Nicolae 
Racoceanu, cîștigătorul Cri
zantemei de aur 1969.

Iată yi palmaresul: premiul 
I și Crizantema de Aur —

comitetului 
cultură și 

și a Casei

ludith Ceh (Mureș), premiul
II — Margareta Tincă (mu
nicipiul București), premiul
III — Maria Rozalia Gher- 
ghei (Galați), premiul consi
liului popular municipal Tîr- 
goviște — Elena Mihăescu 
(Dîmbovița), premiul consi
liului județean al sindicate
lor — Jana Chircă (Dolj), 
premiul comitetului județean 
U.T.C. — Rodica Marinescu 
(Cluj), premiul ziarului „Dîm
bovița" — Onuc Nemeș (Să
laj). Mențiuni: Cornel Tigan 
(Arad), Gh. Dranca (Dîmbo
vița), Elena Ochescu (Mehe
dinți), Alexandru Bodea (Ti
miș) și Gliceria Gaciu (Bra
șov). Pentru creație : premiul 
I — Dan Mizrahi, premiul II 
— Alexandru Corfescu, pre
miul III — Gelu Mihăilă.

La buna reușită a Festiva
lului a contribuit direct or
chestra festivalului, sub ba
gheta artistului poporului Io
nel Budișteanu.

MIHAIL VLAD

bază în momentele grele. „Nu 
am avut probleme deosebite ; în 
cîteva zile vom fi gata cu abso
lut toate lucrările", mărturisea în 
încheierea celor referitoare la a- 
ceastă unitate inginerul șef Con
stantin Ropotă.

Tot în seria aspectelor îmbt^. 
curatoare, echivalențe directe ale 
unui ritm de lucru ridicat, am 
notat și sprijinul acordat campa
niei de nteciști. Este vorba nu 
numai de cooperatori, de cei 
peste 700 de tineri mecanizatori 
(al căror aport în campanie a 
fost decisiv), cît și — după cum 
îmi declara tov. Nicolae Găi
tan, prim-secretar al Comitetului 
județean Sibiu al U.T.C. — de 
efectivele de elevi și studenți care 
și în aceste zile dau o mînă de 
ajutor în unitățile rămase în ur
mă. Pe secretarii comitetelor co
munale U.T.C. din Cîrțișoara și 
Miercurea, Livia Bucurenciu și 
Gheorghe Roșu i-am întîlnit în 
teren, coordonînd eforturile bri
găzilor de mecanizatori. Elevii 
liceelor nr. 1 și 2 din Mediaș a- 
jutau la strîngerea cartofilor la 
C.A.P. Mediaș, cei de la Mier
curea sînt pe ogoarele I.A.S. 
Apoldu de Sus, iar pe cei de la 
liceele nr. 1 și 3 din Sibiu i-am 
întîlnit în perimetrul unor uni
tăți din zona municipiului Sibiu.

Ne-am referit la unitățile cu 
bune rezultate, a căror pondere 
este, indiscutabil, majoritară. Din 
păcate, am întîlnit și cazuri mai 
puțin fericite — reflectînd insu
ficienta preocupare din partea 
factorilor răspunzători (consiliile

populare și conduceri da unități 
în primul rînd) — materializate 
In cote de lucru foarte slabe, ca 
trebuie urgent remediate.

Prezenta lor explica de altfel 
șl anumite aspecte necorespunză
toare la nivelul județului : însă- 
mînțări pe numai 65 la sută din 
suprafață, sfeclă de zahăr recol
tată în proporție de 68 la sută, 
iar porumbul pe numai 30 la su
tă 1 Pentru a nu lungi vorba (cei 
rămași în urmă se cunosc bine 
ei înșiși) notăm doar că rămîne- 
rile în urmă — întîlnite Ia C.A.P. 
Alma, Șura Mare, Doborca — se 
datoresc acelorași erori organiza
torice, lipsei de exigență față de 
soarta ceasurilor de efort, fărâ
mițării fronturilor de muncă. A- 
tît conducerile respective, cît și 
ceilalți factori (cităm doar exem
plul mecanizatorilor M. Geană, 
N. Roibu, de la C.A.P. Dobîrca, 
sau cooperatorilor Ion Radu, Flo
rin Moga de la C.A.P. Săcel, 
care s-au deprins să lucreze în- 
tr-o zi doar 2—3 ceasuri 1) do
vedesc o inexplicabilă lipsă de 
răspundere.

Ceea ce se impune pentru ei 
— ca și pentru colegii codași do 
la C-A.P. Dîrlos sau Ocna Sibiu
lui (care abia au început recol
tatul porumbului) — este măcar 
acum, în ultimul ceas, folosirea 
la maximum a „sprijinului" nes
perat acordat de aceste zile fru
moase, în care se poate munci cu 
mare randament. în acest sens 
trebuie să se orienteze de altfel 
unitățile sibiene restanțiere. 
Numai astfel campania poate fi 
încheiată peste tot, în timp utiL• • © O • •

18.30 ; 20.45) ; Grlvlța (orele 10,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30).

nemo
DEPARTE DE LUMEA DEZ

LĂNȚUITA : rulează la Patria (o- 
rele 12,45 ; 16,30 ; 20,15) ; Feroviar 
(orele 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30) ; Gloria 
(orele 9,45 ; 13 ; 16.15 ; 19,30).

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI : 
rulează la Luceafărul (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; Favo
rit (orele 10 ; 12,30 ; 15 ; 18 ; 20,15) ;

CADAVRUL VIU : rulează la Ca
pitol (orele 9,30 ; 12,30 ; 16.30 ; 20) ;

SECHESTRU DE PERSOANA : 
rulează la București (orele 8,30 :
10.30 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15).

ULTIMUL MOHICAN : rulează 
la Festival (orele 8.45 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21) ; Melodia (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) ; Mo
dern (orele 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează la 
Victoria (orele 8,45 ; 11,30 ; 14,30
17.30 ; 20,15).

ÎN ARȘIȚA NOPȚII l rulează la 
Central (orele 8,45 1 111 13,30 | ÎS |

ÎN UMBRA COLTULUI : rulează 
la Lumina (orele 9—16 în continua
re ; 18,15 ; 20.30).

ANUL TRECUT LA MARIEN- 
BAD : rulează la Doina (orele
11.30 ; 13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

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

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : rulează 
la Excelsior (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45) ; Aurora (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20,15) ; To
mis (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18.15 ; 20,30).

PETRECEREA : rulează la înfră- 
țirea (orele 15.30 ; 17,45 ; 20).

GREȘEALA REGELUI ; rulează 
la Buzești (orele 15,30 ; 18 ;

MAYERLING (ambele serii) : 
lează Ia Dacia (orele 8,45—20 
continuare).

100 DE CARABINE : rulează
Bucegi (orele 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30); 
Arta (orele 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,15).

DRAGOSTE ȘI VITEZA : rulea
ză la Unirea (orele 15.30 ; 18 ; 20).

IMPOSTORII | rulează la Lira

Cos-

Glu-
Mio-

15 ; 17,30 ; 20).
ÎNSOARĂ:

rulează la Vltan (orele 15,39 ; 18 ; 
20,15).

VIRSTA INGRATA : rulează la 
Rahova (orele 15.30 ; 18 ; 20,30)

HEI TU I î rulează la Progresul 
(orele 20).

PĂSĂRILE : rulează la Progre
sul (orele 15,30 ; 18).

AURUL : rulează la Pacea (ore
le 15,45 ; 18 ; 20).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Crîngașl (ore
le 15,30 ; 18 ; 20,15).

boiul celor două roze" (II) • 21,0» 
Opereta în... diapozitive • 21,40 
Skoplje — reportaj filmat In 
R.S.F. Iugoslavia de Ion Dumltraș- 
cu șl Gheorghe Marian • 22,00 
Telejurnalul de noapte • 22,10 Di
namica societății românești „știin
ța conducerii" • 22,40 Telesport,

20,30); 
ru
in

Ia

(orele 20).
LA NORD PRIN NORD-VEST t 

rulează la Lira (orele 16).
DREPTUL DE A TE NAȘTE : 

rulează la Drumul Sării (orela 
15,30 ; 18 ; 20,30).

