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întflnlrea eu candidatul pen
tru marele sfat al țării — teh
nicianul petrolist Constantin 
Cojocaru — desfășurată la 
clubul muncitoresc din' Țicleni, 
la care au luat parte cîteva 
sute de locuitori ai orașului, a 
prilejuit o amplă convorbire 
despre politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru, realizările obținute în 
ultimii ani în dezvoltarea eco- 
nofțcă și social-culturală a 
României, a județului Gorj. 
Participanții la discuții au fă
cut numeroase propuneri și 
s-au angajat ca împreună cu 
deputatul pentru Marea Adu
nare Națională, cu deputății 
județeni și orășenești, să reali
zeze o serie de obiective edi
litar-gospodărești și social-cul- 
turale, între care un liceu și 
o baie comunală, canalizarea 
localității și altele.

★

Getățenii celui mai
cartier al Clujului — Gheor- 
gheni —, oameni ai muncii de 
diferite profesii, români și ma
ghiari, s-au întîlnit cu biolo
gul Rudolf Palocsay, candida
tul lor în alegerile pentru Ma
rea Adunare Națională. în cu
vinte pline de căldură, nume
roși vorbitori au înfățișat ta
bloul impresionant al realiză
rilor care, aici, unde totul e 
nou, poartă pecete de simbol. 
Profesorul Ion Radu, directo
rii' școlii generale nr. 1, a ară
ta că în cartier se află în pli
nă construcție un orășel al e- 
levilor, alcătuit dintr-un liceu 
pedagogic, un liceu energetic 
și un complex școlar profesio-

nai. Mal mulțl cetățeni, între 
rare Radu Mănescu. Ana Zas- 
tulca, Aurel Cîmpeanu, Ka- 
roly Gyulai și alții, au ridicat 
în cuvîntul lor probleme refe
ritoare la grăbirea ritmului de 
amenajare a zonei de agre
ment a cartierului, îmbunătă
țirea aprovizionării cu alimen
te, modernizarea drumurilor 
de acces.

I
I
I

tînăr

★
Alegătorii din circumscripția 

nr. 26 a orașului Filiași s-au 
întîlnit, în sala de festivități a 
casei de cultură din localitate, 
cu Ștefan Sugu, lucrător la 
revizia de vagoane din stația 
C.F.R., candidat al Frontului 
Unității Socialiste pentru ale
gerile de la 2 martie. În cuvîn- 
tul lor, Ton Subașa, Constantin 
Măndoiu, Constantin Scuturo- 
iu, precum și alți participant 
au arătat că Filiașul, devenit 
oraș cu mai puțin de un an în 
urmă, cunoaște un ritm de 
dezvoltare asemănător tuturor 
localităților urbane ale țării. 
Circa o treime dintre locuitori 
sînt astăzi salariați în unități 
industriale și agricole. Jumă
tate din populație și-a con
struit case noi. Orașul dispu
ne de patru școli generale, li
ceu teoretic, școală de meca
nici agricoli și o școală specia
lă ajutătoare ; are, de aseme
nea, o casă de cultură și două 
cămine culturale, trei cinema
tografe, teatru, bibliotecă, un 
spital. în următorii ani, el va 
cunoaște o însemnată dezvol
tare industrială. în același 
timp se vor rezolva o serie de 
probleme edilitar-gospodărești.

(Continuare în pag. a V-a)
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„OLIMPIADA
IS "RUNG ARILOR"

Trimișii noștri speciali transmit

(Din „Manifestul Frontului Unității Socialiste")

timp ce redactam mate

date pentru

redactor t 
materialul 

menționați.

Marea Adunare 
faptul că. în ca- 
candidatul Fron- 
Socialiste este un

în
rialul de fată, cineva ne-a cău
tat insistent la telefon. Era to
varășul Mihail Grigore, secre
tar al Frontului Unității Socia
liste al Consiliului municipal 
Ploiești și instructor al comi
tetului municipal P.C.R.. care 
ne furnizase, cu cîteva ore mal 
înainte, o serie de 
reportaj.

— Alo. tovarășe 
V-aș ruga ca în 
dumneavoastră să 
printre evenimentele electorale 
ale zilei, și întîlnirea primului 
secretar al Comitetului muni
cipal U.T.C.. tovarășul Andrei 
Neacșu. cu alegătorii săi din 
circumscripția nr. 86...

...încă un punct, demn de 
consemnat, pe agenda unei „zile 
electorale" bogate, cu remarca
bile manifestări, inițiative șl 
acțiuni. Primul secretar âl Co
mitetului municipal U.T.C.- 
Ploiești este unul dintre cei 
211 candidați municipali, la care 
se adaugă încă 64 candidaturi 
județene, 411 ale comunelor sub
urbane. alături de 5 candi
daturi pentru 
Națională. Si 
zul semnalat.
tulul Unității

A. TOMA
GH. ISTRATE

(Continuare în pag. a V-a)• •••••

I Îndemn spre perfecționare
Brașovul a fost, în ultimele zile, gazda unei noi 

competiții. De această dată au venit să-și dispute 
întîietatea tinerii strungari din întreaga țară, 
calificați in urma concursurilor desfășurate in 
întreprinderi, pe municipii, la nivel de județe. 
Am ținut la curent pe cititorii noștri cu evoluția 
întrecerii finalei pe țară a Olimpiadei strungari
lor. Vă sînt cunoscute și numele celor mai buni 
dintre ei. In numărul de astăzi revenim cu amă
nunte de la episodul final al acestei competiții, 
care a reunit, de-a lungul desfășurării sale, pes
te 30 000 de tineri.

Sala urmărește cu emo
ție derularea întrebărilor, 
aplauzele însoțesc fiecare 
răspuns exact. Departaja
rea intervine inevitabil. 
Ordinea celor mai bine 
pregătiți strungari stabili
tă după ultima întrebare 
e următoarea : Husak, 
Weis, Trenchea. Adică e- 
xact cea consfințită prin 
extemporal.

„STRUNGUL DE AUR" 
ÎȘI „ALEGE" 

CIȘTIGATORUL

DEMOCRAȚIE Șl LUCRĂRILE 
de Îngrijire 

A CULTURILOR 
DE PĂIOASE

ORIZONT SPIRITUAL
Democrația socialistă — ou- 

ocrire care se încadrează, ridi- 
dndu-le pe o treaptă superioară, 
în ansamblul valorilor materiale, 
spirituale și sociale ale întregii 
umanități — se constituie în me
diul cel mai propice a) germi
nării și înfloririi culturii mase
lor. Reprezentînd un mod supe
rior de organizare a societății, 
care face posibilă participarea 
largă și efectivă a maselor la 
conducerea vieții de stat și so
ciale, democrația socialistă con
stituie totodată un salt și în ceea 
ce privește dezvoltarea istorică 
a ideilor despre organizarea so
cietății. Prin natura ei, orândui
rea capitalistă a ținut masele 
largi departe de realizarea reală 
a democrației, inclusiv de valo
rile culturale acumulate de ome-

ulm, dar, Intrudt viața șodală se 
desfășoară în cadrul dinamicii 
raportului forțelor de clasă, cla
sele și categoriile sociale exploa
tate au militat continuu pentru 
lărgirea democrației, pentru cîș- 
tigarea unor drepturi și libertăți 
proprii, care să fie respectate de 
întreaga societate. Această luptă 
a presupus o acumulare de ex
periență în viața politică, impu
nerea unor drepturi ale claselor 
ți categoriilor sociale exploatate 
în viața socială și instituționali- 
zarea lor, folosirea tradițiilor 
progresiste etc. Această luptă a 
îmbogățit însăși viața spirituală 
ți a lărgit orizontul politic al oa
menilor, pregătindu-i pentru eta
pa istorică superioară — socia
lismul.

în patria noastră, «ocialismul.

deterro’nînd restructurări funda
menta la nivelul bazei econo
mice a societății, a declanșat, în 
același timp, un larg proces de 
democratizare a suprastructurilor 
sociale. Astfel, societatea socia
listă oferă lumii nu numai un 
exemplu de democrație în planul 
bunurilor materiale, ci și un 
exemplu de democrație socială, 
politică și culturală. Prevederile 
înscrise în „Manifestul Frontu
lui Unității Socialiste" sînt, refe
ritor la acest ultim punct, grăi
toare. Cităm : „Invățămîntul pu
blic 
tură, de pregătire și educare

principalul izvor de cul-
a

MARIA GEORGESCU 
asistent univ.

Paralel cu pregătirea lu
crărilor agricole de primă
vară, lucrătorii din între
prinderile agricole de stat 
acordă o deosebită atenție 
îngrijirii culturilor de păioa- 
■e. Una din principalele ac
țiuni menite să ducă la spo
rirea culturilor este fertili
zarea pe faze cu îngrășămin
te azotoase, lucrare ce se 
execută în timpul iernii. Po
trivit datelor Departamentu
lui I.A.S,, au fost aplicate 
astfel de îngrășăminte pe 
circa 500 000 ha din cele a- 
proape 600 000 insămințate cu 
păioase. In această muncă, 
lucrătorii din I.A.S. folosesc 
26 de avioane, precum și un 
însemnat număr de mașini 
speciale pentru împrăștiat 
îngrășăminte. Unitățile din 
trusturile I.A.S.-Iași au ferti
lizat întreaga suprafață, iar 
în cele din trusturile I.A.S. 
Oradea, Bacău și Constanța 
lucrările sînt pe sfîrșite.

In drum tpre Locul It VILIAM HUSAR.

Ultima deliberare... înainte de a fi pe locul 
III: IO AN TRENCHEA

Foto: ION CUCU

Eliberați de emoțiile 
probei practice, concuren
ții au preluat emoția aș
teptării rezultatelor. Măsu
rătorile cotelor realizate, 
confruntate cu cele de pe 
desen, urmau să indice pe 
cele mai izbutite piese și 
în mod direct pe acei ti
neri cu dreptul de a con
tinua concursul. Explica
bil de ce, la cămin, timpul 
este întreținut cu formule, 
cu exerciții, răsfoind cărți 
și reviste. Oricare putea 
să se numere printre cei 
chemați să susțină proba 
orală.

24 de tineri lucrători 
din întreprinderi cu profil 
divers au obținut acest 
drept. Reținem ordinea 
primilor zece : Viliam Hu
sak de la U.M. Timișoa
ra ; Marius Roman din ca
drul Sistemului hidroener
getic și de navigație Por
țile de Fier; Wilhelm 
Weis, Uzinele de vagoane 
Arad ; Ioan Trenchea, Fa
brica de rulmenți Bîrlad ; 
Laurențiu Mărgineanu, de 
la „Electroputere" Craio
va ; Stelian Ferindino, 
U.R.U.C.A. Tulcea ; Va- 
sile Mihai, Uzina „Tracto
rul" Brașov; Gheorghe 
Lupu, Combinatul chimic 
Borzești; Tudor Stoica, 
Uzina mecanică navală 
Galați; Gheorghe Fekete, 
Utina „Unio" Satu Mare.

Regulamentul prevede că 
doar zece dintre cei 24 pot 
participa în întrecerea di
rectă pentru primul loc, 
stabiliți prin baraj. Un ex
temporal soluționează pro
blema, operînd modificări 
în ierarhia stabilită inițial. 
Marius Roman „iese" din 
primii trei, Lupu și Stoica 
părăsesc plutonul „celor 
zece", cedînd locul lui 
loan Lică, de la Fabrica 
de scule Rîjnov și Gheor- 
ghe Stanciu, de la Uzina 
„Semănătoarea" din Bucu
rești. în această formulă, 
corectată, se declanșează 
momentul final.

ÎN CARTEA DE ONOARE 
A OLIMPIADEI

Luați fiecare în parte, 
concurenții prezenți în fi
nala pe țară a acestei olim
piade s-au distins printr-o 
dominantă comună : ma
rea pasiune pentru meserie. 
O apropiere începută cu 
ani în urmă și accentuată 
prin efortul de autodepă- 
șire la care te obligă con
diția sincronizării la dina
mica profesiei.

N. UDROIU

(Continuare
In pag. a ILI-a)

Răspunsul a fost bun! Iar WILHELM WEIS fi-a 
asigurat locul II

fgĂDISCUTĂM DESPRE J TINEREȚE.EDUCAȚIE .RĂSPUNDERI

S-AU RĂZBUNAT
MAȘINĂ CIRCULARĂ>

UNIVERSALĂ
DE PRELUCRARE

A LEMNULUI

Specialiști! întreprinderii 
mecanice din Roman au rea
lizat, după proiecte și tehno
logii proprii de fabricație, o 
mașină circulară universală 
do prelucrare a lemnului, cu 
caracteristici tehnico-econo- 
mlce valoroase. Mașina are o 
lungime maximă do tăiere 
de 2 800 mm, o lățime dc 800 
mm, caracteristici caro o si
tuează printre cele mal bune 
produse de acest tip. De 
semnalat că aceste mașini 
circulare universale au fost 
solicitate în Belgia. Ceho
slovacia, R.F.G., Iugoslavia, 
Ungaria șl alte țări.

. (Agerpree)

(Continuare tn pag. a V-a) (Agerpres)

Pil COPII!
La Ofițerul stării civile lu

crurile au decurs normal : au 
spus „Da", de bună voie și ne
siliți de nimeni. Formula închi
dea în sine, pentru R. Petre și 
R. Magdalena, o secretă și 
prețioasă victorie : se căsători
seră din dragoste, trecînd 
peste opreliștile pe care pă
rinții, mai ales ai ei, încerca
seră să le ridice în fața do
rinței celor doi. O victorie 
care reedita frumoasa poveste 
a lui Romeo și Julieta cu spe
ranța de a nu sfîrși trist. Prea 
erau hotărîți să fie fericiți. Au 
urmat doi ani în care lucru
rile au decurs normal, fără in
cidente. R. Petre a plecat să-și 
satisfacă stagiul militar. Ea 
l-a așteptat. „Nu l-a făcut de 
rts". Părinții lui au instituit 
un control la prima vedere de 
necrezut : un caiet in care tî-
năra soție era obligată să con- surprinzător,

semneze pe ore ce a făcut și 
unde a fost zi de zi. Și-a spus 
că din prea marea iubire pen
tru fiul lor și din grijă pentru 
căsnicia pe care o oblăduiau, 
exagerează. Dar dragostea e 
dragoste, înțelege orice. După 
întoarcerea lui din armată 
căsnicia î.și ia cursul obișnuit. 
Unele mici incidente, poate fi
rești, poate nu, sînt trecute 
cu vederea. Se nasc doi ge
meni. Se nasc doi copii, care 
trebuie îngrijiți, hrăniți, im- 
brăcați, crescuți. Cine nu știe, 
dintre cei care au devenit 
deja părinți, ce înseamnă a- 
ceastă nouă realitate a unei 
tinere familii ?

în ciuda acestei realități, 
care de obicei duce la o și mai 
mare solidarizare și apropiere 
a soților a căror drum de în
ceput a fost dragostea, aici, în 
familia R, lucrurile se petrec, 

în mod contrar i

în luna martie 1968, deci cînd 
copiii lor aveau un an și 4 
luni, are loc primul scandal 
de proporții în familie. Au ur
mat altele.

Complicatele meandre ale 
iubirii !, se va zice. Și poate 
că am fi acceptat această for
mulă, dacă un amănunt al 
scrisorii ei, a Magdalenei, a- 
dresată redacției noastre, nu 
ne-ar fi făcut să tresărim : ea 
a trebuit să-și trimită soțul în 
judecată pentru a obține pen
sia alimentară a copiilor. Un 
om de 28 ani refuză să știe din 
ce-i trăiesc propriii săi copii l

Iată amănuntul pentru care 
i-am căutat pe cei doi.

EL : La prima vedere, R. Pe
tre pare incapabil a înfăptui 
măcar o parte dintre cele ce

NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a ll-a)
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VACANȚĂ STUDENȚEASCĂ LA SINAIA

SClNTEIA TINERETULUI

O NOUĂ OFENSIVĂ A IERNII?

Mal multe mii de ilustrate 
au pornit. începând cu mij
locul săptăminii trecute, că
tre toate patru zările țării, 
purtînd cu ele vești de va
canță. urări, salutări, impre
sii despre „perla Bucegilor" 
șl montura el de iarnă. Au
tori : 1B50 de .«tudenți. aflati 
în tabără, la odihnă în vilele 
Sinaiei.

„Prima excursie ? Buicu- 
reftt Sinaia, cu trenul 
special 3263. care ne-a adus 
în ținutul vacanței. Dar, 
chiar în prima zi. după-a- 
miază am înscris eu colegii, 
în jurnalul vacanței, cîteva 
prime „recunoașteri" — pîr- 
tla de bob. cabana „Furnica", 
drumul către „Cota 1400“ și, 
bineînțeles. Casa de cultură 
din localitate, gazdă a nume
roase și plăcute surprize". 
La a clncea seară de dans 
dedicată studenților. Ivan 
Lucian, de la Arhitectură, 
își derula succint zilele de 
vacanță. Succesiune de ex
cursii, în primul rînd, pen
tru unele dintre ele fiind 
solicitat să alegi zilnic: 
Piscul Cîinelui... Stâna Ana,

1969

EDITURA ȘTIINȚIFICA

EDITURA PENTRU 
LITERATURA

EDITURA PENTRU 
LITERATURA UNIVERSALA

Ghid de conversație ruso- 
român, lei 6.

John Updike : Centaurul, 
lei 7,50.

Vîrful cu Dor.... Castelul Pe- 
leș, Plaiul Cumpătul, Poiana. 
Stînii. Apoi Bușteni. Poiana 
Brașov.

Centrul atracției generale 
îl constituie, în această „de
cadă — 1969“ a anotimpului 
vacanței universitare, spec
tacolele și serile de dans cu 
formația vocal-instrumen- 
tală „Amiicii", de la Institutul 
agronomic din Timișoara. 
..Fulgi de nea pe portativ", 
„Perlnlta". romanțe, cunos
cute melodii populare în or
chestratie proprie au făcut 
să se vadă „stele" noi : Bog
dan Ionescu (chitară solo), 
Ioan Popescu și Dorel Pe
trescu (chitară — armonie), 
Constantin Ene (baterie), 
Gheță Baltă (chitară bas, 
conducătorul formației), Ll- 
via Popescu șl Dorel Petres
cu. soliști.

Alte „jurnale" de vacanță 
înserat plăcute întîlnlrl 
scriitorul Haralamb Zin- 
șl poetul Iile Constantin, 
studenți al Institutului 
artă teatrală, cu Delia 

studentă la Cluj.

«ensibllă interpretă a versu
lui eminescian. Miercuri și 
joi. două mari evenimente 
ocupă timpul tuturor : Con
certul spectacol ,,Prietenie" 
șl „Carnavalul de lamă".

— Discutam, acum cîteva 
cile, în spațiul' aceleiași ru
brici, desgKe ^primăvară"... 
Piui» lu apariția in ziar a 
convorbirii 'noastre, iarna se 
Instaurase din nou : tempe
raturi coborîte, ninsoare, vis
col...

ION TRONAU

au 
cu 
că 
cu 
de
Lucaclu,

CONCURS NAȚIONAL DE CREAȚIE SI INTERPRETARE DE MU
ZICA UȘOARA ROMÂNEASCA

In scopul stimulării creației originale șl al ridicării nivelului 
de interpretare în domeniul muzicii ușoare. Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, în colaborare cu Uniunea Compozito
rilor, organizează un „Concurs național de creație șl interpre
tare de muzică ușoară românească — Mamaia 1969".

Regulamentul Concursului poate fi consultat la Direcția Muzi
cii din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, la Uniunea 
Compozitorilor și la filialele acesteia, precum și la Comitetele 
județene pentru cultură șl artă ți al Municipiului București.

- UN NOU „AN AL ROMANULUI"?
ANTICIPĂRI LA EDITURA TINERETULUI

Apariția umor romane ' im
portante, ca „Animale bol
nave" de Nicolae Breban, 
„Șatra" și „Ce mult te-am 
iubit" de Zaharia Stancu, 
„îngerul a strigat" de Fănuș 
Neagu (și altele, semnate de 
Paul Georgescu, Alice Bo
tez. Aurel Dragoș Munteanu, 
Mircea Ciobanu...) a deter
minat critica literară să con
sidere anul care a trecut un 
„an al romanului". S-ar pu
tea, însă, ea 1968 să fi fost 
numai vestitorul unei perioa
de mai lungi în care proza 
românească să concureze de 
la egal la egal și eventual 
să depășească poezia, (pînă 
de curind cîștigătoare perpe
tuă în întrecerea valorilor). 
Simple presupuneri, desigur 
— cărora veștile pe care ni 
le dă tovarășa Alexandrina 
Bengescu, redactoare la sec
ția „Proză" a Editurii tine
retului. par să le dea, însă, o 
anume îndreptățire.

— Am predat sau predăm 
la tipar în această perioadă 
cîteva romane, pe care le

Tudor George : Balade, 
lei 5.

Paul Anghel : Arhivă sen
timentală, lei 6.

Dan Laurențiu : Călătorie 
de seară, lei 3,50.

Angela Croitoru : Ilumi
nare, lei 5,30.

A. Batali : Balade pentru 
orele de seară, lei 3,50.

Mihai Neagu Basarab : 
Butoiul lui Diogene și Mica 
publicitate, lei 3.

CURSURI PENTRU GHIZII 
VIITOARELOR EXCURSII

In municipiul Tr. Severin 
s-a deschis un curs pentru 
ghizi O.N.T. Inițiativa apar
ține Comitetului județean al 
•U.T.C. 32 de tineri de dife
rite profesii audiază cursuri 
'despre organizarea excur
siilor. istoria și geografia pa
triei. probleme de etnografie 
și folclor, primesc noțiuni 
de meteorologie-topografie 
etc. în planul de pregătire 
sînt prevăzute excursii de 
documentare.

. — Perfect. radeyăraț țri și, 
după-ețim-ați elaservat, ageri
te *H.J>rwar^at ln-
tensități- maxime-In douăjjx- 
țervale i.fl.fefcruarig — 

= primul z-r-r. iaș^al • ddiieâ, o 
dgță.pu «joapteă de 10 eprelL. 
februarie,:, «arid ninsoarea “a 
cuprins Banatul-. -Oltenia, 
Muntenia, Dobrogea, sudul 
Moldovei ți al Transilvaniei. 
Vmtul s-a intensificat pînă 
la „tare", cuprinzînd, de data, 
aceasta, la început, Bărăga
nul, Dobrogea și sudul Mol
dovei. Viteza Iul a depășit 
10 m pe secundă^ atingînd și 
24 de metri 
exemplu).

