
DE 8 MARTIE
Cuvîntul nu poate si se 

ridice la înălțimea frunții, 
gtndului i-ar trebui ceva tn 
plus pe care ființa lui îl cere 
inimii ca să omagieze, să 
alcătuiască prin graiul slovei 
măcar un palid elogiu al 
frumuseții ei fizice ți morale 
unite în chip nedespărțit de- 
alungul unei vieți de om. 
Dintre toate versurile, scrise 
și nescrise, ale lumii există o 
asociere de cuvinte mai 
inspirată decît toate acestea: 
tovarășa de viață. Iată po
emul vibrînd de forța recu
noștinței, iată expresia ro
tunjind o viață de om dă
ruită cu uitare de sine și 
binefacere ascunsă modest de 
lume, lumii. Neamul româ
nesc a născut tn istoria sa 
femei bărbate care au împăr
țit cu soții lor destinul vre
murilor de bejenie, au găsit 
în ele puterea de a privi cu 
semeție peste tristețile zilei 
numai cu forța pe care le-o 
dădea durerea de a da viață 
viefii. Istoria mai veche și 
mai nouă a neamului a gă
sit tn această întovărășire 
lexicală invocarea recunoș-

EU)
tinței noastre pentru cea ca
re, din nespusa ei iubire de 
lumină și de viață, din eroica 
solidaritate de clasă contra 
întunericului și obidei, a pur
tat alături de tovarășul ei de 
viață puterea și mîndria de 
a rezista cu înaltă demnitate 
prigoanei la care erau su
puși comuniștii, de a găsi în 
adîncul sufletului ei resursele 
morale și fizice necesare re
zistenței în greii ani ai îm
potrivirii.

Ai suferit alături de el cînd 
copoii vremii v-au despărțit 
prin gratiile închisorii, ai 
împărțit cu el același destin 

l comunistului luptînd cu 
1 rețul vieții tale pentru bi
cele poporului din care cu 
toții facem parte, te-ai bu
curat. alături de el, alături 
de toți oamenii de bună C’e- 
dință de victoria n astră de 
clasă, ai sacrificat sfintele ore 
ale familiei, pentru a da noi 
dimensiuni proverbialei dlr- 
zenii, capacității de muncă 
luptei fără osteneală, calită
ți recunoscute ale tovarășu
lui tău de viată, calități de 
neînstrăinat ale devotamen
tului pentru cauza revoluției 
și pentru 
nostru.

Peste tot 
delicatețea 
delicatețea 
să-ți mîngîi și să-ți crești co
piii, delicatețe care înflorește 
bunele intenții ale celor din 
jur. Peste tot e nevoie astăzi 
de mîinile tale care știu și 

'. aline durerea și să adau
ge', o dimensiune în plus la 
ceia ce construim, la ceea ce 
înălțăm spre frumusețea a- 
cestui pămînt.

De modestia ta care pune 
văl discret peste energia bra
țelor și spiritului tău, nu as- 
cunzînd-o de lume, ci oferin
d-o lumii: cu aceeași discreție 
cu care prezența ta echili
brează pasiunile și patimile 
omenești, este astăzi nevoie 
ca oricînd și poate mii mult 
căci discreția gestului nutreș
te vrednicia brațelor și a 
minții și le înalță necontenit.

Uitarea de sine e bine
facerea ascunsă de lu
me cu care contribui lo îm
plinirea, de către omul care 
ți-e cel mai drag din lume, 
cauzei noastre comune, do- 
toria zilnică pe care o umpli 
cu cea mal desăvlrș'tă sim
plitate și cu cea mai auten
tică demnitate; puterea ta 
de dăruire găsește suficiente 
energii și pentru munca de 
creație pe care o desfășori 
spre binele poporului, pentru 
ca și astfel istoria și obiceiu
rile pămîntului nostru sfînt, 
apele și pădurile, munții și 
înălțimile lui, demnitatea și 
puterea poporului către 
care sîntem cu toții răspun
zători să vesnicească în timp.

Pentru nespusa ta iubire de 
lumină, de viață, de mai bi
ne îți sărut mina, mamă și 
soție, femeie !

cauza poporului

e nevoie astăzi de 
ta sufletească, de 
cu care ai știut

I ^'^-oteca Cem,^ 
J ^«S'ona'ă 
L2fu.n"'doar«'C>eva I

ZIUA FEMEII

Foto : EM. COJOCARU

Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Întreprinderi
FRUNTAȘE

RAMURĂp E
• Pe ramura transporturilor navale și aeriene 

a fost declarată fruntașă DIRECȚIA NAVIGA
ȚIEI MARITIME CONSTANTA. în sectorul 
transporturilor de mărfuri, creșterea parcului de 
nave cu încă 6, exploatarea acestora în condiții 
mai bune și extinderea relațiilor de transport, 
au avut ca urmare depășirea planului anual cu 
31,51 la sută. Exprimate în tone / mile, transpor
turile de mărfuri cu flota maritimă au fost anul 
trecut aproximativ la nivelul realizărilor din 
întregul plan șesenal.
• Dintre cele peste 2 000 de cooperative de 

consum sătești din țară, steagul roșu și titlul de 
fruntașă pe ramură în întrecerea socialistă pe 
anul trecut au revenit COOPERATIVEI DE 
CONSUM DIN COMUNA AGIGEA. județul 
Constanța.

(Agerpres)

„COMBUSTIBILUL"
C E

O oră de matematică, de 
română sau fizică, de chimie 
sau desen, poate avea pentru 
adolescentul aflat la prima 
expunere a profesorului, o 
semnificație egală cu desco
perirea unui univers. Intre 
el și materia respectivă se 
naște astfel, pe neașteptate, 
o legătură ce poate deveni 
coordonata principală a dez
voltării sale ulterioare. De 
fapt momentul a fost pregă
tit de sensibile acumulări 
cantitative, de zile și nopți 
petrecute în intimitatea căr
ților. „Obligația" de a învăța 
s-a transformat încetul cu 
încetul în nevoia, în pasiu
nea studiului. Tînărul ma
tematician Dan Dobrescu, pe 
care îl am în față, este unul 
din oamenii pentru care stu
diul a devenit un „modus vi- 
vendi", o condiție a împli
nirii profesionale. Laureat al 
olimpiadei de matematică și 
fizică — ediția 1958, 
„șef de promoție" al 
facultății de matematică-me-
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canică a Universității 
București, el este astăzi 
unul din apreciații cer
cetători ai Institutului 
de proiectări aparataj 
electrotehnic și instalații 
de automatizare din Capi
tală I.P.A., trei inițiale în- 
tîlnite pe coperțile proiecte
lor instalațiilor pentru auto
matizarea proceselor de pro
ducție din industria petro
chimică și minieră, construc
toare de mașini și materiale 
de construcție. Trei inițiale 
indisolubil legate de elabo
rarea instalațiilor de teleme- 
canică și de centralizare e- 
lectrodinamică a stațiilor 
C.F.R. Ultima lucrare de 
mare complexitate, comanda- 
program pentru strungul 
S.R. 400 — omologată în a- 
nul 1967 — este de natură să 
dea imaginea valențelor co
lectivului său. „Cele 2 faze 
finale — proiectul de exe
cuție și prototipul — care 
deobicei necesitau un an, au 
fost terminate în numai 
două luni". Grăitor pentru 
capacitatea colectivului, pen
tru operativitatea cu care 
a fost rezolvată tema dată 
spre rezolvare, dovadă certă 

.îndrăznelii" științifice.

Toate lucrările poartă în ele 
aceste însemne calitative ale 
oamenilor de aici. Un motiv 
suplimentar de îngrijorare 
pentru cel sosit aici, în ce 
privește dilema — „cores
pund sau nu ?“.

...în 1965, proaspătul absol
vent a intrat în institut. De 
cîteva luni se constituise a- 
ici un colectiv pentru cerce
tarea siguranței în funcțio
nare la elementele electro
nice ale instalațiilor de auto
matizare. Problemă .abordată 
pentru prima dată în Româ
nia, de o însemnătate excep
țională pentru economia na
țională. Este cooptat în acest 
colectiv. Calculul probabili
tăților, statistica matematică, 
teoria informațiilor, învățată 
în facultate. îsi găsesc tere
nul aplicabilității. Enumeră 
cîteva din lucrările elabo
rate 
an : 
re a 
flex, .
de carbon, elemente din sis
temul U.N.I.L.O.G. Munca 
proprie de cercetare nu se 
rezumă, firește, numai la o- 
rele de program. Preocupă
rile continuă, sînt prezente 
în orice clipă.

în decursul ultimului 
siguranța în funcționa- 
condensatoarelor Stiro- 
rezistența cu peliculă

„Tot în domeniul matema
ticii aplicate, evident. Ele se 
concretizează în articole pu
blicate la revista : „Petrol și 
gaze". articole care abor
dează soluții vizînd creșterea 
eficienței economice la insta
lațiile de distilare ale produ
selor petroliere".

Noțiune, pasiune, perse
verență, împlinire, definito
rii pentru tinerii absolvenți 
ai școlilor de învățămînt su
perior, care reușesc să se 
integreze organic în atît de 
complicata activitate de cer
cetare și proiectare a insti
tutului. Ingineri, fizicieni, 
chimiști, economiști... Ingi
nerul Doru Hîrșan e încă 
în anul de stagiatură. A par
ticipat deja la elaborarea u- 
nui studiu pentru dotarea cu 
echipament de prelucrare a 
informațiilor destinat Com
binatului chimic Craiova. 
Modul în care a rezolvat 
complexele probleme, im
puse de o asemenea temă, 
i-a adus tînărului de 23 de 
ani, odată cu felicitările și 
noi taloane de încredere. I

La Palatul Marii Adunări Na
ționale s-au deschis joi diminea
ța lucrările celui de-al IV-lea 
Congres al cooperației meșteșu
gărești.

' La lucrări iau parte aproape 
400 de delegați, reprezentînd 
membrii cooperativelor meșteșu
gărești din întreaga țară.

'. Congresul, eveniment impor
tant în viața cooperației mește
șugărești, analizează munca des
fășurată în perioada care a tre
cut de la ultimul congres și va 
stabili măsuri pentru îmbunătă
țirea activității tn scopul satisfa
cerii tot mai largi a cerințelor 
populației.

La deschiderea congresului au 
asistat tovarășii Maxim Berghia- 
nu, Janos Fazekaș, Leonte Răutu, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Mi
hai Gere, Manea Mănescu, mem
bri ai C.C. al P.C.R. și ai Consi
liului de Miniștri, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, cadre de conducere din 
economie.

Sînt prezenți delegați ai orga
nizațiilor cooperatiste și simila
re din R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Chineză, 
R. D. Germană, Italia, R. P. 
Mongolă, R. P. Polonă, R. P. Un
gară, U.R.S.S., R. D. Vietnam.

Lucrările congresului au fost 
deschise de tovarășul Gheorghe 
Vasilichi, președintele UCECOM.

După alegerea prezidiului și a 
comisiilor de lucru, congresul a 
adoptat următoarea ordine de zi :

1. Raportul de activitate al 
a

Cuvîntul de salut
rostit de tovarășul

Janos Fazekaș

GH.
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DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, 

EDUCAȚIE RĂSPUNDERI

MARILE
FA MIL II"

Intersecții în perimetrul instala
ției de butadienă a fabricii de 
piroliză a Combinatului chimic- 

Pitești

„VA PRICEPEȚI 
LA FOTBAL?"
CITI
ÎN PAG.

AMÂNINTE
PRIVIND

CONCURSUL „Scînteii tineretului"
pentru returul campionatului național

Zilele trecute m-am întîlnit cu 
un prieten vechi pe care nu-1 
mai văzusem de ani de zile. La 
un moment dat auzisem că a co- 
borît în subteran și că vrea să 
se facă miner, apoi cineva mi-a 
zvonit că a intrat în armată, sau 
numai la o școală de ofițeri... 
Cert este că de mai bine de șase- 
șapte ani îi pierdusem urma... 
De obicei ne întîlneam cu prile
jul deplasărilor pe care le fă
ceam la Oradea și ne petreceam
cîteva ceasuri plăcute împreună 
fără să punem lumea la cale, 
fără să vorbim despre femei, des
pre fotbal... Mă invita în cămă
ruța lui de burlac tînăr (poate de 
aceea mi se părea surprinzător 
de ordonată ca o cameră în care 
ar fi locuit o femeie tînără și la 
locul ei). Fierbea cafea pe o tip
sie cu nisip adus special de la 
Eforie cu prilejul unui concediu 
și pe care o așeza direct pe jar. 
Mai mult tăceam sau ascultam 
noutăți din electronică, pasiunea 
Vieții sale. Știam că-i pare foarte 
rău că nu se înscrisese la-insti
tut dar, singur fiind (rămăsese 
astfel în timpul foametei) Marcu 
nu putea să-și permită să plece 
la București, student la cursurile 
de zi, cel puțin așa pretindea.

Abia mai tîrziu mi-am dat sea
ma că, într-adevăr, pretenția lui 
era un simplu subterfugiu. Mar
cu era îndrăgostit, cum se spune 
— pînă peste urechi și sentimen
tul său, care nu putea fi decît 
foarte puternic și pe cit de fier
binte pe atît de pătruns de serio
zitate îl împiedica să plece din 
orașul de baștină al iubitei sale.

Cînd „și-a dat drumul" — pen
tru că nici un îndrăgostit nu rab
dă prea multă vreme să țină în 
taină zbaterea inimii sale — am 
avut impresia că ascult un poem 
șoptit de cel mai inspirat oștean 
al lui Apollo.

Din respect pentru iubirea Iui 
și deopotrivă pentru marea du
rere ce avea să-i urmeze prefer 
să dau uitării lunga sa destăinui
re, prefer a mă preface că am 
uitat-o... Voi rezuma doar esen
țialul. Fata era, ce mai la deal la 
vale, ca toate fetele, poate o idee 
mai frumoasă decît cele obiș
nuite, farmecul ei fiind mai mult 
de „interior" mă refer la inte
riorul unei case, de pildă, a unei 
săli de cofetărie doar cu două 
mese... în public, în șuvoiul stră
zii devenea de o banalitate de
zarmantă, și mă miram cum de 
prietenul meu Marcu nu-și dă 
seama de acest lucru. E ade
vărat, de îndată ce rămînea în- 
tr-un simplu jerse cu fustița ei 
mereu ca proaspăt netezită cu 
fierul, cînd își peria părul nisi- 
piu, lung pînă la mijlocul spa
telui, fără să se uite în oglindă, 
privind în gol, surîzînd vag cine 
Știe cărui gînd sau imagine, ei 
da, atunci era într-adevăr fru
moasă, interesantă,. te sfiai parcă 
să mai vorbești tare sau să rîzi, 
să te comporți, cu alte cuvinte, 
normal, parcă ar fi emanat cine 
știe ce fluid electronic... Și îmi 
spuneam că poate Marcu recep-

PAVEL AIOANEI

(Continuare In pag. a Il-a)

Consiliului Uniunii Centrale 
Cooperativelor Meșteșugărești.

