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EAZĂ RANDAMENTUL

Intilniri Intre alegători 
și candidații Frontului

Unității Socialiste DE. ! LEGE, ?/
SFAT PENTRU VII- București — Slobozia, C.I.L. Blaf dispune de cea mai mare fabrică de placa/ din 

Europa. In fotografie: Aspect din magazia da produse finite

• întlrzierile ia program
• întreruperea nejustificată a lucrului

Dorind să cunoaștem contribu
ția pe core tinerii de la C.I.L. 
Blaj o aduc la îndeplinirea sarci
nilor de producție am fost îndru
mați spre Fabrica de placaf.

— E cea mai mare din țară, 
ne-a spus inginerul loan Fleșer, 
secretarul comitetului coordonator 
al U.T.C. In ea lucrează aproape 
500 de tineri, mai mult de jumă
tate din efectivul de salariați.

Pe drum, secretarul ne vorbește 
despre activitatea tinerilor de aici, 
despre bilanțul pozitiv cu care a 
fost încheiat anul trecut (toți in
dicatorii de plan au fast depășiți).

— Rezultatele bune, a precizat 
secretarul, nu ne îngăduie să a- 
flrmăm că nu mai avem nimic de 
făcut. Problemele nerezolvate care 
se ridică în activitatea de pro
ducție a tineretului sînt încă 
multe, una din ele o constituie 
și folosirea integrală, cu maximă 
eficiență, de către fiecare tinăr 
a timpului de lucru.

Spunind aceste cuvinte, ajun
gem în secție. Ne îndreptăm aten
ția tocmai spre punctul vulnerabil 
din activitatea tinerilor la care se 
referea secretarul. Trecuseră doar 
cîteva minute după ora 7, la care 
începe lucrul schimbul I. — Cum 
se stă cu punctualitatea ? A fost 
prima întrebare pe care am 
pus-o. Răspunsul a venit după 
cîteva clipe. Ușa halei se deschi
de ți intră în pas alergător cîțiva 
tineri oare dispar apoi la vestiare. 
De-abia acum au sosit autobuzele.

— Nu e zi, ne spune Emil So- 
vonea, «d nu întirzie cel puțin 
două autobuze ale I.G.O. Uneori 
vin și după o jumătate de oră sau 
chiar mai tîrziu. Zilnic numai in 
secția noastră se irosesc din cauza 
întîrzierilor peste 40 ore de 
muncă.

AL. BĂLGRĂDEAN

TOARELE SUCCESE
Campania electorală se desfă

șoară cu intensitate în întreaga 
țară. Pînă acum au avut loc a- 
proape 34 500 adunări, în cadrul 
cărora candidații Frontului Uni
tății Socialiste s-au întîlnit cu 
alegătorii. La aceste întruniri au 
participat două milioane de cetă
țeni. Mai bine de 120 000 de ale
gători au luat cuvîntul, analizând 
cn spirit de răspundere marile

realizări dobîndite de poporul ro
mân în anii actualei legislaturi, 
munca deputaților, ca și contri
buția cetățenilor. Vorbitorii, ale
gători și candidați au făcut tot
odată nenumărate propuneri me
nite să îmbunătățească în con
tinuare, munca în toate domeniile 
de activitate. Transcriem din a-

(Continuare în pag. a III-a)

Ca și la reportajul publicat 
cu cîteva zile în urmă, am 
stabilit ca loc de documen
tare kilometrul 100. De data 
aceasta, am ales distanța 
București-Slobozia. Borna km. 
100, în cazul de față, nu era 
nici într-un sat, nici în fața 
vreunei case, ci în plin cîmp, 
în plin Bărăgan... In ziua ace
ea era un ger cumplit, iar cîn- 
tul, înfrățit cu nesfîrșita clm- 
pie, alerga nebunește, purtînd

I
AGENDA ELECTORALĂ LA ZI

(Continuare în pag. a III-a)

AJUTORUL ARE
NEVOIE DE AJUTOR

• Secretari de comitete comunale
I din judeful Galați

U.T.C,

• 34 500 adunări la care au participat: I
• 2 000 000 cetățeni

I
• 120 000 de alegători au luat cuvintul și au făcut propuneri I

Nocturnă piteșteană

după el valuri de zăpadă spul
berată. Și, pentru că am ho- 
tărît ca reportajul nostru să 
înceapă exact la km. 100, 
așteptat pînă ce a trecut 
aici primul om. Interviul 
a avut loc lingă bornă — 
de altfel imposibil să 
condeiul în mină din pricina 
gerului — ci la Consiliul 
popular comunal. Mai întîi, 
se cuvine o precizare : km. 100 
se află între satul Orboești și 
comuna Andrășești, unul fiind, 
deci, la km. 99 și celălalt la 
km. 101; așa că vom vorbi 
de amîndouă.