—. Există, 
data aceasta, 
specialitate...

— Este vorba de pătrun
derea aerului rece arctic din 
estul 
estul 
chiar 
turile 
Cîteva exemple : pînă la mi
nus 3 grade în nordul Spa
niei, pînă la minus 6 grade

(Făurei, d«
desigur, și de 
o explicație de

continentului în sud- 
centrului Europei, și 

în vest, unde tempera- 
au scăzut simțitor.

ln Franța, pînă la minus 19 
grade în Europa centrală, 
iar în Estul Europei pînă la 
minus 35 de grade. Cele mai 
scăzute temperaturi din emi
sfera nordică se înregistrea
ză în nordul continentului 
asiatic, unde au coborît pînă 
la minus 59 grade. In nordul 
continentului nord-american, 
temperaturile au coborît pînă 
la minus 27 de grade.

în ceea ce privesc preci
pitațiile, ele au fost, în Eu-

CONVORBIRE 
CU METEOROLOGUL 

ELENA MILEA

ropa, sub formă de ninsoare 
(în estul Angliei, Europa 
centrală,. Polonia, Bielorusia, 
Ucraina și nordul Peninsulei 
Balcanică) ; iar sub formă de 
ploaie . în Irlanda, sudul Ita
liei și Grecia. Prin formarea 
unui nucleu depresionar (cu 
aer umed) în partea centrală 
a Mării Mediterane, care s-a 
deplasat spre Peninsula Bal
canică, și existența anticiclo- 
nului din estul continentului 
cu aer arctic, s-au creat con
diții favorabile precipitațiilor 
frecvente șl abundente, pre
cum șl intensificărilor de 
vînt din sud-estul țării noas
tre și din tot nordul Mării 
Negre,

— Corn se anunță vremea 
din următoarele zile ?

— Deoarece zona depreslo- 
nară de care vorbeam își va 
continua deplasarea spre ba
zinul Mării Negre, vremea, 
în țara noastră, în următoa
rele două-trei zile, se va 
menține umedă, cu cerul mai 
mult acoperit, cu deosebire 
în estul țării, unde vor con
tinua să cadă ninsori tempo- 

. rare. Vîntul va prezenta in
tensificări pînă la tare la în
ceputul intervalului, apoi va 
slăbi treptat în intensitate, 
în vestul țării, cerul va fi 
variabil, mai mult noros, iar 
ninsorile vor fi locale. Vîntul 
va sufla slab, pînă la potri
vit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 
16 și minus 8 grade,: - mai 1 
cobprfte la începutul interva-- 
lului în nord-vestul țării, , iar 
maximele vor oscila între 
minus 10 șl 0 grade, ieolaf 
mai ridicate. Ceață slabă în 
vestul țării.

Interviu consemnat de 
I. BODEA

ION ȘERBAN 
subredacția voluntară — Me

hedinți.

socotim de o valoare certă. 
E vorba, în primul rînd, de 
„Principele" de Eugen Bar
bu, probabil cea mai bună 
carte a sa, de după „Groa
pa". Dumitru Radu Popescu 
semnează „F“, un roman de 
analiză psihologică, dezbă- 
tînd probleme de primă în
semnătate ale omului con
temporan. Un roman care 
s-ar putea să fie o adevă
rată revelație — și el cu un 
titlu ieșit din comun : 
„Nu-mi pasă" — aparține ti
nerei prozatoare Alexandra 
Târziu. Pop Simion semnea
ză „Secol nervos", Nicolae 
Țic „Din durerile altora", iar 
Nicuță Tănase, „Cruce de o- 
cazle", un mic roman în care 
se întâlnesc, speculate cu u- 
mor tragic, elemente de fol
clor orășenesc. Sînt numai 
cîteva dintre romanele pe 
care le va tipări editura 
noastră in anul acesta, cele 
aflate într-un stadiu de lu
cru înaintat. Romane noi vor 
publica și alți prozatori — 
între care, sperăm, Nicolae 
Breban și... Dar să nu le ră
pim cititorilor bucuria sur
prizei.

In fotografie : Parcul Li
bertății, un colț al Bucu- 
reștiului, greu de recunoscut 

sub mantia de zăpadă

A TREIA REVISTA 
A STUDENȚILOR 
DIN TG. MUREȘ

Tg. Mures a apărut încă 
studențească: „Tha- 

editată de Asociația stu-
La 

o revistă
Ha". „„ *— —
denților și Comitetul U.T.C. din 
cadrul Institutului dc teatru 
„Szentgyiirgyi Istvân". Este cea 
de-a treia publicație editată de 
studenții din Tîrgu Mureș, con
sacrată dezbaterilor pe teme 
universitare. difuzării experi
ențelor celor mai bune în dife
rite domenii ale activității stu
dențești.

Prima pagină găzduiește sem
nături de prestigiu : salutul rec
torului institutului. Szabo Lajos, 
al scriitorului Molter Kăroly, 
al dr. docent Spielmann Iozsef, 
profesor universitar. Ziarul 
este salutat, de asemenea, dc 
artistul Toth Tamâs și lectorul 
Lapohos Janos, rectorul Instltu- 
lui pedagogic din Tg. Mureș.

ANDREI CZERAN 
■ubredacția voluntară — Mureș

RIO BRAVO (ambele serii) 
rulează la Patria (orele 9,30; 
13; 16,30; 20). București (orele 
9; 12.15; 16,30; 20).

UN OM PENTRU ETERNI
TATE

rulează la Republica (orele 9; 
11,15; 12,45; 16,15; 18,45; 21.15). 
Central (orele 9,15; 11,45;
14,15).

ACEST PĂMÎNT ESTE AL 
MEU

rulează la Luceafărul (orele 
9: 11.30: 13.45: 16; 18,30; 20,45).

CUȚITUL ÎN APĂ
rulează la Central (orele 18,45; 
19; 21).

MARELE ȘARPE
rulează la Festival (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45), 
Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Excelsior (orele 
9,45; 12,15; 14,45; 17,15; 19,45), 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45), Modern 
9,30; 11,45; 14; 16,15;
20.45) .

UN DELICT APROAPE 
FECT

rulează la Dacia (orele 
16,30 în continuare ;
20.45) , Volga (orele 9;
13,30; 15,45; 18; 20.30).

CĂDEREA IMPERIULUI 
MAN (ambele serii)

rulează la Lumina (orele 
9.30—16 în continuare: 19.30).

CONCERTUL ANIMALELOR —

(orele 
18,30;

PER-
»JO- 
18.45; 
11.15;
RO-

■ ■■■■■■■■■■

I__ Etde viziune
11,00 - Limba franceză. Lecția 46 (reluare).
11.30 — Limba engleză. Lecția 46 (reluare).
12,00 — TV. pentru specialiștii din industrie : Chimie. Dezvol

tarea bazei de materii prime pentru industria chimică, 
(reluare).

12.30 — închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 — Telex TV.
17.35 — TV. pentru specialiști : Medicină, 
medici : Adenoamigfalectomia. Prezintă conf.

și dr. Gabriel Vasiliu.
18,05 — Limba germană. Lecția 42.
18.30 — Club XX — emisiune pentru tineret: „Țineri electro-

niști".
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Madrigal. Film documentar realizat de studioul „Ale

xandru Sahia".
19.45 — Monografii contemporane : „Și anii trec...". Piatra

Neamț : 1959—1964—1969. Reportaj de Alexandru Stark.
20,05 — Șapte arte. Cronică muzicală. Prezintă : Smaranda 

Oțeanu.
20,20 — Căsuța poștală’ 111. Dialog cu spectatorii.
20.35 — Avanpremieră.
20,50 — Telecinemateca : „Extravagantul Mr. Deeds" — comedie 

cu Gary Cooper și Jean Arthur. Un film de Frank Ca
pro.

22.45 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii.

industria chimică.

Consultații pentru 
dr. Mircea Ciurea

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■

^nemoifografe
DESPRE PIȚIGOI — NU VA 
MAI FI RĂZBOI -- GALERIA 
— ISTEȚUL ȘI FIII SĂI

rulează la 
le 9—21 în

PENSIUNE
j»i îlnga ej la

Timpuri Noi (ore- 
continuare).
PENTRU HOLTEI 
Victoria (orele 9;

11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).
CE NOAPTE, BĂIEȚI ! 

rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 20,45) (Dimi
neața orele 9—10 pentru 
pil).

CLOVVNI PE PEREȚI 
rulează la Union (orele 
16,45; 18,30; 20,15).

PRIMĂVARA PE ODER 
rulează la Giulești 
15,30; 18: 20,30), Aurora 
9,15; 11,30; 13,45; 16;
20,30).

HOMBRE
rulează la înfrățirea 
15,15; 17,45: 20).

PANTOFUL CENUȘĂRESEI 
rulează la-Buzești (orele 15,30; 
18), RĂZBUNAREA HAIDU
CILOR (orele 20,30), Arta (o- 
rele 9—15.45 în continuare; 
18; 20,15).

co-

15;

(orele 
(orele 
18,15;

(orele

COLUMNA (ambele serii) 
rulează la Crîngași (orele 
15,30; 19), Viitorul (orele 15,30; 
19).

EXPRESUL
VON RYAN 

rulează la 
11,15; 13;
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

ASTA SEARĂ MĂ DISTREZ 
rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30).

FELDMAREȘALA
rulează la Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30).

OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO

rulează la Unirea (orele 18; 
20,30), MICA ROMANȚĂ DE 
VARA (orele 15,30).

COLONELULUI

Grivlța (orele 9; 
15,45; 18,15; 20,30),

ÎMPUȘCĂTURI SUB SPlNZU- 
RATOARE

rulează la Flacăra (orele 15,30;
18) . AVENTURA (orele 20,30).

ZIUA IN CARE VIN PEȘTII 
rulează Ia Vitan (orele 15,30, 
18; 20,15).

BECKET 
rulează la Miorița (orele 9,45; 
13; 16.39: 19,45)

PRINȚESA
rulează la Popular (orele 18;
20.30) . RĂSCOALA (orele
15.30) .

SAMURAIUL 
rulează la Munca 
20), BALUL DE 
SEARA (orele 16).

AVENTURILE
SAWYER
JOE INDIANUL 

rulează la Moșilor (orele 15,30;
19) , Drumul Sării (orele 15,30;
19).

VIVA MARIA
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18 ; 20,15).

PROFESIONIȘTII 
rulează la Floreasca (orele 9; 
11,30; 15,30; 18; 20,30).

(orele 18;
SÎMBATA

LUI TOM
MOARTEA LUI

•

împlinirea a 20 de ani de 
existență a Institutului de 
lingvistică din București al 
Academiei a fost marcată 
printr-o sesiune de comuni
cări științifice, ale cărei lu
crări au început marți dimi
neața. Iau parte, ca invitați, 
reprezentanți ai conducerii 
Academiei, profesori din în- 
vățămîntul universitar și me
diu.

Luorărlle sesiunii continuă.

MIERCURI II FEBRUARIE

Opera Română : DON 
JUAN, ora 19,30 ; Teatrul de 
operetă : SINGE VIENEZ, 
ora 19,30 ; Teatrul Național 
(sala Comedia) : TOPAZE, 
ora 19,30 ; (sala Studio) : 
CASTILANA, ora ' 19,30 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Studio) : PHO
TO-FINISH, ora 20 ; Teatrul 
„Al. Davilla" din Pitești (în 
sala Teatrului de Comedie) ; 
YERMA, ora 20 ; Teatrul 
Mic : TANGO, ora 20 ; Tea
trul „C. I. Nottara" (Bd. 
Magheru) : ClND LUNA E 
ALBASTRĂ, ora 19,30 ; (sala 
Studio) : CAFENEAUA CA
MELEONILOR, ora 20 ; Tea
trul „Giulești" : OMUL
CARE A VĂZUT MOAR
TEA, ora 19,30 ; Teatrul 
„Țăndărică" (Calea Victoriei 
50) : AVENTURILE LUI 
PLUM-PLUM, ora 17 ; (Aca
demiei 28—30) : A FUGIT 
UN TREN, ora 17 ; Teatrul 
satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : CA LA TĂ- 
NASE, ora 19,30 ; (Calea 
Victoriei 174) : VARIETĂȚI 
PE PORTATIV, ora 19,30 ; 
Teatrul de Estradă „Ion Va- 
silescu) : DE LA EACH LA 
TOM JONES, ora 20 ; Circul 
de Stat : RAPSODIA ACRO
BATICĂ, ora 19,30.

LOC DE

CRONICĂ TEATRALĂ

în ce

spe-

dea dezbaterii
In a-

stăpînind abil 
lui. * ' '
mă

DOUĂ VOLUME

Grație unui efort din ce 
mai susținut al editurilor, decise, 
Îiare-se, să-și onoreze vechile po- 
ițe, dramaturgia începe, în sfîr- 

șit, să-și reocupe în conștiința 
publicului locul ce i se cuvine 
printre genurile literare. Repre
zentată pînă acum mai ales anto
logic, producția dramaturgilor 
tinde să-și scoată la iveală exem
plarele de serie, supunîndu-le
exigențelor cititorului.

Două volume de teatru rețin în 
mod special atenția dintr-o pro
ducție recentă destul de masivă. 
Este vorba, mai întîi, de cartea 
Jui Ion Omescu, cuprinzînd piesele 
Veac de iarnă. Săgetătorul și 
Vlad Anonimul, de fapt o trilo
gie reunită sub titlul „Dramele 
puterii". Cartea dezvăluie un 
dramaturg puternic și original, 

g-rtu- 
ulli- 
im-

tehnica 
îndeosebi această 
caracteristică este 

portantă, căci, îndelung fa
miliarizat cu secretele spe
cifice ale scrisului dramatic și ale 
scenei, Ion Omescu știe să nu Ie 
acorde mai multă însemnătate 
dccît merită. Ele nu-1 crispează, 
nu-l tiranizează, nu i se impun ca 
realități în sine, așa cum sq în- 
tîmplă cu destui dramaturgi în
cepători, ci i se supun cu fideli
tate, acceptînd primatul firesc 
al ideilor. Avem de-a face cu o 
dramaturgie în buna tradiție mo
dernă care pretinde temelor de 
inspirație istorică un amplu ră
sunet contemporan, o vibra
ție care să depășească sem
nificațiile stricte ale momen
tului înfățișat. In această 
dramaturgie, precizia datării este

mai puțin importantă ; uneori, ca 
în Veac do iarnă, ea este elu
dată, alteori are doar funcția unui 
pretext pentru înfruntarea Idei
lor. Meșteșugul dramaturgului se 
exercită aici în a evita excesiva 
conceptualizare, în a lăsa perso
najelor carnea existenței re
ale, care să 
de Idei foita vieții, 
ceastă privință. Ion Omescu 
excelează. Căci diferitele 
ipostaze ale dramei puterii pe 
care le conțin cele trei piese au 
înalta tensiune a faptului real; 
Înălțarea la simbol este un proces 
implicit, decurgînd din însăși 
consistența evenimentelor. Altfel 
spus, toate cele trei piese sînt 
pline de viață, personajele se află 
în raporturi complexe și credibile, 
umbra abstracției goale nu Ie a- 
tinge. O lume adevărată, arsă de 
patimi, mistuită de frămîntări, 
contradictorie și impulsivă — 
acesta este mediul în care se dez
voltă ideile dramatioe și filozo
fice ale autorului, în care prinde 
contur meditația sa. Ața cum pe 
drept cuvînt observa N. Ma- 
nolescu, încărcătura dramatică a 
piesei se exteriorizează mai cu 
seamă la nivelul dialogului. Cu- 
vîntul este încărcat do sevă și 
putere, el are forța de a trans
mite în același timp faptul și 
semnificația lui, acțiunea și 
ideea.

O analiză mai detailată a fie
căreia dintre cele trei piese 
denăși obiectul acestor însemnă. 1. 
Vom spune doar că fiecare din 
elo pornește de la ideea puterii 
(ca obiect al aspirației sau ca 
miză a luptei), pentru a ajunge la 
explorarea unor aspecte dintre 
cele mai esențiale ale raportului 
omului cu semenii săi, cu țara, 
cu istoria, cu propria sa conști
ință. Teza fundamentală este cea 
a răspunderii: libertatea firească 
a opțiunii umane, spune autorul, 
capătă sens și utilitate numai în 
corelație cu necesitatea istorică, 
cu marile imperative cărora omul 
este dator să le răspundă cu pro
bitate. Momentele de alterare a 
acestei corelații produc, în mă
sura în care ele antrenează valori 
umane excepționale, impasuri tra
gice. Expresia cea mai limpede a 
acestei idei este drama Săgetăto
rul, pe care avem temeiuri s-o în
cadrăm scrierilor dramatice celor 
mai semnificative din ultimii ani?

ÎNTOARCEREA VRĂJITORU
LUI

rulează la Rahova (orele 15; 
17). TARZAN, OMUL -----
MUȚĂ — FIUL LUI 
ZAN (orele 19).

MADE IN ITALY
rulează Ia Progresul 
18 ; 20,15), TELEGRAME (o- 
rele 15.30).

URLETUL LUPILOR 
rulează la Lira (orele 15,30; 
18; 20).

ÎNȚELEPTUL DE PE MUNTE
LE BLESTEMAT

rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30), NEÎNȚELE
SUL (orele 15,30 : 18 : 20,30).

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează Ia Cotrocenl (orele 
15 ; 17,30), NICOLAI BAUMAN 
(orele 20).

VERA CRUZ 
rulează la Pacea (orele 15,30;
18; 20,30).

RIO BRAVO — la Sala Pala
tului, în zilele de 10, 11 și 12 
februarie. ACEST PĂMlNT 
ESTE AL MEU — în ziua de 
14 februarie.

MAI- 
TAR-

(orele

X

%

■ Hiitaiul lei ©iogsne 
și Mîca gaWeitate

Cele patru piese intr-uri act 
teunite de Mihai Neagu 
Basaiab sub titlul (npaiți- 

nînd uneia din ele) Butoiul lui 
Diogene și Mica publicitate re
prezintă nu numai actul de naș
tere al — probabil — celui mai 
tînăr dramaturg român (născut 
în 1946), dar și un mic eveniment 
editorial, pe care l-am dori de 
bun augur : este primul volum de

dramaturgie din colecția „Lucea
fărul".

Cartea lui Mihai Neagu Basa
rab este vizibil marcată de „zo
dia" debutului, inevperiența 
artistică și omenească a au
torului fiind vizibilă în cele mai 
multe pagini. Dar tensiunea de 
idei a unor piese, încrederea în 
forța covîrșitoare a rațiunii, refu
zul consecvent al exercițiului sti
listic^ gratuit sînt incontestabile. 
După meci, ca și piesa care îm
prumută titlul volumului, sînt 
deosebit de convingătoare în pri
vința capacității tânărului autor 
de a-și dezvolta raționamentele 
în metafore scenice congruente, 
clădite pe marginea marilor pro
bleme ale contemporaneității. Și 
efortul de smulgere de sub tira
nia modelelor este mai sesizabil 
aici, spre deosebire de celelalte 
două piese, Laleaua galbenă și 
Untura de pește, care coboară 
pe alocuri pînă la condiția de 
pastișă. Oricum, cartea face bu
nul serviciu de a semnala un dra
maturg virtual, spre care teatrele 
se pot îndrepta cu încredere.

SEBASTIAN COSTIN

(Urmare din pag. I)

am aflat din scrisoare. Pare 
manierat, volubil. Cîteva clipe. 
Pentru că apoi un resort ne
știut nouă se declanșează și, 
într-un ritm amețitor, își în
cepe discursul. Strivitor, de
bordant, parcă l-ar alunga ci
neva din urmă. își începe toate 
frazele, absolut toate cu : „eu 
am făcut", „mie nu-mi con
vine", „numai eu cunosc ade
vărul", „am iertat-o de două 
ori", „eu știu ce am de făcut", 
„eu", „eu", „mie", „numai eu". 
Are o contabilitate precisă a 
tuturor „mizeriilor" pe care i 
le-a făcut ea. Pe scurt : el a 
fost bine intenționat, a vrut 
să-și crească copiii cum trebu
ie. I-a cerut ei să stea acasă, 
un an-doi, pînă se măresc. Ea 
nu a vrut, i-a dus la cămin. 
Certurile de aici au plecat.

(într-adevăr, să fi plecat cer
turile, cu urmări atît de grave 
pentru copii, de la un aseme
nea amănunt ? Dar ce fel de 
oameni pot fi aceia care ajung 
să-și lase copiii în situația pe 
care o au ei acum, numai și 
numai fiindcă un soț a vrut 
să-i ducă la cămin, iar altul 

• nu ? Sint, în înțelesul medical 
al cuvintului, normali aseme- 

I nea oameni ? îl avem în față

pe R. Petre și pare absolut 
normal).

— De cind nu v-ați văzut 
copiii ? îl întrebăm.

— De trei luni. Eu vă spun 
adevărul, aș fi putut minți că 
i-am văzut ieri. Eu le dau bani. 
Asta e adevărul (accentuează 
solemn) și viața vă va dovedi 1

SA DISCUTĂM 
DESPRE 

TINEREȚE. 
EDUCAȚIE, 

RĂSPUNDERI
(Ce ne va „dovedi" viața ? 

Și contra cui ? Te uiți la el 
— tată a doi copii ! — și-l as
culți cum spune că „ar fi putut 
minți" I Nu și-a văzut copiii, 
de 3 luni, adică în perioada 
cit au fost bolnavi, dar el e...

cinstit, el „nu minte". Ca 
tată, deși nu-și îndeplinește 
datorii omenești mult mai 
mari, i se pare că procedează 
foarte cinstit...).

— Ziceați că le dați bani, 
continuăm pe același ton, do
rind să fim cit se poate de o- 
biectivi și imparțiali, să nu 
lăsăm, cel puțin în perioada 
lămuririi lucrurilor, ca adevă
rul, cum spune dînsul, să fie 
influențat de reacția noastră 
sufletească.