2. Raportul Comisiei de revi
zie a UCECOM.

3. Proiectul de lege privitor 
la organizarea cooperației mește
șugărești.

4. Raportul privind propune
rile de îmbunătățire a statutelor 
cooperativelor, 
UCECOM.

5. Alegerea 
VCECOM și a Comisiei de re
vizie.

Participanții la congres au pri
mit cu vii aplauze cuvîntul de 
salut rostit de tovarășul Janos 
Fazekaș, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al 
vicepreședinte al Consiliului 
Miniștri.

Trecîndu-se la ordinea de 
tovarășul Gheorghe Vasilichi

uniunilor și

Consiliului

P.C.R., 
de

ai,
a

(Continuare în pag. a Ul-a)

După ce a transmis delegaților 
și invitaților la cel de-al IV-lea 
Congres al Cooperației Meșteșu
gărești din țara noastră, tuturor 
membrilor cooperatori și lucră
torilor din această organizație sa
lutul cald al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat și al Con
siliului de Miniștri, tovarășul Ja
nos Fazekaș a spus :

în cei aproape 20 de ani de 
existență în cadrul economiei so
cialiste, cooperația din țara 
noastră a obținut succese remar
cabile. Conducerea de partid și 
de stat dă o înaltă apreciere ac
tivității cooperației meșteșugărești 
care, realizînd o gamă largă de 
servicii și un bogat sortiment de 
bunuri de consum, satisface o 
mare varietate de cerințe zilnice 
ale consumatorilor.

în ultimul timp au fost luate 
o serie de măsuri care au permis 
ridicarea în ansamblu a activită
ții cooperației meșteșugărești.

Ca urmare a dezvoltării în ritm 
susținut a economiei naționale, a 
creșterii sistematice a nivelului 
de trai material și cultural al po
porului nostru, sporesc în mod 
firesc, volumul și diversitatea so
licitărilor populației pentru lu
crări și servicii. Aceasta exprimă 
un fenomen caracteristic vieții 
mpdeme, constituind un indice 
al gradului de prosperitate și ci
vilizație.

De aceea, efortul principal al 
cooperației meșteșugărești trebuie 
îndreptat și în viitor spre diver
sificarea continuă și îmbunătăți
rea calitativă a serviciilor, cu a- 
tît mai mult cu cît în acest do
meniu mai există lipsă de opera
tivitate, întîrzieri în executarea 
la termen a comenzilor și chiar 
lucrări de slabă calitate.

Conducerile cooperativelor și 
uniunilor județene, Uniunea Cen
trală a Cooperativelor Meșteșu-

gărești sînt datoare să ia măsuri 
neîntîrziate pentru eliminarea cu 
desăvîrșire a acestor lipsuri ce 
umbresc munca bună a zecilor 
de mii de cooperatori pricepuți, 
lucrători care apără printr-o 
muncă conștiincioasă prestigiul 
meseriei lor.

Uniunea Centrală a Cooperati
velor Meșteșugărești trebuie să 
colaboreze mai strîns cu Uniunea 
Națională a Cooperativelor A- 
gricole de Producție și cu Uni
unea Centrală a Cooperativelor 
de Consum, pentru dezvoltarea 
armonioasă a rețelei unităților de 
deservire, astfel încît oamenii 
muncii de la sate să poată bene
ficia de servicii, fără a fi nevoiți 
să bată drumurile la oraș sau în 
alte locuri îndepărtate, fapt care 
înseamnă cheltuieli suplimentare 
de timp și de bani.

Concomitent este necesar să se 
extindă rețeaua unităților de pres
tări de servicii la orașe, să fie 
diversificate lucrările și îmbună
tățită calitatea lor. Cooperația 
meșteșugărească va trebui să pu
nă în centrul atenției sale, în e- 
gală măsură, dezvoltarea produc
ției de bunuri de consum.

Imensa bogăție a creației 
noastre populare trebuie să con
stituie un izvor nesecat de inspi
rație pentru meșteșugarii coope
ratori, care, cu îndemînarea și 
simțul lor artistic recunoscut, pot 
realiza o gamă largă și variată 
de produse de artizanat și de o- 
biecte de artă populară.

în continuare, vorbitorul a 
bliniat că în condițiile marii 
dustrii modeme, mecanizate 
automatizate, nu se restrînge,
dimpotrivă crește rolul coopera
ției meșteșugărești, ca urmare a 
sporirii solicitărilor pentru servi
cii și pentru produse de mică se
rie care completează sortimentul 
realizat de industria mare.

Prin măsurile luate de condu
cerea de partid și de stat pentru 
îmbunătățirea muncii în dome
niul planificării, aprovizionării, 
finanțării, stabilirii prețurilor și 
tarifelor și a cointeresării mate
riale, cooperației meșteșugărești 
i-a fost creat un cadru mai co
respunzător dezvoltării activității 
sale, pentru a deveni o industrie 
cooperatistă modernă.

Proiectul de Lege privitor la 
organizarea cooperației meșteșu
gărești, pe care-1 va dezbate Con
gresul dv., precum și Proiectul 
de Lege privind exercitarea me
seriilor de către meșteșugari în 
ateliere proprii, — proiecte ce 
urmează să fie supuse aprobării 
Marii Adunări Naționale — vor 
crea condiții și mai favorabile 
cooperației meșteșugărești și me
seriașilor particulari, în vederea 
creșterii contribuției pe care a- 
ceștia trebuie să o aducă la în
făptuirea hotărîrilor Congresului

su- 
in-

Și
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București, B-dul Magheru (Continuare în pag. a IlI-a)
Tsa

Mecanizatorii de la S.M.T. Cas
telu sînt de cîteva zile fruntași pe 
țară. Competiția care le-a adus a- 
cest titlu fusese tare, un număr 
sporit de S.M.T. concuraseră la ti
tlul de cel mai bun. Poiana Mare 
din județul Dolj, care preda acum 
steagul, Cuza-Vodă din Ialomița și 
stațiunea vecină, Chirnogeni, au 
obținut în anul încheiat, rezul
tate superioare care le dădeau 
dreptul de a fi fruntașe pe țară. 
Șt totuși S.M.T. Castelu a ieșit 
învingătoare. De ce ? Pentru că 
în anul trecut în cooperativele 
agricole deservite, a realizat cele 
mai mari producții cerealiere. 
Producția de grîu planificată a 
fost depășită cu mai mult de 900 
kg, ceea ce a dus la obținerea 
a 3244 kg. în medie la hectar 
pe o suprafață de 5579 hectare; 
producția de porumb a fost cu 
1000 kg mai mare decît cea 
planificată, realizîndu-se pe 
3921 hectare o medie de 4405 
kg la hectar. Foarte bună a fost 
și recolta de floarea-soarelui: 
2033 kg la hectar.

Desigur, chiar dacă nu ai vă
zut niciodată cîmpia de la nord- 
est de Medgidia — laboratorul 
de creație al mecanizatorilor de 
la Castelu — nu-ți este greu să-ți 
închipui că aceste rezultate sînt 
rodul unei munci de calitate. 
Orice mecanizator de alai fără 
a poseda savante cunoștințe eco
nomice îți va spune: important

este nu numai cit produci, dar și 
cu cit produci. Rentabilitatea, e- 
ficiența economică au fost și ră- 
mîn pentru mecanizatorii de aici 
coordonatele activității zilnice. 
Fiecare mie din cele 14 864 000 lei 
venit s-a realizat cu numai 666

rile producții. Recoltele bune din 
anul trecut au fost obținute în 
condițiile în care mecanizatorii 
de aici au reușit să execute pe 
fiecare hectar fizic 8,1 hantri. A 
trece cu tractorul în cursul unui 
an, de circa opt ori peste fiecare

SUPLIMENTUL
DE PRODUCȚIE 
AL MECANIZĂRII
(însemnări despre activitatea unui

S.M.T. fruntaș)

lei cheltuieli. Și așa a fost posi
bil să se obțină un beneficiu de 
5 030 000 lei, cu peste trei mi
lioane și jumătate mai mare. Ei 
au demonstrat practic că me
canizarea este drun ’ spre ma-

palmă de pămînt a celor opt co
operative agricole deservite, este 
o performanță, pe care n-au rea
lizat-o multe S.M.T.-uri, dar cu 
care cei din Castelu se pot mîn- 
dri. Ion Toma, inginerul șef ne

dezvăluia un secret general-va- 
labil, simplu dar, ca orice lucru 
simplu, greu de realizat: „tot 
timpul trebuie să ai la brigăzi, 
în capul locului, toate mașinile 
în perfectă stare de funcționare 
și oamenii pregătiți. Cine nu iz
butește acest lucru nu va reuși 
să scoată o producție maximă în 
condițiile avute și nici să-și rea
lizeze planul. Acum, în primă
vară, de exemplu, inginerul sau 
președintele de cooperativă nu 
te pot anunța că peste o săp- 
tămînă vei lucra cu grapa regla
bilă. Dar dacă mîine pămîntul 
se va zvînta și nu ai intrat cu 
grapa pe tarlaua de grîu și nu o 
faci nici peste o zi sau două, ai 
pierdut o lucrare. Dacă o prașilă 
nu ai făcut-o în timpul optim, în 
cît mai puține zile, atunci întîr- 
ziind-o o faci în locul celei care 
urma, nu mai reușești să execuți 
patru prașile cum am făcut noi 
anul trecut pe întreaga supra
față cu porumb."

Dar „secretul" își are și alte 
secrete. Mecanizatorii de la Cas
telu au reușit să impună desfă
șurării lucrărilor un ritm de cro
nometru în primul rînd prin re
pararea la timp și de bună cali
tate a mașinilor. De reținut că de 
trei ani de zile aici campaniile de

ION ȘEBBU

(Continuare în pag. a IlI-a)



SĂ DISCUTĂM DESPRE • SĂ DISCUTĂM DESPRE «SĂ DISCUTĂM-DESPRE.
*

• Ca elev, Alexandru N. din 
Cîmpina era considerat unul 
din „vîrfurile" generației sale. 
Nimeni nu se îndoia că el va 
ajunge o personalitate remarca
bilă, că va face ceea ce se nu
mește atit de prozaic „carieră". 
Profesorii l-au dat ca exemplu 
celor care l-au urmat, Alexan
dru devenise un student emi
nent, chiar dacă lucrul acesta 
nu se intîmplase imediat după 
terminarea liceului. Dorința lui 
era să devină medic, se pregă
tise intens, dar concurența mare 
șl cine știe ce alte motive l-au 
determinat să dea examen de 
admitere la biologie. N-a reușit. 
Mal tirziu, s-a aflat că Alexan
dru e student la... agronomie. 
N-avea importanță facultatea, 
esențial rămînea faptul că, da
torită inteligenței, capacității, 
talentelor sale multiple, reușise 
totuși, la o facultate.

Zilele trecute îl „descopăr* pe 
Alexandru N. intr-o bibliotecă 
a unei mari instituții din 
Capitală. Nicidecum studiind 
ci... pur și simplu bibliotecar. 
Metamorfoza a fost mai greu 
de înțeles dar destul de lesne 
de explicat.

— M-am ratat, asta e — a 
răspuns el nedumeririi mele. 
Toți avem visuri, iluzii dar 
viața ne readuce cu picioarele 
pe pămînt...

• O altă discuție, într-o bl-

Ratarea începe cu pierderea 
inteligenței practice

Se spune adesea că tinerețea este vîrstă marilor avînturi 
creatoare, a tuturor perspectivelor, a generozității răsfrînte asu
pra lumii și asupra ta. Dar în același timp tinerețea înseamnă 
și stabilizarea pasiunilor, trierea atentă a idealurilor de viață, 
alegerea unuia singur corespunzător și talentelor noastre dar și 
gîndurilor noastre de împlinire. Ne-am ales o meserie și în 
sfîrșit deținem toate șansele realizării noastre profesionale, cu 
conștiința limpede că din toate meseriile dorite în adolescență 
am ales-o pe aceea care ne reprezintă pe noi, ca oameni și ca 
cetățeni. Căci tinerețea înseamnă și valorificarea strictă a tutu
ror polqțțplor noastre umane, credința noastră că numai într-un

anumit domeniu, intr-un anumit sector de activitate putem face 
dovada talentelor noastre, a personalității noastre creatoare...

Se mai intimplă uneori ca întregul efort depus pentru obține
rea unei meserii, lupta pentru o cît mai bună pregătire profe
sională să devină inutilă și cu bună știință unii tineri să-și re
nege propriile pasiuni. Descoperă deodată că drumul lor in via
ță „se împiedică1*, se oprește în greutăți reale sau imaginare. 
Unii cred că ar fi fost mai bine dacă urmau un alt drum, alții 
șe mulțumeso cu jumătatea de măsură a diplomei obținute fără 
a face și dovada valorii ei... Intr-un proces insensizabil, resurse
le cu care plecaseră spre atingerea unui ideal se pierd, se risi
pesc în ocupații lăturalnice, la periferia marilor realizări...

bliotecă a unei uzine din Iași 
cu Emilia C.

— Aș fl vrut să lucrez într-un 
laborator de cercetare... Am 
terminat biologia.