Cel pe care l-am întîlnit la 
km. 100 este Cheorghe Popa 
Ștefan, director la Școala ge
nerală de 8 ani din satul 
Orboești. E născut în 1908 și 
de 35 de ani este dascăl; de 
25 de ani predă numai la 
școala din Orboești. Cînd a 
revenit în sat, școala funcționa 
prin diverse case ale cetățeni
lor (ca în descrierea lui Ghica 
in scrisorile către Alecsandri 
„Școala acum 50 de ani !“), cu 
unul sau doi învățători. In 
1955 a fost inaugurată o nouă 
școală, care are acum 10 ca
dre didactice. Directorul șco
lii a depănat multe amintiri, 
unele mai vechi, altele mai 
recente. Prin 1945, și mai 
tîrziu, a fost printre primii 
care au pus umărul la alfa
betizarea celor care trudiseră 
pe moșiile boierilor. Numai el

LIDIA POPESCU
GH. NEAGU

(Continuare în pag. a III-a)

DOUĂ
Specialiștii Uzi

nei de sîrmă ți 
produse din sîrmă 
de la Buzău au sta
bilit tehnologiile 
de fabricație pen
tru două noi tipuri 
de electrozi, care 
au si Intrat în pro
ducția curentă a

La ancheta' 
noastră răspund: (

Începutul a fost ceva mai 
greu. Oamenii au rămas oare
cum descumpăniți cînd i-am in
vitat să vorbească despre ajuto- 
rul pe care-1 primesc din par
tea comitetului județean U.T.C. 
Apoi au rostit doar cîteva cuvin- 

£ te, silabisit: „Desigur, este ne
cesar și bine venit'*... „Nu, noi 
n-avem nevoie. Ne descurcăm 
singuri"... „Dacă vor dînșii, nu-i 
putem refuza".

Pînă cînd unul din ei a pus 9 punctul exact pe „i“. Pavel Is- 
trate, din comuna Matca,

— pronunțat astfel:
V — Bineînțeles. Dar cînd 

eu nevoie de el, nu cînd 
vine cineva de la județ în 

™ mună. Și cer un sprijin
să-mi arate că e mina județu- 

®lui. Să-l simt că cunoaște foar
te bine comuna și că sfatul său 
are greutate.

•
 Punctul de vedere al comite
tului județean U.T.C. este însă

am 
mai
co- 

care

NOI TIPURI DE ELECTROZI
uzinei. Fabricați 
pentru prima dată 
la noi în tară, a- 
cești electrozi se 
remarcă printr-o 
mare rezistentă la 
presiune si frecare, 
calitate care face 
posibilă utilizarea 
lor îndeosebi la

suduri speciale 
pentru locomotive 
Diesel si nave. Pri
mele cantități de 
electrozi au și fost 
contractate de Uzi
nele ,.23 August'1 
din București și 
unele șantiere na
vale.

• Activiști ai comitetului județean

sensibil diferențiat. Exprimat de 
șeful secției organizatorice, Ma
rin Stoian, el sună cam așa :

— Cele mai multe din ne
ajunsurile pe care Ie cunoaș
tem nu ne sînt semnalate de 
comitetelo comunale sau de se
cretarii lor, ci de noi înșine. 
Discutăm cu președinții coope
rativelor, mergem în sectoarele 
de muncă și astfel ne orientăm 
în ce direcție le acordăm spri
jinul.

Acesta a fost de fapt sem
nalul adevăratului început. Din 
momentul acesta se delimitau 
două păreri, dacă nu opuse, în 
orice caz nici suprapuse, ba 
chiar la o oarecare distanță una 
de alta, pentru că fiecare su
gera o altă definiție asupra a 
ceea ce înseamnă sau ar trebui 
să fie noțiunea de sprijin.

Adevărul însă nu poate fi o- 
colit: din dialogul pe care l-am 
purtat cu activiști ai comitetu-

U.T.C

lui județean mi-am 
că există un interes 
pentru problemele pe care le 
ridică organizațiile U.T.C. de 
la sate, de orice natură ar fi 
ele și, în primul rînd, cele le
gate de activitatea de fiecare 
zi, la muncă. Maria Silion, șefa 
comisiei Tineret sătesc, îmi vor
bea despre preocupările de a 
diminua fluctuația tinerilor, de 
a le mări stabilitatea, legîndu-i 
cît mai trainic de locurile lor 
natale. Eforturile în această di
recție au fost concretizate prin 
dezbateri în rîndul organizații
lor privind orientarea către me
seriile satului, întîlniri cu ingi
neri si președinți de coopera
tive care au vorbit tinerilor des
pre necesitatea participării Ia 
muncă, mai multe schimburi de 
experiență în sectoarele-cheie ale 
cooperativelor agricole, pentru a 
stimula încadrarea tineretului 
în zootehnie, legumlcultură, po-

dat seama 
permanent

nricultură. Intențiile comisiei, 
lăudabile, prevăd și pentru vii
torul apropiat alte acțiuni, axa
te și mai convingător pe dez
voltarea cooperativelor agricole 
mai slabe, cu scopul mărturisit 
de a influența și aici partici
parea tineretului la muncă.