EA: Același ritm verbal... 
S-a purtat urît cu ea încă din 
primele săptămîni de căsnicie. 
A crezut că se va schimba. L-a 
așteptat să se întoarcă din ar
mată. Ce, nu putea divorța ? 
Putea, dar, n-a făcut-o, să nu 
zică lumea nu știu ce. După 
ce s-au născut copiii a început 
o viață de calvar. Mereu mer
gea la cîrciumi, nit o ajuta: doi 
copii se cresc cu efort. Nu dă-

mi-a spus. Apoi, într-o zi : „Să 
mi-i aduci să-i văd cind vor 
avea cincisprezece ani".

Se pare că, într-adevăr, în
tr-o măsură buijă soția are 
dreptate: dînsa1 este aceea 
care în mare măsură s-a 
îngrijit de copii în această 
perioadă de aproape doi ani. 
E mamă. Sînt și ■ concluziile 
proceselor în care instanța, 
după analize amănunțite, i-a 
dat cîștig de cauză.

Și totuși, dincolo de aceste

puit și neomenesc singe rece. 
De pe urma așa zisei neferi
ciri a părinților lor, dintre 
care cel puțin unul, tatăl, pă
rea din cale afară de voios și 
îneîntat la gfndul că o să-și 
refacă... viața, cei care vor 
simți din plin consecințele 
sînt copiii.

Să fie asta numai părerea 
noastră ? Ne-am adresat și u- 
nor tovarăși care-i cunosc mai

responsabilitate revoltătoare, 
în afara firii, îl caracterizează 
pe R. Petre. Cred că nu e 
târziu să deschidă ochii, să în
țeleagă pe ce căi greșite a a- 
pucat-o, cite obligații are ca 
părinte, că pentru copiii lui 
el este și va fi de neînlocuit".

La fiecare ceartă, R. Petre 
uită că nu este singur, uită că 
are copii, uită că soția lui — 
oricîte defecte de caracter ar

...ȘI S AU RĂZBUNAT PE
— Da, le dau 450. Plus 200... 

Indemnizația.
— Cei două sute îi dă sta

tul, i se replică. Asta pentru 
adevăr...

(Făcînd sublinierea, „bătu
sem șeaua" cum se spune. Tot 
adevăr este că, dacă dă niște 
bani copiilor săi, o face în ur
ma unei ...hotărîri a instan
ței judecătorești. „Adevărul" 
era însă atît de adevărat, in
cit ne-a fost jenă să i-o mai 
spunem. Din rușinea pentru 
om...)

dea bani de ajuns în casă. Zi
cea că zece lei sînt deajuns. 
El a plecat anul trecut la mun
te, la’ mare, în „diverse" com
panii, a fost și in străinătate. 
A intervenit mama lui. „Ori 
eu, ori ea". El a dat-o pe ea, 
soția lui, afară din casă. („O 
mamă am, soții mai găsesc"). 
M-a bătut la casa de cultură 
de față cu lumea — relatează 
soția. O făcea pe cavalerul. 
Nu-1 interesează copiii. „Eu 
plătesc pensie alimentară pen
tru ca să-mi pup copiii", așa

dreptăți, dincolo de aprecie
rea noastră asupra procentului 
deplin ce revine fiecărui soț, 
procent evident defavorabil 
lui R. Petre, dincolo de 
această bătălie purtată de 
pe talgerele unei presupuse 
balanțe a adevărului, din
colo de ceea ce i-a fă
cut „ea" lui, sau „el" ei, te 
întorci imediat cu ochii spre 
cei doi copii peste viitorul 
cărora se trece cu un neînchi-

bine, colegi cu ei de muncă. 
„Amîndoi — și în primul 

rînd R. Petre — au dat dova
dă de neseriozitate, de o con
damnabilă amnezie cind e 
vorba despre viitorul copiilor 
lor, ne-a spus secretarul orga
nizației U.T.C. al fabricii în 
care lucrează R. Petre. Inte
rese meschine, certuri de du
zină, iată pentru ce vor să sa
crifice familia de care copiii 
au atîta nevoie. O lipsă de

avea — a fost obligată, toc
mai prin comportarea lui, să 
reclame pe cale juridică pen
sia alimentară pentru copii. 
Uită că nu sînt singuri. „Să 
mi-i aduci să-i văd peste cinci
sprezece ani" 1 Ce trebuie să 
se ascundă într-un om, din ce 
colțuri de moralitate obscură 
pot ieși asemenea vorbe ? In 
numele cărui ideal vrea să... sa
crifice viitorul copiilor iui ?

Nu spunem, poate, nimio 
nou cind afirnjăm că steaua 
polară a căsătoriei sînt copiii.

în asemenea situații nu 
mai este vorba doar de intere
sele soților, de modul în care ei 
înțeleg și concep „să-și trăiască 
viața" ci, în primul rînd, firesc, 
de obligația și responsabilita
tea de părinți, de grija pentru 
creșterea și educarea copiilor 
în condiții normale. Orice aba
tere de la aceste legi ale firii
— implicit sociale — oricît de 
abil mascate sau justificate sub 
argumentele „dreptului la fe
ricire", se vor repercuta adina 
și defavorabil asupra copiilor, 
dezechilibrîndu-i, îngreunîn- 
du-le evoluția lor spirituală, 
știrbind din personalitatea lor.

Din acest punct de vedere
— singurul cu adevărat impor
tant în suita de pretenții 
la omenie — ca reprezentanți 
ai opiniei publice avem drep
tul să emitem cel mai sever 
„mandat de acuzare" împotriva 
evidentului rezultat neomenesc 
al certurilor din familia R. Pe
tre și să cerem tovarășilor lor 
apropiați intervenția cu mai 
multă eficiență în favoarea 
celor doi copii.
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0 DATORIE DE PREA MULTA VREME UITATA DE UTECIȘTII 
DE LA COMBINATUL CHIMIC DIN TIRNĂVENI

RESPECTAREA
DISCIPLINEI

TEHNOLOG ICE
In biroul tehnologului de la 

secția faianță-gresie a Combina
tului chimic din Tîmăveni, pe 
un panou se află expuse, aseme
nea pătratelor unui covor lucrat 
cu migală, plăci de faianță în 
diverse culori și mărimi care în- 
cîntă privirea. Fără îndoială, 
pentru acest panou au fost alese 
produsele executate foarte bine, 
dar asistînd în hală la sortarea 
producției finite poți constata că 
nu toate plăcile care iau drumul 
beneficiarilor pot suporta com
parații. Unele sînt întune
cate la culoare, boțite, sparte, 
crăpate. Tn loc să ne împodo
bească pereții din bucătărie sau 
din baie, stau aruncate într-un 
colț de hală, neluate în seamă, 
așteptînd să reintre în fluxul 
tehnologic.

— Ce motive le-au rezervat o 
asemenea soartă ? o întrebăm pe 
tînăra ingineră Doina Botezatu, 
tehnologul secției.

— Defecte de fabricație, cau
zate în cea mai mure parte de 
nerespectarea tehnologiei pres
crise.

Grămezile de deșeuri sînt răs- 
pîndite în mai multe puncte ale 
halei — depinde de faza în care 
au apărut defectele. Cantitatea 
cea mai mare (circa 15 la sută 
din producția totală) provine, 
după cum aflăm mai tîrziu, do 
la semifabricate (discitul), la ca
re se adaugă alte 3,1 procente 
(într-un an echivalînd cu 17 000 
m.p.) provenite din producția 
i. ’ită.

Prin urmare, aproape o cinci
me din produsele secției faianță- 
gresie a Combinatului chimic din 
Tîmăveni sînt rebutate. Ce re
prezintă aceasta pentru situația 
financiară a secției, a întreprin
derii chiar, nu este dificil de 
descifrat! Cel puțin două con
secințe apar în modul cel mai 
clar de la început: creșterea a- 
normală a cheltuielilor de fabri
cație, utilizarea cu eficiență scă
zută a forței de muncă, ceea ce, 
evident, determină o reducere co
respunzătoare a indicelui produc
tivității muncii. Mai puțin lim
pede este, însă, această perpetua
re a unei situații anormale în 
procesul de producție, ale cărei 
cauze sînt, în general, cunoscu
te de cadrele tehnice. Iată, de 
altfel, ce ne spunea, în continua
re, interlocutoarea noastră.

— Procesul de producție du
rează 14 zile însumînd mai multe 
faze tehnologice, fiecare avînd 
importanța sa în ansamblul fa
bricației. Pe orice punct al fluxu- 
lu se impune respectarea strictă 
a r arametrilor. Este suficient să 
nu se respecte rețeta la pregăti
rea materiilor prime pentru ca să 
apară defecte și dereglări a pa
rametrilor în toate celelalte com
partimente. De cele mai multe 
ori defectele de fabricație nu se 
pot obserca decît în faza finită 
a produsului, iar paguba adusă 
secției e cu atît mai mare.

Am refăcut împreună cu tova
rășa ingineră traseul invers al 
fluxului de fabricație. A rezultat 
că defectele provenite din neres
pectarea tehnologiei de fabrica
ție nu sînt urmărite pînă la faza 
în care au apărut pentru a fi 
depistați autorii lor. Sînt doar 
constatate și inventariate, fără să 
se știe exact din vina cui apar. 
De abia în acest an va fi nomi
nalizat precis locul și persoana 
care nu execută întocmai opera
țiile prescrise de tehnologie. De 
ce acum și nu mai devreme, cînd 
acest lucru nu cerea prea mari e- 
forturi ?

Am observat, apoi, încărcături 
pe vagoneți făcute prea compac
te, care nu permit arderea unifor
mă a plăcilor, mînuiri necores
punzătoare, manipularea neaten
tă a preselor. Semnificativă ni s-a 
părut observația făcută instanta
neu la două prese : una meca
nică și una manuală deservite de 
tineri. Datorită tocmai manipu
lării netiniforme la aceasta din 
urmă s-au realizat — la aceeași 
cantitate de producție — cu 2 la 
sută mai multe plăci cu defecte 
decît la presa mecanică.

De ce ne-am oprit cu atîta 
stăruință la aspectele de mai sus? 
Desigur, pentru că ele reprezin
tă probleme majore ale colecti
vului întreprinderii ; dar mai e- 
xistă o cauză foarte importantă : 
cea mai mare parte a locurilor 
de muncă, unde apar frecvent 
defecțiuni de fabricație, sînt de
servite de tineri, iar abaterile dc 
la reteta prescrisă de tehnologie 
se datoresc faptului că acești 
lucrători nu stăpînesc bine o- 
perația ce o execută, sau, cunos- 
cînd-o, o efectuează neatent. Și 
într-un caz și în altul e vorba de 
o asistență tehnică insuficientă, 
de goluri în pregătirea profesio
nală, de un nivel scăzut al 
responsabilității tinerilor pentru 
produsele ce le execută. Așa dar, 
respectarea disciplinei tehnologi
ce presupune aici concentrarea 
eforturilor mai multor factori iar 
organizația U.T.C. este chemată 
să joace un rol important. Toc
mai de aoeea am dorit să cu
noaștem în ce mod și-a propus 
comitetul U.T.C. să contribuie la 
diminuarea rebuturilor, ce acțiuni 
imediate inițiază. Am adresat a- 
ceastă întrebare tovarășului Ni- 
codim Sipoși, secretarul organi
zației U.T.C. Spre surprinderea

noastră, primim următorul răs
puns :

— Sînt mulțumit de felul în 
care lucrează tinerii. Nu am a- 
vut cazuri de nerespectare a dis
ciplinei tehnologice. Cu toții sînt 
harnici și conștiincioși.

Este greu de presupus că to
varășul secretar n-a văzut nici 
un caz de nerespectare a tehno
logiei, atît de frecvente de altfel, 
știut fiind că lucrează în secție 
de 10 ani. Este iarăși și mai greu 
de închipuit ca el să nu fi vă
zut grămezile de deșeuri dc fa
bricație și să nu se fi întrebat 
cum au apărut. Această pasivita
te are o altă explicație: teama 
de a nu supăra pe nimeni, de a 
nu se „pune rău" cu unii colegi 
de muncă, atitudine întîlnită și la 
Ion Cîndea, secretanil comitetu
lui coordonator al U.T.C. Rugîn- 
du-1 pe cel din urmă să ne dea 
cîteva nume de tineri care au a- 
vut abateri de la disciplină, a 
stat mai multe minute pe gînduri 
apoi s-a hotărît:

— Un exemplu la laboratoare : 
cîteva fete l-au indus în eroare 
pe maistru, cu unele analize chi
mice.

— Cînd s-a 
— In urmă 
— Cum le
După alte cîteva clipe de me

ditație :
— Acum nici una nu mai lu

crează acolo.
— Un caz mai recent nu cu

noașteți ?
— Nu, a răspuns sigur și mul

țumit.
La locțiitorul secretarului, in- 

gineml Victor Verzea, directorul 
comercial al combinatului, am 
întîlnit aceeași automulțumire.

— La ora actuală, ne spunea 
dînsul, calitatea produselor nu 
este o problemă pentru noi. Be
neficiarii noștri primesc orice. 
Nici măcar nu putem satisface 
cerințele...

„La ce să ne ocupăm de aceas
tă problemă dacă nu ne arde la 
degete ?“ părea să spună. Despre

petrecut ? 
cu doi ani. 
cheamă pe fete ?

faptul că aproape o cincime din 
producție devine deșeuri — nici 
un cuvint. Să ne mai mirăm că 
această problemă nu și-a găsit 
încă locul în agenda preocupă
rilor zilnice ale organizației 
U.T.C. ? Că programul de activi
tăți întocmit pentru această pe
rioadă este atît de sărac ? Am 
observat chiar o ușoară undă de 
surprindere pe chipurile celor doi 
membri ai comitetului cînd am 
deschis dialogul, semn că de abia 
acum luau cunoștință de una din 
atribuțiile de bază ale activității 
lor. Pînă acum s-au ocupat din 
cînd în cînd de disciplina tine
rilor în producție, dar nu an avui 
în vedere decît absențele nemo- 
tivate, întârzierile sau atitudinea 
necuviincioasă față de maiștri, 
șefi de echipe etc. Că acest mod 
de a privi lucrurile trebuie schim
bat, nu mai trebuie demonstrat. 
Anul 1969 prevede sarcini deose- 
bite pentru colectivul de muncă 
al secției. Printre altele, se pre
vede creșterea ponderei calității 
I în totalul producției și elimina
rea totală a rebuturilor, sarcină 
dificilă dacă avem în vedere sta- ™ 
rea de lucruri actuală. Organiza
ția U.T.C. poate și are datoria să 
contribuie la îndeplinirea obiecti
velor amintite. Dar pentru aceas
ta activitatea sa trebuie înviorată. 
Planul de muncă trebuie refăcut 
în sensul orientării activității spre 
ridicarea eficienței participării ti- A 
nerilor în producție. Iar printre 
primele puncte ce urmează a fi 
înscrise în agenda de lucru a A 
comitetului trebuie neapărat să-și 
găsească locul inițierea acelor ac
țiuni care să asigure respectarea 
disciplinei tehnologice, ceea ce 
presupune definitivarea, în cola
borare cu ceilalți factori, a măsu
rilor pentru ridicarea pregătirii 
profesionale, declanșarea unor ac
țiuni îndrentate spre dezvoltarea 
la tineri a spiritului de responsa
bilitate în muncă ca și întărirea 
asistenței tehnice.
ALEXANDRU BĂLGrADEAN #

La întreprinderea minieră 
„Moldova Nouă"

Utilaje moderne de 
preparare a minereurilor
Intreprinderea minieră Mol

dova Nouă, unitate de pro
ducție intrată în fluxul eco
nomiei naționale la începutul 
actualului cincinal, a fost do
tată cu noi și moderne agre
gate șî utilaje de preparare 
a minereurilor cuprifere. 
Sectorul de flotație a între
prinderii și-a asigurat capa
citatea tehnică de 
prevăzută pe 1969, 
pînă la sfirșitul 
intre în funcțiune 
nie tehnologică < 
care va permite atingerea ca
pacității de producție proiec
tată pentru 1970. In prezent 
complexul minier de la Mol
dova Nouă, care dă peste 15 
la sută din producția de mi
nereuri cuprifere a țării, 
realizează o producție globa
lă de 5,3 ori mai mare decît 
in primul an de activitate, 
numărul salariațllor sporind 
în același timp dc 4 ori. Dez
voltarea 
precum și 
miniere din 
după siue 
nou oraș pe harta județului 
Caraș-Scverîn — Moldova 
Nouă.

Blocuri de locuințe cu 
încălzire centrală, însu- 
mînd pînă acum peste 
1 5119 de apartamente, o fru
moasă casă de cultură și un 
cinematograf, un liceu și o 
școală de cultură generală, 
complexe comerciale, o can
tină cu 1 000 locuri, șosele, 
drumuri asfaltate, străzi ilu
minate cu neon.

prelucrare 
, urmînd ca 
I anului să 
: încă o li- 
de flotație,

întreprinderilor, 
a exploatărilor 
jurul ei, a atras 
șl apariția nnui

ÎNDATORIRILE profesionale
DECURG

Uzina „Unirea“-Cluj, parcurge cu fieca
re an noi trepte de maturizare. Indicato
rul cel mai elocvent este felul în care 
colectivul uzinei, tineri și vîrstnici se pre
zintă în fața momentelor bilanțiere.

Să luăm ca perioadă' de referință ulti
mii trei ani. în acest timp, sporurile de 
producție realizate de uzină au crescut a- 
nual cu peste 25 la sută, față de 1965 ; in
dicatorii sintetici prezintă importante 
creșteri, relevant părîndu-ni-se faptul că 
producția globală a crescut de 2,14 ori. în 
rezultatele uzinei și-au pus amprenta în 
ultimul timp, mai exact începînd din ju
mătatea a doua a anului 1967, măsurile 
stabilite pe linia organizării științifice a 
producției și a muncii. Cele 83 de măsuri 
aplicate pînă acum au determinat un spor 
de producție de nouă milioane lei.

De ce am vorbit atît de larg de reali
zările uzinei, într-un articol consacrat 
participării la muncă a tineretului ? Pen
tru că vizitînd întreprinderea, constați, cu 
ușurință numărul mare de tineri — mun
citori, ingineri, tehnicieni — care popu
lează diferitele locuri de muncă. Aproape 
60 la sută din salariați sînt situați sub 
limita de vîrstă de 30 de ani.

îndatoririle profesionale ale tinerilor 
decurg din sarcinile generale ale uzinei. 
Tocmai de aceea, vorbind de programul 
de activitate pe care uzina clujeană îl 
are de tradus în viață în cursul acestui 
an, ne referim șl la felul cum trebuie să 
muncească uteciștii din întreprindere. în 
1969, sarcinile de plan sînt cu 17—18 Ia 
sută mai mari decît anul trecut. Angaja
mentele întreprinderii au în vedere, prin
tre altele, depășirea producției globale cu 
un milion lei și reducerea permanentă a 
consumului de metal. Demnă de remarcat

DIN SARCINILE UZINEI
este ideea renunțării la unele piese de 
import, în valoare de cîteva milioane. Iată 
pe scurt „terenul" în care se plasează în
treaga muncă educativă a organizației 
U.T.C. din acest an.

O discuție cu tovarășul Șerban Fereș- 
teanu, secretarul comitetului U.T.C. pe 
uzină, ne introduce în conținutul acestor 
preocupări.

— Ani alcătuit programul nostru de ac
tivitate pornind, cum era normal, de Ia

Din preocupările organizației 
U.T.C. de la „Unirea"-Cluj
pentru creșterea contribuției 
tinerilor la indeplinirea pla

nului de producție

problemele pe care le ridică bunul mers 
al producției. Nu ne referim doar Ia o- 
biectivele de perspectivă, ci și la cele 
imediate a căror rezolvare cere multă 
operativitate. Una din principalele noastre 
preocupări o reprezintă îmbunătățirea 
disciplinei în muncă, mai ales a situației 
Ia capitolul „folosirea timpului de lucru".

— Cum v-ați propus să acționați ?
— Ținînd cont de consecințele negative 

ale timpului nclucrat, rezultat din absențe 
nemotivate, învoiri, întîrzieri, vom căuta 
să intervenim cît se poate de operativ — 
organizațiile U.T.C. din secții vor lua ime
diat în discuție pe tinerii care absentează 
sau întirzie de la lucru. Evidența perma
nentă a celor indisciplinați ne va per-

mite să avem în vedere In acțiunile noas
tre nu situațiile la general, ci să ne refe
rim direct la tinerii în cauză. De aseme
nea, adunările generale vor reprezenta ca
drul in care, invitind diferiți conducători 
ai locurilor de muncă, să dezbatem pro
blemele care se ivesc.

Ceea ce are în vedere comitetul U.T.C. 
pornește de la o realitate. Anul trecut, 
rezultatele bune obținute de uzină 
au fost diminuate de cauze subiec
tive. Dacă este să ne referim la utiliza
rea capacităților de producție, pe trei tri
mestre acest indice se ridică doar la 59,1 
Ia sută. Or, uzina a cunoscut un proces 
continuu de reutilare.

După 1960 toate utilajele vechi au fost 
înlocuite cu altele moderne, de mare pro
ductivitate. De aceea ni se pare sa
lutară atenția cu care comitetul U.T.C. 
se îndreaptă asupra întăririi disciplinei, 
în sensul său cel mai complet, utilizarea 
deplină a capacităților de producție fiind 
o chestiune de folosire integrală a timpu
lui.

— Știm cît este de important ca tinerii 
să cunoască cît mai exact ce au de făcut. 
Pornind dc la necesitatea ca în acest an 
participarea tinerilor în producție să fie 
cît mai însemnată, avem în vedere ca 
fiecare să-și stabilească angajamente 
concrete. Urmărirea realizării acestora, Și 
a sarcinilor zilnice, se va face în perma
nență la fiecare secție.

In ce privește continuitatea perfecțio
nării profesionale, insistăm nu numai ca ■ 
fiecare tînăr să participe la cursurile 
initiate de conducerea uzinei dar ne 
propunem să urmărim și gradul de în
sușire a cunoștințelor predate.