— ?1

„FANE-BAR“...
O cheamă Mimi, FUI, Lilt, 

Clei. Dvs. ziceți-i cum vă 
vine mai bine. O cunoaște 
jumătate din Craiova, fiind
că bate trotuarele Unirii di
nainte de prinz, pînă se 
înnoptează și se încheagă 
anturajul, li plac „băieții de 
comitet" și „fetele fără pre
judecăți". întrebările o obo
sesc și indiscreții riscă să 
fie trecuți la index. „Ce 
face ? Ce face ?“ O intere
sează „strict șl personal". 
Poartă mini ca să aibă suc
ces. Cind nu poate face 
față modei, inspectează gar
deroba cutărei prietene și o 
tapează de un pulover șic 
sau un demi din imitație, a- 
grementat cu nurci. S-a tuns 
„â la garțon", regretă părul 
ăla camelconic ce-i cădea 
șal pe gît și-i masca ro- 
șeața ochilor și cearcănele

din cale-afară de băieții cu 
părul murdar, tras bordură 
sub șapca „gavroche" și cu 
cămașa descheiată pînă la 
ultimul nasture — se mută 
de la un grup la altul, ca un 
fel de gazdă indispensabilă 
locului. Intră „Fane-frumo- 
sul", ăla care l-a amenințat 
mai alaltăieri pe sectorist 
că dacă nu-și vede de 
treabă o „încurcă urgent" șl 
Fane o ochește, sticlindu-și 
dinții într-un rinjet blind 
de gorilă. E „matol" și are 
chef să-și impună autorita
tea. Ea se face că „plouă", 
băieții din jur se fac și ei 
că „plouă", dar Fane vine, 
clătinat și o tratează cu sim
patie de rubedenie : „Să 
trăiești nepoato! Cum o 
mai duci ou sănătatea" 1 
Fane cere băutură, o cu
prinde înamorat de după

— Am fost repartizată ca 
profesoară într-un sat și nu 
m-am dus.

— Dar aceasta este o biblio
tecă tehnică. Cum vă descur
cați ?

— M-am obișnuit.
• Dumitru G. a vrut să de

vină actor. Toată lumea îi spu
nea că n-are talent, el nimio, 
Insista an de an pînă s-au să
turat părinții să-l țină acasă. 
Băiat descurcăreț s-a angajat 
totuși, la teatrul din Iași ca 
mașinist. I s-a părut apoi că nu 
e ocupație demnă de el. Intre 
prieteni, se spunea :

— Deștept dat dracului Miti, 
dar îl urmărește ghinionul, nu 
găsește un servlci pe măsura 
lui !

A găsit, in sfîrșit : casier la 
un magazin de confecții. Zîm- 
bește, oftează și din cind în 
cind, întîlnind o cunoștință îl 
spune :

— Soarta, ce să fao ?! Am eu 
vreo vină că am ratat o strălu
cită carieră de actor ?
• Mama tînărului profesor 

Adrian R. mi se plînge :
— De cînd îl rog să se apuce 

și el de ceva serios, să mai ci
tească ceva... Toată lumea 
spunea că e foarte talentat în

critica literară, că e de ajuns 
să se gindească puțin și spune 
lucruri foarte inteligente... S-a 
blazat, s-a lenevit, îmi Spune 
mereu că incă nu-i momentul... 
A suferit el un eșec cu reparti
zarea dar acum ar trebui să 
lupte, să arate ce poate...

— Și cum își scuză atitudi
nea ? întreb.

— I-a intrat în cap că e un 
ratat, că nu mai are nici o 
perspectivă și de aceea e comod, 
indiferent... Păcat de inteligența 
lui...

Există condiții 
ale ratării?

Sînt momente în viață — care 
încheie de obicei, o etapă — 
cind nevoia de a ne evalua ac
tivitatea, faptele în funcție de 
niște teluri propuse, ne conduce 
retrospectiv pe drumul reali
zării sau. cine știe,’ nerealiz&ril 
aspirațiilor noastre. Ne între
băm : ce-am făcut ? A cîta parte 
din ceea ce mi-am propus să 
fac în viată s-a realizat ? Îmi 
aparțin și îmi corespund suc
cesele ? Dar insuccesele ?

Momentul retrospectiv nu e,

neapărat, al oamenilor In virată. 
Dacă ne gîndim bine, el ar 
trebui să fie numai al celor 
tineri care au în fața lor 
timpul pentru a-și apropia 
viața de idealul propus.

în caracterizarea celor cîteva 
personaje prezentate, cuvîntul 
„ratat" a revenit frecvent. 
Literatura a imortalizat tipul 
clasic al ratatului, individul pus 
în imposibilitate să se realizeze 
atît pe plan social cît șl afec
tiv, incapabil să găsească în el 
suficiente resurse pentru a-și 
Impune talentele unei societăți 
vitrege. Depășind sfera litera
turii, problema ratării include 
raporturi gen erai-umane între 
om și societate. între om si om, 
între aspirații și posibilități. 
Definind pe scurt acest proces 
al ratării, el înseamnă nevalori- 
ficarea potentelor unui om, pier
derea inutilă a unor capacități 
creatoare, a inteligenței sau • 
talentelor.

Recunoaștem aproape zilnic, 
cu felurite ocazii că fiecare 
dintre nei trebuie să aibă un 
scop în viață, trebuie să urmă
rească un ideal, să găsească 
de comun acord cu aptitudinile 
și capacitatea sa, modalitatea 
prin care poate fi folositor
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dimprejur. (S-a lăsat pros
tită la vorba unui „pește" 
— „arde-l-ar focul" —, 
care, infierbintat de ideia 
cuceririi, i-a strigat peste 
trei mese în „Minerva" : 
„Ești dată dracului de 
frumoasă, feeioaro, dar te 
strică părul !“). Nu te-a 
văzut niciodată : te fixează 
și-ți cere, drept pretext, un 
chibrit ca să-și aprindă 
Pollmol-ul, întinzînd ge
neroasă tabacherea gravată 
cu inițialele misterioasei 
sale identități. Dacă o refuzi 
își cojește cu gesturi agre
sive lacul sîngeriu, își 
contractă fața dată din gros 
cu dresuri, își mușcă vîrful 
limbii înmuiat în pasta 
rujului. Cui o vede prima 
oară se prezintă „domni
șoara X de la Agronomie", 
unde n-o să facă pureci prea 
mulți : „Trebuie să fii idiot 
să te-ngropi la țară". Mai 
tirziu mărturisește că nu 
face nimic, iar aici Ia C. 
se plictisește de moarte. 
Pe-acasă nu prea mai dă, 
„bătrînul a înnebunit de 
tot" și vrea s-o trimită „la 
muncă" la fabrica de bis
cuiți. După ce se „deslipește" 
cu o frigăruie, jos în crama 
„Periniței" — peste zi antu
rajul nu-i permite să se lun
gească mai mult de o cafea, 
două, — urcă amețită „in 
pod", la bar și — solicitată

gît și n-apucă să vadă 
mare lucru din „bîțîiala 
aia" din ring că adoarme cu 
capul pe masă. „Nepoata" 
prinde momentul și se smul
ge pisicește de lingă el. Co
niacul și fumul de țigară o 
turtesc și pe ea, dar nu să 
face să scape încă un scan
dal de pomină, gata-gata să 
înceapă. Un cirac de-al lui 
Fane — cocoțat pe tabure
tul cu picioare din aluminiu- 
— se uită urit Ia barman 
și trage o înjurătură că l-a 
păcălit la socoteală. înspre 
colțul din dreapta, zboară o 
scrumieră, molestînd umă
rul blondului ăla înalt care 
nu și-a lăsat partenera să 
ducă „tratative" cu amicii 
lui Fane. Bătaia se Încinge 
și închipuita agronoamă se 
alege cu o vtnătaie sub 
bărbie, de ți-e mai mare 
dragul. Simte că e groasă și 
îmbrăcată pe jumătate îl 
trage de mînecă pe pro
prietarul imobilului, unde se 
odihnește de cind nu se mai 
înțelege cu bătrinii șl tre
ce Ia braț cu ei (unei vecine 

1 l-a prezentat cu o seară în 
urmă logodnic), dîrdîind 
de spaimă pe Unirii, spre 
Valea Vlăicii și mai departe 
în Brazda lui Novac. O 
cheamă... Cornelia Doanță, 
Georgeta Maler, Ecaterina 
Olteanu, Doina Ghenescu 
«au._ ,

I. VICTOR

societății și oamenilor. Șl 
. cei mai mulți dintre noi știm 

ce vrem' să facem în viață, 
poate nu ou precizie matema
tică. dar simțim că putem face 
ceva și prin întreaga noastră 
activitate ne străduim să ară
tăm aceasta. De unde apare și 
se dezvoltă însă, uneori, ger- 
menele insatisfacției, al nereali- 
zării, al ratării ? Mulți dintre 
cei “care au ajuns la concluzia 
că Iiu au reușit să facă ceea ce 
și-aii propus, care cred despre 
ei înșiși că s-au ratat își pun, 
poate prea tîrziu dureroasa în
trebare : cine e de vină ? O 
autoanaliză lucidă, serioasă ex
clude vinovății din exterior 
(părinții, prietenii. condițiile 
neprielnice și uneori metafizica 
soartă) rămînînd un singur fac
tor determinant : necunoașterea 
propriilor posibilități, existența 
unui surplus de încredere în 
puterile tale sau. uneori, lipsa 
totală a încrederii. Miraculoasa 
încredere care tonifică existența, 
care ne face să credem în 
propria noastră desăvîrșire, ne 
poate deveni dușman. Citi nu 
s-au crezut In adolescentă sau 
chiar mai tîrziu mari actori, 
mari poeți sau savanfi și care, 
ignorîndu-și talentele reale, în
clinațiile spre meserii mai 
puțin... celebre dar la fel de 
pasionante, s-au luptat cu fan
tomele pentru a-și da seama, 
tîrziu, că și-au supraevaluat o 
înclinație minoră sau chiar o 
pseudoînclinație ?

Mă întrebam cîtă pasiune va 
pune Emilia C. în munca ed de 
bibliotecară, ocupație care n-are 
nimic comun cu idealul pe care 
și-1 propusese cînd a intrat la 
biologie ; cît de searbădă va fi 
munca profesorului Adrian R. 
care s-ar fi dorit critic literar. 
Poate n-au avut puterea să-și 
ajungă idealul, s-au poticnit în 
primul eșec. Se spune adesea că 
te obișnuiești cu orice muncă 
șl că toate ocupațiile sânt la fed 
de necesare. Intr-adevăr, îmi 
spunea și unul dintre tinerii 
aceștia, se obișnuise. Poate prea 
devreme, prea repede a renun
țat să dovedească celorlalți și 
sieși că este capabil de mai 
mult. Obișnuința împiedică 
autodepășirea, aceasta atrage 
plafonarea iar pînă ia ratare nu 
e decît un pas. Dumitru G. își 
supraevaluase posibilitățile ; 
poate ar fi ajuns un bun inginer, 
un strungar sau uin economist, 
poate avea talente de pedagog. 
Dar n-a făcut nimic din tot ce 
ar fi putut face. Alexandru N. 
se crede ratat pentru că din 
trei meserii visate, o practică 
pe a patra, complăcîndu-se la 
periferia adevăratelor sale 
posibilități. Unii acuză condi
țiile neprielnice. Dar care ideal, 
care realizare se obține pe un 
drum lin, fără greutăți și efor
turi ? A nu ști să lupți pentru 
a arăta ce poți înseamnă a 
accepta ratarea finală, cînd re
gretele, nemulțumirile se adună 
și se revarsă într-o existență 
banală, fără perspective.

Există condiții ale ratării ? ne 
Întrebam la început. Știm fie
care că există, dar poate nu 
știm că ele sînt în noi și că 
tot noi sîntem singurii care le 
putem înlătura, A da bir cu 
fuglții din fața luptei pentru a 
te realiza, aceasta este deviza 
celor care ajung să se rateze^ 
a te mulțumi într-o atmosferă 
călduță unde obișnuința face 
casă bună cu regretele, unde 
plafonarea se confundă cu lipsa 
de perspectivă sau cu lipsa de 
voință...

Deseori, aflîndu-se în fața 
unora care muncesc de mîn- 
tuială. indiferenți, comozi, oa
menii exclamă :

— Păcat de inteligența lui I 
Căci, în ultimă instanță, rata

rea înseamnă o pierdere trep
tată de inteligentă, iair inteli
genta este cel mai valoros capi
tal al nostru.

GALINA BĂDULESCU

Incepînd din acest număr 

adresăm cititorilor săptăminal, 

cite o serie de întrebări, pro- 

punîndu-ne să publicăm pe 

larg răspunsurile primite în

soțite de fotografiile cores

pondenților acestei anchete.

1. Sînîeți un om 
modern ? Care cre
deți că sînt primele 
5 sau 10 calități ale 
unui asemenea om?

2. V-ați dat seama 
(cînd și în ce împre
jurare?) că ceea ce 
v-ați propus în ado
lescență depășește 
posibilitățile dv. ?

3. Amintirile pă
rinților, ale profeso
rilor sau ale oameni
lor în vîrstă despre 
tinerețea lor vă inte
resează ? Cît ? Și mai 
ales ce anume ?

k. Vă supără să vi 
se repete adevăruri 
pe care le știți ? Dar 
obligațiile pe care le 
aveți ?

5. Simțiți nevoia să 
fiți singur? De ce? 
Cum folosiți această 
singurătate ?

(Vrmare din pag. a I-a) 

ționase mai bine și înțelesese 
fluidul acela, reușind să desco
pere astfel interiorul ciudat al 
sufletului fetei aceleia, pe care 
o chema, dacă nu mă înșel Des- , 
pina (trebuia să aibă un nume 
mai neobișnuit, nu f?) și se în
drăgostise de ea, neapărat ire
vocabil. Asta nu-1 împiedica să 
lucreze mult, să Cîștige o mulți
me de bani cu meseria lui de 
strungar (dar lucra și la freză, și 
la mașina de găurit, era și un 
bun lăcătuș și un radiofonist de 
forță pentru un amator care nu 
reușise să termine decît liceul 
seral). îl plăcea, mai ales de cînd 
o știa pe Despina, să se îmbrace 
mai mult decît îngrijit. Cerceta 
chiar casele de modă și numai 
felul său natural și fermecător 
de a fi îl absolvea de asemăna
rea cu un manechin care prezin
tă costume la un festival de mo
dă. în acel timp mergeam foarte 
des la Oradea și am avut astfel 
prilejul să urmăresc vrînd, ne- 
vrînd, desfășurarea idilei. Mă mi
ram că fata, pe care o întîlneam 
de obicei la Marcu, era mereu 
aceeași, la fel de misterioasă • și 
de tăcută, treeîndu-și cu gesturi 
parcă automate peria prin părul 
nisipiu, care pîrîia ușor, încărcat 
de electricitate, pe cînd el era tot 
mai năvalnic și mai elegant, în
cepuse să învețe franceza și en
gleza fără profesor și își redu
sese somnul la 4 ore și jumătate 
pe noapte.