ÎNTÎLNIREA : rulează la Feren
tari (orele 15,30 ; 17,45 ; 20) ; 
mos (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

HIBERNATUS : rulează la
Iești (orele 15,30 ; 18 ; 20,30) ; 
rlța (orele 10 ; 12,15 ;

JANDARMUL SE
rulează la Cotrocenl (orele 15,30 ; 
17,45 ; 20) ; Popular (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15).

SENTINȚA : rulează la Floreas- 
ea (orele 15.30 ; 18 ; 20,30) ; Flamu
ra (orele 16 ; 18,15 ; 20,30).

AGONIE ȘI EXTAZ : rulează la 
Volga (orele 15,30 ; 19).

TIGRUL : rulează la Viitorul (o- 
rele 16 ; 18 ; 20).

ACEASTĂ FEMEIE : rulează Ia 
Moșilor (orele 11 ; 15,30 ; 18 ; 20,15).

PATRICIA ȘI MUZICA : rulează 
la Munca (orele 16; 18 ; 20)

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Flacăra (ore
le 15,30 ; 18 ; 20,15).

VINĂTORUL DE CĂPRIOARE |

LUNI 1 NOIEMBRIE 1970

LUNI 2 NOIEMBRIE

• 18,00 Deschiderea emisiunii 
Scena șl ecranul • 18.30 Boteju- 
nea de pe Iza. Un străvechi obicei 
de pe meleagurile maramureșene
• 19,00 Centralele Industriale — 
ce sînt șl ce trebuie să devină 7
• 19,20 1001 de seri — emisiune 
pentru cel mici • 19,30 Telejurna
lul de seară • 20,00 Agenda poli
tică • 20.10 Teatru-îoileton „Răz-

Teatrul de Operetă : PRINȚESA 
CIRCULUI — ora 19,30 ; Teatrul 
Național „L L. Caraglale" (Sala 
Comedia) : COANA CHIRIȚA — 
ora 20 ; (Sala Studio) : CUI I-E 
FRICA DE VIRGINIA WOOLF 7
— ora 20 ; Teatrul Național „Vasl- 
le Alecsandri“-Iași (la Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" — Schi
tu Măgureanu) : TANGO LA NISA
— ora 20 ; Teatrul Mic: DON 
JUAN MOARE CA TOȚI CEI
LALȚI — ora 20 ; Studioul I.A.T.C. 
DIVERTISMENT ’70 — ora 20,
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Fotbal
1 '

ETAPA A IX-A
OFENSIVA OASPEȚILOR

Fotbalul continuă să ne țină 
trează atenția, surprizele ce le 
furnizează în partidele de etapă, 
ca și în intîlnirile din „cupele 
europene1* sint tonice, captivan
te. Etapa desfășurată ieri — a 
noua — și cu prologul ei de 
simbătă, de pe Dinamo, ne ofe
ră date surprinzătoare, aspecte 
oarecum inedite, care fac din 
ea o etapă extrem de colorată. 
Sigur, ceea ce a reținut iubito
rul și spectatorul de fotbal nu 
sint, neapărat, rezultatele în 
sine, deși ele au demitizat și 
răsturnat ierarhii de tradiție, 
cit mai ales calitatea jocului. 
Cu alte cuvinte, cel ce suferă 
din cauza peripețiilor balonului 
a ținut să se edifice, cu prile
jul acestei etape, asupra repli
cii de care sini capabile cele 
trei echipe românești care 
miercuri, la Arad și București, 
au de înfruntat adversari redu
tabili : Steaua roșie Belgrad, 
Liverpool și P.S.V. Eindhoven. 
Problema se pune cum repre
zentăm soccerul românesc în 
„încercările de foc" de miercuri ? 
Vom folosi această ocazie pen
tru a întări prestigiul fotbalu
lui nostru ? In orice caz, pen
tru a face o figură onorabilă, 
pentru a obține rezultate care 
să producă senzație, e necesar 
ca echipele U.T.A., Steaua șl

Dinamo să investească Întregul 
potențial valoric de care dispun 
și în plus, printr-o angajare 
totală, să demonstreze o ambiție 
și un moral mai vivace și mai 
robust ca oricînd. Cel mai a- 
desea In fotbal șl mai ales în 
ultima vreme, promovarea, as
censiunea in inalta societate, a 
fost rezultatul luptei jucătorilor 
pînă la epuizare, pînâ la uitare 
de sine. Din acest punct de ve
dere, satisfacțiile și speranțele 
noastre sint oarecum înjumătă
țite. în derby-ul de simbătă, 
Dinamo, care va avea miercuri 
în Liverpool pe cel mai dificil 
partener, ne-a demonstrat o 
mare poftă și vervă de joc. Se 
pare că și cuantumul capacită
ții de efort al acestei formații 
este mult sporit.

U.T.A., care după acel 0—3 de 
la Belgrad a promis un rezul
tat senzațional și în consecință 
calificarea (aflîndu-mă săptămî- 
na trecută pe la Arad și Timi
șoara, am auzit cu urechile mele 
vorbindu-se de un 4—0) nu ne-a 
convins că ar putea să realize
ze o asemenea performanță. 
N-am văzut-o niciodată evoluind 
mai dezorientată, mai fără am
biție și fără vlagă, ca simbătă. 
Să se schimbe la față pină 
miercuri intr-o așa măsură incit

CLASAMENTUL

Bacău ; Politeh- 
Steaua — Steagul

1. Dinamo 9 S 2 1 18— 8 14
2. Politehnica 9 5 2 2 19—13 12
3. Rapid 9 4 4 1 9— 4 12
4. Petrolul 9 5 2 2 13—10 12
5. U.T.A. 9 5 1 3 14— 8 11
6. Steaua 9 4 2 3 15—13 14
7. St. Roșu 9 4 2 3 5— 7 14
8. Farul 9 4 2 3 14—14 14
9. U. Craiova 9 4 1 4 4—14 9

10. S. C. Bacău 9 4 • S 18—14 4
11. U. Cluj 9 3 1 5 11—12 7
12. Jiul 9 3 1 5 9—11 7
13. F. C. Argeș 9 2 3 4 12—14 7
14. C.F.R. Cluj 9 3 1 5 11—17 7
15. Progresul 9 2 2 5 4—11 4
16. C.F.R. Timiș 9 1 • 7 5—17 2

Etapa viitoare (15 noiembrie): Jiul — S.C.
nica — Progresul ; U.T.A. — U. Craiova : ____ ____ _
roșu: U. Cluj — F.C. Argeș ; Petrolul — Dinamo; Farul — 
C.F.R. Timișoara ; Rapid — C.F.R. Cluj.

Giaici et compania să nu 
însemne nimic ?

Prin victoria realizată 13 
„groapa cu lei" din capitala 
Băniei, și prin jocul reazzat. 
Steaua a depus o opțiune ma
joră pentru confruntarea cu 
P.S.V. Eindhoven. Pici 
ai militarilor — Suău și 
nescu, care a și semnat, 
fel, cele două goluri

Revenind la seismele 
ordonatele etapei — punctată ca 
destule peripeții — care <Ln nou 
a marcat preocupări pentru e- 
ficacitate — 24 de gohiri
— trebuie să remarcăm ne
apărat un lucru imixicură- 
tor: cele 4 victor:: in de
plasare, obținute de Rapid 
la Timișoara, Petrolul la Bucu
rești, Politehnica la Cluj și 
Steaua la Craiova, nu pot sa 
însemne, s» exprime altceva 
decit tendința spre ofensivă a 
echipelor oaspete. Acesta este 
un fapt pozitiv, re—S-a 
înțeles, se nare, ci no ae m»i 
poate altfel și că mana: eu 
zestrea de puncte ș^ocisite a- 
casă nu se poate «upracețu- 
Dacă pentru ceferiști: clujeni 
lucrează legea compensație: — 
etapa trecută an cucerit 2 punc
te nesperate la Timișoara — 
situația a devenit precari pen
tru fotbaliștii de la Progresul 
care, de mai multe etape înre
gistrează înfrtegeri. scufuaC:-- 
du-se implacabil spre ssisolul 
clasamentului, acolo tznde e tris
tețe și suspin. Se £e rin oca 
așa de scurtă cariera Progresu
lui în Divirt» a ?