Pînă aici — toata bune. Ceea 
ce începe să complice oarecum 
lucrurile este un anumit exces 
de zel în acordarea sprijinului, 
fapt care îl face uneori inopor
tun ;i lipsit de eficacitate. Este 
nevoie sau nu, sprijinul este a- 
cordat oricum, $1 cere sau nu 
secretarul Ncomunei, iarăși nu 
are importanță fiindcă mai ttr- 
ziu ar avea motiv să se plîngă 
de lipsa de sprijin. Argumente
le în favoarea „excesului de zel“ 
ne sînt oferite chiar de sumara 
înșiruire de mai sus. Deși fe
nomenul fluctuației nu se ob
servă decît în comunele apro
piate de oraș și cele de pe 
calea ferată, dezbaterile aminti
te s-au organizat „în aproape 
toate comunele județului". Iar 
în ceea ce privește schimburile 
de experiență între tinerii din 
diferite sectoare, explicația care 
sa aduce de obicei este aceea a 
dorinței de a orienta și alți ti
neri spre sectoarele respective, 
deși acțiunile acestea nu se fac 
decît cu cei care lucrează deja 
în ele, deci nu sînt adresate nici
decum celor din afară. Este ca 
și cum ai intra într-o biblio
tecă și abia acolo, înăuntru, al 
vedea pe mai mulți pereți în-

D. MATALĂ

(Continuare în pag. a Il-a)

rIMPUL LIBER
TIMPUL TELEVIZORULUI?

„Ce-ai făcut ieri „M-am uitat la televizor". 
„Dar alaltăieri ?". „Tot la televizor...".

Ce facem în și cu timpul li
ber ?, a constituit tema unei an
chete întreprinse în rîndul a 100 
de elevi din orașul Bacău. Am 
reperat, de la bun început, edi
ficiile culturale și sportive ale 
orașului, „consumatoare" ale u- 
nei cantități importante din 
timpul liber al interlocutorilor 
noștri : un teatru, o casă de cul
tură, un muzeu cu 3 secții, 5 
cinematografe, 2 librării, biblio
teca municipiului, un stadion. 
Chestionarul propus celor 100 de 
elevi din clasele a Xl-a și a XII-a 
ne-a confirmat însă din capul 
locului o eroare : 50 de elevi nu 
au știut să delimiteze, desigur, 
aproximativ, noțiunea de timp

liber, înglobîndu-1 aici și pe cel 
destinat studiului individual la 
materiile cuprinse în programa 
școlară.

Măsurat cu ceasul, „cum arată 
timpul liber de care dispuneți ?“. 
„65 orc", „60 ore", „55 ore" — 
acestea au fost majoritatea răs
punsurilor la categoria în discu
ție, limita coborînd „pînă la 40 
ore". Sigur, cunoașterea la „su
prafață" a ceea ce înseamnă 
timp liber nu ar fi fost de na
tură să alcătuiască altfel răspun
surile. Delimitarea exactă ar fi 
ajutat, totuși, să fie preîntimpi- 
nată eroarea pe care o fac mulți 
tineri aflați la vîrsta școlii și a- 
nume, convingerea lor, nereală,

după cum se știe și după cum 
vom demonstra și noi, că „dis
pun de foarte mult timp". Dar, 
să revenim, mai concret, la an
cheta noastră.

La clasa a XII-a, pentru pre
gătirea zilnică a lecțiilor se a- 
fectează între 4 și 6 ore. Adău
gate la orele de curs și odihnă, 
avem 17—18 ore. Pentru acti
vitățile extrașcolare mai rămîn 
6—7 ore. Cum și le petrec, care 
sînt activitățile acestui timp li
ber ?

Cîteva programe individuale t

A) — 2 ore televizor ;
— 2 ore lectură particu

lară ;
— 1 oră pregătire pentru 

facultate ;
— 1 oră — altele.

B) — 1 oră film (media pe zi 
— cumulînd trei spec
tacole săptămînale, deci, 
dacă nu micul ecran, a- 
tunci marele ecran) ;

— 1 oră lectură ;
— 2 ore pregătire pentru 

facultate ;
oră
oră

— 1
— 1

C) — 2 
— 1 
— 1

Și

ajutor părinților ;
— altele.

televizor ; 
sport; 
lectura unor cărți

ore
oră
oră
articole de matemati

că și fizică ;
— eventual, încă o emisiu

ne la televizor.