A urmat inevitabilul : vizita 
la părinții fetei. întîmplător știam 
că a fost invitat la masă și eram

foarte curios cum o să se des
curce, îl văzusem agitat, sufocîn- 
du-se, cu fruntea îmbrobonată 
încă înainte cu două zile de du
minica sorocită. Așadar am ră
mas să mă odihnesc în cămăruța 
lui. S-a întors mult mai devreme 
decît mă așteptam. Era în apa
rență, foarte calm. „Nu știam 
că va fi atît de multă lume", a 
spus. S-a trîntit pe patul de cam
panie, îmbrăcat cum era și și-a 
aprins o țigară. Parcă vorbin- 
du-și sie însuși mi-a relatat, cu 
umor amar, întrevederea cu so

tor a răspuns, sonor, bine dispus 
și luîndu-1 de după umeri i-a 
arătat cu un gest larg, toată a- 
sistența : „Toți, pe rînd, mi-au 
cerut-o. Ba chiar și un coleg al 
meu mai în vîrstă ca mine. După 
cîte vezi am rămas numai prie
teni cu toată lumea. Nu am pre
judecăți, așa că vom rămîne 
prieteni și cu dumneata. Deși 
băiat de, oricum, ce să mai vor
bim, nu ? — te văd curățel și 
dezghețat". Și după o scurtă pau
ză, răstimp în care a degustat cu 
pricepere, coniacul : „Să știi că

cătăria aflată la subsol, tavele, 
sosierele, castroanele fiind așe
zate pe o măsuță cu rotile de 
toată frumusețea. Ascultîndu-1 nu 
mi-am putut masca un zîmbet 
jumătate amuzat, jumătate amar. 
Cu programul lui de somn de 4 
ore jumătate, efortul de a cîștiga 
și de a fi elegant, cu pasiunea 
lui pentru electronică, cu vizita 
sa nefericită în casa aceea snoa
bă, pretențioasă și de fapt in
sipidă — mi-1 amintea pe Mar
tin Eden în mijlocul oaspeților 
găunoși și lipsiți de interes din

„MARILE FAMILII"
crii în spe... Domnul și doamna 
doctor Z, ambii medici renu- 
miți... Invitați : alți doctori, avo- 
cați, ingineri, toți tineri și ne
maipomenit de degajați. Cîteva 
femei tinere care păreau plicti
site și se uitau la el, la Marcu, 
fără nici o laudă din parte-i cu 
prea mult interes pentru a sfe 
simți bine. Altcineva nu i-a mai 
dat atenție. Despina a stat la 
masă lîngă el și tot timpul l-a 
pîndit cu coada ochiului : știe 
sau nu știe să mînuiască tacîmu- 
rile de alpaca argintată ?! La ca
fea, pe care el n-a apreciat-O, 
prinzfndu-1 pe domnul doctor o 
clipă deoparte i-a destăinuit, 
fără să se bîlbîie intenția sa de 
a se însura cu Despina. DI. doc

toate... prieteniile lui Despy au 
luat sfîrșit îndată ce i s-a cerut 
mîna. Ea dorește un diplomat. 
Am să i-1 găsesc eu la timpul po
trivit..." Și a dat să se întoarcă 
în mijlocul invitaților zgomo
toși și veseli. Atunci, el Marcu, 
l-a prins ușurel de braț : „Bine, 
dar noi, eu și Despina... mă în
țelegeți, nu ?“ La care dl. doc
tor Z. a dat din mînă a lehamite, 
plictisit, apoi s-a îndepărtat ri- 
zînd încetișor. Altceva nu mi-a 
mai spus Marcu. O, ba da, mi-a 
mai sous că masa era servită de 
o midinetă foarte frumoasă, care 
ciripea numai franțuzește și nu
mai cu doamnele iar felurile de 
mîncare veneau în sufragerie cu 
un minî-lift direct de la bu

pretențioasa casă mic burgheză 
a lui Ruth. Dar nu i-am spus 
toate acestea. Și de atunci nu 
l-am mai văzut. Am telefonat 
Despinei dar nu mi-a putut da 
nici o relație. Nici ea și nici el 
nu se căutaseră de la amintita 
vizită. Iar în cămăruța aceea, 
unde de atîtea ori mă simțeam 
mult mai bine ca la mine acasă, 
se mutase acum O tînără pereche 
care nu Știa nimic despre fostul 
chiriaș.

Și iată că după mai bine de 
șase ani mi-a fost dat să-1 reîn
tâlnesc. El m-a recunoscut întîi. 
Se schimbase mult. Nu mai purta 
părul lung și răvășit. Avea o fi
gură de soldat în prima permisie.

Pe la tîmple vag cenușiu. Lîngă 
ochi se vedea limpede ceea ce fe
meile de 30 de ani numesc laba 
gîștei. Dar ochii — cît de vii, 
limpezi și strălucitori. Și obrazul 
proaspăt, luminat de zîmbetul 
bun al gurii sale mari, puternice. 
Desigur am intrat undeva să 
bem o cafea. îndată ce ne-am 
amintit de tablaua cu nisip din 
mica odăiță din Oradea, Marcu 
m-a cercetat fugar, să vadă dacă 
mi-am amintit sau nu. Și văzîn- 
du-mă că privesc atît de încor
dat inscripția de pe marginea 
farfurioarei a surîs larg : „Ai ră
mas tot discret... Ei bine, află că 
și-a realizat visul. Un specialist 
la o firmă import-export. 
Am auzit că a plecat în străină
tate, cu soțul. Adică, de 
ce să mint, ea mi-a spus. 
Mai vine din cînd în cînd 
pe aici, cu autocamionul, aduce 
tot felul de fleacuri femeiești 
pe care le schimbă cu miere de 
albine..." A oftat cu năduf și, 
pentru a scăpa de amintire, mi-a 
vorbit despre el. Era inginer de 
un an. Făcuse totuși institutul. 
La cursurile dș zi. „Nu mi-a fost 
ușor pentru că am iubit-o tot 
timpul. în ciuda tuturor faptelor 
și teoriilor. Prea era neajutoratăl 
Acum e altceva. Acum nu mai 
am 19 ani, nici 20, știi prea bine. 
Acum a sosit, într-adevăr, timpul 
să realizez ceva măreț, chiar 
de-ar fi să fie un tub electronic, 
o idee mai altfel decît cele
lalte.

UN TlNĂR AȘTEAPTĂ 
SCRISORILE VOASTRE

• •
PAVEL AIOANEI

Am primit pe adresa rubri
cii noastre o scrisoare pe care 
ne grăbim, din motive evi
dente, s-o făcerp publică. Scri
soarea trimisă de tînărul Con
stantin Poenaru ne relatează 
un caz dramatic care, sîntem 
convinși, va găsi ecouri la ci
titorii ziarului nostru.

„Tînărul Gore Tămbrescu, în 
urma unui accident a rămas 
infirm de la yîrsta de 14 ani 

■_ — ne scrie corespondentul 
nostru. Au trecut de atunci 
opt ani, opt ani în care Gore 
nu a văzut decît apusul soa
relui prin fereastra camerei 
sale orientată spre vest, opt 
arii în care tînărul n-a cunos
cut decît mîngîierea plină , de 
dragoste a mamei și săruta
rea blajină a tatălui. E drept, 
mulți dintre prieteni nu l-au 
uitat și i-au arătat toată dra
gostea lor, dar mai sînt și co- 

■ legi care l-au „șters" din amin
tirea lor. De ce ? (...) Gore 
este cel mai harnic cititor al 
bibliotecii comunale ; fișele lui 
numără cărți din toate dome
niile. L-am întrebat ce s-ar 
face dacă ar putea merge (fie 
numai și în baston) : „Biblio
tecar" — mi-a răspuns ime
diat. Desigur, școala’ întreruptă 
(în clasa a Vil-a) nu-i permite 
să se gîndească la altceva, deo-

camdată. Numai că el este din 
ce în ce mai trist, mai ofilit 
la față pe zi ce trece.

— De ce te frămînți atî+a, 
Gore ? — îl întreb deunăzi.

— Aș vrea să văd cum crește 
iarba primăvara, să sorb în 
piept aerul tare, să merg și 
eu cu băieții la film, la horă-n 
sat, să văd lumea.

Ăstă-vară Gore a făcut o 
călătorie prin țară, instalat în 
cabina șoferului Grecu, din- 
tr-un sat vecin. Să-1 fi văzut 
după acea minunată călătorie, 
să-1 fi auzit cîte întrebări pu
nea...

Aș vrea acum să vă adresez 
și dumneavoastră o între
bare. Pentru Gore nu se 
poate face nimic în sensul de 
a-i schimba starea sufletească 
depresivă de care e cuprins 
de o vreme ? Nu se poate da 
un anunț Ia ziarul dumnea
voastră în care să i se dea 
adresa și să se invite pe toți a- 
cei tineri din țară care binevo- 
iesc să-i scrie ? Să-i vorbească 
de munca lor entuziastă pe șan
tierele patriei sau pe ogoare, 
despre pasiunile lor, despre li
teratură, să-i trimită vederi 
etc. ? (Aici intervine însă o 
clauză dureroasă : Gore nu 
poate scrie decît foarte greu, 
în consecință nu poate răs
punde decît unui număr foarte 
mic de tineri)."

Aici se încheie scrisoarea tî
nărului prieten al Iui Gore. 
Irr invitația pe care acesta o 
lansează este destinată tuturor 
acelora care vor să-i aline su
ferințele și însingurarea cole
gului nostru de generație. Pu- 
blicînd aceste rînduri sîntem 
convinși că nu veți întîrzia 
să răspundeți acestui apel. A- 
driesa lui este: Gore Tăm
brescu, comuna Șirineasa, ju
dețul Vîlcea.
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prezeniat raportul de activi
tate al Consiliului Uniunii 
Centrale a Cooperativelor 
Meșteșugărești.

Președintele Comisiei de 
revizie a UCECOM, tov. 
Adam Simion, a prezentat ra
portul de activitate al acestei 
comisii.

A fost prezentat apoi, de 
către tov. Nagy Dezideriu, oi- 
cepreședinte al UCECOM, 
raportul privind propunerile 
de îmbunătățire a statutelor 
cooperativelor, uniunilor ți 
UCECOM.

După amiază au început 
discuții asupra rapoartelor 
prezentate, precum și asupra 
proiectului de lege privitor la 
organizarea cooperației mește
șugărești care a fost difuzat 
delegaților. Au luat cuvîntul 
tovarășii Gheorghe Bălan, 
președintele Uniunii coope
rativelor meșteșugărești — 
București, Filip Zamfir, pre
ședintele Uniunii cooperative
lor meșteșugărești — Argeș, 
Vasile Iancu, președintele co
operativei „Munca și Arta" 
din Galați, Iuliu Kiss, pre
ședintele Uniunii cooperative
lor meșteșugărești — Bihor, 
Constantin Stanca, președin
tele Cooperativei „Bîrzava"

din Reșița, Ion Fulga, pre
ședintele Uniunii cooperative
lor meșteșugărești — Dpljt. 
Victoria Cojoe'ăru, membră a 
cooperativei „Arta Casnică" 
— Breaza, Ion Girbă, ..pre^ 
ședințele cooperativei „Elec- 
trometalica" din Ploiești, Ni-“ 
colae Barbu, președintele Uni
unii cooperativelor meșteșu
gărești — Constanța, Niftilae 
Neacșu, președintele coopera-' 
tivei „Radio-Progres" din 
București, Pompei Gabără, 
președintele cooperativei 
„Progresul" din Brăila, Solo
mon Iotcovici, președintele 
Uniunii cooperativelor thește- 
șugărești — Iași, Alexandru 
Constantinescu, membru al 
cooperativei „Arta Meșteșugă
rească" din Slatina, Ion Bor- 
cuti, președintele Uniunii co
operativelor meșteșugărești — 
Maramureș.

Din partea Comisiei de va
lidare a luat cuvîntul tov. Do
rina Biriș, care a prezentat 
raportul comisiei.

Exprimînd voința masei 
largi de cooperatori, vorbi
torii au asigurat congresul că 
vor depune toate eforturile 
pentru a traduce în viață 
sarcinile ce revin acestui sec
tor în ansamblul dezvoltării 
economiei naționale.

In numele țărănimii coopO-

ratiste, tovarășul Vasile Vîlcu, 
președintele Uniunii Naționale 
a. Cooperativelor Agricole de 
Producție, a transmis delega
ților la Congres, tuturor mem
brilor cooperativelor meșteșu- ; 
gătești, , un călduros salut. 

'VormioruV â Suhwi&t că atît 
cooperativelor agricole cît și 
celor meșteșugărești le revin 
obligații de răspundere pentru 
îmbunătățirea deservirii popu
lației sătești. Sarcinile de mare 
amploare stabilite de Confe
rința' Națională a partidului 
cu plivire la sistematizarea lo
calităților rurale impun dez
voltarea colaborării între cele 
două organizații.

Aducînd salutul Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de 
Consum, tovarășul Simion 
Bughici, președintele Centro- 
coop, a exprimat convingerea 
că relațiile de colaborare din
tre cooperativele meșteșugă
rești șl cele de consum vor 
deveni mai strînse, în scopul 
îndeplinirii îndatoririlor co
mune privitoare la mai buna 
deservire a populației.

Congresul a fost salutat, de 
asemenea, de tov. Gheorghe 
Câzan, adjunct al ministrului 
comerțului interior.

Lucrările Congresului con
tinuă.

L A C L U J

INFORMAȚII
Ministrul culturii și orientării 

din Irak, dr. Malik Dohan Al 
Hassan, împreună cu persoanele 
oficiale care îl însoțesc, a făcut 
joi dimineața o vizită la Comite
tul de Stat pentru Cultură și 
Artă, unde a fost primit de 
Pompiliu Macovei, președintele 
C.S.C.A.

In dimineața aceleiași zile, oas
petele irakian a avut o întreve
dere cu Ion Iliescu, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentrii problemele tineretului.

întrevederile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, 
rieaseă.