Acțiunea de ridicare a calificării este 
o condiție a rezultatelor bune în între
prinderea clujeană. Nu numai din con
siderentul foarte important amintit mai 
sus — tehnicitatea utilajelor — ci și 
dintr-un altul, deosebit : paralel cu reu- 
tilarea a avut loc și un puternic 
proces de întinerire a cadrelor. Din cei 
900 de muncitori care lucrau cu 10 ani 
în urmă aici, mai lucrează în prezent 
doar jumătate. Lor li se adaugă azi alti 
2 000, majoritatea tineri. Sprijinirea efor
turilor conducerii uzinei pe această linie, ■ 
a alinierii pregătirii salariaților la ni
velul cerințelor producției, suplimentarea 
lor cu acțiuni proprii bine gîndite. eficace, 
bine organizate este un merit Ia care 
comitetul U.T.C. are datoria să rîvnească 
asiduu. Condiții există iar intențiile de 
început promit a le valorifica.

Cît privește perspectiva îndeplinirii 
sarcinilor prevăzute pe anul 1969, ni se 
pare nimerit să consemnăm în încheiere 
ceea ce tovarășul IOSIF BOT, directorul 
uzinei, a ținut să ne spună :

— Sîntem siguri că întregul colectiv al 
uzinei va depune eforturi susținute pen
tru realizarea sarcinilor de plan. Nu ne 
îndoim că prezența tinerilor din între
prindere în competiția pentru ridicarea 
eficienței întregii noastre activități eco
nomice se va situa la nivelul posibili
tăților.

O investiție de încredere ce se cere 
confirmată.

Cît s-a obținut, șl în ce mă
sură ceea ce am obținut re
prezintă posibilitățile de care 
dispunem ? Pe ce pîrghii tre
buie acționat pentru ca în 
1969 să ne detașăm în sens po
zitiv de „mediile" anilor prece
dent ? — Sînt doar două dintre 
ideile asupra cărora au stăruit 
dezbaterile cooperatorilor din 
Gîrliciu, județul Constanța. în 
recenta adunare generală pen
tru aprobarea planului de pro
ducție si financiar pe anul în 
curs. Răspunsurile, vizînd mul
tilateral organizarea muncii, 
respectarea democrației coope
ratiste. stimularea a tot ceea ce 
este nou și valoros în tehnolo
gia unor culturi sau în crește
rea animalelor, au fost date 
prin prezentarea unor compa
rații între rezultatele brigăzilor 
și echipelor, prin realizarea u- 
nor punți între ceea ce este și 
posibilitățile mereu mai mari de 
a mecaniza și iriga, de a dezvol
ta selecția în sectorul zootehnic 
și a folosi intensiv îngrășămin- 
tele. „Poate că altădată, — ară
ta în cuvîntul său brigadierul 
Petre POTLOG — producțiile 
realizate anul trecut ne-ar fi 
mulțumit. In condiții de se
cetă, să obții două mii și a- 
proape două sute kilograme 
grîu la hectar șî cam tot atîta 
porumb, să realizezi îjn zooteh
nic mai mult de doua mii litri 
lapte de la fiecare vacă fura
jată, să crești șaisprezece mii de 
oi și să realizezi de Ia fiecare 
peste două sute lei beneficiu 
net, se înțelege că nu este la 
îndemîna oricui. Dar, susțin, a- 
ceste rezultate NU NE REPRE
ZINTĂ. P.AMlNTUL nostru 
AR PUTEA PRODUCE DE 
DOUA ORI MAI MULT. Avem 
amenajări pentru irigații pe a- 
proapc 700 de hectare, circa 40 
de tractoare lucrează pămîntu- 
rile noastre, cantitățile mari de 
îngrășăminte chimice ne-au per
mis fertilizarea întregii suprafe
țe cultivate, folosim numai so
iuri și rase de animale de maro

Fabrica de zahăr din Buzău. Interiorul halei de fabricație t. RUSTJ

HOTĂRÎREA UNANIMĂ

A COOPERATORILOR

DIN GÎRLICIU:

grafe, înregistrează totul. S-a 
întîrziat cu zece zile rări- 
tul la floarea-soarelui, pe cir
ca patru sute de hectare pro
ducția a înregistrat o 
dere de circa cinci 
kilograme la hectar ;
lungit recoltatul porumbului cu 
o lună de zile, diferența între 
primele recolte medii înmaga
zinate și ultimele, a ajuns la 
o mie și ceva dc kilograme ;

scă- 
sute de 
s-a pre-

aducă o contribuție activă 
elaborarea proiectelor ce vizea
ză dezvoltarea rapidă a coope
rativei agricole. Totuși, inter
venția în discuții a tehr icianu- 
lui agronom Ion ZAINEA, se
cretarul organizației U.T.C., a 
dat o turnură nouă dezbaterilor. 
De la jumătatea sălii, unde se 
afla, cuvintele lui au putut fi 
auzite clar de către toți mem
brii cooperatori. „Bizuindu-mă

MAXIMELE DE ANUL
TRECUT - PRODUCȚII

MEDIi ÎN 1969
productivitate. Atunci, de ce 
DIFERENȚELE de producții e- 
xistente între brigăzi sau între 
echipele aceleiași brigăzi A- 
JUNG PIN.A LA DOUA MII DE 
KILOGRAME ? Eu cred că a- 
cum, cînd cheia producțiilor 
este în mina noastră, vina pen
tru nereușită numai de la noi 
pornește. Și. dacă ne gîndîm 
bine, așa este, pentru că lucră
rile de întreținere la culturi 
le-am început tîrziu și le-am 
tărăgănat mult, recoltatul l-am 
efectuat pînă în toamnă tîrziu 
si cu pierderi. Să nu mai spun 
de calitatea muncii efectuată de 
multi dintre noi, dc faptul că, 
inexplicabil, amînăm interven
ția hotărîtă pentru recuperarea 
unor terenuri amenințate de 
sărăturare, a viilor înpirate".

Rezultatele economice, ase
meni unor sensibile seismo-

din cauze asemănătoare, hecta
rul de vie — cu tot prețul îm
bunătățit de preluare asigurat 
de stat începînd cu anul trecut 
— a asigurat un venit net cît 
și unul cultivat cu grîu ; s-a 
renunțat la strînsul eșalonat al 
recoltei de tomate, în bilanț nu 
s-au putut prinde echivalentul 
în bani a peste 120 de mii kilo
grame roșii, pentru că s-au pier
dut ; nu s-a aplicat, în complex, 
agrotehnica culturilor irigate, 
producțiile obținute au repre
zentat, pe suprafața amenajată, 
abia jumătate din potențial.

Același .punct de plecare în a- 
naliza propriilor rezultate, în a- 
precierea prevederilor din pla
nul pe 1969 — nemulțumirea 
pentru ceea ce au obținut și op
timismul sănătos pentru ceea ce 
va fi — a fost prezent în cuvîntul 
tuturor celor care au vrut să

pe forțele noastre, pe chibzuia
la gospodărească a fiecăruia, pe 
experiența acumulată, pe fap
tul că volumul lucrărilor meca
nizate va crește, că vom folo
si cu aproape cincizeci de va
goane mai mult îngrășăminte 
chimice, că vom iriga fiecare al 
patrulea hectar rezervat cultu
rilor de cîmp, propun schimba
rea cifrelor cuprinse în planul 
de producție și financiar expus 
de tovarășul inginer. Consider 
că avem toate condițiile CA 
ÎN 1969. MAXIMELE DE ANUL 
TRECUT SA DEVINĂ PRO
DUCȚII MEDII. Pentru realiza
rea acestui obiectiv, organizația 
U.T.C., cc cuprinde aproape 200 
de membri, își va stabili obiec
tive concrete. Nu ne vom cruța 
eforturile cînd va fi vorba de 
amenajările pentru irigații, de 
executarea lucrărilor agricole.

îndeosebi în virfurile de cam
panie, de strînsul și depozitatul 
furajelor, transportul îngrășă
mintelor. activitatea în zooteh
nie, legumicultura și viticul
tură".

Ideea a fost preluată, dezvol
tată. „Dacă 
putut 
2 340 
dintre 
numai 
tent, apoi, sînt sigură că și noi, 
ceilalți, vom putea obține atit 
— a intervenit tînăra Maria 
ALDEA. Iată de ce propun ca 
producția medie planificată pen
tru anul 1969. cînd pentru baza 
furajeră a fost rezervată o su
prafață aproape dublă compara
tiv cu anul trecut, să fie cu 
O SUTA de litri lapte superioa
ră celei inițial anunțată. Iar ca 
angajament personal, spun că a- 
nul acesta voi depăși media de 
2 500 litri".

„Avem posibilități, a remar
cat în cuvîntul său Ion DUMI
TRU, purtător de atelaje la bri
gada a 4-a, să realizăm pe toa
tă suprafața producția medie de 
3100 kilograme obținută anul 
trecut doar dc două brigăzi. 
Gindindu-mă numai la ceea ce 
am putea obține aplicînd lucră
rile de întreținere la timp, asi- 
gurînd o densitate mai bună 
dc plante la hectar, prin evi
tarea pierderilor la recoltare, 
transport și depozitare, părerea 
mea este că față dc producția 
de 3 000 kilograme porumb boa
be anunțată prin proiectul de 
plan, suplimentarea cu 100 kg. 
Ia hectar este perfect posibilă".

„Este posibilă"... — au susți
nut cei din sală

„Este posibilă depășirea pro
ducțiilor medii inițial anunțate 
și la celelalte culturi, la grîu, 
la floarea-soarelui, la in și 
orez" — au propus alți coope
ratori. Și calculele, judecarea 
concretă a condițiilor de care 
dispune fiecare brigadă, fiecare 
echipă, sublinierea cîștigului ce 
se realizează reorganizînd acti-

Catalina Grosu a 
realiza, anul trecut, cite 
litri lapte de la fiecare 
vacile de care a îngrijit 
pentru că a muncit a-

vitatea în cimp, întreprinderea 
altor măsuri cu efect concret a- 
supra îmbunătățirii participării 
la muncă, au început să se facă 

cu creionul în mînă. 
s-a tras linie și s-a a- 

propu- 
adu.nării generale : rcali-

pe loc, 
In final, 
dunat. concretizîndu-se 
nerea
zarea, în 1969, a unor producții 
medii < 
rioare celor cuprinse în proiec
tul planului de producție și fi
nanciar la culturile de orz, o- 
rez, floarea-soarelui, struguri, 
cartofi, legume, in pentru ulei 
și lină. Această 
derilor de plan 
dlcarca cu mai 
tatc milion a 
nești (circa 15 
influențat ridicarea cu aproape 
un leu a valorii zilei-muncă.

...Adunarea generală a adop
tat planul de producție și finan
ciar. documentul prin al cărui 
conținut se jalonează activitatea 
de un an a tuturor cooperatori
lor. In sală, printre delegați, se 
aflau și foarte multi tineri — 
oameni care veniseră din zoo
tehnie sau de Ia răsadnițele le
gumicole. din plantațiile vitico
le unde transportaseră cantități
le de îngrășăminte organice 
stabilite de specialiști sau de la 
magazii și ateliere unde execu
tă lucrări de pregătire a cam
paniei agricole de primăvară — 
dornici să participe direct la 
dezbaterea și aprobarea cifrelor 
de plan. Cu atenția cuvenită au 
ascultat Intervenția în dezba
teri a secretarului organizației 
U.T.C., pe care l-au aprobat în- 
trutotul. Unii dintre ei au dis
cutat în ședință, dar așa cum 
remarca și tînărul inginer Va- 
silc STROE, vorbele au mai pu
tină valoare, faptele sînt totul. 
Despre succesele muncii acestor 
harnici și hotărîți dobrogeni re
porterii vor avea, cu siguranță, 
posibilitatea să vorbească și în 
anotimpul „cînd se numără bo
bocii".

cu 5 și 10 la sută supe-

sporire a preve- 
a determinat ri- 
bine de o jumă- 
veniturilor bă- 
milioane lei), a

GH. FECIORU

99 OLIMPIADA STRUNGARILOR" țele din școala profesională își 
găsesc un aliat necesar în disci
plinele predate în liceu.

(Urmare din pag. I)

Stau de vorbă cu cei trei ti
neri clasați pe primele locuri. 
Biografia lor prezintă numeroase 
puncte de convergență. începu
tul : în același laborator răbdător 
care este școala profesională : 
Husak la Timișoara, Weis la 
Satu Mare, Trenchea la Bîrlad. 
Pe fișa lor de calificare se poate 
citi acum un lucru deloc lipsit 
de semnificație : doi dintre ei au 
categoria a Vl-a de încadrare ta
rifară, cel de-al treilea (Weis) are 
categoria a VII-a. Dovadă, că în
tre momentul absolvirii școlii și 
cel pe care-1 descriem s-a con
stituit un spațiu, acoperit cu țe
sătura trainică dintre pasiune, 
pricepere, seriozitate, hărnicie.

— Consider că mai am multe 
de învă(at îmi spune Viliam Hu
sak, la una din întrebările care 
vizau gîndurile lui imediate și de 
perspectivă în meseria pe care o 
practică.

Ascult cu plăcere vorba așezată 
a acestui tînăr, stăpînit de mo
destie. L-am urmărit pe scenă

în timpul concursului. Are 26 de 
ani și a reușit să ne atragă aten
ția prin priceperea cu care con
vinge strungul să lucreze bine, 
prin ușurința dovedită în stabili
rea de legături logice între no
țiunile teoretice. Este nerăbdător 
să se întoarcă acasă, unde, proba
bil, va retrăi, prin povestire, e- 
moțiile. Am convingerea că a- 
colo, în atelierul de prelucrări 
mecanice unde lucrează, colegii 
de muncă, prietenii se vor bucura 
la fel de mult ca și el, poate 
mai exploziv, de succesul de 
prestigiu cu care se întoarce de 
la Brașov. Se va bucura la auzul 
veștii, cu siguranță, și Adalbert 
Tarco, strungarul de la uzina 
„6 Martie" din Timișoara, omul 
de care sînt legate primele a- 
mintiri din cariera de meseriaș 
a lui Husak.

— Am făcut lucruri frumoase 
de tind lucrez pe strung, vorbeș
te cu o satisfacție reținută Weis 
Wilhelm. Munceam la un mo
ment dat pe o mașină de rectifi
cat care era a șasea din țară !

Realizez mai puțin ce «e as

cunde în spatele vorbelor sale, 
din elementele cam generale care 
mi le furnizează. Rețin însă că 
are trei insigne de fruntaș în 
producție și mă edific. Spusele 
interlocutorului meu conduc la 
„omul care m-a învățat mese
rie" : Alexandru Firizan, munci
tor și el pe atunci la „Unio“- 
Satu Mare.

— Am lucrat din dragoste și 
lucrez cu dragoste strungăria — 
se destăinuie Ion Trenchea.

Este unul din cei 12 copii ai 
unei familii dintr-o comună de 
lîngă Bîrlad, cel mai mare între 
cei șase băieți și singurul care 
muncește într-o fabrică. Cum 
muncește, ne abținem să-l între
băm ; intuim răspunsul, sugerat 
de comportarea sa în concursul 
printre ai cărui laureați se nu
mără.

Husak urmează clasa a Xl-a la 
liceul seral, Trenchea este în 
clasa a XII-a, iar Weis a termi
nat nu de mult școala. O de
monstrație, dacă vreți, pentru 
ideea lărgirii continue a orizon
tului muncitorului în general, a 
strungarului în special. Cunoștin-

OLIMPIADA — 
UN SINGUR CiȘTIGATOR, 

DAR 30 000 DE BENEFICIARI

in concertul formelor intrate 
în practica organizației U.T.C. 
pentru stimularea pregătirii pro
fesionale la tineri, olimpiadele pe 
meserii și-au creat deja o tradi
ție. S-au extins rapid : geografic 
și în cuprinsul nomenclatorului 
de meserii. Astăzi putem vorbi 
de un „gust" pentru organizarea 
lor. Găsim explicabilă această 
predilecție. Solicitînd pe tineri 
să-și lărgească orizontul de cu
noștințe, să aprofundeze discipli
nele de specialitate, olimpiada o 
face printr-o invitație „cu priză" : 
competiția. De aici și ecoul pe 
care l-au înregistrat întrecerile 
profesionale

Revenind 
Brașov, de 
sub aspect 
pe țară a 
punct de vedere ca un mecanism 
perfect, fiecare compartiment 
contribuind la reușita acțiunii.

Avem convingerea că fiecare 
eoncurent, participant la faza fi-

sistem olimpiadă.
la concursul de la 

remarcat reușita sa 
organizatoric. Finala 
funcționat din acest

nală, a avut numai de învățat 
Din propria prezență în concurs, 
din schimbul de experiență pe 
care l-a furnizat, prin toate ele
mentele sale, olimpiada. Dar, nu 
trebuie scăpat din vedere că 
„beneficiarii" olimpiadei strunga
rilor sînt mult mai mulți tineri: 
toți cei angajați în întrecere, de-a 
lungul desfășurării ei, de la faza 
de masă pînă în prezent.

Ar fi greșit să atribuim însă 
olimpiadei pe meserii funcții de 
care nu se poate achita onorabil. 
Olimpiada nu poate rezolva decît 
parțial dezideratul de a ști cît 
mai mult, de a te pricepe din ce 
în ce mai bine în meseria pe care 
o practici. Olimpiada se desfă
șoară la anumite intervale de 
timp. Ea trebuie considerată prin 
urmare un prag în stimularea 
gustului pentru cartea tehnică, 
pentru pregătirea continuă ; UN 
PUNCT DE PLECARE ce se 
cere continuat prin EFORTUL 
PERSONAL, cu concursul AL
TOR MIJLOACE DE INFOR
MARE adecvate. Dorinței de a 
forța descifrarea dintre necunos
cutele meseriei trebuie să-i sub
ordonăm cît mai multe din posi
bilitățile noastre. Olimpiada este 
un mijloc. Dar nu singurul. Trofeul Olimpiadei: „Strungul de aur'
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Peste cîteva zile, elevii ultimului an de 
învățămînt școlar — al XII-lea — prin
tre care și cîțiva dintre redactorii elevi ai 
paginii, vor trăi un moment emoționant : 
se vor alia față în față cu urnele de vot.

La 2 Martie, ei vor susține adevăratul 
test de maturitate care este prezența în 
rîndurile milioanelor de oameni ai muncii 
chemați să aleagă ca deputați în Marea 
Adunare Națională și în organele locale 
ale puterii de stat pe cei mai buni dintre 
fiii poporului nostru.

Ne manifestăm ,în numele tuturor cole
gilor noștri, bucuria de a vedea spunîn- 
du-și cuvîntul pe buletinele de vot o în
treagă generație de elevi, fapt fără pre
cedent în istoria alegerilor democratice ale 
țării ; căci dacă și în anii trecuți au fost 
liceeni care, împlinind vîrsta de 18 ani, au 
votat — ei nu erau în număr atît de mare.

Grație însă introducerii sistemului de 
școlarizare de 12 ani, asistăm acum la o 
participare de masă la vot a celor din 
ultima clasă. E încă o dovadă a preocupă
rii stăruitoare pe care Partidul Comunist 
Român o arată față de tineri, solicitați 
să-și spună cuvîntul în treburile țării încă 
de pe băncile școlii, prin opțiunile lor.

înregistrăm cu deosebită bucurie eveni
mentul, întrueît el probează o dată mai 
mult că tineretul școlar român, maturizat

IMPORTANT PENTRU I

PARTICIPANT!! LA 1
I„ORACOLUL NOSTRU1

în următoarea 
„pagină a elevu
lui" vom anunța 

cîștigătorii 
concursului

„Permis
și nepermis 

la 16 ani"

•>

»::»
► 

•>

•> 
*:

Doi dintre elevii clasei a Xll-a a Liceului 
economic Galați, care votează pentru 
prima oară: Timofte Lenuța și Bira Viorel 

de contactul permanent și nemijlocit cu 
strădaniile poporului nostru pentru edifi
carea socialismului în România, se bucură 
de încrederea celor maturi, de încrederea 
comuniștilor, alături de care uteciștii de 
azi se pregătesc să traseze conturul socie
tății comuniste de mîine.

Alegerile din 2 Martie sînt, cum ne

I

i
I
l
I

OMUL,
UN

MICRO

118 primăveri — și puțini 
și mulți ani ! Primăverii® 
acestea 16 valorează, în 

dezvoltarea unul om, cît 16 se
cole pentru evoluția lumii teres
tre în era noastră.

Omul e un microcosmos ; de la 
infantilele reacții din perioada 
celor 16 ani pînă la fenomenele 
definitive și caracterologice ce 
au loc în celelalte avantimpurl 
ale trăirii sale, se străbate un 
drum necunoscut. Nu sînt pri
mejdii la tot pasul, dar toate 
pantele drumului sînt necunos
cute. Fiecare împrejurare est® 
un prag pe care trebuie să-1 tre
cem într-un anumit fel.

Vîrsta, maj propriu spus, etapa 
ce include vîrsta de 16 ani, este 
cea mai dificilă din viața unui 
om. însă nu este un prag, con
sider eu, ci doar o perioadă de 
tranziție de la copilărie la tine
rețe. Etapa aceasta de impor
tanță colosală începe înainte de 
16 ani și continuă pînă cînd se 
face inițierea în viață a tînă- 
rului. Perioada diferă de la om 
la om. Un ins la 16 ani rezolvă 
o situație dată pe care altul o 
trece cu brio la 14 ani, altul la 
18, iar altul n-o va putea re
zolva niciodată ! Acestei etape, 
pline de întrebări șl cu .. 
Implicații psihologice și sociale 
atunci cînd răspunsurile nu so
sesc prompt și de la cine tre
buie. n,u i se pot delimita gra
nițe.

Sincer vorbind, nu am avut 
senzația că depășesc un prag — 
al celor 16 ani — nici cînd 
mi s-a adresat primul „dvs", nici 
cind am reușit la examenul de 
admitere în clasa a IX-a. nici 
cind am sărutat prima oară o 
fată, nici cînd tni-am lăsat fa- 
voriți — mai ales că toate aces
tea s-au întîmplat înainte de a 
împlini 16 ani — și am conside
rat că e firesc să se petreacă 
așa.