Așa arată majoritate progra
melor personale de utilizare a 
timpului liber, cel puțin așa cum

■ «M BM I"! SB 
le-au notat elevii înșiși. N-am
putut să nu ne facem un calcul... 
școlăresc. Iată-1 : a) un elev din 
clasele XI și XII este solicitat 
de școală, în școală 4—5—6 ore 
zilnic. Ori... 2 ore televizor plus 
2 ore lectură particulară, plus 1 
oră pregătire pentru facultate și 
o oră alte ocupații înseamnă alte 
6 ore, care adăugate la primele 
4—5—6, înseamnă 10—11, chiar 
12 ore zilnic... Cînd se mai pre
gătesc lecțiile curente ? Un nea
devăr trebuia să se afle la mij
loc. Insistînd, am constatat că, 
de fapt, în acest mult prea glo
bal „timp liber" (a se înțelege : 
timpul din afara programului 
școlar), majoritatea elevilor își 
pregătesc lecțiile pentru a doua 
zi și... asaltează televizorul I Te
levizorul, care uneori fură și 
timpul de învățătură (se cunoaște 
acel sistem de „studiu" cu mina 
pe carte, cu ochii pe ecran), le 
pulverizează în cea mai mare 
parte celelalte îndeletniciri pe 
care ar trebui să le exerseze în 
timpul liber, printre care unele 
de neînlocuit. Lectura, sportul 
plimbarea în natură, 
muzee, excursii etc.

NICOLAE
(Continuare în pag.
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SĂ DISCUTĂM DESPRE ..TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
Vedere a „Cetății de foc'

r
DIN CARNETUL V 

l TiNĂRULUl ' 
\ SCRIITOR Z

CREATORUL 

DE VALORI

IN SOCIETATEA NOASTRĂ
de DAN LAURENȚIU

Fără îndoială că nojiunea 
de valoare nu poate fi a- 
proximatâ atemporal, scoasâ 
din cadrul social-istoric în 
care ea își trăiește existenta 
publică și care, în cele din 
urmă, determină chiar acest 
cadru social-istoric. Astfel, 
deși valoarea ni se relevă ca 
una dintre cele mai la
bile abstracțiuni ale activi
tăți umane, ale efortului o- 
mului de a se obiectiva în 
afara lui, în altceva, și deci 
de a se întemeia pe sine, 
această valoare nu-și poate 
manifesta prezenfa decît în 
forme concrete, integrate în- 
tr-un spațiu și într-un timp 
anume. Caracterul dialectic 
al acestui proces se poate 
evidenția și mai clar atunci 
cînd spunem că, pe de o 
parte, valoarea (materială 
sau spirituală), are un ca
racter profund social, este 
o apreciere colectivă, adică 
este determinată de socie
tate, iar pe de altă parte

că orice societate și epocă 
istorică este judecată în 
funcție de valorile pe care 
le-a cultivat, adică înseși 
societatea este exprimată de 
valorile sale.

Devenirea la care sînt su
puse valorile este, așadar, 
un aspect logic al existen
ței lor ca determinări și de
terminate ale societății în 
evoluția sa istorică. Negări
le succesive care intervin în 
acest proces, au un caracter 
dialectic ți ele exprimă as
pirați omului spre perfec
țiune ca ți a societății din 
care face parte integrantă ți 
pe care o reprezintă ca un 
simbol concret al unei exis
tențe generale. Urmărind is
toric acest efort social, ve
dem că el are sensul pro
gresului și aspirația armo
nizării individului cu lumea

(Continuare în pag. a Il-ă)
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1969elevilor
INTERVIUL NOSTRU CU TOVARĂȘUL EUGEN BLIDEANU 

director general In Ministerul Invățămîntului

■ Radu Boureanu

„cocoși 
DE VÎNT"

SEMNAI de ADRIANA ILIESCU
,Teatrul de miercuri"

Mîine dimineață, fa toată 
țara îi vom putea intilni pe 
cei mai sîrguincioși elevi din 
licee, licee de specialitate, 
școli profesionale fi tehnice 
luînd startul intr-o competi
ție de o mare valoare instruc
tivă și educativă: concursuri
le pe specialități. Despre am
ploarea acestor tinerești între
ceri, precum și despre foloase
le lor în pregătirea științifică 
a generației actuale de elevi 
ne-a vorbit tovarășul Eugen 
Blideanu — director general 
în Ministerul Invățămîntului.

— Statornicite de un număr 
mare de ani ca o frumoasă 
tradiție în activitatea educati
vă a școlii românești, con
cursurile elevilor — visând 
principalele discipline școlare : 
literatura română, matematica, 
fizica și chimia — sînt un 
mijloc însemnat de manifesta
re și afirmare a capacităților 
creatoare ale tineretului șco
lar. Participanții se vor numă
ra cu zecile de mii la prima 
fază, pe școală, care în ediția 
din acest an are loo duminică, 
16 februarie. Pe drept cuvînt, 
putem numi concursurile șco
lare pe specialități o adevăra
tă manifestare de masă...