I
JF

VIAȚĂ ÎNDELUNGATĂ
CÎNTECULUI PORNIT

fffost adoptat textul unei telegra
me adresată C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu 
personal, în Care se spune :

„Prețuirea de care se bucură 
învățămîntul, eultura și știința 
din partea partidului și guver
nului nostru,; sporește și mai 
mult în inimile noastre senti
mentele de gratitudine, întărin- 
du-se, totodată, conștiința res
ponsabilității .ce o avem față 
de viitorul agriculturii romă» 
nești. Ne angajăm, în aceste 
momente solemne pentru noi, să 
nu precupețim nici un efort 
pentru a răspunde grijii șl aten
ției acordate nouă de Partidul 
Comunist Român, a cărui înțe
leaptă politică de promovare a 
intereselor fundamentale ale 
României o sprijinim fără re
zerve, alături de întregul nostru 
popor. Vom milita, în activita
tea noastră, pentru ridicarea 
continuă a prestigiului universi
tar al institutului nostru, prin 
pregătirea generațiilor de in
gineri agronomi șl medici Ve
terinari și vom dezvolt* cerce
tarea științifică, purtînd înain
te făclia științei agricole româ
nești”.

în acordurile lui „Gaudeamus 
igitur" s-a tăiat panglica inau
gurală.

Tot joi aii început lucrările 
sesiunii științifice anuale de 
comunicări. In cele trei secții 
(agricultură, medicină veterina
ră și științe economice) cadre 
didactice ale institutului și din 
țară, cercetători de la unitățile 
de cercetări și stațiunile experi
mentale, vor prezenta timp de 
trei zile mai mult de 150 de 
lucrări.

La Institutul agronomic „Dr. 
_ Petru Groza” din Cluj a avut 
© loc ieri festivitatea inaugurării 

unor noi spații de învățămînt, 
cu o suprafață totală de 13 000 

© mp. Intr-una din noile clădiri, 
w destinate tinerei Facilități de 

medicină veterinară, se află să- 
• llie de studiu pentru discipli

nele preclinlce, clinice și de 
zootehnie, cabinete, laboratoare 

— de cercetare, clinici, spații de 
© spitalizare, săli de rBentgenolo- 

gie, dispozitive pentru televiza
rea operațiilor, muzee didactice 

© etc. In altă clădire se află se- 
diul catedrei de mecanizare a 
agriculturii, o unitate didactică 

• și științifică complexă. Ea dis
pune de 12 laboratoare pentru 
studențl și pentru cercetările 

• întreprinse de cadrele didactice, 
o platformă betonată unde sînt 
expuse mașinile ce urmează să 
fie studiate și încercate, nume- 

© roase ateliere și un parc de 
mașini modernizate.

La festivitatea inaugurării au 
A participat reprezentanți ai Mi- 
w nisterului învățămîntului și 

Consiliului Superior al Agricul- 
a turii, ăi organelor locale de 

partid și de stat, rectori ai in
stitutelor de învățămînt supe- 

© rior din Cluj și din alte orașe 
ale țării, directori de stațiuni a- 

• gricole $1 hortiviticole din țară, 
cadre didactice, studențl.

Oaspeții au fost salutați 
© prof. univ. Emil Negrutfa, rec

torul institutului. Au luat r—' 
_ cuvîntul Aurel Duca, 
© cretar al Comitetului județean 

Cluj al P.C.R., președintele Con- 
A siliulul popular județean provi

zoriu, ing. Nicolae Barbu, vi- 
cepreședinte al Consiliului Su- 

cu materii prime și materiale, în © perior al Agriculturii, studentul 
vederea creșterii volumului de 
bunuri și servicii destinate popu
lației. ©

O premisă esențială în îmbună
tățirea activității cooperației meș- 
teșugărești — a arătat vorbitorul © 
—»> o constituie înlăturarea ele
mentelor de centralizare excesivă, 
de tutelă măruntă, care încătu
șează inițiativa unităților.

în încheiere, tovarășul Janos 
Fazekaș a spus : conducerea par
tidului și statului își exprimă con
vingerea că membrii cooperatori, 
lucrătorii și cadrele de condu
cere din cooperația meșteșugă
rească, conștienți de importanța 
muncii lor, vor depune toate e- 
forturile, folosind priceperea, 
hărnicia, talentul și experiența 
lor pentru a aduce un aport tot 
mai mare la întreaga operă de 
construire a sbcialismului, la 
creșterea continuă a nivelului de 
trai al poporului, la prosperitate 
și înflorirea patriei noastre, Ro
mânia socialistă.

(Agerpres)

Cuvîntul de salut rostit de

apoi 
prim-se-

priete-

•La: invitația Adunării 
oale a femeilor engleze, 
gație a Consiliului Național al 
femeilor din Republica Socialis
tă România, condusă de Aurelia 
Dănilă, .președinta Comitetului 
județean Cluj al femeilor, a ple
cat joi în Anglia, unde va face o 
vizită de prietenie, cu prilejul 
Zilei de 8 Martie — Ziua inter
națională a femeii.

Națio- 
o dele-

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Grigore Geamănu 
a fost numit în cautâtea de am
basador extraordinar ți plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Turcia, în 
locul tovarășului Ion Drînceanu, 
care a fost rechemat în centrala 
Ministerului Afacerilor Externe.

DIN INIMA BRAȘOVULUI"

de tovarășul Janos Fazekaș

Artiștii ansamblului de circ 
din R. D. Vietnam, care se află 
într-un turneu în țara noastră, au 
fost joi seara oaspeții publicului 
ploieștean. Ei au prezentat un bo
gat program de varietăți de circ, 
aplaudat cu căldură de cei peste 
1000 de spectatori prezenți în 
sala Rafinăriei-Ploiești. La sfîrși- 
tul spectacolului, artiștilor le-au 
fost oferite flori.

(Urmare din pag. I)

al IX-lea al Partidului Comunist 
Român, privitor la creșterea pro
ducției de bunuri de consum, lăr
girea sortimentelor și diversifica
rea serviciilor destinate satisfa
cerii tot mai bune a cerințelor 
populației.

Comitetul de Stat al Planifi
cării, ministerele și celelalte or
gane de stat, precum și consiliile 
populare au sarcina de a sprijini 
cooperația meșteșugărească în 
asigurarea aprovizionării cu ma
terii prime și materiale, în ridica
rea gradului de dotare tehnică, 
în atribuirea de localuri etc., cre- 
îndu-i astfel posibilitatea șă lu
creze mai mult și mai bine, pen
tru satisfacerea cerințelor cre- 
scînde ale populației.

1 rîndul lor, organele de con
ducere din cooperația meșteșugă
rească au datoria să folosească cu 
pricepere șl simț de răspundere 
spriiinul și condițiile create și să 
ia cele mai corespunzătoare mă-

suri pentru continua perfecțio
nare a activității lor.

O preocupare de prim ordin 
trebuie să fie pregătirea cadre
lor de meseriași, tehnicieni, spe
cialiști, conducători de unități, 
capabile să țină pasul cu progre
sul tehnic și cu exigența sporită 
a populației.

Munca la domiciliu, care repre
zintă o formă de organizare a 
lucrului foarte avantajoasă atît 
pentru cooperative, cît și pențru 
persoanele care execută produ
sele va trebui folosită pe o scară 
mai largă.

Deservirea populației la orașe 
și sate se face în prezent și de 
către meșteșugarii cu ateliere 
proprii. Majoritatea acestora sînt 
meseriași cu o bună pregătire 
profesională, apreciați de acei că
rora le lucrează, astfel că se jus
tifică necesitatea unei mai bune 
valorificări a capacităților și po
sibilităților de producție de care 
dispun, a unei preocupări mai 
mari pentru aprovizionarea lor

Emil Boite, din anul V al Fa
cultății de medicină veterinară, 
și acad. Ștefan Bălan, ministrul 
învățămîntului.

într-o atmosferă entuziastă a ION RUSU

Joi, 7 martie, a părăsit definitiv 
țara noastră U Ba Saw, ambasa
dor extraordinar și plenipotenți
ar al Uniunii Birmane în Repu
blica Socialistă România.

(Agerpres)
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„VĂ PRICEPEȚI LA FOTBAL? //

• PE SCUHT •
Concursul „Scînteii tineretului" pentru

RAPORTUL PREZENTAT DE
TOVARĂȘUL GHEORGHE VASILICHI

Pentru participant» la primul 
Festival internațional de muzică 
ușoară, organizat în țara noastră, 
bunele impresii despre ospitali
tatea românilor, competența or
ganizatorilor și căldura publicului 
spectator se acumulează și am
plifică cu fiecare zi. Nu ne a- 
parțin din aceste aprecieri decît 
traducerea ți aranjarea în frază 
a cuvintelor, urmînd cu fidelita
te sentimentele oaspeților noștri.

„Succesul meu, în măsura în 
care l-am avut aseară, se dato- 
rețte în foarte mare măsură bu
nei dispoziții, îneîntării, entuzias
mului pentru descoperirea aici, 
la Brașov, în România, a unei 
ambianțe pe care nu o vom pu
tea uita", ne declara după con
curs concurenta belgiană Kalin- 
ka. ,Am fost purtati din supriză 
în surpriză, care de care mai 
copleșitoare, pentru mine înce- 
pind cu impresionantul spectacol 
de folclor susținut de formațiile 
populare din județul Brașov ți 
încheind ieri, cu prînzul la mult 
și pe drept renumitul local „Cer
bul Carpatin" — spunea tînărul 
scoțian, pe care l-am admirat cu 
toții în prima seară a concursului, 
Roddy McNeil. Exprimînd ace
leași sentimente, francezul Jean 
Chouquet a ținut să se exprime 
în limbajul poeziei: „Pentru pri
ma dată / Brașovul / Leagănă 
în arborii săi cîntecul Europei I / 
Arbori, fremătînd în seînteierea 
/ Teatrului țesut / în albastru, în 
verde, în aur I / Pentru prima da
tă / Brașovul / Dăruie cerbii pă
durilor sale / Cîntecului Europei 1 
/ în inima Carpaților prin / Ar
hitectură și grafie I în pastelu
rile, vitraliile, oțelurile/ sale / 
Brașovul / Cîntînd Europei o /

Melodie nouă / Proaspătă, fră
țească, echilibrată I / Mulțumesc 
României / Frumoasă, serioasă, 
luminată de/ Surîs / Viață înde
lungată cîntecului pornit / Din 
inima Brașovului !“.

Sub imperiul acestor impresii, 
unanim împărtășite, Festivalul a 
intrat în cea de-a patra zi. A- 
seară, atenția spectatorilor și te
lespectatorilor a avut ce reține : 
maniera originală, stilul degajat 
al lui Ingo Graf (R.D.G.) în cîn- 
tecele „La anii mei" și „Un an 
e ca o adiere", vocea vi
brantă a Ninei Brodskaia, care 
a interpretat „Cred în fericirea 
noastră" de George Grigoriu, și 
„Vîntul" melodie veche, cu ac
cente dramatice, timbrul cald, a- 
propiat, al Marikăi Likhter din 
Austria (peste emoția concursului 
am trecut — mi-a spus ea — mai 
rămîne cea a examenului de la
tină de la bacalaureatul din va
ră), sentimentalismul Iordankăi 
Hristova (Bulgaria), limba româ
nească în cîntecul spaniolului 
Michel. El a venit la Brașov în 
ultimul moment, făcând în 24 de 
ore o trecere bruscă de la vege
tația luxuriantă a Africii de Nord 
— unde se afla într-un turneu — 
la zăpezile Bucegilor noștri. Și 
cea de-a doua reprezentațte-con- 
curs a beneficiat de prezența în 
fața microfonului a unor mari 
cîntărețe, a căror biografie mu
zicală a făcut de mult ocolul pă- 
mîntului: Edith Pieha, cea care 
spune despre ea că vorbește pa
tru limbi dar o iubește pe a cin- 
cea — limba muzicii — ți Amalia 
Rodriguez — supranumită „regină 
a Sâdo-ului portughez".

LAL ROMULUS
c

SUPLIMENTUL DE PRODUCȚIE
AL MECANIZĂRII

(Urmare din pag. I)

Congresul al IV-lea al Coope
rației Meșteșugărești — a spus 
raportorul — are loc în condițiile 
în care întregul nostru popor 
muncește cu elan pentru înfăp
tuirea istoricelor hotărîri trasate 
de Congresul al IX-lea al Parti- 
d»7’d Comunist Român. Sub con- 
dt'-ceSea înțeleaptă a partidului, 
prinde viață vastul și însuflețito- 
rul program de dezvoltare mul
tilaterală a economiei naționale, 
de ridicare a bunăstării poporu
lui, de înflorire a României So
cialiste.

La măreața operă de construi
re a unei vieți noi și fericite își 
aduc contribuția și oamenii mun
cii din cooperația meșteșugăreas
că. Ei sprijină cu însuflețire po
litica internă și externă a parti
dului și statului nostru, care ex
primă întru totul interesele vitale 
ale poporului român, ale națiunii 
noastre socialiste. Membrii coo
peratori și lucrătorii din coope
rația meșteșugărească își mani
festă deplina adeziune față de 
Hotărârea recentei Plenare a Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român,' care vine să 
confirme încă o dată înalta prin
cipialitate și poziția fermă a 
partidului nostru față de cauza 
unității și coezitihii riiișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale.

Trecînd în revistă activitatea 
cooperației meșteșugărești de la 
ultimul congres, raportorul a sub
liniat că ea s-a extins continuu, 
unitățile cooperației meșteșugă
rești s-au consolidat din ptmct 
de vedere organizatoric și eco
nomic. în prezent, există 309 
cooperative, cu 12 000 de unități, 
dintre care 11 000 centre de de
servire a populației — în orașe, 
centre muncitorești, stațiuni bal
neoclimaterice ete.

O dată cu îmbunătățirea acti
vității de prestații în localitățile 
urbane, s-au luat măsuri pentru 
asigurarea deservirii populației 
din mediul rural, îndeosebi în 
domeniul întreținerii și reparării 
bunurilor electrotehnice și de fo
losință îndelungată. Producția 
cooperației meșteșugărești a cres
cut în perioada 1962—1967 de 
aproape 2 ori, cu un ritm me
diu anual de 14,1 la sută. Va
loarea producției marfă și a pres
tărilor de servicii ce se va rea
liza în acest an însumează peste 
6 miliarde lei.

în activitatea cooperației meș
teșugărești o preocupare de 
seamă a constituit-o îmbunătăți
rea calității lucrărilor și servi
ciilor pentru a corespnrtde exi
gențelor populației.