Ar mai 5 de menționat și »- 
pariția petroLșrilor ia roeul 
de umbră «1 plutonului Nit! 
nu le-am simț:: ascensitmea de 
pe ultimul loc ta primele eta
pe. pe locul 4 ta moment»! de

de baza

INEFICACITATEA

pe ca

începe 
finișul!

BASCHET

v. cAbvlea

REVENIRI DE TOAMNĂ
(Urmare din pag. 1)

cotei! aiurea că s-ar putea să-i elimine pe en
glezi. Trebuia, pentru ca lecția să fie înțeleasă 
de toată lumea, să continue galopul spre poarta 
lui Gornea. Lucrurile răminind la jumătate, 
U.T.A. va crede in continuare că este o echipă 
de primă mărime, atinsă din cînd In cind de ne-de primă mărime, atinsă din 
noroc.

M-am bucurat să-l văd din neu pe teren 
Nelu Nunweiller. După doi ani de Asie, 
revine la echipa căreia i-a dăruit cei mai fru
moși ani și se așează stăpin in linia de apărare. 
Drumul spre poarta excelentului Constantinesew 
va fi, de acum inaiute, toarte greu de parcurs. 
Nelu știe secretul zăvoarelor.

pe
Neta

DIAGRAMA î

ETAPEI

Dlnamo—U.T.A. i 4—1 (2—4)
Progresul—Petrolul •—1 (•—8) 
Golul înscris de „vulpoiul" Drl- 

dea în min. 14 a consfințit superio
ritatea concepției de joc a ploleș- 
tenllor, care au știut să stingă 
„focul de pale" aprins de înainta
rea .bancarilor" prin pase la mij
locul terenului și prin siguranța 
apărării. Jocul dur prestat, pe 
alocuri, de ambele echipe se dato
rează șî „blîndeții" nejustificate a 
arbitrului C. Nlțescu (Sibiu).

C.F.R. Cluj—Politehnica : 1—I 
(1—1) Debusolați, localnicii au pri
mit o severă lecție de fotbal de la 
elevii lui Gil Mărdărescu, care nu 
au lăsat nici o speranță suporteri
lor clujeni. Au înscris : Soo (min. 
19) și O. Ionescu (min. 84), pentru 
gazde. Cuperman (mln. 1 dm pe
nalty și 67), Lupulescu (min. 63) șl 
Moldoveanu (min. 68) pentru oas
peți. Arbitraj bun al bucureștea- 
nulul C. Bărbulescu.

C.F.R. Timișoara—Rapid : 1—1
(1—2). Din nou înfrîngere, în ciu
da jocului bun prestat, de această 
dată, de jucătorii localnici, cărora 
le-a lipsit, însă, luciditatea mai 
experimentaților lor adversari. Au 
înscris : Panici (min. 41) pentru 
gazde. Năsturescu (min. 21), Neagu 
(min. 37) și Marin Stellan (min. 
76) pentru giuleșteni. A arbitrat 
foarte bine P. Sotir (Mediaș).

Universitatea Craiova—Steaua : 
9—2 (6—1). Militarii au jucat fără 
complexe, apârîndu-se sigur și a- 
tacînd curajos. Ofensiva oltenilor 
a fost lipsită de un argument in
dispensabil succesului — clarita
tea. Golurile au fost înscrise de 
Iordănescu în minutele 4 și 89. A 
arbitrat fără străluciră Gr. Blr- 
san din Galați.

S. C. Bacău—„U* Cluj : 3—8
(8—0). După o primă repriză des
tul de lentă, băcăuanii au „băgat 
în viteză", demonstrîndu-le stu
denților de pe Someș că apărarea 
lor e destul de fragilă. Au înscris 
goluri foarte frumoase Pană — 
în minutul 60 șl Băluță în minu
tul 85. Corect arbitrajul lui V. 
Pădureanu (București). *

Steagul Roșu—Jiul : 1—* (1—0). 
Joc de factură tehnică modestă, 
purtînd amprenta luptei pentru 
cele două puncte. Victorie dificilă 
dar meritată pentru brașoveni. 
Adamache a apărat din nou exce
lent. Golul a fost înscris de Gyorfl 
în minutul 41. Arbitraj fără pro
bleme pentru V. Dumitrescu 
(București).

F. C. Argeș—Farul s 2—1 (4—0). 
Meci disputat, de calitate, meri
tul revenind ambelor echipe. „Ma
rinarii" au făcut O partidă cura
joasă, „ținînd" egalitatea 60 de 
minute. Inspirat Tltus Ozon l-a 
Introdus, după pauză. în atacul 
piteștean pe ex-constănțeanul 
Iancu, care a dat incisivitate ofen
sivei argeșenilor.

Golurile au fost înscrise de 
Roșu (min. 61) și Frățilă (min. 65) 
pentru gazde, respectiv Tănase 
(mtn. 76). A arbitrat A. Bentu 
Ăia București — bina,

JUDO

RILOR UN

Intre două runde, redactorul nostru, 
FLORIN GHEORGHIU, relatează :

Randrie X |> XI 
czmțnoeitnln: u

- d i

RUGBY
NABILII IN FORMA!

FINALELE JUNIO

REUȘIT FESTIVAL

PIVOȚILOR NAȚIONALEI
•căzîndu-le astfel potențialul 
de atac — pivoții noștri în
scriu neașteptat de puține 
puncte, atît în jocurile susți
nute in cadrul echipei naționa
le cit și pentru formațiile pro
priilor cluburi.

Să luăm, spre exemplu, me
ciurile disputate la sfîrșitul 
sâptămînu trecute in Capita
lă. In derby-ul masculin, 
Steaua—Politehnica, pivotul
naționalei, Georgescu, a în
scris un singur coș ! Colegul 
său. Troacă — de asemenea 
vizat pentru națională — a 
realizat 3 coșuri iar steliștri 
Tărău și Oțelac 11, respectiv 

puncte. Nesemnificativa

sînt șl „realizările" pivoților 
de la Dinamo și I.E.F.S. — 
echipe care se bazează, de a- 
semenea, pe eficacitatea* jucă
torilor de înălțime mică sau 
mijlocie.

La fete, în derby-ul Politeh
nica I.E.F.S., Anca Demetrescu 
(2) și Bogdana Diaconescu (8) 
de la „Poli" — au totalizat 10 
puncte, exact jumătate din cit 
a înscris o jucătoare „de afa
ră", Taflan (20 p.).

Eficacitatea pivoților noștri 
lasă, 
dorit 
dem 
plus 
nu ? - -
cepția tactică în acest sens. Cî- 
teva din rezultatele înregistra
te : Dinamo—I.E.F.S. (m) 88-65; 
Steaua—Politehnica (m) 64-54; 
Politehnica—I.E.F.S. (f.) 61-46» 
Constructorul — Voința (f) 
61-46.

deci, mult prea mult de 
pentru ca să nu pretin- 
antrenorilor noștri un 
de strădanie și — de ce 
— o modificare în con-

Judoul, sport al inteligenței și 
curajului a oferit vineri, sîmbă- 
tă și duminică publicului din A- 
rad un excelent spectacol în ca
drul Finalei campionatului na
țional de juniori — 1970. 22 de 
echipe de juniori mari, 16 echipe 
de juniori mici, 270 de sportivi, 
38 antrenori, 25 arbitri și peste 
473 de meciuri — toate acestea 
reprezintă bilanțul celor trei zile 
de întreceri pentru desemnarea 
echipelor campioane naționale.