— Acest caracter de masă 
al întrecerilor științifice ale 
elevilor este foarte semnifica
tiv : siguranța cu care se pre
zintă miile de elevi la un con
curs destul de pretențios ne 
dă dreptul să reliefăm că 
școala noastră Ii pregătește Ia 
un nivel corespunzător, dă- 
ruindu-le pe lîngă cunoștințe, 
certitudinea propriei lor va
lori. Firește, cîștigă cei mai 
buni...

— Ca In
Deși, de fapt, câștigul imens 
tl reprezintă puternicul rol 
stimulativ al acestei confrun
tări școlare între colegii de 
generație. Odată participant 
la o asemenea întrecere, ele
vul nu-și va mai permite să 
se pregătească sub nivelul 
atins, ci va ținti totdeauna 
mai sus, va dori să se plase
ze printre „virfuri", se va am
biționa să se autodepășească. 
Concursurile ne 
însă și talentele 
față de care avem 
goții.

— în Încheiere 
amintim concurenților 
darul competițional.

— Concursurile de 
tură română, matematică, fi
zică și chimie pentru elevii 
din licee, școli profesionale și 
tehnice, vor avea 3 faze: pe 
localitate, județeană și repu
blicană. Faza pe localitate, 
așa cum am mai spus, va fl
ees loc în ziua de 16 februa-

Teatrul de stat „Valea Jiu
lui* din Petroșani a inaugu
rat o acțiune culturală 
interesantă : „Teatrul de 
miercuri*. La inaugurare a 
fost organizat un recital de 
poezie a poetului Radu Sele- 
jan. Și-au dat concursul ac
torii Violeta Berbeiuc, Con
stantin Dumitra, Mihai Clita 
șl poetul Radu Selejan. Ase
menea acțiuni vor fi organi
zate bilunar ta ziua de 
miercuri.

pertorta național de 
ținută.

Criticul cere reva
lorificarea dramatur
giei semnată de scrii
tori ce nu sînt cunos- 
cuți, in principal, ca 
autori de texte pentru 
scenă : Eminescu,
Macedonsld, Sado- 
veanu, Hortensia Pa- 
padat-Bengescu, Ște
fan Petică, Anton 
Holban și alții.

„Studiul serios asu
pra repertoriului na
țional va conchide 
deci a propune spre 
reprezentare — în ca
drul experimental, în- 
tr-un ansamblu de 
inițieri culturale sau 
altminteri — piese, 
acte, ori fragmente, 
însemnînd momente 
semnificative, direcții 
de evoluție, curente, 
școli, deschirfnd ast
fel noi făgașuri pen
tru aprofundarea ex
plorării*.

Pe de altă pirta, in 
ceea ce privește dra
maturgia românească 
clasică. Valentin Sil
vestru pledeaz pen
tru reîmprospătarea 
viziunii regizorale, 
este partizan al ideii 
că repertoriul națio
nal poate fum iz* 
substanța oelu! mii 
pasionant experiment 
teatral.

de. Amintind șt 
„coarda* sa emines
ciană („Eminescia
nă*, „Teiul*) nu am 
epuizat multitudinile 
de semnificații cu ca
re cartea „Cocoși de 
vînt* se oferă unei 
mai extinse exegeze.

lea, Rada Boureanu 
aduce fa poezie ele
mente ale civilizației 
timpului său. Trenul, 
este de aceea, o ine
dită metaforă a tim
pului tn nepotolita-i 
trecere ; marile capi
tale, blocurile moder
ne, viața citadină tl 
Incintă ca și pe un 
Apollinaire ori un 
Cendrars. Să cităm 
din „Evadări fa 

aprilin* : 
topul fug tn ab

stract / Gtndul ară 
realitate / Răsună în 
traverse de ritm ega
lul tact / Privirile îmi 
stau tn peisajiu an
corate". Catrenul ni-1 
relevă pe acel Radu 
Boureanu fascinat de 
peisagistică, avînd, 
cum s-a mai spus 
„dotație imagistică*, 
asta fiindcă poetul 
nu-și reneagă nicioda
tă vreun* din iposta
zele fa care este el 
însuși.