Raportorul a subliniat în con
tinuare rolul important ce revine 
cooperației meșteșugărești în 
completarea și îmbogățirea sorti
mentului de produse realizat de 
industria republicană. Măsurile 
luate în acest scop au creat con-

diții pentru dezvoltarea și diver
sificarea producției de serie mică. 
Vorbind despre bogăția 
zaurului de artă populară 
țara noastră, raportorul a 
liniat că acesta reprezintă 
nesecată sursă de inspirație 
tru meșteșugarii din unitățile de 
artizanat. O bună parte a pro
duselor de artă populară și' ar
tizanat, împreună cu altele câ 
mobilă, confecții, articole de 
metal, sînt tot mai mult cerute 
de beneficiarii externi. în anul 
1967, volumul produselor expor
tate a fost de 2,8 ori mai mare 
decît în anul 1962. Raportorul 
s-a ocupat de problema pregătirii 
noilor cadre de meseriași și teh
nicieni, de perfecționarea și spe
cializarea celor existente.

In ceea ce privește investițiile, 
în raport se arată că în ultimii 
șase ani s-au cheltuit din fonduri 
proprii aproape 800 milioane lei. 
Au fost date în funcțiune peste 
200 complexe și alte unități și 
spații comerciale. La sfîrșitul a- 
nului trecut, fondul de bază și 
social al cooperației a depășit 1,1 
miliarde lei, cu un spor de pes
te 380 milioane lei față de 1962.

Raportul a analizat apoi lipsu
rile care există într-o serie de ae- , 
tivități ale cooperației meșteșugă
rești subliniind nivelul riesâtis- 
făcător al rețelei față de cererile 
mereu sporite ale populației. U- 
nele unități cu profil de prestări 
în construcții în loc să-și îndrep
te atenția spre lucrări destinate 
populației și-au dezvoltat cu pre
cădere activitatea pe seamă lu
crărilor pentru întreprinderi și 
instituții — cale mai ușoară de-! 
realizare a sarcinilor de plăn. 
Lipsuri mai serioase s-au mani
festat îndeosebi în domeniul Ca
lității executării comenzilor și 
prestărilor, respectării termenelor, 
comportării 
cooperatori 
în unele 
losite în 
mijloacele . v ,__ »
ciare, se fac cheltuieli inutile și 
neeconomicoase, risipă de materi
ale, nu sînt utilizate rațional spa
țiile și utilajele, se imobilizează 
importante fonduri-în stocuri de 
materiale, ceea ce diminuează 
rezultatele financiare și aduce 
prejudicii, avutului, obștesc.

Ocupîndu-se de creșterea ni
velului de viață al cooperatorilor, , 
vorbitorul a arătat că în ultimii 
șase ani, ca urmare a creșterii, 
producției și productivității mun
cii, cîștigul acestora a sporit în 
medie cu aproape 32 la sută. 
Lucrătorilor din acest sector și 
familiilor lor li ș-au acordat asis-, 
tentă medicală și . spitalizare în 
mod gratuit, pensii de bătrînețe 
și invaliditate, ajutoare sociale, 
ajutoare materiale pentru incapa
citate temporară de muncă, tri
miteri la tratament și odihnă, 
cheltuindu-se aproape 1,2 miliar
de lei. în anul 1967 s-au majorat

te- 
din 

sub- 
o 

pen-

necivilizate a unor 
față de populație, 

cazuri nu. sînt fo- 
mod corespunzător 
materiale și finan-

pensiile și ajutoarele sociale 
medie cu 31 la sută față de 
nul 1966, iar ca urmare a îmbu- .
nătățirii legislației, membrii coo- ©Germană, 
peratori beneficiază de pensii 
mai c:ari ':CT peste 40 la sută 
față de nivelul anilor anteriori, 
la care, se adâugă și pensia su
plimentară.

Abordînd probleme referitoare 
la stilul și metodele de muncă 
ale organelor de conducere, ra
portorul a subliniat că existența 
unui centralism excesiv în cadrul 
Uniuhif a împiedicat manifesta
rea mai largă a inițiativei, rezol
varea mai operativă a sarcinilor 
complexe care revin organelor 
sale.

Perfecționarea muncii de con
ducere și de planificare, sporirea 
cointeresării materiale a coope
ratorilor, îmbunătățirea metodo
logiei de stabilire a prețurilor și 
tarifelor, simplificarea lucrărilor 
de evidență statistică și contabi
lă au constituit, de asemenea, o 
biectul unor aprecieri și propu
neri cuprinse în raport.

Raportul a subliniat apoi im
portanța reorganizării structurii 
•UCECOM corespunzător cerin
țelor actuale și sarcinilor de 
perspectivă în funcție de noua 
(Organizare teritorial-administrati- 
Vă a țării.

în ■ continuare^ a fost prezenta
tă problema reexaminării legisla
ției care stabilește rolul, locul și 
organizarea cooperației meșteșu
gărești,CA -parte componentă a e- 
coriomiei naționale, în condițiile 
noii etape de dezvoltare socialis
tă a țării. în acest sens, Consi
liul UCECOM a elaborat un 
proiect de lege privitor la orga
nizarea cooperației meșteșugărești 
care; dtfpă dezbaterea sa în Con
gres, va fi supus aprobării Marii 
Adntiări Naționale.

Au fost. apoi analizate princi
palele direcții de dezvoltare a 
activității cooperației meșteșugă
rești în următorii* ani ai cincina
lului, precum și în anii 1970— 
1975. în actualul cincinal se con
struiesc 281 de obiective, atelie
re de producție, spălătorii, boian- 
gerii, stații auto, complexe de 
deservire, pehțiu care se inves
tesc aproape 1 miliard lei.

în viitor vor trebui dezvoltate 
și diversificate activitățile de de
servire a populației cu lucrări de 
comandă și prestații de servicii. 
Se ya acorda o atenție sporită 
cunoașterii nevoilor și preferințe- © 
lor populației, orgarrizării pe sca
ră mai largă a deservirii la domi- 

.. ciliu. ©
Rezultatele obținute pînă a- 

cum, măsurile ce vor fi adopta- 
te de Congres și .șprijmul de © 
care șe bucură cooperația meș
teșugărească din partea partidului 
și sfatului, se subliniază în înche- © 
iere în raport, creează toate con
dițiile de îmbunătățire șl perfec- 
ționare. a. -activității în acest sec- © 
tor,

în 
a-

” • In sala Dinamo din Capita
lă s-a disputat aseară meciul in- 

A ternațional masculin de volei 
© dintre echipele Dinamo și Blok- 

keer Haga, din cadrul „Cupei 
campionilor europeni”. Voleiba- 

© liștii români au obținut victoria 
cu scorul de 3-0 (15-9 ; 15-0 ;
15-4). Returul va avea loc la 

© 16 martie la Haga.
• în zilele de 9 și 10 martie 

se vor desfășura la Madrid jo- 
“ curile europene de atletism pe 

teren acoperit. La întreceri

•
 anunțat participarea atlete șl at- 
leți din 21 de țări : Anglia, Bul
garia, Cehoslovacia, Danemarca, 

_ Elveția, Finlanda, Franța, R. D.
R. F. a Germaniei, 

Iugoslavia. Italia, Irlanda, Islan
da, Norvegia, Polonia, Portuga- 

© lia. România. Suedia, Spania, 
w Turcia și U.R.S.S.

România va fi reprezentată de

•
 un grup de șase sportivi : Viori
ca Viscopoleanu, Virginia Bonei, 
Valerlca Bufanu, Șerban Cio-

•
 chină. Dan Hidioșeanu și Șerban 
loan.

• Sezonul motoclclist se inau- 
© gurează duminică in Capitală cu 

desfășurarea etapei I a compe
tiției de motocros „Cupa Pri- 

© măverii". întrecerile vor avea 
wloc cu începere de la ora 10 

tn incinta bazei sportive Metalul 
(șoseaua Pantelimon).

•TEATRE
© Teatrul de operetă : Contesa 

Maritza, ora 19,30 ; Teatrul Na- 
țional, Sala Comedia : Hei-

© delbergul de altădată, ora
19,30; Sala Studio: Topaze, 
ora 19,30; Teatrul de comedie: 

© Capul de rățoi, ora 20 ; Teatrul 
Lucia Sturdza Bulandra, Sala

•
 Schitu Măgureanu : Moartea lui 
Danton, ora 20 ; Sala Studio : 
Sfîntul Mitică Blajinu, ora 20;

•
 Teatrul Mio; Tango, ora 20; 
Teatrul C. I. Nottara, sala Ma- 
gheru : Lovitura, ora 19,30 ; Sala 

© Studio : Cînd luna e albastră, o- 
ra 17 ; Viziuni flamande, ora 20 ; 
Teatrul Giulești, în sala Teatru- 

© lui Evreiesc : Visul unei nopți de 
iarnă, ora 19,30 ; Teatrul Bar
bu Delavrancea : Întîlnire la Sen- 

© lis, ora 19,30 ; Teatrul Țăndărică, 
sala din Calea Victoriei ; Papuci- 
ada, ora 17.

returul. campionatului național

Ziarul nostru instituie pentru cititorii săi concursul de pro
nosticuri sportive „VA PRICEPEȚI LA FOTBAL 7“,

Participanții vor răspunde la următoarele trei întrebări ge
nerale :

1. NUMIȚI IN ORDINE ECHIPELE CE SE VOR CLASA PE 
PRIMELE TREI LOCURI LA SFlRȘITUL CAMPIONATULUI 
DIVIZIEI A. .y a

2. CE JUCĂTORI VOR OCUPA PRIMELE TREI LOCURI IN 
CLASAMENTUL GOLGETERILOR DIVIZIEI A.

3. INDICAȚI OCUPANTELE PRIMELOR DOUA LftCVRI DIN 
CELE DOUA SERII ALE DIVIZIEI B.

Răspunsurile la aceste întrebări vor trebui ajungă la re
dacția noastră pînă la 30 martie. însoțite de cupqjiul de parti
cipare „A”.

pentru 
întrebările 
generale

Pentru răspunsul exact, la fiecare din cele trei întrebări, par- 
ticipanților li se vor acorda, la sfîrșltul campionatului, cîte o 
sută de puncte.

reparații au fost total desființate. 
După executarea fiecărei lucrări 
mașinile sînt revizuite, reparate, 
puse în stare de funcționare. La 
20 noiembrie, de exemplu, toate 
mașinile care urmează să parti
cipe la lucrările de primăvară 
erau reparate și revizuite.

Evidența consumurilor de 
piese și carburanți pe fiecare 
tractor și mașină, în cadrul in
troducerii gestiunii proprii, a sti
mulat în rîndurile mecanizatori
lor o preocupare deosebită pen
tru întreținerea mașinilor, pen
tru reducerea cheltuielilor de 
producție planificate pe fiecare 
tractor. Lunar, în fiecare brigadă, 
s-au făcut asemenea analize eco
nomice. Și eforturile au fost sti
mulate. Mecanizatorii au primit 
premii nu numai pentru depăși
rea planului de producție ți a 
producțiilor la hectar, dar ți 
pentru economii de piese ți de 
carburanți. Cîțtigul mediu lunar, 
la categoria muncitori, s-a ri
dicat la 1801 lei, față de 1205 
planificat.

Și toate aceste succese au fost 
obținute în condițiile în care 
circa 80 din cei 150 de mecani
zatori au mai puțin de trei ani 
vechime tn meserie. Inițiativa 
lansată de organizația U.T.C. — 
„Să lucrăm din primul an de pro-

ducție cu întreaga gamă de ma
șini" — s-a bucurat de sprijinul 
unanim. Și poate ți ea a contri
buit ca la finele anului, cinci din 
cele opt brigăzi să fie 
fruntașe.

Tractoarele stațiunii 
gătite acum pentru a 
brazdă, pentru a trece 
tarea lucrărilor din campania de 
primăvară. Zilele trecute s-a ter
minat fertilizarea întregii supra
fețe — 6 000 hectare — de grîu. 
Și totuși, în bucuria lor, oamenii 
nu sînt mulțumiți. „Doar 95 la 
sută din lucrările noastre — spu
nea mecanizatorul Nicolae Chiru 
— au primit calificativul de 
foarte bune". „Zece tineri me
canizatori — avertiza mecaniza
torul utecist Iulian Buiculescu —. 
nu și-au realizat planul anual", 
„Cheltuielile la mia de lei ve
nituri — susținea Iulian Rădu- 
lescu — sint încă ridicate. Bri
gada a treia a redus la numai 
540 de lei, ceea ce înseamnă că 
mai avem încă rezerve".

Cîmpia e din nou sub omăt. 
Zăpada mieilor să fie ? Norii 
sparți de suliți solare plutesc 
agale nevîsliți încă de aripile co
corilor. Dar în cîmpie, la nord- 
est de Medgidia, vestitorii pri
măverii au sosit, sînt gata de lu
cru. Sînt pregătiți pentru ca în 
noul an să sporească strălucirea 
titlului cîștigat cu recolte mai 
bogate.

declarate

sînt pre- 
intra în 

Id execu-

Pentru fiecare etapă de fotbal 
se adaugă cite o întrebare su
plimentară, pentru care se va 
acorda Un număr de 15. 20 sau 
25 de puncte, potrivit gradului 
de dificultate. Răspunsurile, în
soțite de bonurile de participa
re respective, vor fi expediate 
la redacție cu cel puțin o zi 
înainte de desfășurarea etapei, 
verificarea făcîndu-se după da
ta ștampilei poștei.

mentulul concurențllor care au 
obținut cele mal multe puncte.

Cîștigătorilor concursului (pri
milor 10 clasați) li se vor oferi 
premii constind In excursii, di
ferite obiecte, materiale și echi
pament sportiv, albume, conti- 
nînd fotografiile și autografele 
campionilor, golgeterilor, jucă
torilor preferați, abonamente la 
ziar.

99COMBUSTIBILUL"
TĂRIICERCE

(Urmare din pag. I)

INTREBAREA PEN 
TRU ETAPA I

1. INDICAȚI AUTORUL PRI
MULUI GOL AL RETURULUI 
(20 de puncte).

Precizări
30 martie este ultima dată 

pînă la care se mai poate intra 
în concurs.