Remarcabilă, organizarea asi
gurată de Federația română de 
judo și C.J.E.F.S. Arad.

La juniori mari, în semifinală, 
Voința Sibiu învinge ou 2—1 pe 
S.S.E. 2 București iar Vagonul 
Arad cu 3—2 pe Sănătatea Mier
curea Ciuc. La juniori mici, se- 
mifinalistele Rapid București și 
„T rotașul" Gheorghe Gheorghiu- 
Dej înving cu 3—1 pe S.S.E. 1 
București și, respectiv, cu 4—1 pe 
Sănătatea Miercurea Ciuc. In fi
nală, la juniori mici, Rapid Bucu
rești învinge pe „TrotușuT 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

k^ Florin Cireș (Rapid) 
h egahtate cu Cautiș

meci al cuplajului, Dinamo, reu
șind în fața Agronomiei din Cluj 
an 20—3, a dovedit că Baciu, 
lorguletcu, Tuțuianu, Florescu, 
Sica se află Intr-o bună dispozi
ție de joc, contind și pe o condi
ție fizică remarcabilă. Clujenii nu 
aa ridicat probleme dinamoviști- 
tor, singurul lor merit fiind acela 
de a nu fi închis jocuL Dr. Efti- 
mescu, arbitrul întîlnirii, a fluie
rat mult... farmaceutic.

In celălalt meci, Steaua—Rul
mentul Bîrlad, terminat cu scorul 
de 43— 3, Serban, Postolache, 
Mateescu, Teleașcă (dar mai pu
țin Durbac), au dat „culoare" jo
cului echipei militare. Dacă în 
repriza tntîi bîrlădenii au reușit 
ca rezultatul să nu ia proporții 
în defavoarea lor, în cea de a 
doua meciul a rămas la discreția 
steliștilor.

Am amintit de selecționabili, 
pentru că pregătirile în vederea 
întîlnirii cu Franța intră în linie 
dreaptă. Etapele următoare, dar 
mai ales, meciul derby Steaua— 
Dinamo de duminica viitoare, 
vor fi hotăritoare atît pentru po
ziția în clasament a celor două 
echipe, cit și pentru opțiunile șl 
obiectivele antrenorilor lotului. 
Dar pînă atunci, miercuri, o etapă 
la mijloc de săptămînfi.

OVIDIU PĂUN

Ieri, la Complexul Teî

București—I.E.F.S.

GABRIEL FLOREA

SELECȚIO

sportivi studenți

LA 0 ANI
VERSARE...

Fază din meciul Politehnica

Foto t PAVEL T1NJALA

peste o mie de

ILIE GHEORGHB

Crosul de toamnă al elevilor. Finiș pasionant in proba juniorilor de 17—18 ani.
Foto ; zi. VAS1LE

B3E3H3
FI PĂCAT...

Campionatele de cros ale Ca
pitalei, ultima repetiție generală 
înaintea finalelor programate la 
Tîrgul Mureș, la sfîrșitul acestei 
lăptămîni, au constituit unul din 
spectacolele reușite al acestui gen 
de competiții. Pe lingă traseele 
judicios alese și posibilitatea o- 
ierită spectatorilor de a urmări 
pe alergători în cea mai mare 
parte a cursei, arbitrii merită 
iprecieri bune pentru felul cum 
tu reușit să înregistreze sosirile, 
icțiune dificilă, pentru probele 
înde numărul participanților s-a 
ipropiat de o sută. Cîștigătorii 
întrecerilor, individual și pe e- 
chipe, sînt și cei care își vor 
§une candidatura la titlurile de 

e campioni republicani. Am re
ținut degajarea cu care Nicolae

Mustață (seniori), Elisabeta 
Baciu (senioare), Maria Linca 
(junioare I) și Cornelia Holub 
'junioare II), au cîștigat probele 
la oare au participat In rest 
sosirile au fost strînse și au dat 
cîștig de cauză lui Ilie Orășteanu 
(juniori I), Sterea Vasile (juniori 
II) și Dumitru Nicolae (tineret). 
Pe echipe, Metalul a cîștigat 3 
titluri, C.A.U. 2 titluri, iar Di
namo și S.S.A. cîte un titlu.

Ar fi păcat ca acest croS să 
fie prima și ultima competiție 
de cros din această toamnă în 
București. Este de așteptat ini
țiativa cluburilor și chiar a co
misiei municipale 
pentru organizarea 
treceri de cros.

de atletism, 
și a altor în

T. V.

PROBA DE SIMPLU 
bărbați din cadrul turneului 
internațional de tenis con
tind pentru „Cupa Dewar" 
de la Aberavon (Țara Gali
lor) a fost cîștigată de jucă
torul englez Gerald Battrick, 
care în finală a dispus cu
6— 1, 3—6, 6—1 de cehoslova
cul Vladimir Zednik.

In finala probei de dublu 
masculin, perechea engleză 
John Clifton — Paul But- 
chins a învins cu 13—11,
7— 5 cuplul român Ilie Năs- 
tase — Ion Țiriac.

Turneul feminin a revenit 
tenismanei engleze Virginia 
Wăde învingătoare cu 6—3, 
1—6, 7—5 în fața compatri
oatei sale Ann Jones.

• NUMEROȘI spectatori 
au urmărit la Budapesta în- 
tîlnirea internațională ami
cală de handbal dintre se
lecționatele feminine ale 
Ungariei și U.R.S.S. Victo
ria a revenit handbalistelor 
maghiare cu scorul de 18— 
16 (8—11).

• IN „CURSA CICLISTA 
de șase zile" care se desfă
șoară în prezent pe velodro
mul acoperit din Frankfurt 
pe Main, conduce cuplul 
vest-german Renz — Tschan. 
îi urmează la un tur pere
chile Schulze — Peffgen (R.F. 
a Germaniei), Sercu — Se- 
euws (Belgia) și Altig — 
Fritz (R.F. a Germaniei).

, pe o vreme splendidă. 
Complexul sportiv Tei a găzduit 
aniversarea a 10 ani de existen
ță a Facultății de educație fizi- 
că și sport din cadrul Institutu
lui Pedagogic. La ora 10, 450 
fete și 700 băieți, aparținînd fa
cultăților Universității bucurește- 
ne, au început defilarea, după 
care tovarășul prorector, Zorin 
Zamfir, a relevat o serie da 
succese din activitatea sportivi
lor de la Universitate. Printre 
ele putem aminti: 15 titluri de 
maeștri emeriți, 20 de maeștri 
și mulți alți candidați la acest 
titlu, cît și rezultatele excelente 
la handbal, (fete locul I, iar la 
băieți locul II, după terminarea 
turului), șah și scrimă. Cortina 
peste Cupa anilor I a fost și ea 
trasă. Fostul prim sulițaș al 
României, Al. Bizim, actualmen
te lector la catedra de educație 
fizică a Universității, a prezen
tat participanților situația finală 
în cupa sus amintită, competiție 
ce a cuprins 52 de echipe, cu 
un total de 600 studenți. Cupa 
a fost dominată, la jocuri, de vii
torii juriști, iar la probele atle
tice de studenții Facultății de 
educație fizică și sport Astfel, 
primii au cîștigat la baschet, vo
lei (băieți) și fotbal, iar Matei 
Georgescu (12,0 la 100 m), loan 
Sonov (13,80 m la greutate) și 
Livia Croitoru (13,9 la 100 m) 
și-au înscris numele pe tabelul 
cîștigătorilor, în contul Facultății 
de educație fizică și sport. Ani
versarea a luat sfirșit cu demon
strațiile de baschet, volei, hand
bal ale echipelor reprezentative 
din Universitate, demonstrații ce 
s-au bucurat de un deosebit 
succes. Pînă aici toate bune. Nu 
putem trece însă cu vederea că, 
atît la finalele din cadrul Cupei 
anilor I, cît și la această aniver
sare, n-am întîlnit nici un tova
răș din Consiliul A. S. Chiar 
așa dezinteres din partea lor, la 
aceste manifestări de amploare ? 
Păcat...