Aspectul prepon
derent al liricii din 
„Cocoși de vînt* este 
însă romantismul. 
„Frumoși — urîți* ori 
„Sonetele* vor tulbu
ra pe cititori prin li
rismul crud cu care, 
dialogfad în subtext 
cu Baudelaire, poetul 
vorbește fa versuri 
antologice despre 
Eros, moarte și veșni-

TOR TRATAMENT ANTICANCEROS
și prof. W. S. Bollough, Mo* 
log din Anglia, studiază, de 
cîțlva ani, o substanță care, 
declară el, joacă in celulele 
sănătoase ale corpului rolul 
de „regulator*, adică diri
jează diviziunea. Este vorba 
de o substanță asemănătoa
re hormonilor, o polipeptidă 
macromolecularl. a cărei de
numire de șalon (de la cu- 
vîntul grecesc „khalao", care 
înseamnă : „eu încetinesc") 
II definește funcția : șalonnl 
este nn încetinitor, mal exact 
— o frtnă ; ea frlneasă des- 
voltarea aberantă a celule# 
lor.

Cel doi specialiști au tre
cut la experiențe cu cobai 
bolnavi de melanom — un 
cancer al pielii care progre
sează cel mal repede. Por
nind de la considerentul că 
în celula canceroasă se des
fășoară un proces de crește
re lipsit de orice dirijare să
nătoasă a diviziunii celulelor, 
cei dai specialiști au injectat 
șalonl la 3 000 de bolnavi de 
cancer. La aproximativ 200 
de animale, prin injectarea 
substanței regulatoare, a fost 
stabilită ordinea anterioară 
In grupările celulare, mela
nomul tafleptad să regreseze, 
pentru a dispare, tn cele din 
urmă, cu desăvârșire. Prin 
continuarea unu! tratament 
profilactic cu șakmi, cel doi 
oameni de știință au reușit 
să împiedice, în același timp, 
formarea de metastaze, adică 
reapariția cancerului tn alte 
locuri ale corpului. Cobaii 
respectivi au fost definitiv 
vindecați de cancer.

Acest rezultat spectaculos 
se lovește, însă, tn prezent, 
de problema existenței unul 
foarte mare număr de șalonl 
diferiți. Se presupune că ar 
fi chiar posibil ca flecare 
celulă să producă propria el 
substanță specifică regulatoa
re. Pînă tn prezent, cel doi 
oameni de știință au izbutit 
să descopere șl să extragă 
trei feluri diferite de șalon.

Recentul Congres de onco
logie desfășurat la Berlin a 
adus pe prim plan o serie de 
comunicări cu privire la suc
cesele de-a dreptul surprinză
toare obținute în lupta împo
triva cancerului cu ajutorul 
unei substanțe numite țalon. 
Dr. U. Mohr, oncolog de la 
Heidelberg (R.F. a Germaniei)

Pe romanticul Ra
du Boureanu l-am în
trezărit facă mai îna
inte de volumul sub
stanțial, apărut tn 
1968, „Cheile somnu
lui*. Un anume tre
mur interior, suav u- 
neori, alteori viril, 
transpărea în versurile 
prin care poetul își 
apropia, dominînd, 
supraveghind cu luci
ditate aspră ori do
mesticind cu grație 
acea „junglă* a „me
moriei* ca să folosim 
termenii săi. Radu 
Boureanu știe să fie 
liric transfigurtndu-și 
o profund asimilată 
experiență („amintiri
le* stnt un motiv 
frecvent acum) și 
ocolind cu pudoarea 
care e a artistului 
adevărat, efuziunile 
sentimentale cele mai 
la-ndemtnă. în poe
zia sa obiectul este 
simbol al unei stări 
de spirit, metaforă a 
unui decantat elan. 
Reprezentant auten
tic al liricii contem-

cum s-a 
ta mie
ii XX

GH. BOZU 
Șubreda cția voluntari 

HunedoaraValentin
Silvestru:

Instantaneu fotografic de la finala pe fără a Olimpiadei strun
garilor : trofeele tși cunoso acum deținătorii. De la dreapta spre 
stînga : Viliam Husak (locul I), Wilhelm Weis (locul II) fi 

loan Trenchea (locul III)

rie, pe grupe de școli. Va in- ■ 
cepe la orele 10 a.m. cuprin- — 
zînd toți elevii care doresc să " 
participe. Faza pe județ (Mu- ■ 
nicipiul București) va începe 
a doua zi a vacanței de pri- • 
măvară și va dura două zile, g 
La această fază se vor pre
zenta elevii care au fost pre- ■ 
miați la faza pe localitate. 
Faza republicană ca dura 3 ■ 
zile, începînd cu prima dumi- g 
nică a lunii mai. La faza re
publicană se prezintă elevii ■ 
care au obținut looul I la faza B 
județeană.