Periodic vom publica în co
loanele ziarului situația clasa-

cupon
PARTICIPARE 

Nr 
ETAPA DIN 10 MARTIE 1

s-a repartizat execuția a trei 
proiecte : dotarea cu echi
pament pentru prelucrarea 
informațiilor la Institutul de 
proiectări echipament ener
getic Timișoara; automatiza
rea proceselor industriale cu 
ajutorul mașinilor de con
trol centralizat și al calcu
latoarelor electronice (pen
tru M.I.C.M.) și, în sfîrșit, do
tarea cu echipament de pre
lucrare în vederea condu
cerii operative a întreprin
derii pentru Uzina de fibre 
sintetice Iași. Pragurile de 
verificare a capacității pro-

lectantulul, tot atîtea încer
cări trecute cu succes.

Activitatea tinerilor de la 
I.P.A. se desfășoară sub sem
nul asaltului cu timpul — 
fiecare dintre ei abordînd 
cu îndrăzneală soluții noi, 
căutînd ca perfecțiohîndu-se 
ei înșiși să asigure perfec
ționarea lucrărilor lor. 
Tinerețea este cum se expri
ma un bătrîn cercetător, un 
minunat combustibil în mun
ca de cercetare. Șocul de a- 
daptare, în cazul celor doi 
tineri a fost evitat. Meritul 
fiind egal împărțit între ca
litățile noului venit și încre
derea în el a mediului care 
l-a asimilat.

17.30 — Pentru cei mici: A.B.C. 
De ce ?

18,00 — Drumuri și popasuri — 
emisiune turistică

18,20 — Buletinul circulației ru
tiere.

18.30 — Curs de limba rusă 
(Lecția a 6-a)

19,00 — „Albatros" — revistă 
literară pentru tineretul 
școlar.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 — Transmisiune de la 

Festivalul Internațional de 
muzică ușoară — Brașov- 
România.

22,35 — Reportaj '68 — Sub 
obcina.

22,45 — Telejurnalul de noapte.

O LUME NEBUNA, NEBU
NĂ, NEBUNA - rulează la 
Feroviar (orele 9,30; 13;
16.30 ; 20.) ; Modern (orele
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20). Grivița
(orele 8,45; 12; 15,30; 18;
20,30).

BLESTEMUL RUBINULUI 
NEGRU — rulează le Repu
blica (orele 9; 11,30; 14;
16,15 ; 18,45 ; 21,15) ; în com
pletare Năică pleacă la Bucu
rești ;Festival (orele 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21 în com
pletare Lauri celor mai buni.

SFÎNTUL LA PÎNDĂ - ru
lează Ia Luceafărul (orele 9 ; 
11; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21), Bucu
rești (orele 8,30 ; 10,30 : 12,30 ; 
14,30: 16,45 ; 19; 21.),

ZECE NEGRI MITITEI — 
rulează la Lumina (orele 8,45 ; 
16, 30 îft continuare 18,45 ; 
20,45); în completare încer- 
cări.

AM INTILNIT ȚIGANI FE-

CINEMATOGRAFE
(orele 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21). ; .

NĂICA- PLEACĂ LA BUCU
REȘTI — ATENȚIUNE — 
CIUPERCI. ORIZONT ȘTIIN
ȚIFIC NR. 1/1968 CAMPIO
NATELE MONDIALE DE 
LUPTE -7 GUSTAV ȘI CIOA
RA NERECUNOSCĂTOARE 
— CÎNTECE ÎN LEMN — 
Rulează la TIMPURI NOI (o- 
rele 9—21 în continuare).

PASĂREA PHOENIX - ru
lează la Union (orele 14,45; 
17,30 ; 20,15) ; Joi și sîmbătă 
filme de animație ora 18.
ȘAPTE BĂIEȚI Șl O ȘTREN

GĂRITĂ — rulează la Doina 
__  _________ ______ . . (orele 9; 10 pentru copil — 

RICIȚT — rulează la Central 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; —

20,30); pentru adulți. In com
pletare Pîinea noastră.

CEI ȘAPTE SAMURAI — 
rulează la Excelsior (orele 
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20) ; Victoria 
(orele 9,30; 13; 16,30; 20).
Muzicantul in programul vi
itor

REÎNTOARCEREA L U I 
SURCOUF - rulează la Bu- 
zești — (orele 15,30 ; 18; 20.30); 
In completare Pilule II ; Fe
rentari (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

SPARȚACUS - rulează la 
Dacia (orele 9 ; 19,30 ; în con
tinuare)

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
— rulează la Bucegi (orele 9 ; 
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30); 
în completare Orizont științi-

flc nr. 11 1967); Miorița (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 j .
18 ; 20,30); In completare O- < 
rizont științific nr. 12/1967, ? %■ 

LOANA — rulează la Unirea 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,30); în
completare Echipa.

SINBAD MARINARUL — 
rulează la Lira (orele 16 ; 18,15 ; 
20,30) ; In completare Pași 
spre Brâncuși.

DE TREI ORI BUCUREȘTI
— rulează la Drumul Sării - 
(orele 15 ; 17,30 ; 20), Viitorul 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

MOARTEA DUPĂ CORTINA
— rulează la Giulești (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30); în comple
tare Stăpîn pe sine.

DIMINEȚI DE IARNA — ru- " 
lează la Cctroceni (orele 15,30 j 
18 ; 20,30); In completare A- 
natolia ospitalieră.

CORIJENTA DOMNULUI 
PROFESOR — rulează la Cos- ( 
mos (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).



Consfătuirea Comitetului Politic
Consultativ al statelor partid 

pante la Tratatul de la Varșovia
și-a încheiat lucrările

SOFIA 7 (Agerpres), De Ia 
trimișii noștri : La 7 martie s-au 
încheiat lucrările Consfătuirii Co
mitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

în ședința de dimineață, lucră
rile au fost prezidate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

Ședința de joi după-amiază a 
fost prezidată de tovarășul Leo
nid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.

Au fost adoptate hotărîri co
respunzătoare cu privire la pro
blemele discutate în cadrul Cons
fătuirii Comitetului Politic Con-

sultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.★

Joi seara, Comitetul Central 
al Partidului Comunist Bul
gar, Prezidiul Adunării Popu
lare și guvernul Republicii 
Populare Bulgaria au oferit o 
recepție în cinstea delegațiilor 
care au luat parte la Consfă
tuirea Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

La recepție au participat 
șefii unor misiuni diplomatice, 
membri ai corpului diplomatic, 
ziariști bulgari și străini.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, tovă
rășească.

Drama unui continent
Americii
raport

• Gestul lui Christian

Hayden • 785 de tineri

- ' | |

R. F. a GERMANIEI. Pavilionul românesc la Tîrgul internațional de la Frankfurt

Ziua României la

al C.E.P.A.L.
ta vîrsta de 14

Ia

americani
refuză să lupte 

în Vietnam
• De ce e tânără populația 

Latine • Concluziile unui

Pentru un echilibru ai răs-
Patriotii sud-vietnamezi 

au atacat din nou
punderilor reciproce intre 
puterile nucleare și puterile

bazele americane

Tîrgul internațional 
de la Tripoli

nenucleare
Dezbaterile din Comitetul celor 18

In Comitetul celor ÎS state 
pentru dezarmare au continuat 
dezbaterile in problema nepro- 
liferării armelor nucleare. In 
ședința din 6 martie reprezen
tantul Mexicului, Antonio Go
mez Robledo, fi-a exprimat 
speranța că vor fi acceptate 
o serie de propuneri făcute 
de unele delegații în cadrul 
comitetului. El a afirmat că 
delegația «a „nu apreciază că 
proiectul a ajuns la perfec
țiunea necesară unui instru
ment de acest fel sau că el ar 
corespunde tuturor punctelor 
istoricei rezoluții 2 028 a Adu
nării Generale".

In aceeași ședință delegația 
italiană a prezentat un docu
ment de lucru în care își ex
primă părerea ci în raportul 
asupra situației lucrărilor des
fășurate în cadrul Comitetului, 
raport ce urmează să fie pre
zentat Adunării Generale a 
O.N.U., ar trebui să se facă re
feriri 
nind 
state, 
că în 
primă 
sens la redactarea unui raport 
complet a încercat să grupeze 
pe titluri de capitole privi
toare la punctele specifice ri
dicate, diferitele documente 
care oglindesc părerile și pro
punerile prezentate din toate 
părțile. Intre aceste titluri de 
capitole, în care sînt grupate 
documentele conținînd propu
nerile făcute de diferite dele
gații membre ale Comitetului, 
inclusiv delegația română, sînt

Forțele patriotice au conti
nuat joi operațiuni de hărțuire 
pe întreg teritoriul Vietnamu
lui de sud. Cele mai violente 
lupte s-au desfășurat la nord- 
est și nord-vest de baza mili
tară americană de la Con 
Thien. în sprijinul trupelor a- 
mericane au' intervenit unități 
de artilerie și aviația. S-au în
registrat morți'și răniți de am
bele părți.

Agențiile de presă relatează, 
citind surse ale comandamen
tului militar american din 
^Vietnamul de sud, că în apro
pierea orașului Hue și a bazei

Prelegeri 
despre

un asemenea atac; 
controlului; Durata 
de neproliferare nu- 
problema amenda

Nicolae lorga

de la Khe Sanh au fost sem
nalate însemnate concentrări 
ale forțelor patriotice. Elemen
te ale diviziei 101 de parașu 
tiști au intrat în contact cu 
forțe patriotice, care, potrivit 
comandamentului S.U.A., a- 
vansau spre vechea capitală 
imperială — Hue.

Joi seara, scrie agenția 
France Preșșe, patrioții au con
tinuat atacurile cu mortiere 
asupra unor poziții americano- 
saigoneze, precum și acțiunile 
de hărțuire. La 150 kilometri 
de Da Nang, detașamente ale 
F.N.E. au lansat’ un atac asu
pra cartierului general al di
viziei a II-a sud-vietnameze 
instalată la Quang Ngai. A- 
genția France Presse informea
ză că bazele militare de la 
Dong Ha și Khe Sanh conti
nuau joi seara să fie bombar
date cu mortiere. în Delta 
fluviului Mekong și în regiu
nea platourilor înalte, patrioții 
au atacat principalele baze mi
litare americane.

La 6 martie la Tîrgul in
ternațional de mostre de 
la Tripoli, la care țara 
noastră participă anul a- 
ceșta pentru a șasea oară 
consecutiv, a fost Ziua Re
publicii Socialiste Româ
nia. Cu acest prilej, Sil- 
vian Petrescu, directorul 
pavilionului românesc, a o- 
ferit o recepție la care au 
participat Ahmed Yunis 
H., ministrul economiei și 
comerțului Libiei, Ibrahim 
Bakbak, subsecretar de stat 
la Ministerul Economiei și 
Comerțului, Ahmed Hasire, 
președintele Consiliului de 
administrație al Tîrgului 
internațional de la Tripoli, 
și alte oficialități libiene. 
Au luat parte, de aseme
nea, ambasadori 
membri ai corpului diplo
matic acreditați la Tripoli, 
directorii pavilioanelor ce
lorlalte țări participante la 
Tîrg, reprezentanți ai cercu
rilor comerciale, bancare, 
de transporturi și asigurări, 
ziariști libieni și străini.

și alți

condamnați in ultimul an pentru 

nesupunere la incorporare
în fața unui numeros grup de 

tineri care demonstrau în fața u- 
nui birou de recrutare din Los 
Angeles, Christian Hayden, fiul 
în vârstă de 19 ani al cunoscutu
lui actor american Sterling Hay
den, decorat cu „Medalia de 
argint" pentru eroism în cursul 
celui de al doilea război mon
dial, și-a ars luni ordinul de în
corporare. Exprimînd o opinie 
larg răspîndită în rîndurile tine
retului din S.U.A., Christian Hay
den a declarat că preferă să 
intre în închisoare decît să par
ticipe la războiul dus împotriva 
poporului vietnamez. Poate că 
acest caz nu ar fi avut ecouri atît 
de mari în presa de peste ocean 
dacă tînărul nu ar fi subliniat că 
tatăl său, care a fost căpitan de 
marină în cursul ultimului răz
boi mondial. îl sprijină pe deplin 
în poziția adoptată. „Am discutat 
de mai multe ori cu el în cursul 
ultimelor luni problema acestui 
război — a declarat Christian. EI 
mă susține Și este pe deplin de 
acord cîi mine, Ie fel cu întreaga 
familie".

Caz izolat ? Nicidecum. Minis
terul Justiției din Washington a 
anunțat că pînă la 30 iunie anul 
trecut, în decurs de 12 luni un 
număr de 789 de tineri au fost 
condamnați la pedepse cu închi
soare, a căror medie este de 32 
luni, pentru „violări ale legii pri
vind încorporarea". Indiferent de 
formele folosite, protestul tinere
tului american față de războiul 
dus de S.U.A. în Vietnam capă
tă un caracter de masă tot 
pronunțat.

Cunoscutul economist sud- 
american Râul Prebish spu
nea odată : ,;Tragedia Ame
ricii Latine poate fi măsurată 
printr-un record specific : e 
continentul cu populația cea 
mai tînără". Afirmația pare un 
joc gratuit de cuvinte. Este 
însă aici un dureros adevăr. 
Continentul sud-american e 
continentul cu populația cea 
mai tînără pentru că oamenii 
se sting înainte de a îmbât.-î- 
ni.

Cuvintele amare ale Iul 
Prebish ne-au revenit în me
morie parcurgînd unele din 
datele și concluziile ultimului 
raport anual al Comisiei eco
nomice a O.N.U. pentru A- 
merica Latină (C. E. P. A. L.) 
Ia capitolul intitulat „Popula
ție, dezvoltare socială". Găsim 
acolo cifre statistice care dez
văluie o situație de un pro
fund tragism.

O subliniere indică : „A-
merica Latină deținea în an
samblu pe anul 1966 cel mai 
ridicat indice mondial de 
talitate infantilă". Ce 
me se ascund în 
tele acestui sobru 
ansamblu... cel mai 
dicat" ? Cifre mai precise, pe 
țări, ne ajută să sesizăm 
exact dimensiunile 
record. In Chile, la 
1000 de copii nou născuți, 218 
au murit înainte de a împlini 
vîrsta de un an. In Ecuador 
s-au înregistrat 201 copii de
cedați la fiecare o mie de 
născuți, în Bolivia 206, în 
Republica Dominicană 195, în 
Columbia 182. Cauza ? Ra
portul e lapidar : „Lipsa mini
mului de igienă și a asistenței 
medicale".