PAVEL PEANA
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Apariția in Iugoslavia 

a unui volum cuprinzînd 
lucrări ale tovarășului_»

Nicolae
(Urmare din pag. I)

în măsură deplină situația și 
procesele care se desfășoară 
în România prietenă, vom pu
tea spune că am cunoscut în 
măsură deplină năzuințele, 
preocupările și aspirațiile o- 
mului de stat Nicolae 
Ceaușescu. Stadiul colaboră
rii româno-iugoslave și am
ploarea intereselor comune 
ca țări socialiste vecine și li
bere determină necesitatea și 
îndatorirea cunoașterii reci
proce mai cuprinzătoare și 
mai profunde, nu numai a as
pirațiilor și pozițiilor comune, 
ci mai presus de orice a efor
turilor și preocupărilor actua
le, a rezultatelor și a dificul
tăților cu care și unii și alții 
se întîlnesc în marea operă 
și marele efort de construire 
a socialismului.

Fără îndoială că o astfel de 
cunoaștere reciprocă mai cu
prinzătoare va lărgi în conti
nuare baza înțelegerii mu
tuale, a prieteniei și colabo
rării. Momentul politic con
temporan din România socia
listă se caracterizează prin 
cîteva elemente importante și 
esențiale: claritatea obiecti
velor și năzuințelor naționale 
pe baza independenței și su
veranității țării; unitatea po
porului și unificarea eforturi
lor pentru realizarea obiecti
velor stabilite; forța Parti
dului Comunist Român, rolul 
său conducător înfăptuit cu 
sprijinul deplin al clasei mun
citoare și al poporului ro
mân ; transformarea econo
mică a țării, procesele dez
voltării sociale și construirii 
relațiilor socialiste ; întărirea 
poziției internaționale și a 
rolului Republicii Socialiste 
România.

Locul remarcabil și deosebit 
de activ pe care România, ca 
țară socialistă, îl ocupă azi în 
relațiile internaționale este 
legat de personalitatea și ac
tivitatea lui Nicolae Ceaușescu. 
Prin lupta sa pentru egalita
tea in drepturi a popoarelor, 
respectarea suveranității na
ționale și a integrității teri
toriale a tuturor țărilor, prin 
contribuția ei deosebit de re
marcabilă la dezvoltarea co
laborării internaționale, Ro
mânia defrișează și lărgește 
spațiile solidarității și apro
pierii internaționale. România 
se situează în prezent în rîn- 
dul acelor țări care se bucură 
de prestigiu și sînt acceptate 
ca un partener constructiv și 
apreciat pe toate meridianele 
geografice și politice.

Scopurile naționale ale Re
publicii Socialiste România 
sînt în deplină concordanță 
cu aspirațiile progresiste con
temporane și cu procesul de 
transformare a lumii, ceea ce 
face ca activitatea și aportul 
României să fie și mai pre
țioase.

în relațiile complexe care 
domină în mișcarea muncito
rească internațională, Parti
dul Comunist Român și secre
tarul său, general, Nicolae 
Ceaușescu, pornesc de la prin
cipiul fundamental: fiecare 
partid, exprimînd interesele 
clasei sale muncitoare și ale 
poporului său și luptînd pen
tru construirea cu cit mai 
mult succes a socialismului în 
țara sa, își îndeplinește, totoda
tă, nemijlocit îndatoririle și 
sarcinile sale internaționaliste, 
în conformitate cu aceasta, 
comuniștii români se pronunță 
în mod consecvent pentru re
lații de solidaritate și pentru 
un dialog egal și tolerant în
tre parteneri, care să ducă la 
depășirea divergențelor, la a- 
propiere, la unitate, egalitate 
în lupta pentru țelurile prin
cipale ale mișcării muncito
rești internaționale. Textele 
din această culegere contri
buie la cunoașterea mai apro
piată a aportului lui Nicolae 
Ceaușescu la examinarea pro
blemelor naționale și interna
ționale cu privire la relațiile 
dintre popoare, în special în
tre țările socialiste, la proble
mele suveranității și egalității, 
ale răspunderii față de apăra
rea relațiilor sociale și socia
liste și la multe alte teme pri
vind preocupările române și 
mondiale de actualitate.

în lume există o cunoaștere 
Insuficientă a dezvoltării in
terne a societății românești. 
Respectul față de activitatea 
Internațională și față de rolul 
Republicii Socialiste România 
este însoțit de o insuficientă 
cunoaștere și înțelegere a preo
cupărilor și proceselor intern® 
ale țării. România înfăptuiește 
o transformare foarte impor
tantă pe baza unei largi in
dustrializări, concomitent cu 
eforturile sale pentru dezvol
tarea sistemului politic și so
cial-economic al țării. Ținînd 
seama de ce s-a înfăptuit pînă 
•cum și de aspirațiile care

Ceaușescu
există, este evidentă prezența 
proceselor dinamice, care, în 
condițiile specifice românești, 
duc nu numai la ridicarea ni
velului economic al țării pe c 
treaptă superioară, ci și ia 
democratizarea relațiilor po
litice și sociale, la construirea 
unei societăți socialiste mo
derne. Este evident fapul că 
în aceasta se reflectă cunoaș
terea profundă a unității din
tre procesul dezvoltării inter
ne social-economice și dezvol
tare^ activității țării pe plan 
internațional. Fără îndoială că 
al X-lea Congres al P.C.R., 
prin raportul secretarului ge
neral, Nicolae Ceaușescu, prin 
hotărîrile sale, a confirmat 
concepția despre complexita
tea și interdependența acestor 
procese, a trasat noi căi și me
tode ale dezvoltării dinamice 
a societății românești. De o 
deosebită importanță în acea
stă carte — cînd este vorba 
despre industrializarea țării, 
avîntul agriculturii, descen
tralizarea și democratizarea 
mecanismelor de stat și sociale 
— este faptul următor : socia
lismul în România trebuie să 
corespundă condițiilor româ
nești și să exprime aspirațiile 
clasei muncitoare, ale întregu
lui popor român, astfel îneît 
toate măsurile practice luate 
în acest scop să fie caracteri
zate printr-o participare din 
ce în ce mai largă a oameni
lor muncii la realizarea lor. în 
acest sens, cartea de față poa
te fi o mărturie a evoluției 
clare a sistemului român, de la 
conducerea administrativă 
centralizată, la înfăptuirea de
mocrației socialiste, în care cei 
ce muncesc capătă din ce în 
ce mai multe drepturi și răs
punderi.

Este pregnant angajamen
tul general al lui Nicolae 
Ceaușescu în viața și dezvol
tarea socială a României, lar
ga cunoaștere a diferitelor sfe
re de muncă și viață ale socie
tății românești, curajul în 
definirea problemelor și indi
carea modalităților și căilor 
prin care ele pot fi rezol
vate.

Autorul arată că în această 
carte sînt prezente toate pro
blemele și toate realitățile con
stante interne și internaționa
le în care se construiește o 
Românie modernă, socialistă. 
„Cititorului nostru multe pro
bleme îi vor fi cunoscute, de
oarece și noi ne-am confrun
tat și ne confruntăm cu ele. 
După cum îi vor fi cunoscute și 
țelurile către care aspiră po
porul român, deoarece în mare 
măsură ele reprezintă și pe ale 
noastre proprii. Autorul în
suși, om de stat al cărui nume 
relevă deja o epocă a dez
voltării și luptei românești, ne 
va deveni și mai apropiat și 
acesta este cel mai prețios fapt 
pe care o carte poate să-1 ofere 
cititorului ei.Nouă ne este plă
cut, în special, să putem spune 
și că această carte este una 
din mărturiile ce fac dova
da că poporul român și preșe
dintele lui dau o prețuire 
deosebită prieteniei și colabo
rării cu popoarele Iugoslave, 
de care îl leagă multe interese 
și aspirații comiune, care nu 
sînt de dată recentă și despre 
care se poate spune, într-ade- 
văr, că sînt profunde și înde
lungate1*, scrie în încheiere 
Dimce Belovski.