Dacă nu am remarcat în mod 
special depășirea celor 16 ani. 
nu înseamnă că nu am observat 
schimbări în substanța persoa
nei mele ; mai pe scurt, am în
țeles că m-am făcut băiat mare, 
constatare care n-a ieșit la lu
mină cît aș fi bătut din palme, 
ci atunci cînd am început să în
țeleg cîte ceva din mediul în 
care m-am văzut proiectat, cînd 
am întrevăzut o fîșie din orizon
tul spre care tind, cînd am re
ușit nu numai să discern între 
bine și rău. dar să caut și meto
dele de a lărgi aria de influentă 
a binelui în detrimentul diame
tralului opus, răul.

grave
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■punea DOINA BERCHINA din Constan
ța, „primul eveniment din viața noastră de 
■tudiu care, alături de celelalte teste de 
maturitate intelectuală — examenul de 
bacalaureat și concursul de admitere în

La 2 martie

ria de a se afla în rîndurile primei serii 
de elevi care se prezintă „cu tot efectivul' 
în fața urnelor de vot. Iată cîteva dintie 
cele mai semnificative declarații, care de 
fapt rezumă gîndurile noastre: „Zilele 
trecute am împlinit 18 ani. Semnificația 
aniversării e dublă : trecerea pragului ma
joratului și, odată cu aceasta, posibilitatea 
de a fi printre cei care Ia 2 Martie 1969

ticipa ia vot — votez pentru prima oară 
— cu conștiința de a fi devenit de-ajuns de 
matur pentru a-mi da civic adeziunea 
operei de edificare a socialismului in țara 
noastră**. TOSIFESCU ADRIAN de la Li
ceul „Matei Basarab" din Capitală ne spu
nea : „Voi vota pentru certitudini, pentru 
valorile spirituale pe care le-am dobindit 
12 ani pe băncile școlii, pentru ceea ce am

PESTE 60000 DINTRE COLEGII NOȘTRI
V

facultăți — dă primilor absolvenți ai lice
ului de 12 ani conștiința intrării lor în 
viața social-politică a patriei noastre".

Reporterii „Paginii" au solicitat deunăzi 
unui număr de „bătrîni liceeni" cîteva 
păreri în legătură cu prima lor participare 
la vot. Toți cei intervievați reliefau bucu-

După o — să recunoaștem — prea prelungită vacanță, 
pagina elevului își reia apariția. Are, după cum se vede, 
un titlu nou, sugestie mai străvezie la specificul categoriei 
de cititori căreia pagina 1 se adresează; dar redacția ține 
să accentueze acest fără. Prepoziție de mare semnificație 
într-o invitație permanentă la colaborare, care amintește și 
de prezență și de catalog...

Deci, prezențe FARA catalog.
încolo, coloanele tipografice sînt, ca și mai înainte, des

chise ideilor și propunerilor celor mai diverse, în formule 
gazetărești cit mai elastice. Sîntem gata să publicăm produ-

2 In mod obișnui!
iși imaginează pe

obișnuit fiecare
• aproa

pele ivi dotic cu calitățile, 
nu șl defectele sale cîr.d 
vorba de un pronostic ca

dacă 
este 
acesta.

Postîndu-mă la o constantă a- 
propiere față de cele exprimate 
mai sus, văd în calitățile ce le 
dores ■ celor de seama mea o 
oglindă a eu-lui meu. Este 
deci în mine un eu pe care, 
pot să afirm, cel mult în pro
porție de 50 la sută — îl cunosc. 
Eu am fost acela care la vîrsta 
de 4 ani i-am dat tatei, în mod 
intenționat, o palmă, pentru că 
ridicase tonul în timp ce-mi 
spunea să termin cu bîlciul ca 
să poată lucra în liniște ; tot eu 
cel care, pe Ia 4—5 ani plîngeam 
în biserică, wide eram dus eu 
fo-ta. anuntîndu-i pe însoțitori 
că mă „plictisesc".

Se spune că sîntem, în „seco
lul vitezei". Ar fi de dorit ca ac
țiunile celor de-o vîrsta cu mine 
să nu se caracterizeze numai 
prin viteză. Le cer să aibă cu
rajul faptelor temerare, tăria 
afirmării opiniilor. să fie pasio
nați și entuziaști, să aibă o vo
ință excepțională în urmărirea 
telului propus. Doresc generației 
mele să fie dotată cu demnitate, 
cinste, generozitate dezinteresa
tă. Ar prinde bine și sincerita
tea, naturalețea, simplitatea de
zinvoltă. Șl mai cer generației 
mele să lupte din toate puterile 
să ajungă la acel neatins și ne
văzut, dar visat deliciae gene
ris human! = perfecțiunea nea
mului omenesc. (E greu, dacă 
nu imposibil, dar nu strică să 
încercăm I).

3 .
meni.

Toate fetele șl toți băieții 
»l 

oa-
au dreptul de a trăi 
datoria de a ajunge

bu- 
pot 
cea 

cauza
4 h'N-am avut niciodată 

curii prea mari ca să
’ alege dintre ele pe 

mal mare. Poate și din 
aceasta am hotărît să nu cred în
extremele afectului, să fiu în 
permanentă lucid, practica con- 
vingîndu-mă că nu am decît 
de cîștlgat. Cu toate acestea nu 
am fost scutit de cea mai mare 
mîhnlre — ciudat, față de ce ho- 
tărîsem, dar mi-a fost imposibil 
să-1 rezist. Nu am disperat. însă 
am trăit o bună bucată de timp 
sub impresia dezamăgirii ; acor
dasem credit pînă la limită unei 
anumite persoane nu pe plan a- 
fectiv (se epuizase), cl din punct 
de vedere psihologic și moral. 
Creditul meu însă s-a volatilizat 
brusc, cu concursul persoanei 
respective iar eu am căzut 
tr-o stare stranie : pluteam 
sfera decepției.

Evident, nu am fost atît 
rece ca să mă gîndesc în acel 
moment la afectul meu dezlăn
țuit șl să-mi comand să redeviu 
calm. Pe urmă însă m-am între
bat dacă aș fi considerat „fără 
suflet” cum se spune. în cazul 
că, într-o situație asemănătoare 
sau mai intensă, mal conștient 
decît prima oară, voi rămine 
calm, aparent rece, dar nu și in
sensibil. Am răspuns din sursă 
proprie : sensibilitatea nu în
seamnă exhibare șl potențarea 
afectului.

De ce să suferim însă ? De ce 
să suportăm necazuri, dureri, 
tristeti. dezamăgiri, să ne resem
năm în fata lor ? Nemulțumirea, 
mîhnirea sînt de fapt „discor
dante dintre cerințele subiective 
Si condițiile obiective" — scrie 
clar ca lumina soarelui în ma
nualul de psihologie. Nu ne 
rămine decit să atenuăm dis
cordanțele iar în caz de ne
reușită să nu ne așezăm pe mar
ginea drumului cu regrete e- 
terne în suflet, ci să mergem 
mai departe. Omul nu mai este 
„robul naturii" cînd încearcă s-o 
schimbe.

a

în- 
în

de

r

Colegul nostru, MIHAIL VLAD de la Li
ceul economic din Tîrgoviște ne scrie : 
„Simt că am multe datorii față de societa
tea noastră, față de membrii săi. Trebuie
să dovedesc, în primul rind că sînt cetățean 
al acestei țări — lucru ce implică multiple 
datorii fajă de patria noastră socialistă. Și 
dacă știu că prin primul meu vot contribui 
la netezirea unui drum — care nu este nu
mai al meu — îl dau cu tot elanul 
acelora care vor face totul pentru a mă 
ajuta să-mi îndeplinesc toate idealurile ado
lescenței".

PENJE.U PRIMA OARĂ
Redacția paginii felicită cu căldură pe 

votanții-liceeni, pe repezentanții elo- 
vilor care vor arăta, prin votul lor, ade
ziunea noastră entuziastă Ia politica Par
tidului Comunist Român de continuă îm

se vor prezenta la centrele do votare spre 
a-și da votul lor candidaților Frontului 
Unității Socialiste*. (GABRIEL RĂDACI- 
NEANU — Liceul D. Cantemir, București). 
„Majoratul — spunea ȘERBAN SAHA- 
ȚEANU de la același liceu — presupune 
maturitate : maturitatea de a spune „da I" 
unei susținute activități de înnoire. Voi par-

văzut construindu-se în jurul meu, pentru 
ceea ce am trăit Pentru neclintirea și jus
tețea acestor certitudini, pentru ceea ce 
înseamnă să fii, dar mai cu seamă pentru 
viilor, pe care trebuie să-l facem al nos
tru cu orice preț. Voi vota pentru înfăp
tuiri pe măsura hotăririi și tinereții noas
tre".

bunătățire a condițiilor de studiu pentru 
noi, elevii, ca și pentru colegii noștri mai 
mari — studenții — de permanentă stimu
lare și încurajare a activității științifice și 
culturale, de dezvoltare multilaterală a Ro
mâniei socialiste.

TIBERJU MIHAIL

MIRCEA STOICESCU

■

sele observației ascuțite a reporterilor lingă eșafodajele 
logice ale autorilor de articole, răspunsurile succinte la an
chete cu „bătaie lungă", o dată cu spumoasele cronici de 
actualitate artistică școlară, „surîsul" caricaturilor în veci
nătatea informațiilor, critice cînd e cazul, ș.a.m.d, .Vrem ca, 
săptămînă de săptămînă, tolba poștașului să fie tot mai în
cărcată cu scrisori atît de substanțiale, incit colectivul nostru 
de redacție să aibă mari bătăi de cap în ce privește ordinea 
cronologică a încredințării lor tiparului (dar nu vă lăsați 
înduioșați: voi, stimați colegi, scrieți!).

Așadar, In fiecare miercuri, în „Scînteia tineretului", pa
gina elevului vă așteaptă și vă întîmpină.

LA 16 ANI
6 Dacă văd un coleg într-o 

situație nepotrivită pentru 
un elev, în nici un caz nu-1 

iau de guler sau îi aplic „sanc
țiuni drastice". Fiecare faptă 
are o motivare. Motivarea la 
rîndul el poate fi de calibru 
bun sau rău. Trebuie deci cerce
tate cauzele, și-atunci îl întreb 
,.de ce" procedează așa. deși în
trebarea poate rămîne fără răs
puns sau fără unul precis, ceea 
ce-1 cam tot una. Și într-un caz 
și în altul se poate ajunge la de
terminarea situației și înlătu
ra cumulul negativ. Uneori însă 
nu sint de vină elevii, sau nu 
numai ei. știut fiind că punctul 
de plecare îl constituie „cei 
șapte ani de-acasă“ și cei ce se 
mai «dună între timp (tot de-a- 
casă). Dar se mai știe că trăim 
vîrsta cînd sîntem marionetele 
propriilor noastre defecte, aflîn- 
du-ne des în situații de falsă re
lație cu realitatea înconjură
toare. nu pentru a confirma de
finiția de vîrstă dificilă, ci da
torită faptului că ne comportăm 
în virtutea unor inerții eronate. 
Invidia, egoismul, minciuna, la
șitatea. chiar și gelozia, oricît ar 
părea de ciudat. îl situează pe 
elevul în cauză la polul negativ

AZI, SPICUIM DIN ULTIMELE RĂSPUNSURI
• Tranziție dificilă © „Eul"
• Să cercetăm cauzele... © Asemănările sînt parțiale

cunoscut 50 Iu sută © Secolul vitezei, dar nu numai al ei!

© 0 fetiță se pierde în ceață • Un examen și ceva în plus • Fetele și băieții = un singur 
tineret © Cînd nu găsesc cuvinte • Mulțumesc, Balzac!

calități a eroului participă la a- 
semănarea aparentă cu mine.

Prin intermediul unei astfel 
de raportări la literatură pot 
să-mi descopăr not valențe ale 
caracterului meu — însușiri sau 
defecte — verificarea verosimi
lității lor tot în mediul real 
efectuîndu-se, în realitatea ale 
cărei posibilități sînt nelimitate, 
căci materia este infinită si fie
care om poartă în el infinitul. 
Aceasta-1 cea mai mare bucurie 
a mea.

MIRCEA GHIȚA
Liceul „Frații Buzești 

Craiova

rul șl soarele și susurul
pirîului de beteală, Rîd
anii cei tineri ai ei, ea cîntă 
zări imense, și e firesc să cîn- 
te : anii sînt tineri și cerul e 
înalt, totul e doar surîs, adevăr, 
bucurie. Ochii mari, senini, 
fetiță, încearcă 
tîlcurile vieții, fetita 
îmbrățișează 
aleargă 
sfîrșit 
ricită 
zește 
zori, dimineața ; e fericită să-și 
lase ■ codițele-n vînt, e îmbujo
rată de fericire cînd ia o notă 
mare, e fericită prin fericirea 
ce-o răspîndește-n jur.

guranță spre fericirea supremă, 
adevărată.
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Ascultindu-I
pe Beethoven

Duminică dimineața. O lu~ 
W mo nebună care se agită în 

fața Atheneului. Pierd orice 
• speranță să mai intru. Totuși...

Înăuntru, îmbulzeală in hol, 
îngrămădeală la garderobă,, 

A forfotă în «Ii. Reușesc cu 
” mare chin să mă așez pe un 

colț de treaptă. Sini foarte în- 
A cântată. Sînt o mulțime care 

n-au loc nici să se rezeme de 
perete sau măcar de ușă. Sala 
este plină de elevi. Elevi mai 
mari și elevi mai mici. Băieți 
cu 10 la purtare și băieți cu 

$ părul mai lung, fete cu codițe 
și fete cu plete și chiar fete 
cu fuste scurte. N-am avut 

W impresia că lungimea părului 
- sau a fustei influența în vreun 

W fel interesul pentru Beetho
ven. Probabil că sîntem citau- 

— dată judecați cam în fugîr

tie 
șă ghicească 

aleargă, 
cerul și pămîntul, 
un drum 
fericită. E 

soarele o
fără 

fe- 
tre-

pe
«1 e
cînd 

cu razele-i fierbinți în

Cred că una din calitățile 
unui tînăr este aceea de a 
ști să iubească. Să iubeas

că tot ce-i curat, adevărul șl lu
mina, să iubească omul și reali
zările lui. Cred, de asemenea, că 
trebuie să aibă încredere in pro
priile forte. Sa creadă cu tărie 
în Idealul făurit, în realizarea 
lui, și 6ă lupte, să dea piept cu 
greutățile vieții, pentru ca să 
și-l înfăptuiască.

= 1. CONSIDERI VlRSTA DE ANI CA UN fiîAG CARE DESPARTE
= COPILĂRIA DE TINEREȚE ? ClND Șl IN CE ÎMPREJURĂRI Al SIMȚIT CA 

.= TRECI ACEST PRAG? s
= 2. CARE SOCOTEȘTI CA. SlNT CALITĂȚILE PRINCIPALE ALE UNUI ;
= TiHâR OE VIRST4 TA ?
= 3. DUPĂ PAREREA 'ȚA, FETELE AU ALTE DREPTURI Șl ALTE
= TORIRI DECIT BĂIEȚII?

.= 4. carWi a fost car mai mare bucurie pe care ai avut-o f
= PlNA AZI ?

5. OAR CEA MAI MARE MlHNIRE ’ " ’
6. DACĂ ÎNTtLNEȘTl UN COLEG ÎNȚR-0 SITUAȚIE NEPOTRIVITA-

PENTRU UN ELEV, CE ATITUDINE IEI? ?, * . ; \
F. TE-AI GÎNDIT VREODATĂ LA DATORIILE TALEJ
8. CU CE PERSONAJ (DIN ISTORIE SAU DIN DOMENIUL LITERA

TURII, AL TEATRULUI, AL CINEMATOGRAFULUI) Al «REA SA SEMENI 
($1 DE CE)?

comportamentului. Stabilitalaici, respectivul va respinge cu 
dîrzenie oprobiul mediului si
tuat la polul opus, pînă cînd va 
înțelege cum stau lucrurile și 
va coborî de pe soclul impostu
rii.

Dar cum să procedăm în acele 
situații cînd cuvintele sînt a- 
proape inutile ? Desigur, opera
tivitatea ar rezolva „cazul", mal 
concret, violența să fie combă
tută prin violentă „în lipsă de 
alte mijloace". Dar...

Violența, problema gravă si 
spinoasă care stă cu îndărătni
cie la ordinea zilei, poate fi în- 
tîlnită peste tot : în Vietnam ca 
și în Africa de Sud, în filme, în 
cărți șl uneori chiar pe stradă, 
iar noi, tinerii, sîntem atît de 
receptivi...

8 Tendința de a mă ase
măna cu eroi confecționați 
în ficțiunile literare, cine

matografice. istorice, ș.a.m.d. am 
avut-o cînd eram mai copil. Am 
taxat-o însă ca neconcludentă, 
fără un sens mai larg decît a- 
cela al unui interesat joc de co
pii. pentru că modelarea uneî 
personalități nu se poate obține 
decît prin contactul cu viața re
ală.

Dacă totuși mal fac corespon
dențe între mine și personaje 
din domenii artistice, istorice, 
etc., reala corespondentă o ima
ginez între o însușire a mea și 
cea conferită de autor persona
jului, adică nu toată gama de

t

SÎNT
FIICA

ACESTUI
PĂMiNT

în
Mă văd o fetiță în rochiță 
roșie cu buline albe, 
mînă c-o carte. Fetița dă 

cartea o clipă deoparte șl 
rîde. In rîsul zglobiu e ce-

Dar fetița se depărtează-n 
ceață. Copilăria se pierde ca 
norii pe ccr, se pierde undeva 
în lumea păpușilor și a basme
lor cu Feți-Frumoși și Ilene Co- 
sînzene. Tumultul întrebărilor 
te-nconjbară, cărțile nu-ți mal 
ajung, lumea e mare și clipele 
lungi. Nu mai ești fetița de 
altădată. Sîngele zvîcnește mai 
puternic, linia buzelor e mai 
hotărîtă, mersul mai nervos, o 
putere tainică luminează ochii 
și orice mișcare e alta. Și într-o 
zi de mai, muiată-n raze dulci 
de primăvară, fugi de acasă-n 
codru. Pădurea te-ntimpină cu 
freamăt ușor. Te așezi sub un 
tînăr molid, îți cuprinzi genun
chii cu mîiniie și-n liniștea a- 
dîncă noianul gîndurilor te-n- 
lănțuie. Te gîndești la colegul 
de clasă cu care-ai stat împreu
nă ani de-a rîndul și care așa, 
deodată, privind fetița de-altă- 
dată, rămase într-o zi fîstîcit și 
se înroși căci nu mal avea ală
turi fetița pe care-o cunoștea : 
în fața lui stătea o adolescen
tă, ce-i drept cu părul puțin cam 
ciufulit, dar cu gînduri noi și 
idealuri mari.

Probleme noi te frămîntă a- 
cum. „Ce-al vrea să te faci ?" 
întreabă mama într-o altă zi. 
Și gîndul zboară, și într-un a- 
murg cu soare auriu îți făurești 
visuri și cauți cu ardoare ceva 
plin de măreție. Drumul ce l-ai 
ales e greu. Dar el duce cu si

• - Y 6"* >

3 Fetele și băieții trebuie 
să aibă și au aceleași 
drepturi și datorii. Și de 

ce-ar fi altfel ? Doar formează 
împreună un tineret entuziast, 
constructor al vieții fericite, 
care nu este numai a fetei sau 
numai a băiatului. Ei sint li
beri să-și făurească vise, să 
lupte și muncească ca să și Ie 
îndeplinească, sint legați prin 
sentimente sincere și trainice, 
prin prietenii curate, frumoase. 
Da, se bucură de aceleași drep
turi, îndeplinesc aceleași datorii 
în societatea noastră 
creatoare.

4 Cerul copilăriei 
pur, albastru, 
rîde ; și eu rîd

liberă și

e senin, 
Copilăria 

. . împreună
cu ea, mă bucur de ea. Pămîn
tul, soarele, florile sînt ale 
mele, sînt tînără și lumea-i a 
mea. Aș vrea să strig zărilor, 
să se bucure împreună cu mine. 
Auziți, 
m-auzi ? 
fericită, 
ochi...

zărilor ? 1
Azi sînt 
Literele-mi 

numele

Pămîntale. 
cea mai 

i joacă-n 
meu... e 

Literele ne- 
ochii ma
de lacrimi 

stăruie-n 
Cite neli-

£
printre primele, 
gre, tipărite și 
mei împăienjeniți 
de fericire îmi 
minte. Cite emoții 1 
niști plăcute... Șl soarele vesel 
ce-ndeamnă la joacă, și plopi 
tremurători ce-ndeamnă Ia vis... 
Dar cartea de istorie te-așteap- 
tă. Din filele ei Decebal, Mir
cea cel Bătrîn, Ștefan cel Mare 
îți surîd plini de demnitate și 
parcă mustrător. Ah, soare, mă 
iartă. Și tu plopule, așteaptă. 
Sînt fiica acestui pămint și tre
buie să-i știu istoria și limba.

Cu inima un pic strînsă mă 
îndrept spre sala unde vor avea 
loc examenele. Soarele îmi zîm- 
bește încurajator. îmi vei ține 
pumnii, soare ? Iți mulțumesc ! 
Mina, tremurătoare, trage bile
tul. O rază de soare pătrunde 
prin fereastră. Ea poartă gloria 
acestui nume : Mircea cel Bă
trîn 1 Despre gloria acestui nu
me vorbesc și eu cu glasul îne
cat de emoție. Luptele conduse 
de viteazul domn se desfășoa
ră aievea în spațiul redus a 
sălii de clasă. Un glas mă-ntre- 
rupe : „Bravo. 10". Iată, sînt o 
fiică demnă a acestui pămint ; 
de aceea sînt fericită. Am trăit 
cea mal mare bucurie — răspla
ta strădaniei mele.

5 Mîhnirea cea ma^e nu m-a
cuprins încă cu îngheța- 
tu-i fior. Durerea și dis

perarea nu mi-au strîns inima 
ca într-un clește. Fericiri mă
runte de fiecare zi, sau uneori 
mai mari, mihniri ce-aduc la
crimi printre zîmbete au trecut 
ușor, o dată cu zilele ce nu se 
vor mai întoarce. O întîmplare

ce m-a mîhnit mult îmi stăru
ie-n minte. S-a întîmplat la o 
oră de gimnastică. Era în 
preajma serbării și exercițiul 
mergea greu. Uneori greșeam și 
eu. O colegă a țipat la mine, că 
din cauza mea a greșit. In spa
te murmurul de dezaprobare al 
colegelor: trebuiau s-o ia din 
nou de la capăt. Un nod mi s-a 
pus în gît și ființa-mi întreagă 
vibra de revoltă. Cu ce drept a 
țipat la mine ? Intre gene mi 
s-au sfărîmat - • • -
nevinovată, dar cum să le-o do
vedesc ?„. Pare un fapt mărunt 
și totuși și acum sufăr la amin
tirea lui și-mi pare rău că de 
atunci am renunțat la gimnasti- 

deși-mi place așa de mult...