Și iată, un paragraf, suc
cint, la subcapitolul „forța de 
muncă". II cităm în extenso t

mor- 
dra- 
spa- 
„în 
ri-

mai 
acestui 
fiecare

„Copiii pînă 
ani reprezintă, de la caz 
caz, în diferite țări între 3 
și 12 procente din întreaga 
forță de muncă. Această si- 
tuațiune derivă din lipsa a- 
proape generală a u-
nei legislații care să 
limiteze angajarea copiilor
și, pe de altă parte, din situa
ția economică precară a unei 
foarte mari părți a populației". 
Două fraze de conciziune și 
sobrietate proprii unui raport 
Ia scară continentală. Ele re
flectă însă, poate tot atît de 
pregnant ca paginile Iui Ama
do despre plantațiile de ca
fea din Brazilia, soarta grea a 
milioane de copii care de Ia 
cea mai fragedă copilărie tre
buie să trudească pe latifun
dii sau în ateliere.

După parcurgerea unor ase
menea date, o altă mențiune 
cuprinsă în cîteva rînduri de 
raport cu sublinierea „vîrsta 
medie a populației" nu mai 
poate surprinde. Notăm că 
longevitatea medie pe conti
nentul sud-american nu de
pășea, în 1966, 38 de ani. Da
că nu surprinde, această ci
fră are o încărcătură de tra
gism care nu poate să nu te 
zguduie. In acest 38 „citim 
drama unui continent unde 
milioane de tineri nu apucă să 
depășească ceea ce în mod o- 
bișnuit se numește „vîrsta 
majoratului".

Resorturile acestei tragice 
situații ? Cheia rezolvării ei ? 
Revenim la Paul Prebish : 
„Tragedia continentului sud 
— american — scrie el — es
te drama subdezvoltării, iar 
cheia depășirii acestei drame 
este înfăptuirea unor reforme 
radicale pe plan social-econo
mic".

la documentele conți- 
propunerile diferitelor 

Delegația italiană arată 
dorința de a aduce o 
contribuție în acest

următoarele : Legătura dintre 
tratatul de neproliferare a ar
mei nucleare și celelalte mă
suri de dezarmare; Tratatul 
de nerăspîndire a armei nu
cleare ca primă etapă spre 
realizarea dezarmării generale 
și totale ; Echilibrul răspunde
rilor și obligațiilor reciproce 
între puterile nucleare și pu
terile nenucleare; Dezvolta
rea cercetării și folosirii ener
giei nucleare în scopuri pașni
ce ; Problema garanțiilor de 
securitate împotriva unui atac 
nuclear și împotriva amenin
țării cu 
Problema 
tratatului 
cleară și 
mentelor.

După cum anunță agenția 
TASS, in ședința de joi a Co
mitetului celor 18 state pen
tru dezarmare, care continuă 
să dezbată proiectul tratatului 
de neproliferare a armelor 
nucleare, U.R.S.S., S.U.A. și 
Anglia au prezentat propuneri 
asupra cărora au căzut de co
mun acord, privind soluționa
rea problemei garanțiilor de 
securitate pentru statele nenu
cleare, care urmează să-și asu
me prin tratat obligația de a 
nu produce și de a nu procura 
arme nucleare. Aceste propu
neri sînt cuprinse în proiectul 
de Rezoluție al Consiliului de 
Securitate al O.N.U. și proiec
tele de declarații ale celor 
trei puteri nucleare cu privire 
la problema garanțiilor de 
securitate.

la Universitatea
Sorbona

executarea

La Universitatea Sor
bona din Paris au avut 
loc joi prelegeri despre 
savantul și istoricul ro
mân Nicolae lorga. Prof. 
Frasin Munteanu-Rîmnic 
a vorbit despre aportul 
omului de știință român 
la patrimoniul științei 
și culturii mondiale, 
despre acțiunile lui in 
vederea strîngerii rela
țiilor culturale dintre 
Franța și România, pen
tru triumful civilizației 
și al păcii în lume. Prof 
Alain Guillermau, șeful 
Catedrei de limbă și 
literatură română de la 
Sorbona, a evocat la rîn- 
dul său figura lui Ni
colae lorga, „mare prie
ten al Franței, eminentă 
personalitate istorică".

patrioților rhodesieni VIETNAMUL DE SUD.

Evacuarea militarilor a-

Protestul opiniei mericani răniți In cursul

publice internaționale
Executarea celor 3 africani 

de către autoritățile rhodesiene 
a stîrnit protestul opiniei pu
blice mondiale. Totodată, o se
rie de personalități din dife
rite țări și-au exprimat deza
cordul față de această acțiune 
inumană a guvernului de la 
Salisbury.

Un purtător de cuvînt al 
Națiunilor Unite a declarat că 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant, și-a exprimat indig
narea față de executarea celor 
3 africani în Rhodesia.

Primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, a condamnat 
executarea celor 3 africani de 
către autoritățile rhodesiene, 
calificînd-o drept „un act bar
bar și monstruos al clicii ra
siste". Parlamentul indian a 
păstrat un moment de recule
gere în memoria celor 3 afri
cani executați ieri dimineață 
într-o închisoare din Salis
bury.

Guvernul Mauritaniei a dat 
publicității un comunicat ofi
cial în care protestează față 
de faptul că autoritățile rasiste 
rhodesiene au sfidat cererile 
adresate de numeroase foruri 
internaționale de a anula sen
tința în procesul celor 3 afri
cani.

Adunarea Națională a Zam- 
biei și-a întrerupt miercuri 
dezbaterile, păstrînd un mo
ment de reculegere pentru a 
marca ceea ce ministrul zam- 
bian Reuben Kamanga a nu
mit „asasinatul" comis de au
toritățile rasiste rhodesiene.

DR. CHRISTIAN BARNARD 
intenționează să efectueze o a 
treia operație de transplantare 
a unei inimi umane, după ce se 
va întoarce la Capetown. Bar
nard a declarat, într-o discuție 
cu profesorul american 
nell, că pacientul său, Philip
Blaiberg, va putea în ' ’ 
să părăsească spitalul. Blaiberg 
a lost supus la 2 ianuarie unei 
operații de grefare a inimii și, 
potrivit informațiilor din Cape
town, starea sănătății lui este 
bună in condițiile create la spi- 

Groote Shuur.

Cor-
curînd

James Dhlamini ți Victor Mhlambo, doi din cei trei africani 
uciși miercuri la Salisbury, cu puțin timp înaintea execuției

LA MARELE magazin u- 
niversal Grand Passage din 
Geneva s-a deschis o .,săp- 
tămînă a gastronomiei și mu
zicii ușoare românești". La 
inaugurare an participat am
basadorul Republicii Socia
liste România la Berna, Va
sile Dumitrescu, membri ai 
ambasadei și ai agenției e- 
conomice. Uh .punct de a- 
tracție pentru numerosul pu
blic participant l-a constituit 
taraful „Frunză verde".

Această manifestare româ
nească are îoo in cadrul ex
poziției cu vînzare „Pe lirul 
Dunării", la care participă 
țările dunărene.

ZIARUL „Rude Pravo". din 
7 martie, a publicat o informa
ție în care se arată că „Prezi
diul C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia, in ultima sa ședință, a 
hotărit crearea unei comisii ca
re va verifica împrejurările și 
cauzele fugii din Cehoslovacia a 
lui Jan Sejna, fost general în 
armata cehoslovacă". In informa
ția publicată de „Rude Pravo" 
se precizează că rezultatele an
chetei vor fi aduse la cunoștința 
opiniei publice.

luptelor
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PREȘEDINTELE Austriei, 
Franz Jonas, a vizitat joi 
după-amiază standul turistic 
românesc de la Tîrgul inter
național din Viena. Cu acest 
prilej, înaltul oaspete s-a 
interesat de dezvoltarea tu
rismului în țara noastră. 
Președintele Austriei a fost 
salutat de ambasadorul Ro
mâniei la Viena, Gheorghe 
Pele.

ȘASE persoane mascate au 
pătruns într-o clădire din Lon
dra și au furat 250 000 de lire 
sterline. ‘.

Acest' nou „Hold up" pe pă- 
mîntul britanic are ceva inedit, 
deoarece echipa de spărgători a 
avut ingenioasa idee să acțio
neze la o firmă care se ocupă 
de... asigurarea securității trans
portului cu mașini blindate a 
fondurilor unor bănci londo
neze. In urma schun jurilor de 
focuri între bandiți si oamenii 
din garda societății londoneze, 
un paznic a fost rănit. Iîumîne 
acum ca Scottland Yard-ul să 
dea o mină de ajutor colegilor 
lor particulari de la firma spe
cializată în protecția transpor
turilor bancare.

ta sălile „Olympia" din Londra, unde se află expoziția inter
națională „Căminul ideal", a fost organizată joi Ziua României.

Cu acest prilej, Petre Suciu, directorul standului românesc, a 
oferit un cocteil, la care au participat Kenneth Corney, directo
rul general al expoziției internaționale, și alți membri din con
ducerea expoziției, oameni de afaceri, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, Vasile Pungan, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Londra, șl membri al ambasadei, 
române.

Domnul O’Connell, președin
tele Asociației importatorilor de 
băuturi alcoolice din Statele U- 
nite, este îngrijorat. Temerile sale 
decurg din recentele măsuri a- 
nunțate de Casa Albă și care se 
referă la apărarea dolarului. 
Unele din măsuri, în favoarea că
rora s-au pronunțat numeroși 
congresmeni, vizează limitarea 
importului de băuturi avîndu-se 
în vedere în special cele prove
nind din Franța. Declarațiile ge
neralului de Gaulle, privind difi
cultățile dolarului, au stîrnit, după 
cum se vede, vii reacții... Dar, 
după cum relatează „LE FIGA
RO", O’Connell și cu asociații săi 
nu sînt deciși să-și abandoneze 
afacerile fără a se angaja într-o 
campanie de împotrivire. Propa
ganda în „favoarea vinurilor 
franceze" este în continuă întă
rire pentru a „contrabalansa cam
pania de boicota] ce are loc în 
Statele Unite" (LE FIGARO).' 
Broșuri, pliante, afișe privind re
clama șampaniei, coniacului și a 
altor băuturi importate din Fran
ța au fost tipărite într-un număr 
sporit la cererea importatorilor a- 
mericani. Mai mult debit atît, 
O’Connell, a răspuns, într-un ar
ticol apărut într-un ziar texăd, 
cererilor privind limitarea impor-

Măsuri pentru întoarcerea 
în țară a tinerilor specialiști 

iranieni
Guvernul iranian a adoptat o serie de măsuri în vederea 

reîntoarcerii în țară a studenților și tinerilor specialiști care 
învață sau lucrează în străinătate. Luînd cuvintul la o festi
vitate care a avut loc la universitatea din Teheran, primul 
ministru, Amir Abbas Hoveida, a declarat că guvernul a 
aprobat planul de creare a condițiilor favorabile pentru a 
activa în Iran a tinerilor specialiști.

Potrivit unor date oficiale, 500 de studenți iranieni studia
ză la diferite instituții de învățămînt superior din străinăta
te, în primul rînd în Europa și în S.U.A., și peste 60 la sută 
din ei, după absolvire, rămîn și se angajează în țările în care 
au învățat.

Primul ministru a subliniat necesitatea concentrării efortu, 
rilor specialiștilor iranieni în direcția dezvoltării economii 
a elaborării și folosirii tehnologiei moderne. Fără aceasta', a 
relevat el, nu vom putea lichida disparitatea existentă între 
Iran și țările dezvoltate.

Ciocniri între studenți
și poliție la Madrid

Facultatea de ști
ințe a Universității 
din Madrid a fost 
închisă miercuri de 
către conducerea u- 
niversității în urma 
incidentelor care au 
avut loc între sțu- 
denți și polițiști. '

Poliția a pătruns 
în interiorul facul
tății pentru a îm
prăștia o reuniune 
considerată de către

autoritățile spaniole 
ilegală. Studenții 
protestau împotriva 
unei hotărîri a con
ducerii universității 
prin care se inter
zice participarea de
legațiilor sindicatu
lui democratic stu
dențesc la o reuniu
ne a cadrelor didac
tice universitare.

La vestea inter
venției poliției, pes

turilor din Franța. Adresîndu-se 
celor care cer ca Statele Unite, 
principalul importator al vinurilor 
și spirtoaselor franceze, să-și re
ducă cotele din această țară, 
O Connell a precizat că „nimeni 
nu are de pierdut mai mult decît 
noi în acest joc al represaliilor". 
El sublinia că în cursul anului

șampaniei
trecut exporturile globale ale Sta
telor Unite au depășit cu 3,8 mi
liarde dolari totalul importurilor 
și că conform previziunilor pen
tru anul în curs se prevede o de
pășire a importurilor cu 4,5—5 
miliarde de dolari. Așa că, deți

nu de- 
comer-

citul cronic al balanței 
curge din schimburile 
dale...
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te 1 000 de studenți 
s-au strîns in jurul 
clădirii facultății 
pentru a protesta 
împotriva acestei 
acțiuni. Intre ma- 
nifestanți și poliție 
au avut loc ciocniri 
violente.

Demonstrații, stu
dențești au 
semnalate și la uni
versitățile din 
ragossa și Pamplo
na.

fost

Sa-

„Boicotajul provoacă în cele 
din urmă contraboicotaj", remar
ca O’Connell și pentru ari face 
pe concetățenii săi să înțeleagă 
situația, îndemnîndu-i să nu se 
supună restricțiilor la consumul 
băuturilor franceze, el a adăugat 
că dacă importurile din Franța 
reprezintă 3,51 dolari pe fiecare 
american, exporturile Statelor 
Unite spre Franța se ridică la 
19,56 dolari pe fiecare francez. 
Or, un contraboicotaj nu ar face 
decît să lovească în balanța de 
plăți a S.U.A.

Dar, îngrijorarea pare a-i fi cu
prins și pe unii producători fran
cezi. Ei își pun întrebarea ce se 
va întîmpla în cazul în care fir
mele importatoare din Marea Bri- 
tanie vor încerca și ele să limi
teze importul de șampanie fran
ceză, de exemplu, în încercarea 
de a „salva" lira sterlină. O în
trebare în parte justificată mai 
ales, dacă luăm în considerare 
faptul că englezii consumă peste 
5 milioane de sticle de șampanie 
pe an produsă în Franța; mai 
mult decît cumpără toți ceilalți 
parteneri 
Comună.

ai Parisului din Piața
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