• DUMINICA A SOSIT LA 
HELSINKI Vladimir Semionov 
locțiitor al ministrului afaceri
lor externe al Uniunii Sovietice, 
pentru a lua parte la cea de-a 
3-a fază a convorbirilor sovie- 
to-americane privind limitarea 
armamentelor strategice. Con
vorbirile vor începe luni. In 
ziua sosirii, Vladimir Semionov 
a avut o scurtă intilnire cu șe
ful delegației americane, Ge
rard Smith.

SCRUTINUL
TANZANIAN

în Tanzania au avut loc vineri 
alegeri prezidențiale, legislative 
și comunale la oare au participat 
peste 5 milioane de alegători. Toți 
candidații aparțin partidului de 
guvemămînt Uniunea Națională 
Africană din Tanganika și Zanzi
bar (Tanu). Pe întreg cuprinsul 
țării au fost organizate 17 000 de 
centre de votare.

Candidatul unic pentru postul 
de președinte al republicii este

LUCRĂRILE
ADUNĂRII

BUDAPESTA 1 — Cores
pondentul Agerpres. Alexan
dru Pint ea. transmite: Cea 
de-a 8-a Adunare a Federație: 
Mondiale a Tineretului De
mocrat, ce se desfășoară în ca
pitala ungară, își continuă lu
crările în cadrul comisiilor.

în comisia consacrată secu
rității și cooperării europene, 
Dheorghe Prisăcaru, membru 
în delegația U.T.C., a subli
niat sprijinul ferm pe care ti
neretul mmân împreună cu 
întregul popor, îl acordă efor
turilor consacrate stabilirii u- 
nui climat de bună înțelege
re intre popoarele continen
tului, amintind inițiativele 
U.T.C. în acest sens, printre 
rare „masa rotundă* de la 
Snagov.

Delegatul român Ieremia 
Cazacu a luat cuvântul în co
misia consacrată solidarității 
cu lupta popoarelor din Indo
china. Vorbitorul a reliefat 
sprijinul activ, multilateral 
pe care tineretul român îl dă 
cauzei drepte a popoarelor din 
Indochina în lupta contra a- 
gresiunii americane.

în comisia care analizează 
situația din Orientul Apro
piat, Gh. Prisăcaru a expri
mat solidaritatea tineretului 
român cu lupta tineretului și 
popoarelor arabe, s-a pronun
țat pentru soluționarea poli
tică a conflictului din Orien
tul Apropiat, potrivit rezolu
ției Consiliului de securitate 
din noiembrie 1967.

în comisia privind lupta 
contra colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru solida
ritate cu popoarele coloniilor 
portugheze și din Africa a luat 
cuvîntul Eugeniu Obrea, care 
a arătat că tineretul român 
sprijină pe deplin fără rezerve 
aspirațiile de libertate și in
dependență ale popoarelor a- 
suprite.

Intervențiile delegației 
U.T.C. s-au bucurat de un 
viu interes.

Delegația română

la Santiago de Chile
SANTIAGO DE CHILE 1. 

(Agerpres). — Corespondență 
de la Eugen Pop : La invita
ția guvernului chilian, dum:- 
nică au sosit la Santiago de 
Chile, tovarășii Gheorghe Ra
dulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România ți 
George Macovescu. prim- 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, care vor parti
cipa la instalarea noului pre
ședinte al Republicii Chile și 
la festivitățile prilejuite die 
acest eveniment. Pe aeroport, 
delegația română a fost in

Rene Con- 
reprezentan- 
președintelui 
Rojas, direc-

timpinată de 
cha, ambasador, 
tul personal al 
republicii. Rene 
torul protocolului și de repre
zentantul militar al președin
telui republicii.

O gardă militară a prezen
tat onorurile șefului delega
ției române.

De asemenea, sîmbătă a so
sit la Santiago de Chile dele
gația Uniunii Generale a Sin
dicatelor din Republica Socia
listă România, condusă de 
Ion Cotoț, secretar al Consi
liului Central al U.G5.R.

Sărbătoarea Etiopiei
Poporul etiopian sărbătorește 

astăzi ziuo sa națională — cea 
de o 40-a aniversare a încoro
nării împăratului Haiile Selas
sie I.

Pămînt ol unei străvechi isto
rii și civilizații, Etiopia dep--e 
în prezent, ca și celelalte state 
africane, o susținută activitate 
pentru dezvoltarea economi
si culturii naționale, pentru va
lorificarea resurselor materiale 
și umane, pentru 
velului de trai al 
scriindu-se pe 
progresului.

In cadrul unui 
gram de dezvoltare cu o durata 
de două decenii, se urmărește 
o sensibilă (jeștere a produc
ției industriale, extinderea ba
zei energetice, diversificarea și 
sporirea producției agricole. Pe 
harta țării au apărut noi între
prinderi, sisteme de irigații, 
construcții social-culturole. O 
mare atenție se acordă dezvol
tării învățămîntului, tn vederea

ridicarea nt- 
poporului, In- 
coordonateie

amplu pro-

formă ni codrelor de specialiști 
autohtoni.

Pe planul relațiilor externe. 
Etiopia promovează o politică 
de pace și colaborare, de ne- 
aderare ic b'ocurile militare, 
m 'tind pen*nj lichidarea rămă- 
ț.'e or colonialismului și întă
rirea unității s*ate!or cfriccne

Intre România și Etiop o — 
deși situate la mu ce kilometri 
d’stanță unc de alta și avind 
sisteme soclal-politice diferite 
— s-au statemeit relații de 
prietenie și colaborare multila
terală. Aceste relații, care au 
primit impulsuri puternice prin 
schimburile de delegații la di
verse niveluri dintre cele două 
țări, cunosc o continuă dezvol
tare, in interesul celor două po
poare, al destinderii și colabo
rării internaționale.

Cu prilejul sărbătorii națio
nale, poporul român, tineretul 
României, urează poporului 
etiopion noi succese pe calea 
progresului, prosperității și pă
cii.

* *

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Ma
iestății Sale Imperiale HAILE SELASSIE L împăratul 
Etiopiei, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de a 40-a aniversări a încoronării Ma
iestății Voastre — Ziua națională a Etiopiei — sînt bucuros 
să vă adresez calde felicitări ți cele mai bune urări de pace 
și progres poporului etiopian prieten.

Imagine din Addis Abeba, capitala Etiopiei : clădirea Parlamentului.

CONFRUNTĂRI
CU TIMPUL ISTORIC

ADRIAN VASILESCU

♦

mărturii 
in muzee 
plăci co- 
reconsti- 

al
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Despre Sarajevo știam, din 
cărțile de istorie că este lo
calitatea unde 1* 28 iunie
1914 au fost asasinați prin
țul moștenitor al tronului 
habsburgic și sofia sa. Eve
nimentul, care la vremea a- 
ceea a produs senzație in în
treaga lume, a servit drept 
pretext in declanșarea primei 
conflagrații mondiale. Pentru 
omenirea îngrozită de război, 
acest ..casus belii" avea să fie 
repede împins in umbră de 
alte numeroase episoade. Dar 
pentru locuitorii centrului de 
reședință al Republicii Bosnia
— Hertegovina. el a rămas 
• verigă distinctă dintr-un 
imens lanț de frămintări is
torice. Numeroase
— documente aflate 
sau case memoriale, 
memorative etc. — 
tuie un admirabil tablou 
luptelor pentru libertate, in
dependentă și progres social, 
care s-au purtat pe aceste 
meleaguri. Era in 1878 cind 
marile puteri europene, în
trunite in Congresul de la 
Berlin, au decis ca Bosnia și 
Hertegovina să treacă sub o- 
cupația imperiului austro-un- 
gar. Peste 53 de ani, in 1941. 
o nouă invazie și-a așternut 
norii negri. amenințători. 
După ce armatele Germaniei 
naziste au ocupat Sarajevo, 
Hitler a hotărit anexarea 
Bosniei și Herțegovinei la 
Reichul fascist. Intre aceste 
două momente dramatice ale 
istoriei, aici s-a consolidat o 
puternică mișcare revoluțio
nară, care avea să cunoască, 
in iarna anului 1942, o încu
nunare memorabilă : prima 
Brigadă Proletară, străbătinil 
munții pe un ger de minus 
32 de grade, a pornit lupta 
de partizani împotriva cotro
pitorilor.