(* Cred că este o latură ne-
) gativă a caracterului meu, 

dar nu am luat o atitudi- 
fermă și imediată împotriva

lacrimi. Eram

că,

ne
unor fapte nu tocmai potrivite. _ 
In general nu-mi place să discut O 
cu cineva despre lucruri oare
cum urite. Desigur că aceste 
fapte ieșite din comun mă re- Oh 
voltă și particip la indignarea 
și dezaprobarea colectivului. Nu 
știu, dar parcă mi-e rușine mie A 
de faptele aceluia pe care vreau ” 
să-1 mustru, sau să-1 conving 
de urîțenia faptelor sale, și nu 
găsesc cuvintele pe care aș pu- W 
tea să i le spun.

Da, m-am gîndlt la dato- A 
riile mele ! M-am gîndit v 
pentru că nu vreau să în- 

speranțele ce s-au pus în a
I

șei .
mine, și mai ales nu vreau să W 
trădez visele făurite cu atîta 
drag. Principala sarcină ce-mi — 
revine este să muncesc mult, să 9 
studiez. M-am gîndit adesea și 
la dragostea și respectul ce-1 
datorez celor din jur, la senti- # 
mentele ce mă leagă de patria v 
Și gloria poporului meu.
q Aș vrea să fiu cit mai 
X originală, să-mi conistru- 
' ' iese propriul meu EU, să 
mă regăsesc în toate faptele pe 
mine. Este adevărat însă că in 
cărțile citite m-au impresionat 
anumite trăsături de caracter 
ale personajelor. Și poate, fără 
să vreau, s-a strecurat dorința 
să am șl eu acele trăsături. 
Mi-a plăcut mult micuța Pier
rette, personaj creat de llonore 
de Balazac și aș putea spune că 
am simțit dorința să semăn cu a- 
ceastă simplă fetiță de la țară. 
Aș vrea să am ceva din gingă
șia sentimentelor ei, din dra
gostea ei purii — și adîncă — 
pentru oameni, natură și fru
mos.

' ■

DOINA CUCORANU
Liceul „Dragoș Vodă"
Cîmpulung-Moldovenesc

A Concertul pentru elevi de 
duminică l-a prezentat pe 
Beethoven. Sigur că nimeni 

Q nu și-a închipuit că după trei 
ore da muzică știe ceva des- 
pre Beethoven. Dar concertul 

0 a deschis gustul pentru marele 
compozitor despre care, de ce 
să nu recunoaștem, foarte 

V mutyi știu numai că a fost 
un rrmre compozitor. Cele 

— două sonate prezentate ne-au 
9 făcut să vrem să ascultăm alte 

10, iar partea I din simfc.șia 
a V-a sau partea a 3-a ■ < 
concertul în Re major pet r 
vioară și orchestră n-au fă? t 

£ decît să ne aprindă interesul 
pentru multe altele.

Concertul de duminică a 
fost o felie de cultură muzica
lă. $i sîntem foarte recunos
cători pentru că cultura mu
zicală, mai mult decît oricare 
alta, are nevoie la început de 
îndrumări, pentru că muzica 
îți place mai mult pe măsură 
ce o cunoști și pentru că de 
unul singur e mult mai greu 
de învățat.

Exemplificările au fost fă
cute de studenți la Conserva
tor. Cine știe, poate am fost 
primul public ai unor viitori 
mari muzicieni... Pe Mariana 
Sîrbu din păcate n-am desco
perit-o noi. Ea a venit cu pre
miul de la concursul Enescu. 
Maria Slătinaru ne-a cutremu
rat cu vocea ei. Numai că și 
ca fusese descoperită la con
cursurile Enescu, Ccaikovski, 
și cel de la Toulouse. Corul 
liceului Mihai Viteazul a fost 
bisat pe prestigioasa scenă a 
Atheneului Român. El a făcut 
o impresie foarte puternică 
celor care au ascultat fante
zia în Do major pentru pian, 
cor și orchestră.

Așteptăm concertele urmă
toare ca pe „Sfînttd".

Aici, la sfirșit, înăbușit de 
entuziasmul pentru concert in 
general scris cu litere de-o 
șchioapă, aș vrea totuși să în
treb cu cele mai mici litere și 
cu vocea foarte șoptită, cu 
sfială și umilință, dacă nu s-aș 
putea ca și conferințele care 
însoțesc concertul să fie pe 
aceleași culmi sau măcar să 
ni se sțtună mai multe de cît 
că „sonata primăverii" degajă 
o atmosferă privâvăratecă.

ILEANA MURGESCU

COLECTIVUL DE REDACTORI ELEVI ;

IOANA BERCEANU (București) ; DOINA BER- 
GHINA (Constanța) ; IOLANDÂ BULENCEA RO- 
DICA DUMITRESCU (București) ; LUCIAN ENESCU 
(Ploiești) ; GABRIEL GEORGESCU ; ALEXANDRU 
MATEESCU ; TIBERIU MIHAIL ; ANDREI MOLDO 
VEANU ; ILEANA MURGESCU ; DAN NASTASE : 
IRINA NEICU ; GABRIELA NICOLAU (București) ; 
VERONICA STEFANIA PlNTEA (~ * *
DREI POP (Teiuș) ; r“." T._._____
RAUTU ; VIRGINIA STOICA ; ADRIANA 
ȚOIU ; MIRCEA STOICESCU ; DOINA 
(București).

Prezentarea grafică : VIOREL ALEXA, 
LANESCU, MAIA DAMADIAN.

(Zimnicea) j ĂN-
DORIN RACHMUTH : LIDIA 

STOICHI 
URICARU

IURA BA-

Pagină realizată 
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ȚÂRA Si PREGĂTEȘTE TELEGRAME
DORTICOS TORRADO, președintele Re- 

CASTRO RUZ, prim-secretar al Comlte-

CE ALLCERI
IntIlniri Intre alegători și candidați!

PLOIEȘTI

FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
cu această ocazie, au fost rele
vate pe larg și acțiunile între
prinse pentru mai buna deser
vire a populației în domeniul 
sanitar, precum și importan
tele fonduri alocate de stat 
pentru ocrotirea sănătății oa
menilor muncii.

(Urmare din pag. a 11-a)

Doctorul OSVALDO
publici! Cuba, FIDEL ______  ____ ..___________ ... _
tuiul Central al Partidului Comunist din Cuba și prim-ministru 
al Guvernului Revoluționar, au trimis tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, și tovarășului ION GHEOR- 
GHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, o telegramă în oare se spune :

în numele poporalul Cubei, al Partidului Comunist și «1 gu
vernului revoluționar vă transmitem Dumneavoastră, poporului 
român, partidului comunist și guvernului Republicii Socialiste 
România, profunda noastră gratitudine pentru mesajul frățesc 
pe care ni l-ați trimis cu ocazia celei de-a X-a aniversări a 
revoluției cubaneze.

Adresîndu-vă la rîndul nostru aceleași cordiale felicitări șl 
un cald salut tovărășesc, vă exprimăm urările noastre pentru 
fericirea și progresul poporalul și guvernului român.

(Urmare din pag. a Il-a)

tînăr. îsi întregește semnifica
țiile cercetînd mai departe lis
ta candidaturilor. Numai în cele 
211 circumscripții electorale 
municipale sînt desemnați drept 
candidați 37 de tineri între 
25—30 de ani. O expresie a înal
tei încrederi de care se bucură, 
în zilele noastre, tînăra gene
rație, a afirmării sale tot mal 
active pe frontul construcției și 
al vieții publice, în contextul 
eforturilor pasionate ale între
gului nostru ponor pentru în
făptuirea marilor planuri sta
bilite de partid.

Dar întîlnirea cu tinerețea o- 
rasului este departe de a fi e- 
puizată prin aceste date.

...Un tînăr poet. George Car- 
daș, elev la Liceul nr. 3 din

Numeroși alegători bucu- 
reșteni s-au întîlnit, marți 
după-amiază, la școala genera
lă nr. 19, cu candidatul Fron
tului Unității Socialiste pentru 
circumscripția electorală muni
cipală nr. 2, Marja Miron, 
directoarea Direcției plan-fi- 
nanciar a Consiliului popular 
al municipiului București. în
tîlnirea a constituit un prilej 
de analiză a realizărilor înfăp
tuite în ultimii ani în capitală, 
și în circumscripție, de stabi
lire a noi obiective pentru ac
tivitatea de viitor.

Cu multă căldură a fost în- 
tîmpinată de alegători Virginia 
Voicu, medic internist la 
policlinica Avrig, candidat al 
Frontului Unității Socialiste, 
pentru circumscripția electora
lă de sector nr. 79. Printre 
multiplele probleme dezbătute

Clubul Uzinelor „Republica* 
a găzduit întîlnirea dintre a- 
legători și laminoristul Con
stantin Iordache, candidat al 
Frontului Unității Socialiste 
pentru circumscripția electora
lă de sector nr. 141. Cum prin
tre cetățenii prezenți la aceas
tă întîlnire majoritatea erau 
și muncitori la Uzinele „Repu
blica", ei au dezbătut cu mul
tă însuflețire, sarcinile ce le 
revin pentru înfrumusețarea 
și buna gospodărire a acestui 
cartier bucureștean.

(Agerpres)

VIZITA ÎN ȚARA NOASTRĂ 
A LUI 

ADAM KRUCZKOWSKI, 
ADJUNCTUL MINISTRULUI 

AFACERILOR EXTERNE 
AL R. P. POLONE

Populare Polone la București ți 
membri ai ambasadei.

In aceeași zi, la Ministerul 
Afacerilor Externe au început 
convorbiri în probleme de inte
res comun.

La invitația Ministerului Afa
cerilor Externe al Republicii 
Socialiste România, a sosit într-o 
vizită de prietenie în țara noas
tră Adam Kruczkowski, adjunct 
al ministrului afacerilor externe 
al Republicii Populare Polone.

La sosire, pe Aeroportul Bă- 
neasa. oaspetele a fost întîmpl- 
nat de Vasile Șandru. adjunct aj 
ministrului afacerilor externe, 
Tiberiu Petrescu, ambasadorul 
României în Polonia, de funcțio
nari superiori din M.A.E.

Au fost prezenți J. Ochedus- 
zko, ambasadorul Republicii

NUMIREA AMBASADORULUI 
REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMANIA 
IN REPUBLICA RUANDA

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Ion Drînceanu a 
fost numit în calitate de amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Ro
mânia în Republica Ruanda, cu 
reședința la Dar Es Salaam.

(Agerpres)

Ploiești, ne-a arătat cu emoție A 
o poezie a sa. intitulată „Om" ™ 
și inserată în coloanele unei pa
gini care se cheamă „Era en
tuziasmului". redactată bilunar 
de ziarul „Flamura Prahovei" 
în colaborare cu Comitetul ju- @ 
dețean Prahova al U.T.C. 
frele din bilanțurile de 
tate ale județului și ale 
Iul nostru — ne-a spus 
locutorul — sînt rime
-entru versurile pe 

veriu. Poezia aceasta e un imn 
închinat omului nou. 
pocii noastre, alături 
voi depune și eu. la 
primul meu vot".

Cel care ne vorbea 
dintre cei 3 304 tineri 

vor urca, pentru 
la 2 martie, treptele sec- 
de votare. 30 000 de ute- 
ai orașului vor vota în

,Ci- 
activi- 
orașu- 
inter- 
solide £ 

care le
- U.U 1111U —.

omul e- Of 
de care

2 martie, Q

este unul 
ploleșteni V 

primacare 
dată, 
tlilor 
ciști __ ---- ----- ... ----  ...
această zi. gesturile lor alătu- ® 
rîndu-se altor gesturi, la fel de 
sărbătorești, de însuflețite, ges- A 
turilor pe care le-au oficiat ** 
zilnic la locul lor de produc- - 
tie. traducînd în faptă cuvîn- ® 
tul partidului, chemarea spre 
noi cote ale civilizației noastre A 
socialiste. Pentru anul 1969 — 
an în care se prevăd, în ju
dețul Prahova, investiții de a- ® 
proape 2,5 miliarde lei. con
sacrate construcției de noi o- A 
biective Industriale, extinderii 
complexului petrochimic Brazi, __ 
'dlflcării unei 
a sindicatelor 
a sporturilor, 
mare complex 
nele „1 Mal".
lui local al Institutului de pe- ț) 
trol etc. — aceleași gesturi ale 
creației cuprind un plus de ar- a 
dentă. de pasiune, de califica- ™ 
re profesională înaltă.

Privind macheta Ploieștiului £ 
de astăzi am constatat — a cîta 
oară ? — că orașul este în- » 
conjurat de o puternică centură 
Industrială. O veritabilă cen
tură a noului, a tinereții, o cen- 
tură a certitudinilor, la edifi
carea cărora tineretul ploies- A 
tean. alături de toti oamenii '**’ 
muncii, contribuie cu stăruință, 
efort șl însuflețire. Votul pe 9 
care-1 va da la 2 
prezintă, astfel, un vot dat 
nereții orașului și a țării.

case de cultură 
sl a unei 
ridicării 
școlar la 

terminării

săli 
unui 
uzi- 

nou-

martie

(Urmare din pag. I)

generațiilor tinere — se va dez
volta an de an pe baza Directi
velor Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
prevederilor noii Legi a învăță
mîntului"... „Se va lărgi baza 
materială a cercetării științifice, 
vor lua ființă centre de calcul e- 
conomic"... „O dată cu stimularea 
creației literare și artistice, Fron
tul Unității Socialiste va acorda 
toată atenția răspîndirii largi a 
valorilor culturale în mase" etc.

Expresie sintetică a democra
tismului societății noastre, Mani
festul Frontului Unității Socia
liste se constituie și intr-un do
cument cu o deosebită însemnă
tate teoretică. El demonstrează 
faptul că socialismul, preluînd 
tot ce a creat omenirea valabil 
în ceea ce privește organizarea 
democratică a societății, ridică 
pe o treaptă calitativ nouă par
ticiparea cetățenilor la 
rea treburilor publice, 
premisele participării 
membrilor societății la 
rea vieții de stat și sociale. El 
demonstrează totodată că socie
tatea noastră socialistă, stimu- 
lind dezvoltarea vieții spirituale, 
creează posibilități pentru ma- 

a 
determină 

largă extindere

conduce- 
creează 
tuturor 

conduce-

tuturor 
o 
a 

mărului celor care pot 
ticipa la procesul creării valori
lor. In țara noastră, programatic 
și perseverent, se realizează ast
fel, cu succes, acel proces despre 
care vorbea Lcnin: ..înainte, toa
tă inteligenta, tot geniul omenirii 
creau numai pentru a asigura u- 
nora toate beneficiile tehnicii și 
ale civilizației și pentru a-i lipsi 
pe ceilalți de lucrul cel mai ne
cesar — instrucțiunea și progre-

nifestaiea plenară 
talentelor, 
mai

tot 
nu- 

par-

M E R I D I A N
CAMPIONII AMERICII LA PATINAJ ARTISTIC

Patinatorul artistic Tim Wood (S.U.A.), în vîrstă de 19 ani, 
medaliat cu argint la J. O. de la Grenoble, a cîștigat la Oakland 
titlul de campion al Americii de Nord. El a totalizat 2 304 puncte, 
fiind urmat în clasament de canadianul Jay Humphry, cu 2 220 
puncto și de compatriotul său, John Misha, cu 2 180 puncte. La 
dans, victoria a revenit cuplului canadian Donna Taylor — Bruce 
Lennie. Janet Lynn, o tînără în vîrstă de 15 ani, a cucerit primul 
loc, dovedindu-se o demnă urmașă a lui Peggy Fleming. Karen 
Mugnussen (Canada) a ocupat locul doi.Mugnussen (Canada) a

FOTBAL

• Astăzi vor avea loc
Amsterdam, în cadrul 4 ___t____  ___ _______ „„ ___ _
sterdam va juca cu Benfica Lisabona, iar la Milano, A. C. Milano 
va întîlni formația Celtic Glasgow. Un meci amical va avea loc 
la Lyon, unde echipa de tineret a Franței va întîlni selecționata 
Ungariei.

trei meciuri internaționale de fotbal. La 
.Cupei campionilor europeni", Ajax Am-

IN PRIMUL TUR — ILIE NASTASE A FOST ÎNVINS

în orașul Salisbury (Maryland) au început campionatele interna
ționale de tenis pe teren acoperit ale S.U.A. în primul tur, Bob 
Lutz (S.U.A.) l-a învins cu 6—3, 5—7, 6—3 pe jucătorul român 
Ilie Năstase. Bill Brown (S.U.A.) l-a eliminat cu 6—1, 6—3 pe 
Ingo Buding (R. F. a Germaniei). Englezul Mark Cox a reușit 
să-l învingă cu 7—5, 10—8 pe Tom Leonard (S.U.A.).

CE E NOU LA UN TURNEU DE LA CARE LIPSIM?

Turneul internațional de fotbal de la Viareggio a continuat cu 
desfășurarea meciurilor retur. Iată rezultatele înregistrate : Vasas 
Budapesta — A. C. Milano 1—1 (0—1) ; Bologna — Dukla Praga 
1—1 (0—1); Atalanta Bergamo — Eintracht Frankfurt 2—1 
(0—0) ; Juventus Torino — Lodz (Polonia) 2—0 (1—0).

sul. Acum, însă, toate minunile 
tehnicii, toate cuceririle culturii 
vor deveni un bun al întregului 
popor, și de azi înainte inteli
gența și geniul omenirii nu vor 
mai fi niciodată transformate în 
mijloace de constrîngere, în mij
loace de exploatare".

Socialismul înlătură caracterul 
de clasă al diviziunii muncii 
materiale și spirituale, fenomen 
generat de relațiile bazate pe 
proprietatea privată. De aici, 
decurge posibilitatea folosirii a- 
vantajelor create de progresul 
tehnic — în epoca noastră, de 
mecanizare și automatizare —, 
al culturii și științei în general,

folosirea legității sociale obiecti
ve — ca și necesitatea partici
pării active a maselor Ia rezol
varea treburilor obștești, au im
pus, în mod firesc, ridicarea ni
velului de înțelegere a mecanis
mului dezvoltării sociale, instau
rarea unei atitudini conștiente 
față de problematica tot mai 
complexă a vieții publice. Din a- 
cest punct de vedere, formarea 
unui vast orizont cultural-științi- 
fic devine o condiție esențială a 
mersului înainte al societății 
noastre.

In formarea conștiinței socia
liste a oamenilor, în crearea nou
lui lor orizont spiritual, rolul

Democrație și
pentru îmbunătățirea conducerii 
la nivelul întregii societăți. Pro
cesul de antrenare a maselor la 
exercitarea democrației presu
pune, însă, un timp relativ în
delungat, pe parcursul căruia ne
cesitatea creării unor condiții 
materiale și culturale adecvate 
se împletește cu necesitatea 
creării unor condiții de ordin e- 
ducativ. înțelegerea necesității 
participării active a maselor la 
viața socială și de stat devine,

__ ' ' , un imperativ, în 
Și 

mun
cii în vederea găsirii celor mai 
bune soluții în rezolvarea varia
telor probleme Ia care sînt che
mați să participe se dovedește 
a fi un factor important al pro
gresului social.

Caracterul științific al politicii 
partidului și statului nostru — 
politică bazată pe cunoașterea și

în socialism, 
virtutea căruia inițiativele 
perspicacitatea oamenilor

fundamental îl are 
ideologică a partidului, 
erată sporirii gradului de înțele
gere a fenomenelor sociale de 
către masele largi, înarmării lor 
cu instrumentele teoriei și prac
ticii revoluționare. Această acti
vitate are în vedere nu numai 
înțelegerea de către mase a ne
cesității de a participa la condu
cerea treburilor de stat și sociale, 
ci și competența și capacitatea 
de a o face, prin punerea cultu
rii la îndemîna maselor și prin 
exemplul activității politice prac
tice. Ridicarea nivelului general 
de cultură sporește competența 
cadrelor, creează posibilitatea ca 
un număr tot mai mare de oa
meni să-și spună cuvîntul în 
ceea ce privește transpunerea 
în realitate a sarcinilor construc
ției socialiste, în toate domeniile 
activității sncial-economice. Com
petența profesională, însoțită de
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activitatea
consa-

din Monaco, 
liliput, cele- 
prin frumu- 
cazinoul cu 
fi acvariul

Palatul princiar 
capitala statului 
bru, deopotrivă, 
sețea peisajului, 
jocuri de noroc
său bogat în colecții rare.

/ fife LA CANNES
LOCUL VEDETELOR
îl MU IDHIE•••

SITUAȚIA ECHIPEI REPRE
ZENTATIVE DE HANDBAL MASCULIN
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CRITERIU UNIC 1N SELECȚIONARE

VALOAREA
Am urmărit cu atenție dezba

terea publică privind situa
ția echipei reprezentative de 
handbal masculin organizată de 
„Scînteia tineretului". Sînt con
vins că organizarea acestei dezba
teri este cel mai prețios ajutor pe 
care hanbaliștii îl puteau primi 
acum, la un nou început de drum. 
Spun asta deoarece cred că tine
rii noștri handbaliști, chemați să 
îmbrace tricolorul, văzînd cu 
cîtă atenție este tratată problema 
echipei naționale, își vor da sea
ma de răspunderea ce le apasă 
pe umeri, vor lăsa nasul în jos 
și vor pomi cu seriozitate, pasiu
ne și dăruire la o intensă muncă 
de pregătire pentru escaladarea 
cu succes a celor două piscuri 
care ne stau în față : C.M. și 
Jocurile Olimpice.

Avînd în vedere că primul pîsc 
propus pentru a fi escaladat cu 
succes este destul de aproape — 
C.M. din 1970, din Franța — și 
că în curind va trebui să înceapă 
urcușul — mi-aș permite să tran
scriu cîteva din ideile, observa
țiile și sugestiile mele privind 
munca de selecționare și pregăti
re a echipei naționale.

1. Selecționarea din timp a u- 
nui lot lărgit de jucători (ținîn- 
du-se cont de posturi) după sin
gurul criteriu care trebuie luat 
în seamă — VALOAREA. A nu 
se citi dotarea.