La specialitățile matematică ■ 
și fizică, finalizarea concursu- 
rilor se încheie cu stabilirea ■ 
lotului de elevi care vor re- a 
prezenta țara noastră la olim
piadele internaționale de ma- • 
tematică și fizică. In legătură — 
ou acestea menționăm că cea 
de-a Xl-a Olimpiadă interna- ■ 
(ionelă de matematici va avea 
loc in țara noastră — In luna ■ 
iulie a.c. — și vor fi invitate H 
să participe 23 țări. (După cît 
se știe, inițiatoarea Olimpiadei ■ 
internaționale de matematică 
a fost țara noastră — primele 
două ediții din anii 1959 și 
I960 au avut loc la noi ou 
participarea a 7 țări). Olim
piada internațională de fizică, 
la a treia sa ediție, va acea 
loc la Fraga.

Concursul de matematici 
pentru elevii din școlile gene
rale va avea, ca și tn anii 
trecuți, două faze: pe locali
tate pentru clasele a Vl-a, 
VlI-a și a VlII-a și județeană, 
pentru clasa a VIIl-a. Faza pe 
localitate se va desfășura tn 
prima zi a vacanței de primă
vară, pe grupe de școli. La a- 
ceastă fază se prezintă toți 
elevii care doresc. Faza jude
țeană va avea loc in a treia 
duminică a lunii aprilie, cu
prinzând elevii care au obți
nut 18 puncte la faza pe loca
litate.

MABIETA VIDRASCU

PREZENȚA

TEATRULUI"

porane așa 
constituit ea 
zul veacului

LA

Cartea criticului 
Valentin Silvestru are 
ca scop definirea fe
nomenului teatral așa 
cum s-a manifestat el 
în stagiunile ce au a- 
vut ioc între 
1963—1968.

Pornind de la 
riența de 
dramatic, criticul do
rește să-și expună e- 
pinla în legătură cu 
unele principii gene
rale privitoare la fe
nomenul teatral. Una 
din ideile ce se con
stituie tn coordonata 
întregului volum este 
necesitatea de a se 
crea, cu grijă, discer- 
nămînt și dragoste 
pentru valorile noas
tre culturale.

•nit

expe- 
cronicar

un re-

Interviu cu pictorul MIHU VULCĂNESCU

brul fragil*, ora 19,30 ; (Sala 
Studio) „Cînd luna e albastră", 
ora 20 ; Teatrul Gluleștl : Ullse 
șl coincidențele*, ora 19,30; Tea
trul „Barbu St. Delavrancea* : 
„Ion*, ora 20 ; Teatrul „Ion 
Creangă* : „Toate ptnzele sus", 
ora 18,30 ; Teatrul Țăndărică 
(Calea Victoriei nr. 50) : „Aven
turile lui Plum-Plum*, ora 17 ; 
(Academiei 28-30) : „A fugit un 
tren*, ora 17 ; Teatrul satlrlc- 
muzlcal „C. Tănase" (Sala din 
Calea Victoriei 174) : „Varie
tăți pe portativ*, ora 19,30 ; An
samblul artistic al U.G.S.R. ; 
„Selecțlunl ’68", ora 20 ; Circul 
de Stat : „Rapsodia acrobatică*, 
ora 19,30.

Opera Română : „Povestirile 
tai Hoffmann* ora 19,30 ; Tea
trul de Operetă : „Secretul lui 
Mareo Polo", ora 19,30 ; Teatrul 
Național (sala „Comedia*) : 
„Heidelbergul de altădată*, ora 
19,30 (sala Studio) : „Travesti" 
(premieră) ora 20 ; Teatrul Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : „Meteorul", ora 
20 ; (sala Studio) : „Tandrețe șl 
sbjeoțle" (premieră), ora 20 ; 
Teatrul Mic : „Iertarea* (premi
eră), ora 20 ; Teatrul „C.I. No- 
ttara' (Bd. Magheru) : Echiil-

— Ce vă preocupă ta pre
zent 7

— Am predat recent « 
carte pentru copii la „Editu
ra tineretului* ; lucrez la un 
volum : „București*, alcătuit 
din 60 da planșe reprezen- 
tlnd imagini din străzile 
vechi ale Capitalei; am ter
minat un triptie avlnd ce 
temă muzica — pe care îl 
voi trimite la o expoziție de 
grafică europeană la Varșo
via.

Intre 1 șl 15 martie voi 
deschide la Florența o expo
ziție personală, apoi voi ple
ca la Bologna ca participanat 
la Expoziția internaționali a 
ilustratorilor de carte.

— Ce lucrări veți prezen
ta la Florența ?

— O serie de decane in
spirate din poeziile lui Sal
vatore Quasimodo (poezii ce 
vor fi editate în Italia în- 
tr-un volum), ilustrațiile la 
cartea lui Giuseppe Tomasi 
di Lampedusa — „Ghepar
dul" și zece uleiuri represen
ted peisaje românești.

— Cu ocazia expozițiilor 
personale din Franța, Italia, 
Austria ați venit în contact 
direct cu o serie de curen
te abstracționlste și totuși 
pictura dumneavoastră este 
în continuare realistă...