Astăzi, la Sarajevo, oame
nii vorbesc cu mindrie des
pre trecutul istoric al orașu
lui. Numeroși tineri, îndeo
sebi studenți, atunci cînd in- 
tilnese vizitatori din alte țări, 
se oferă să relateze amănun
te despre faptele de eroism 
ale înaintașilor, să desprin
dă semnificațiile unor perioa
de bogate in confruntări is
torice, să comenteze eveni
mentele soeial-politice mai 
importante. Este un gest care 
exprimă nu numai amabili
tate, ei și satisfacția de a 
face cunoscut trecutul Istoric 
fără de care nu poate fi în
țeles prezentul.

JSe spună — afirma Todor 
Secoșan, student la Drept — 
că popoarele fericite n-au is
torie. Este un neadevăr. Is
toria, oridt de aspră, de ne
dreaptă ar fi, constituie un

real factor de experiență, o 
sursă de învățăminte". In
tr-adevăr, actuala dezvoltare 
a orașului Sarajevo — im
portant centru industrial, ști
ințific și cultural al R.S.F. 
Iugoslavia — poartă pece
tea unei experiențe dobindi- 
te in perioadele de frămin
tări politice și sociale, care 
au influențat hotăritor soar
ta națiunii. Ascensiunea pe 
care o cunoaște astăzi Sara
jevo se încadrează in contex
tul general al succeselor ob
ținute de Iugoslavia în con
strucția societății socialiste. 
Politica de făurire a unei 
economii moderne, pe baza 
tehnologiei contemporane, a 
cuceririlor științei, de ridica
re a standardului de viată, 
de valorificare a resurselor 
spirituale, are o înriurlre di
rectă asupra tuturor regiuni
lor țării și Sarajevo benefi
ciază plenar de roadele a- 
cestel politici.

înainte de eliberare, orașul 
se mîndrea doar cu bogata 
sa istorie și cu secularele 
sale vestigii de artă și cultu
ră. Anii de după 1944 i-au a- 
dăugat insă o puternică stră
lucire. prin valorificarea bo
gatelor resurse naturale și a 
experienței oamenilor. De-a 
lungul vremurilor, aici s-a 
consolidat o lume bogată de 
valori economice, politice, e- 
tice demne de prețuire. A- 
ceste valori determină astăzi 
impulsul interior al unei dez
voltări pe multiple planuri. 
Intr-un superb amfiteatre na
tural (aceasta este imaginea 
pe care Sarajevo, așezat pc 
versantul muntelui Trebevici, 
o oferă vizitatorilor săi) via
ța cotidiană se desfășoară tre
pidant : activitatea industria
lă, traficul intens de pe ma
rile bulevarde, dinamismul 
arterelor comerciale moderne 
se completează cu forfota 
haotică din bazarul care mai 
păstrează specificul tipic o- 
riental. Dar cea mai puterni
că ascensiune o cunoaște! în- 
vățâmîntul. încă in vremurile 
cind oamenii de pe aceste 
meleaguri se aflau sub dic
tatul orb al unor relații so
ciale a căror esență n-o pu
teau influenta direct, pasiu
nea pentru învățătură și pen
tru dezvoltarea școlii de toa
te gradele se afirma spon
tan, in focul luptei pentru 
descătușarea personalității u- 
mane. Acum, insă, procesul 
de dezvoltare și perfecționare 
a școlii a dobindit un carac
ter organizat, beneficiind de 
sprijinul întregii societăți. 
Actualul an de tnvătămint 
(1970—1971) a atras in institu
țiile școlare elevi și studenți 
intr-un număr care depășeș-

te totalitatea locuitorilor ora
șului din perioada antebeli
că. Exemplul este edificator 
pentru atenția de care se 
bucură acțiunea de ridicare 
culturală a tineretului, de for
mare a cadrelor de specia
liști.

Am vizitat Universitatea. 
Ceea ce impresionează in 
primul rînd aici este o per
fectă coordonare intre pre
ocupările de studiu și grija 
pentru o permanentă moder
nizare a învățămîntului. In
tr-un dialog, Marica Luburici, 
care studiază limbile străine, 
a subliniat îndeosebi dorința 
studențimii de a se încadra 
activ în raporturile sociale 
fundamentale ale societății 
contemporane, de a da dova
dă de dinamism, de a con
tribui efectiv la dezvoltarea 
tării. Așa se explică și ges
tul făcut de un mare număr 
de studenți din localitate, care 
în vara aceasta s-au înca
drat în activitatea producti
vă sau au participat Ia ac
țiunile de muncă organizate 
în zonele afectate de cutre
mure.

Cu prilejul discuțiilor pur
tate în diferite facultăți am 
constatat că studențimea are 
posibilitatea să decidă și să 
acționeze corespunzător sen
sului politicii interne și ex
terne a Iugoslaviei. Pe plan 
intern, obiectivele cincinalu
lui 1971—1975, care oglin
dește fidel interesele tuturor 
republicilor, propunindu-și să 
asigure stabilitatea economi
că, condiții favorabile pentru 
o perpetuă ascensiune a efco- 
nomiei, științei, invățămintu- 
lui și culturii, ii stimulează 
dorința de a deveni subiect 
activ în făurirea noii orîn- 
duiri socialiste. In ceea ce 
privește relațiile internaționa
le, faptul că Iugoslavia, este 
profund angajată in promo
varea colaborării internațio
nale, asigurarea păcii, respec- 
tarea independentei și suve
ranității tuturor țărilor, înlă
turarea divizării Europei, de
termină adeziunea studenți
lor din Sarajevo la actele po
litice înfăptuite de Uniunea 
Comuniștilor și de guvern.

...Am plecat din Sarajevo 
intr-o seară de toamnă. Era 
insă o vreme splendidă, par
că primăvăratică. Pe străzile 
aglomerate oamenii, bine dis
puși, se îndreptau către mu
zee, cinematografe, teatre, 
restaurante sau se plimbau. 
Parcurile erau dominate de 
cîntecele și glumele tinerilor. 
Orașul își încheia o zi de 
viafă senină, cîștigată de-a 
lungul unei istorii zbuciu
mate.

Școală și dezvoltare
Problemele învățămîn- 

tului sînt și în Venezuela 
la ordinea zilei. Ele pre
ocupă cercuri dintre cele 
mai largi din tara latino- 
americană. Un recent se
minar, pe scară națio
nală, organizat la Cara
cas a definit cerințele 
dezvoltării și modernizării 
școlii ca „o necesitate 
prioritară".

Seminarul, desfășurat cu par
ticiparea reprezentanților gu
vernului, cercurilor economice

s3 u rt
actualul șef al statului, Julius 
Nyerere. Potrivit rezultatelor par
țiale date publicității, pentru 
insulele Zanzibar și Pemba, 
președintele Nyerere a obținut 
o majoritate absolută de 183 657 
din 185 691 voturi exprimate.