2. MAREA PERFORMANȚA 
CERE SACRIFICII. Consider că 
e important ca în această privin
ță să 
piui 
Dacă 
ment,

Ne vorbește :
OȚELEA CORNET» 

maestru emerit al sportului

existe și să domine exem- 
personal al antrenorului, 
jucătorii merg la antrena- 
să rămînă alături de ei și

antrenorii. Altfel, actele de indis
ciplină și nesupunere la rigorile 
vieții sportive sînt iminente. Așa 
cum s-a întîmplat de altfel. Ca
zul Gruia este concludent. Sînt 
convins că acest element creea
ză jucătorilor climatul și atmos
fera necesară activității de per
formanță, stimulează spiritul de 
responsabilitate și sacrificiu.

3. IN ULTIMA PERIOADA, 
așa cum s-a putut constata, sis
temele de apărare au devenit tot 
mai avansate, mai aglomerate pe 
centru. De aceea socotesc ne
cesar ca echipa noastră să renun
țe Ia ideea de a folosi un jucă
tor de 9 metri pe extrema stingă. 
Acest post trebuie ocupat numai 
de jucători ca Popescu sau Gaț’.-, 
In acest fel semicercul ar putea 
deveni arma de temut a echipei 
noastre.

4. Personal, militez pentru re
punerea în drepturi a antrena-

mentelor speciale pentru apăra
re : acestea să fie efectuate atît 
de întregul lot în cadrul normal 
al antrenamentelor cît și în șe
dințe de individualizare. Consi
der că aceste antrenamente au o 
influență foarte mare asupra ca
lităților morale și de voință ale 
jucătorilor.

5. De asemenea, cred că e ne
cesar să se acorde o mai mare 
atenție pregătirii teoretice a ju
cătorilor. Expunerea unor lecții 
teoretice, organizarea unor discu
ții pe marginea lor îi ajută pe 
jucători să-și clarifice elemente 
de tactică noi, să-și apropie 
punctele de vedere și, implicit, să 
vorbească aceeași limbă pe tere
nul de joc.

6. O colaborare foarte strînsă 
între antrenor și medic, acestuia 
din urmă revenindu-i dificila 
sarcină de a asigura în bune 
condiții refacerea și recuperarea 
jucătorilor in cel mai scurt timp 
posibil. Marile competiții, prin 
natura efortului pe care îl cer, 
fac ca acest element să fie indis
pensabil unei echipe care vrea să 
emită pretenții la supremație. 
Insist asupra acestei relații în- 
trucît, se știe, în lotul nostru s-a 
trecut, uneori, peste prerogative
le medicale, s-au făcut concesii 
și ele n-au întîrziat să-și demon
streze efectele negative. Eșecul 
echipei noastre în meciurile cu 
R. F. a Germaniei, se datorește, 
într-o măsură oarecare, și unui 
repaus dat jucătorilor exact cînd 
era cel mai contraindicat, adică 
înainte de plecarea peste hotare 
în vederea susținerii celor 2 par
tide.

răspundere cetățenească șl poli
tică, devine, în cadrul acestui 
proces, o condiție sine qua non 
a existenței și progresului necon
tenit al societății socialiste, pen
tru că numai o societate în ca
drul căreia nu există teama de 
orizonturile lărgite ale gîndirir, 
de îndrăzneala și spiritul critio 
pe care cultura poate să le ge
nereze în conștiința umană, este 
o societate democratică și dina
mică, capabilă de evoluție.

Pe lîngă necesitatea existenței 
unui larg orizont cultural și po
litic, în socialism acționează, de 
asemenea, necesitatea ca masele, 
creînd condițiile reale pentru

blice, stimulează larga afirmare 
a valorilor spirituale, a forței in
telectuale a cetățenilor țării. E- 
voluția democrației în societatea 
noastră socialistă nu a fost ruptă 
de procesele generale ale con
temporaneității, de totalitatea 
cunoștințelor acumulate de ome
nire în domeniul conducerii so
cietății In concordanță cu posi
bilitățile și cerințele actuale, ro
lul conducător al partidului cla
sei muncitoare în realizarea de
mocrației s-a exercitat în vede
rea cunoașterii legităților care 
acționează în planul socialului, 
a orizonturilor pe care le des
chide revoluția tehnico-științifi-

orizont spiritual
exercitarea democrației, să înve
țe totodată să folosească demo
crația. Educarea maselor în ve
derea exercitării democrației se 
desăvirșește în procesuLedificării 
practice a acesteia, și înseși mo
dalitățile tot mai diverse și mai 
eficiente de participare a mase
lor la conducerea treburilor de 
stat și obștești se constituie în 
tot atîtea modalități de educare 
în spirit civic a clasei munci
toare, a țărănimii și a altor ca
tegorii de oameni ai muncii. Cu 
cît sînt mai variate și mai nu
meroase formele și metodele de 
solicitare a energiei spirituale și 
a puterii de creație a maselor, cu 
atît se dezvoltă mai pregnant 
conștiința lor socialistă, compe
tența și capacitatea lor de a re
zolva problemele de interes ge
neral.

Puternica efervescență politică, 
caracteristică vieții noastre pu-

că contemporană (în domeniul 
organizării producției, al mijloa
celor de investigație a opiniei 
publice etc.) și a tuturor feno
menelor care pot contribui la 
dezvoltarea democrației. Partidul 
clasei muncitoare a pus și pune 
la dispoziția maselor tot ceea ce 
societatea umană a creat mai 
valoros, oferind un cadru tot 
mai larg accesului maselor la 
cultură, îndeplinind astfel una 
din premisele care oferă posibi
litatea exercitării reale a demo
crației. Exprimate în gratuitatea 
învățămîntului, în obligativitatea 
învățămîntului de 10 ani, în di
versitatea și profilul modern al 
școlilor medii și superioare, coor
donatele redimensionate ale ca
drului în care se desfășoară ac
cesul la cultură constituie tot a- 
tîtea garanții ale adîncirii în 
fapt a procesului de democrati
zare a vieții publice românești.

Larga rețea de instituții cultu
rale prin intermediul cărora mi
lioane de oameni se împărtășesc 
din tezaurul acumulat de-a lun
gul veacurilor, fondurile pentru 
necesități culturale care cresc an 
de an (numai în perioada 1966— 
1968, cheltuielile social-culturale 
au crescut de la 22,4 la 30,7 mi
liarde lei) și densitatea instituții
lor școlare de toate gradele, a 
bibliotecilor, a cinematografelor, 
a sălilor de spectacole și a că
minelor culturale, sînt, în acest 
sens, elocvente. Trăim într-o so
cietate în care cartea a fost 
pusă la dispoziția maselor în 
condiții mai generoase decît ori- 
cînd, într-o societate în care 
gustul și competenta în aprecie
rea frumosului — de către cate
gorii tot mai largi de muncitori 
și țărani — s-au dezvoltat ne
contenit, într-o societate în care 
sporirea gradului de calificare 
și creșterea orizontului cultural 
au dat oamenilor muncii din 
toate sectoarele de activitate po
sibilitatea să se orienteze atît în 
procesul de producție și în orga
nizarea activității întreprinderi
lor, cît și în viața social-politică.

Pe fondul dezvoltării forțelor 
de producție, al perfecționării 
continue a relațiilor de produc
ție socialiste, al comunității de 
interese și idealuri a claselor și 
păturilor sociale, al perfecționării 
organizării și activității statului 
pe linia democratismului socia
list și al creșterii gradului de 
cultură și înțelegere a fenome
nelor sociale de către oamenii 
muncii, se întărește, totodată, 
coeziunea socialistă a poporului 
nostru care, strîns unit în jurul 
partidului comunist, culege roa
dele tot mai bogate ale noii sale 
vieți, înaintînd cu fermitate și 
încredere spre viitor.

Odată Ia doi ani, la sfîrșitul 
lui decembrie și începutul lui 
ianuarie, Coasta de Azur în
tinerește brusc. Sub cerul lu
minos și însorit ca un sfîrșit de 
aprilie la noi, în Palatul Fes
tivalurilor din Cannes se des
fășoară în iarna fiecărui an 
bisect Festivalul internațional 
al filmului pentru tineret, du
blat de ceea ce entuziaștii săi or
ganizatori numesc „Întîlnirile 
Internaționale ale Filmului 
pentru Tineret" și colocviile in
ternaționale.

Atunci, pe teritoriul cu vară 
eternă de pe malul 
nei. avînd (și asta 
aproape de necrezut 
trăiește pe paralela 
proximativ aceeași latitudine cu 
Giurgiul, plictisul aristocrat al 
doamnelor și domnilor ce-și 
plimbă foxterierii pe La Croi- 
sette (celebrul loc de prome
nadă de pe faleza Coastei de 
Azur) este tulburat pentru cî
teva zile. Coasta de Azur, a- 
cest șacrosant teritoriu punctat 
prin San Tropez, San Rafael, 
Cannes, Nissa, Monte-Carlo, 
Monaco (pentru a nu cita decît 
„capetele de afiș") — destinat 
purtătorilor de cecuri capabile 
să suporte mulți zero după ci
fra unu, devine odată la doi 
ani capătul terminus al nădej
dilor a sute de cineaști, peda
gogi, sociologi, psihologi din lu
mea întreagă precum și a unul 
numeros public tînăr și entu
ziast din Franța.

Cu eforturi imense, pentru 
că dispun de mijloace financiare 
reduse — organizatorii festiva
lurilor filmului pentru tineret 
de la Cannes s-au străduit ca și 
la ediția a opta întîlnirea să se 
desfășoare într-un climat fa
vorabil discuțiilor sincere, al co
laborării internaționale menite 
să ridice filmul pentru tineret 
— deocamdată o cenușăreasă — 
pe locul care i se cuvine.

Cineaști, sociologi și psihologi 
din 33 de țări și-au dat întîl
nire sub soarele Mediteranei fil
trat prin palmieri pentru a dez
bate modalitățile prin care fil
mul poate deveni un factor edu
cativ al tinerel generații și nu
mai în subsidiar pentru a se
lecta în palmares peliculele în
cununate cu distincții.

„NU cinematografului opiu • 
DA cinematografului gîndire ! 
îi cerem cinematografului să fie 
documentul viu al problemelor 
timpului nostru, să fie arhitec
tul omului de azi și mai ales al 
celui de mîine, să fie eliberat de 
infantilismul comercial..." ex
clama categoric, zilele trecute, la 
Cannes, în programul-manifest 
al festivalului. Francis Le
grand, inimosul și energicul di-

Medltera- 
îi apare 

celui care 
45) a-

rector fondator al întîlnirilor 
filmului pentru tineret.

In cele opt zile ale Festivalu
lui au fost prezentate 34 filme 
de lung metraj și 51 filme de 
scurt metraj, dintre care 21 și 
respectiv 30 în concurs, cele
lalte fiind proiectate fie ca bază 
pentru discuțiile colocviilor, fie 
sub titlu informativ. România 
a fost prezentă în concurs cu 
„Balul de sîmbătă seara" al lui 
Geo Saizescu și scurt-metrajul 
„Permanențe" al lui Dumitru 
Busuioc. în cadrul colocviilor 
internaționale „Tînărul și socie
tatea timpului său", „Tînărul șl 
dragostea pe ecran" au fost se
lectate cîteva din cele mai buna 
filme pentru tineret realizate în 
ultimii ani, printre care „Di
minețile unur băiat cuminte" al 
lui Andrei Blaier — opere care 
prin soliditatea artistică și con
ținutul lor social, prin caracte
rul lor angajat, au devenit cer
titudini ale idealurilor generoa
se exprimate atît de curajos aici 
la Cannes. La același Cannes șl 
în fața aceluiași 
de exigent care, 
știe. în luna mai 
refuzat dreptul 
„Marelui Cannes". ____ _
numit cunoscutul festival al fil
mului de pe Riviera și pe care 
numeroși critici și spectatori îl 
acuză a fi devenit o trambulină 
comercială și un manej în care 
defilează vedetele devenita 
„monștrii sacri".

Am avut prilejul, alături de 
regizorii Andrei Blaier și Geo 
Saizescu, să asist în acest an la 
saltul spectaculos pe care „Mi
cul Cannes", festivalul filmului 
pentru tineret, l-a făcut în ie
rarhia marilor întîlniri cinema
tografice internaționale pentru 
a deveni de fapt „Marele Ca
nnes". A fost pur și simplu emo
ționant să constatăm faptul că 
tineri din toate colțurile Fran
ței au venit Ia Cannes pe pro
priul buzunar pentru a fi ca
zați de direcția festivalului în 
internatele liceelor locale, plă
tind cu 40 de franci dreptul de a 
participa la interminabilele șe
dințe ale colocviilor în care dis
cuțiile preferate erau cele ce se 
refereau la locul și rolul tînă- 
rului în societatea contemporană. 
Acest festival care și-a propus 
ca definiție a tinereții pasiunea 
pentru idei și gindire este sin
gurul în lume unde fiecare film 
este discutat în sală de către pu
blic, aprobat sau refuzat prin 
vot deschis, supus referendu
mului prin buletine de sondaj, 
judecat în final de trei ju- 
riuri : unul al specialiștilor, al 
doilea al tinerilor, al treilea al 
părinților.

public teribil 
după cum se 
anul trecut a 
la existență 
cum este de-

ATANASIE TOMA

4



Congresul
P.C. Italian

Vizita delegației
P.C.R. la Castenaso

BOLOGNA. — Corespondentul 
Agerpres la Roma, Nicolae Pui- 
cea, transmite : Marți — cea de-a 
patra zi a lucrărilor celui de-al 
Xll-lea Congres al P.C.I. — au 
continuat discuțiile asupra rapor
tului prezentat de Luigi Longo, 
secretar general al P.C.I., în ca
drul primului punct al ordinei de 
zi. în cuvintul lor, delegații Gior
gio Amendola și Achille Occhetto, 
membri ai Direcțiunii P.C.I. 
Aldo Natoli, membru al C.C. al 
P. C. I., precum și delegați din 
provinciile Napoli, Roma și Fer
rara, au relevat aspecte esen
țiale ale politicii P.C.I., au spri
jinit tezele raportului prezentat 
de Luigi Longo. Au fost evocate 
succesele obținute de P.C.I. în pe
rioada care a trecut de la ultimul 
Congres al P.C.I., perspectivele ce 
se deschid, intensificarea luptei 
revoluționare a maselor de oa
meni ai muncii, necesitatea uni
tății de acțiune a tuturor forțelor 
de stingă.

în ședința de după-amiază, au 
luat cuvintul — pentru a saluta 
congresul — șefii delegațiilor 
partidelor comuniste și muncito
rești din Austria, Algeria, Bulga
ria, Belgia, Cehoslovacia, Chile, 
Cipru, R. P. D. Coreeană, Dane
marca, U.R.S.S., Finlanda, Grecia, 
Maroc, R.P. Mongolă, R.D. Viet
nam și din alte țări.

O înflăcărată manifestare de 
solidaritate și prietenie a prile
juit cuvintul de salut rostit de 
șeful delegației Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam. în u- 
ralele întregii asistențe șeful de
legației a predat lui iAtigi Lon
go steagul Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, primind 
— la rîndul său — steagul Bri
găzii a 26-a de partizani italieni 
„Frații Cervi".

faci planuri pe un nn, plan-

intarea

în cadrul întîlnirilor dintre 
delegațiile partidelor comuniste 
ți muncitorești — prezente la 
lucrările celui de-al Xll-lea Con
gres al P.C.I. — și activiști ai 
Federațiilor provinciale și comu
nale ale P.C.I. din regiunea E- 
milia Romagna, luni seara, de
legația Partidului Comunist Ro
mân condusă de tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., a fost oaspetele comu
niștilor din comuna Castenaso, 
de lingă Bologna. Localitate cu 
caracter industrial, citadelă a 
P.C.I., comuna este administrată 
de jm Consiliu comunal de stin
gă alcătuit din comuniști, socia
liști și reprezentanți ai P.S.I.U.P. 
ți ai altor forțe democratice.

La „Casa poporului", construi
tă recent prin contribuția locui
torilor comunei, a avut loc o în- 
tîlnire tovărășească cu membrii 
organizației P.C.I. din Castenaso. 
Cu acest prilej, tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil a vorbit despre 
diferite aspecte ale vieții de 
partid și construcției socialiste, 
ale politicii interne și externe a 
P.C.R. și a răspuns la întrebă
rile puse de cei prezenți-

Vizita în comuna Castenaso șl 
întâlnirea de la „Casa poporului" 
a decurs într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, expresie a relații
lor de strînsă prietenie și soli
daritate internațională între 
P.C.R. și P.C.I., dintre popoare
le român și italian.

PR AGA 11 (Agerpres). - A- 
lexander Dubcek, prim-secretar 
al C.C. al P. C. din Cehoslova
cia, a participat la ședința de 
dare de seamă și alegeri a Coo
perativei agricole unice din co
muna sa natală, Ugrovec (Slova
cia). Luînd cuvintul, el a rele
vat că datorită lichidării piedi
cilor existente în trecut, în viața 
politică au intrat mii de oameni 
care pînă atunci stăteau de o 
parte și care sînt gata să-și asu
me o parte din răspundere pen
tru dezvoltarea socialistă a so
cietății. Atitudinea activă față de 
moștenirea națională, față de as
pectele progresiste ale istoriei 
naționale reprezintă o parte in
separabilă a politicii de după ia
nuarie — a spus vorbitorul, A 
te adresa istoriei, a căuta în a- 
ceasta învățăminte și forțe pen
tru activitate nu numai că nu 
contrazice marxismul, ci, dimpo
trivă, corespunde uneia din prin
cipalele teze ale lui Lenin, 
conform căreia comuniștii trebuie 
să devină urmașii principali ai tu
turor tradițiilor și valorilor națio
nale progresiste. în acest fel — a 
subliniat vorbitorul — noi am 
tradus în viață și teza referitoa
re la respectarea legităților ca

Ședința parlamentului

BELGRAD 11 (Agerpres). 
Belgrad a avut loc o ședință

în dimineața zilei de 11 fe
bruarie, în Piața Netbuno din 
Bologna a avut loc o solemnita
te în cadrul căreia delegația 
Partidului Comunist Român la 
cel de-al Xll-lea Congres al 
P.C. Italian a depus o coroană 
de flori la Placa comemorativă 
a eroilor rezistenței antifasciste 
Italiene.

• ••••••• • • •

La
co

mună a Vecei Federale și Vecei 
Popoarelor ale Skupștinei Fede
rale a R. S. F. Iugoslavia, în 
cadrul căreia deputății au ascul
tat expunerea secretarului de stat 
pentru apărarea națională, Niko
lai Liubicici, pe marginea pro
iectului de lege cu privire la a- 
părarea națională și proiectului 

ser-
ur-
an-

de lege cu privire la 
viciul militar. Noua lege 
mărește asigurarea unei 
gajări maxime a întregului po
tențial uman și material al ță
rii în lupta de rezistență împo
triva inamicului și în eforturile 
de a se crea condiții pentru du
cerea tuturor formelor de război 
— a subliniat vorbitonil — ară- 
tînd că noua lege prevede locul 
și rolul tuturor factorilor, de la 
federație pînă la comună, în a- 
părarea națională. Unul din prin
cipalele elemente noi din această 
lege constă în aceea că și fe
meile intră în efectivul de rezer
vă al forțelor armate. Și pe timp 
de pace ele pot fi chemate la 
exerciții și repartizate la unități
le de apărare teritorială. Servi
ciul militar va fi valabil pentru 
femeile în vîrstă de la 19 la 40 
de ani.

în urma dezbaterilor desfășu
rate în ședințe separate, deputății 
au aprobat legile respective.

• • • •

mune ale dezvoltării socialismu
lui și folosirii particularităților 
țării în care activează partidul 
comunist respectiv. Noi sîntem 
partizanii ideii leniniste că fie
care popor își aduce aportul său 
propriu la dezvoltarea socialistă.

Noi nu încetăm să fim inter
naționaliști — a subliniat Dub- 
cek, vorbind despre necesita
tea întăririi prieteniei dintre 
cehi și slovaci — dacă subliniem 
momentul național și năzuința de 
a îmbogăți cu el mișcarea socia
listă.

Polițiști prevăzuți cu măști și 
scuturi de protecție au întîmpi- 
nat zilele trecute grupurile de 
țărani care au organizat în a- 
propiere de Roma o demonstra
ție de protest împotriva politicii 

agrare a guvernului

Radiodifuziunea școlară 
franceză a transmis pe pos
turile France Inter și France 
Culture o emisiune-lecție in
titulată „En Roumanie" des
pre istoria, geografia, econo
mia și cultura țării noastre.

Totodată, Institutul peda
gogic național a difuzat în 
5 000 de școli din Franța ca
sete cu diapozitive în culori, 
avînd același titlu.

,.D»c» IU ____
tează orez, iar dacă ți le faci pentru a 
sută de ani. instruiește poporul" — spune 
un vechi proverb cu largă circulație șl 
pe coasta orientală a Africii.

In tinerele state independente In curs 
de dezvoltare, dezvoltarea socisl-econo- 
mică presupune, printre prevederile de 
lungă durată, și pregătirea unor impor
tante contingente de cadre necesare în 
economie și cultură. Anii îndelungați de 
dominare colonială, condițiile istorice 
vitrege, lipsa de experiență și specialiști 
in primii ani de după obținerea indepen
denței, constituie doar cițiva din factorii 
principali carc-si pun și în prezent am
prenta asupra invățămintului in majori
tatea statelor continentului negru.

In mod firesc o mare atenție în cadrul 
programului de instruire a fost acordată 
lichidării analfabetismului. Dar așa cum 
consemna ultimul anuar statistic al 
U.N.E.S.C.O.. în ciuda unor eforturi vizi
bile. in acest domeniu continuă să existe 
peste 740 milioane de analfabeți, ceea ce 
reprezintă circa 49 la sută din populația 
de virată școlară și adultă din lume. Un 
procent destul de mare din totalul anal-, 
fabeților revine și în prezent Africii.

Incercind să accelereze lichidarea ne- 
ștlinței de carte, numeroase țări africane 
— considerin'! această problemă ca fiind 
prioritară — au hotărit să aloce învă- 
tămintului sume intre 20-25 la sută din 
bugetul lor anual. In 1961, tinerele state 
africane an adoptat „Carta de Ia Addis 
Abeba", propunîndu-și printre altele 
alfabetizarea și școlarizarea în masă a 
populației în întregime pînă in anul 1980. 
Lipsa cadrelor naționale i-a determinat 
pe participant! să aleagă pe atunci drept 
limbi de predare în școli limbile engleză 
și franceză.