SUEDIA
Șl PIAȚA COMUNĂ
• GUVERNUL SUEDEZ con

sideră în prezent că problema 
unei aderări depline a Suediei 
la Piața comună este exclusă, 
se afirmă în revista de infor
mații a televiziunii suedeze 
„RAPPORT". Această atitudi
ne a fost relevată, precizează 
revista, cu ocazia unei recente 
reuniuni a membrilor guvernu
lui cu ambasadorii Suediei acre
ditați în țările Pieței comune, 
în țările scandinave, în Marea 
Britanie și Elveția. Autorul ar
ticolului din „RAPPORT" apre
ciază în continuare că cel mai 
probabil pare încheierea unui 
acord comercial formal cu Pia
ța comună, guvernul suedez 
considerînd, de asemenea, mai 
puțin dezirabilă vreo altă 
formă de asociere la C.E.E.

RĂPIRE
LA BOGOTA

In noaptea de sîmbătă 
spre duminică intr-un salon 
de dans din localitatea fran
ceză Saint-Laurent du Pont, 
în apropiere de Grenoble, a 
izbucnit un incendiu care a 
surprins în clădire un mare 
număr de tineri. Bilanțul a- 
cestei catastrofe este tragic: 
142 de cadavre calcinate 
dintre care numai 10 au pu
tut fi identificate și 10 ră
niți, cei mai mulți cu grave 
arsuri. Din cei aflați în clă
dire au scăpat cu viață nu
mai 20. Interiorul sălii de 
dans a oferit o viziune dan- 
tescă. Deși pompierii au so
sit foarte rapid, în mai puțin 
de 10 minute ei au fost la 
fața locului , n-au putut îm
piedica această catastrofă. 
Se presupune că incendiul a 
fost provocat de la o țigară 
care a fost aruncată din 
neatenție pe o haină de bla
nă. Interiorul sălii decorat 
în poliester, și mobilierul 
de carton presat au făcut ca 
incendiul să ia rapid pro
porții. întreaga regiune este 
cuprinsă de o profundă du
rere.

• AGENȚIILE INTERNA
ȚIONALE DE PRESA anunță 
că deputatul columbian Bias 
Alfonso Riano a fost răpit sîm- 
bătă de un grup de persoane 
necunoscute. Potrivit declara
țiilor unui purtător de cuvint 
al poliției din Bogota, deputatul 
columbian se îndrepta cu auto
mobilul spre casă, cind a fost 
oprit de persoane necunoscute. 
Blas Alfonso Riano este de
putat din partea partidului de 
opoziție — Alianța Națională 
Populară — al cărui lider este 
fostul președinte al Columbiei. 
Gustavo Rojas Pinilla.

începute sîmbătă, alegeri
le generale pentru desemna
rea viitorului președinte al 
Republicii Democrate Congo 
(Kinshasa) pe următorii șapte 
ani au continuat ieri. Agen
țiile de presă evidențiază 
prezentarea în masă a alegă
torilor în fața urnelor.

Primele rezultate comuni
cate sîmbătă seara de Minis
terul de Interne arată că a- 
proape toți alegătorii s-au 
pronunțat pentru reînnoirea 
mandatului actualului preșe
dinte al țării, generalul Jo
seph Desire Mobutu.

AGENDA CONVORBIRILOR
SCHEEL - SCHUMANN

• WALTER SCHEEL, minis
trul afacerilor externe al R.F. 
a Germaniei, va sosi astăzi la 
Paris, tntr-o vizită oficială, 
pentru a avea întrevederi cu șe
ful diplomației franceze, Mau
rice Schumann. Călătoria lui 
Walter Scheel în capitala Fran
ței se înscrie în ciclul de con
sultări periodice prevăzute prin 
Tratatul de cooperare franco— 
vest-german din 1963. Observa
torii politici din Paris aprecia
ză că un loc important în ca-

doi 
acor- 
unei 

europene

drul discuțiilor dintre cei 
miniștri de externe va fi 
dat problemei convocării 
conferințe generale 
pentru securitate, precum șî re
lațiilor Est-Vest. Ministrul de 
externe vest-german îl va in
forma, de asemenea, pe colegul 
său francez despre rezultatul 
întrevederilor pe care le-a avut 
la Frankfurt cu ministrul de 
externe sovietic Andrei Gro- 
mîco.

și a unor personalități din rîn- 
dul cadrelor didactice a avut 
ca obiect examinarea „stadiului 
actual, a necesităților și pers
pectivelor sistemului de învotă- 
mînt venezuelian, în conexiune 
cu dezvoltarea economică a tă
rii14. Concluzia centrală care a 
reieșit după două zile de dez
bateri și după analizarea unor 
ample studii efectuate anterior, 
concluzie cristalizată și în refe
ratul final-sinteză, este că „dacă 
Venezuela nu va rezolva opera
tiv și eficace imperativul unui 
sensibil progres în domeniul 
școlii atunci ea nu va putea 
privi cu încredere în viitor".

în diversele grupuri de lucru 
s-a atras atenția, printre altele, 
asupra necesității îmbunătățirii 
procesului de învățămînt și a 
rețelei școlare atît sub aspectul 
sporirii sensibile a numărului de 
cadre formate cît și al sporirii 
calității cunoștințelor predate. 
Dr. Oscar Palacio Herrera, re
putat specialist în domeniul pe
dagogiei, a remarcat necesita
tea diversificării pregătirii șco
lare și universitare în țară, 
un accent important fiind 
pus pe pregătirea de ca
dre necesare industriei petro
liere, una din principalele ra
muri economice ale Venezuelei. 
S-a remarcat, la seminarul de 
la Caracas, că dacă nu vor fi 
luate la timp măsuri precise, a- 
tunci, în anul 1980, economia 
venezueliană va ajunge „într-un 
stadiu dificil* din cauza lipsei 
aproape acute de cadre cu 
înaltă calificare și chiar cu o 
calificare medie.

■ Care sînt piedicile în calea 
realizării unui progres serios în 
domeniul învățămîntului ? Răs
punsul a fost dat de participan- 
fii la seminarul amintit care au 
subliniat (lucru oglindit în docu
mentul final-sinteză) că „proble
mele economice și sociale sînt 
cele care creează cele mai mari

obstacole și provoacă cele mai 
serioase carențe în stadiul ac
tual al școlii venezueliene*. In
tr-adevăr, în condițiile menți
nerii actualului sistem de admi
tere în institutele de învăță- 
mînt mediu și superior, taxele 
mari care trebuie plătite de 
elevi și studenți constituie, în 
fapt, o barieră în calea multor 
tineri talenfați dar provenind 
din familii nevoiașe. Problema 
acestor taxe mari care trebuie 
plătite pentru a putea participa 
la examenul de admitere, ca și 
problema, încă și mai dificilă 
pentru tineri, a taxelor prohibi- 

în 
în 
în

five ce trebuie acoperite 
timpul anilor de frecvență 
licee si universități, se află 
studiul autorităților.

Unele proiecte, devenite 
cent cunoscute, prevăd ca

re-
------, ,--------- — în 

anul 1980 numărul studenților 
să crească masiv, ajungînd la 
200 000, iar bugetul general al 

la
a-

universităților să se ” ridice 
1,3 miliarde bolivari. Din _ 
ceastă sumă, însă, mai bine de 
două treimi, adică 900 milioane 
balivari vor trebui să provină 
din taxe plătite de studenți. 
Tocmai de aceea se fac auzite 
glasuri care cer un mai mare 
efort al statului pentru dezvol
tarea școlilor medii și superi
oare, asigurarea unei demo
cratizări a universității care să 
fie efectiv deschisă în viitor ti
nerilor din toate categoriile so
ciale. Acesta este, de altfel, 
unui din obiectivele esențiale 
ale reformei universitare reven
dicate de cercuri largi ale uni
versitarilor și de masele stu
dențești. Este tocmai ceea ce 
exprimă sintetic un recent me
moriu adresat guvernului de Fe
derația Centrelor Universitare 
cînd afirmă revendicarea unei 
„reforme pozitive care să ridice 
substanțial valoarea școlii ca 
instrument al dezvoltării țării*.

E.R.
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