Cu opt ani in urmă, abia între 5-20 Ia 
sută din populația de vîrstă școlară lua 
parte la una din formele de invățămint. 
De atunci, fiecare stat a încercat ca in 
limita posibilităților, să înmulțească nu
mărul școlilor și al cadrelor didactice. O 
anchetă întreprinsă de cotidianul francez 
LE FIGARO releva că în unele țări, lo
cuitori ai satelor și-au amenajat singuri, 
cu mijloace proprii. localuri de școală, 
solicitind oficialităților repartizarea ca
drelor didactice. Aceste eforturi au per
mis ca în prezent 20-50 la sută din per
soanele de vîrstă școlară să frecventeze

ȘCOALA
AFRICANA

școlile primare sau de un alt grad, atin- 
gind o creștere anuală de 13 la sută. Po
trivit unor experți, în acest domeniu se 
Intîlncsc încă cel puțin două dificultăți: 
lipsa învățătorilor calificați și pierderea 
treptată a unor procente importante din 
efectivele inițiale înscrise pentru școlari
zare. în ceea ce privește lipsa cadrelor 
didactice, un exemplu este elocvent : în 
cursul anului 1966 — circa 54 la sută din 
învățătorii care profesează în Africa nu 
dispuneau dccit do un certificat de studii 
primar. „Pierderile" de elevi ating pro
cente îngrijorătoare. Astfel, în Dahomey, 
din 1000 de elevi înscriși la cursurile 
elementare. 200 abandonează școala la 
sfirșitul primului an de învățătură, doar 
un elev din patru ajungind in școala 
secundară. în Mali, 65 la sută din elevi 
abandonează pe parcurs cursurile școlilor 
primare.

în prezent, cind in numeroase state 
africane a fost creat un corp profesoral 
destul de mare, problema adaptării pro
gramei școlare, a manualelor Ia necesită
țile fiecărei țări capătă o importanță 
deosebită. In unelo state, chiar și in pre
zent. organizarea școlară reprezintă copil 
fidele ale invățămintului din fosta me-

tropolL Ziarul citat remarca ironie că 
deseori in manualele aflate în vigoare in 
școlile africane se vorbește de „străbunii 
noștri gali" iar unele probleme de arit
metică solicită elevilor să calculeze de
bitul de apă sau viteza unor trenuri, in 
timp ce majoritatea așezărilor africani» 
nu dispun de rețea de distribuire a apei, 
iar calea ferată este pentru ei un mijloo 
de transport aproape neîntilnit. Faptul 
că circa 99 la sută din elevi provin diri 
mediul rural este foarte puțin luat în 
considerare la alcătuirea programelor 
școlare. „A școlariza fără a ține seama 
de problemele lingvistice, psihologice, 
economice și politice in formarea tinere
tului — declara Calvet, directorul Centru
lui de lingvistică aplicată din Dakar — 
înseamnă a nu te îngriji dc viitoarele 
probleme economice și politice ce vor sta 
înaintea fiecărei țări, înseamnă a «des- 
rădâcina» tineretul african".

înlocuirea cadrelor didactice străine 
cu cele autohtone constituie desigur un 
pas pe calea „africanizării" învățămintu- 
lui. Dar lucrurile nu sint atît de simple 
nici in acest domeniu. Cu cîteva excepții 
învățămintul primar cuprinde deja în 
majoritate învățători și inspectori afri
cani. In schimb, la cursurile secundare, 
profesorii autohtoni sînt foarte rari. In 
unele țări sînt speranțe în creșterea nu
mărului dc absolvenți ai cursurilor se
cundare care eventual ar putea profesa 
in aceste școli.

In profida tuturor dificultăților în asi
gurarea invățămintului cu cadrele nece
sare, în adaptarea procesului dc instruire 
specificului fiecărei țări, există totuși 
premize pentru obținerea de noi succese 
într-un domeniu de importanță vitală 
pentru viitorul Airicii. Aceasta întrucit 
pe continentul african își face tot mal 
pregnant loc ideea potrivit căreia la baza 
pregătirii cadrelor necesare economiei, 
dezvoltării social-culturale, trebuie să 
stea în primul rînd efortul propriu. In 
capitalele țărilor acestui continent se a- 
firmă cu tot mai multă convingere că 
„edificarea Africii dc mîine aparține 
africanilor". Iată de ce. majoritatea sta
telor acestui continent încearcă să gă
sească mijloacele și căile cele mal bune 
in vederea lichidării analfabetismului șl 
a pregătirii cadrelor necesare.

IOAN TTMOFTE
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e MARȚI A SOSIT LA SO
FIA ing. Octavian Groza, minis
trul energiei electrice al Româ
niei. EI va examina cu partea 
bulgară probleme privind în
cheierea primei etape a sarcinii 
de proiectare a complexului hi
drotehnic Izlaz-Somovit.

• LA MILANO a fost consti
tuită o societate mixtă la care 
participă trei întreprinderi 
cehoslovace și o întreprindere 
italiană, care se va ocupa cu 
achiziționarea de motoare elec
trice din Cehoslovacia și cu 
comercializarea lor în Italia. 
Cei trei parteneri cehoslovaci 
dețin cite 17 la sută din acțiuni, 
iar partea italiană 49 la sută, 
anunță agenția C.T.K,

• GUVERNUL PAKISTANEZ 
s anunțat marți că un număr 
de 4G de persoane, printre care 
oameni politici și lideri ai stu
denților, acuzați că au luat par
te Ia violentele demonstrații îm
potriva președintelui Ayub 
Khan, au fost eliberați. Acest 
grup fusese arestat în timpul 
incidentelor care au izbucnit cu 
două săptămîni 
Caraci. 
trecute 
oameni 
menea.

în urmă la 
La sfirșitul săpiămînii 
un alt grup de 145 de 

politici au fost, de ase- 
eliberati.

• LA MOSCOVA a avut loc 
ședința părții sovietice a Comi
siei mixte «ovieto-austriece do 
colaborare economică, creată 
anul trecut pentru intensificarea 
contactelor dintre cele două țări 
In domeniul economic, tehnic șl 
științific. în cadrul acordului 
comercial pe termen lung din
tre U.R.S.S. șl Austria, relevă 
agenția TASS, Austria sporește 
an de an volumul achizițiilor de 
mărfuri sovietice. Totodată, fir
mele austriece au primit o se
rie de importante comenzi pen
tru a livra în U.R.S.S. instala
ții complexe. inclusiv pentru 
industria materialelor de con
strucții și cea de automobile.

• COLONELUL FRANK 
BORMAN, comandantul navei 
spațiale „Apollo-8“, care în 
cursul lunii decembrie a efectuat 
un zbor 
avea vreo

circumlunar, fără a 
problemă de „trans-

• •

port", a avut astfel de încurcă
turi pe Pămînt. Aflat 
zită oficială în unele 
europene, ca trimis 
președintelui S.U.A.,
Nixon, el a fost nevoit să ia tre
nul de la Amsterdam spre 
Haga, deoarece avionul cu care 
trebuia să plece era imobilizat 
de zăpada căzută în ultima zi. 
Șirul neplăcerilor nu s-a oprit 
însă aici.

Ajuns Ia Haga, însoțitorii săi 
au observat starea proastă în 
care se află și au chemat ime
diat medicii.

într-o vi- 
țări vest
special al 

Richard

PROTEST 
AL GUVERNULUI
R. D. VIETNAM

PURTĂTOR DE CU-• UN ______ _ . .
VlNT al Ministerului Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam, 
nunță agenția V.N.A., a dat pu
blicații o declarație în care se 
condamnă în mod hotărit acțiu
nile întreprinse de aviația ame
ricană la 30 ianuarie, cind a- 
vioane de tip „B-52" au bom-

a-

Wilson
Premierul brita

nic, Harold Wilson, a so
sit ieri la Bonn, într-o 
vizită oficiată de trei 
zile, în cadrul căreia va 
avea convorbiri cu can
celarul Kurt Georg Kie- 
singer.

După cum se relatează la 
Bonn, această vizită va marca noi 
eforturi diplomatice în vederea 
realizării unei apropieri între 
Anglia și Piața comună. în a- 
ceastă problemă, cei doi șefi de 
guverne vor examina rezultatele 
limitate ale lucrărilor de săptă- 
mîna trecută ale Consiliului mi
nisterial al Uniunii Europei oc
cidentale (U.E.O.), care reunește 
Anglia și cele șase țări membre 
ale Pieței comune. Pe agenda 
convorbirilor figurează, de aseme-

bardat partea de vest a provin
ciei Qnang Binh.

• CONFORM HOTARIRII 
MARII BRITANII de a-fi retra
ge trupele de la est de Suez, 
primul grup de militari englezi 
a părăsit marți Malayezia. 
Grupul cuprinde 101 soldați și 
ofițeri aparținind unui batalion 
de infanterie ușoară care sta
ționa in tabăra de la Teren- 
dak, Ia aproximativ 100 km. da 
Kuala Lumpur. Restul batalio
nului va fi retras la sfirșitul lu
nii aprilie.
• CONGRESUL NAȚIONAL 

indian, partid de guvernămînt, 
are mari șanse de a obține ma
joritatea din cele 425 
ale Adunării 
Uttar Pradesh, 
stat din India, 
vatorii politici,
telor anunțate pînă acum. Con
gresul Național Indian a cîști- 
gat în acest stat 101 locuri.

mandate 
legislative din 
cel mai populat 
apreciază obser- 
Potrivlt rezulta-

la Bonn
U R.S.S. — Construcția unor piese de avioane la uzinele din 

Permsk

OASPEȚI

NEDORIȚI
DEMONSTRAȚII LA ISTANBUL 

ÎMPOTRIVA VIZITEI VASELOR
MILITARE AMERICANE

Vizita în portul Istan
bul a purtătorului de a- 
vioane ~ 
cinci 
flota a 6-a americană din 
Marea Mediterană a pro
vocat o furtună de protes
te in rindurile opiniei pu
blice din Turcia.

„Forestal" și a 
distrugătoare din

E foarte Improbabil 
ca amiralul Perth să 
fie felicitat de Depar
tamentul de stat al 
S.U.A. pentru inter
viul acordat ziarului 
WASHINGTON POST. 
Excesul de limbuție 
al militarului ameri
can merită insă să fie 
consemnat.

Atunci cînd, în urmă 
cu vreo două săptă
mîni, protestul popu
lar împotriva prezen
ței submarinului ato
mic american „Plun
ger" la Yokosuka 
•ra în toi, comandan
tul principalei baze 
navale americane de 
pe teritoriul japonez, 
din portul Sasebo a 
căutat să calmeze spi
ritele printr-un comu
nicat special. Comuni
catul afirma că „vi
zita submarinului 
Plunger este dictată 
de necesitatea unei es
cale tehnice de apro
vizionare". E greu de 
crezut că amiralul 
Perth a dorit cu orice 
preț să angajeze o po
lemică cu subordo
nații fui de la Sasebo.

răspunsurile 
întrebările re-

Citind 
tale la 
dacției Iui WASHING
TON POST ai însă 
senzafia că te afli în 
fața unei polemici. 
Nava atomică — spu
ne amiralul „a făcut 
o lungă escală de a- 
provizionare la Hawai, 
dar prin ordin expres 
nu a urmat în conti-

ciziunea și precizia u- 
nui comunicat militar : 
„După cele 38 de vi
zite ale submarinelor 
noastre nucleare în 
porturile japoneze, a- 
ceastă nouă vizită are 
aceeași caracteristică 
psihologică — să-i a- 
jute pe japonezi să în
vingă complexele în 
ce privește latura mi-

utilizarea 
japoneze

ILUZIILE AMIRALULUI
nuare ruta normală ci 
a folosit o rută de
viată, mai lungă, pen
tru a putea staționa 
cel puțin trei zile în 
rada portului Yoko
suka". Așadar, nu o 
„escală de aprovizio
nare" ci o „vizită", ex
pres comandată, im- 
plicînd o rută ocolită 
și mai lungă decît cea 
obișnuită în deplasă
rile operaționale. De 
ce ? Perth clarifică lu
crurile într-un limbaj 
care împrumută con-

litară a atomului*.
în fapt, interviul a- 

miralului nu face de
cît să confirme validi
tatea temerilor expri
mate în largi cercuri 
politice japoneze că 
desele vizite ale na
velor atomice ameri
cane urmăresc să cre
eze precedente ți 
„premisa psihc logi
ca" pentru folosi
rea în continuare a 
Japoniei ca o bază 
militară americană ți 
în particular, pentru

porturilor 
. , în deservi
rea navelor lor atomi
ce de luptă. Vizita de 
12 zile pe care o face 
începind de luni la 
Yokusuka submarinul 
atomic „Heddok" (a 
doua de acest gen 
în decurs de cite- 
va săptămîni) întă
rește asemenea sus
piciuni. Este cert, în
să, că planificatorii de 
la Pentagon se hră
nesc cu iluzii atunci 
cînd nădăjduiesc „în
vingerea complexului 
atomic" al japonezi
lor, mai precis dispa
riția opoziției maselor 
populare nipone față 
de pericolul introdu
cerii armamentului a- 
tomic american, față 
de prezența bazelor 
militare americana pe 
pămîntul Japoniei, va
lul de demonstrații 
populare de la Yoko
suka și din alte cen
tre japoneze împo
triva 
poftiți 
nouă 
ventă

musafirilor ne- 
constituie o 

mărturie eloc- 
în acest sens.

P. NICOARA

OECHRAIIILE
Averell Harriman, fostul șei 

al delegației -S.U.A. la tratati
vele de pace de Ia Paris în 
problema vietnameză, a de
clarat într-o cuvîntare rostită 
la Clubul național al femeilor 
membre ale Partidului de
mocrat că administrația Nixon 
trebuie să ia foarte serios în 
considerație posibilitatea unei 
retrageri a trupelor americane 
din Vietnam. Harriman a spus 
Că foarte curînd va sosi vre
mea eînd Spatele.Unite pu vor 
mal avea dreptul să -ceară ti
nerilor- americani să. moară 
în războiul vietnamez. „Statele 
Unitț.a spus el, trebuie să 
permîti . . lieatam&^llor să
hotărăsc*^. sinffqfi.Ttsupra viito
rului lor'gtivera pe baza : un 
om — un vof"

Diplomatul american a 
clarat că există indicii că
«imul ,cje -la Saigon „nu do
rește să vadă ca un mare 
măr de trupe americane să se 
înapoieze acasă deoarece a- 
ceste trupe îi oferă o protec
ție". El a adăugat că s-ar fi 
obținut pînă acum progrese 
mai mari în convorbirile de 
pace de la Paris dacă guvernul 
de la Saigon nu ar fi întîrziat 
In mod intenționat începerea

nea, probleme ale relațiilor Est- 
Vest și ale N.A.T.O.

Potrivit cercurilor britanice de 
la Bonn, premierul Wilson și 
cancelarul Kiesinger vor acorda 
o atenție deosebită unor proiecte 
comune cu terțe țări. Este men
ționat proiectul anglo-vest-ger- 
mano-olandez privind producția 
în comun a unor instalații cen
trifugale generatoare de energie 
atomică pe baza uraniului îm
bogățit și un proiect comun de 
construire a unui nou tip de a- 
vion de luptă, de către Anglia, 
Germania occidentală, Olanda și 
Italia. Se precizează că aceste 
proiecte sînt, în prezent, în cur» 
de studiu și cei doi șefi de gu
verne nu vor lua în privința lor 

o hotărîre în cadrul actua
lelor convorbiri.

LUI HARRIMAK

Nnva „Forestal" a luat parte 
anterior la războiul din Vietnam 
și în 1967 a fost lovită de către 
unitățile R.D. Vietnam, iar re
pararea avariilor serioase prici 
nuite a durat un an.

Cu toate măsurile de protecți 
a cheiului unde au acostat navei? 
americane, la Istanbul au avut 
loc puternice demonstrații împo
triva prezenței militare navale 
străine. Grupuri de tineri s-au 
adunat în diverse piețe ale ora
șului și au manifestat sub lozin
ca : „Să luptăm împotriva impe
rialismului american". S-au pro
dus ciocniri cu poliția și mai mul
te imobile aparținind unor insti
tuții și unor companii particulare 
americane au avut de suferit.

de- 
re-

nu-

Luptele din Nigeria ORIENTUL APROPIAT
Ultimele comunicate 

oficiale transmise do pos
tul de radio Umuahia in
formează despre o recru
descență a ofensivei bia- 
freze împotriva trupelor 
federale nigeriene.

• Aminarea reuniunii Consiliului de
Securitate • Noi consultări inter - arabe

acestora. Harriman s-a pro
nunțat împotriva persoanelor 
care doresc să se ajungă la 
o escaladare a războiului viet
namez subliniind că dacă ad- 
minstrația Nixon nu va ac
ționa în vederea unei dezes- 
caladări „atunci voi spune și 
mai multe în legătură cu acest 
război".

După cum anunță agenția ELI
BERAREA, în ultimele zile deta
șamentele Frontului Național de 
Eliberare au provocat grele pier
deri trupelor saigoneze și ameri
cane în provinciile Ben Tre, Tay 
Ninh și Lon An. în provincia 
Ben Tre opt batalioane america
ne și saigoneze care întreprind o 
așa-zisă operație de „pacificare" 
în localitățile Luong Phu, My 
Tenh și Thuan Dien, districtul 
Giong Trom, sînt atacate conti
nuu de forțele patriotice. în 
luptele desfășurate între 2 și 4 
februarie, menționează agenția 
citată, au fost scoși din luptă 150 
de soldați inamici și 27 de eli
coptere. In provincia Tay Ninh 
forțele patriotice au scufundat 11 
ambarcațiuni de război și au scos 
din luptă peste 200 de soldați 
inamici.

în acest sens se citează sec
toarele Abagana, Onitsha-Enu- 
gu, Ahoada, Ikot-Ekpene, unde 
au avut loc ciocniri puternice, 
soldate cu victoria unităților bia- 
freze. în sectorul Ahoada, men
ționează comunicatele militare, 
trupele biafreze au înaintat cu 
peste o sută de kilometri, în timp 
ce, într-o regiune la nord de 
Onitsha, în interval de o săptă- 
mînă, au fost scoși din luptă 350 
de soldați federali și au fost dis
truse opt vehicule militare ale 
armatei federale.

în același timp, Antony Ena- 
horo, comisarul federal pentru 
problemele informațiilor, a de
clarat la Lagos că forțele guver
nului Gowon au reușit să res
pingă atacurile biafreze în regi
unea fluviului Niger, dar că în 
prezent continuă să aibă loo 
lupte grele pe două fronturi în 
apropiere de Aba, importantul 
oraș biafrez cucerit în luna sep
tembrie de către forțele federale.

Totodată, el a dezmințit știri
le potrivit cărora avioane din 
Lagos ar fi primit ordin să 
bombardeze o localitate pașnică 
biafreză — Umuohiagu. El a 
menționat în legătură cu aceasta 
că avioanele primiseră indicații 
să bombardeze o serie de obiec
tive militare din apropiere, dar 
că „o eroare de calcul a piloți- 
lor nu poate fi exclusă*.

Reuniunea Consiliului de Se
curitate, fixată de urgență pen
tru data de 11 februarie, la ce
rerea Iordaniei, în urma hotă- 
rîrii guvernului israelian de a 
trece Ia înregistrarea întreprin
derilor și companiilor arabe din 
Ierusalim, a fost amînată sine 
die.

O notă a președintelui Consi
liului de Securitate, Armand 
Berard, precizează că această 
măsură a fost adoptată ca urma
re a hotărîrii Israelului de a a- 
mîna pînă la 23 mai 1969 intra
rea în vigoare a prevederilor 
legii care a făcut obiectul plîn- 
gerii Iordaniei din 8 februarie 
a.c.

Ziarul „AL AHRAM“ anunță 
că ministrul afacerilor externe al 
R.A.U., Mahmud Riad, va face 
în curînd o vizită oficială la Da
masc și Bagdad. Șeful diploma
ției egiptene, precizează ziarul, 
va înmîtia președintelui Siriei, 
Atassi, și președintelui Irakului, 
Ahmed Hassan Bakr, mesaje din 
partea președintelui Gamal Ab
del Nasser. întrevederile vor fi 
consacrate actualei evoluții a si
tuației din Orientul Mijlociu.

Guvemul francez a respins 
propunerea britanică de a st 
convoca o nouă reuniune a Con
siliului Ministerial al Uniunii Eu
ropei Occidentale pentru a lua 
în discuție situația din Orientul 
Apropiat. Franța — precizează 
A.F.P. — consideră că discuțiile 
de la Luxemburg au permis mi
niștrilor de externe ai țărilor 
U.E.O. (Anglia fi cele șase state

ale Pieței comune) să-și exprime 
punctele de vedere asupra situa
ției din Orientul Apropiat.

Cercurile autorizate franceze 
apreciază că singura procedură 
în măsură a face să progreseze 
pacea în Orientul Apropiat este 
punerea în aplicare a rezoluției 
Consiliului de Securitate din 22 
noiembrie 1967. La sediul O.N.U. 
continuă consultările bilaterale în 
vederea pregătirii reuniunii ce
lor patru mari puteri. In această 
situație — se consideră la Paris 
— nu este necesară multiplicarea 
instanțelor care să discute pro
blema Orientului Anroniat.

Scrutinul tailandez
Relatînd despre desfășura

rea primelor alegeri generale 
organizate de guvernul tailandez, 
telegramele de presă semnalează 
participarea slabă a populației, 
care s-a prezentat numai în pro
porție de 25 la sută în fața ur
nelor electorale. Această situație 
a fost caracterizată de candidațit 
partidelor de opoziție ca o reao- 
ție firească a cetățenilor față de 
existența unui regim militar ce 
s-a impus prin forță de mai bine 
de două decenii. în același timp, 
atitudinea populației și-a găsit 
expresia în unele regiuni în ac
țiuni soldate cu atacarea centre
lor de vot și a forțelor de ordine. 
In Tailanda de sud, în ziua ale
gerilor au acționat intens grupu
rile de guerilă ale patrioților 
care luptă de mai mult timp îm
potriva regimului de la Bangkok
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