— Pictura mea este ei va 
rămîne realistă — dar nu am 
fost niciodată împotriva unor 
curente și modalități de ex
primare diferite de cele pe 
care eu le folosesc.

SABINA CArAUȘU

is-.

(orei#

să

litera-

(orele
PER-

RO-

le re- 
calen-

(orele
19.30).

(orei# 
(orele 
18,15;

descoperă 
autentice, 
mari obli

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

^‘nemoiografe

8,30— 
18,45; 
11,15;

orice întrecere.

la Unirea (orele 18; 
ROMANȚA de 
15,30).
SUB 8PÎNZU-

ca

AJUTORUL ARE NEVOIE DE AJUTORT “ -’ții

EDITURA TINERETULUI : 
I. H. Rădulescu: „Scrieri 
alese*, lei 5 ; Octavian Goga : 
„Poezii", lei 3,50 ; V. Băran ; 
„Săgeata albă", lei 3,25 ; Gri- 
gore Băjenaru : „Cișmigiu et 
compania, lei 5,25. EDITURA 
PENTRU LITERATURĂ : 
Scarlat Callmachi : „Ritmuri 
de clopote", lei 13 ; Victor 
Tulbure : „Vioara roșie", lei
23.50 ; Aurelian Chivu : „O- 
glinda cu lebede", lei 3,25 ; 
Veronica Russo : „Despre 
suflet, despre euvtnt". Iei
8.50 ;

MIHU VULCĂNESCU: ima
gine din albumul „București' 

aflat în pregătire WlUfie
11.00 — Pentru elevi. Consultații la chimie (clasa a VIII-a).

11.30 — Limba rusă. Lecția 41 (reluare).
12,00 — Limba spaniolă. Lecția 45.
12.30 — închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 — Telex TV.
17,35 — Actualitatea în agricultură.
17,50 — Actualitatea în industrie.
18,05 — Limba spaniolă. Lecția 45 (reluare).
18.30 — La porțile cunoașterii — emisiune pentru tineret. „Con

tinentul infinit".
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Știri și reportaje din campania electorală.
19,40 — In direct...
20,00 — Teleglob — emisiune de călătorii geografice. Guatemala.
20,20 — Studioul muzical. Capodopere ale muzicii universale. 

„Anotimpurile" de Vivaldi. Prezintă Th. Drăgulescu.
21,00 — Reflector.
21,15 — Triptic de artă populară. Film documentar.
21.30 — Itinerar european : Paris, geografii spirituale. Comen

tariu de Dan Hăulică.
21,45 — Film artistio : „Krotka" (Sfioasa). O producție a studiou

rilor din R. S. Cehoslovacă. Film premiat la Festivalul 
de la Veneția — 1968. Ecranizare după Dostoievski.

23.00 — Telejurnalul de noapte.

Spre bucuria copiilor, In acest an, iarna și-a făcut din plin simțită prezența

CREATORUL DE VALORI
(Urmară din pag. I) 

în mijlocul căreia trăiește și 
pe care și-a asumat-o ca pe 
propria sa lume exterioriza
tă, obiectivată și deci căpă- 
tînd rigorile severe ale per
manentei.

în acest sens în care efor
tul uman se îndreaptă că
tre un țel constructiv, ne
cesar în planul general al 
societății, se poate vorbi de 
o democrație □ valorilor, 
democrafis vizată de con
cepțiile umaniste și reali
zată de umanismul socialist. 
Egalitatea oamenilor pe care 
a tradus-o în viată societa
tea noastră presupune ega
litatea unor calități funda
mentale ale oamenilor în 
funcfie de care se face apre
cierea lor. Or, trebuie spus 
că munca, în primul rînd, 
are caracterul cel mai larg 
social și că rezultatele a- 
cestei munci sînt supuse 
procesului de valorificare 
socială. Armonizarea intere
selor, predispozițiilor indi
viduale cu cele sociale, in
tegrarea plenară a creatoru
lui de lucruri materiale și 
spirituale în societatea noas
tră socialistă constituie cheia

de boltă a întemeierii per
sonalității în cadrul valori
lor pe care le cultivă socie
tatea noastră socialistă. O 
autentică democrație a valo
rilor se realizează numai în 
această concordantă dintre 
individ și societate, dintre 
om și lume, cînd idealurile, 
aspirațiile particulare au un 
fundament general.

Mecanismul alienării este 
străin de această ipostază 
a împlinirii omului în lume, 
și anume în lumea valorilor 
inerente condiției umane ex
teriorizate în planul social. 
Eliberarea de sub povara 
inechităților social - econo
mice pe care a adus-o revo
luție socialistă în existența 
omului se constituie într-o 
adevărată intrare a acestui 
om în istorie și, deci, în lu
mea valorilor pe care se 
sprijină societatea noastră 
socialistă. Unitatea politică a 
românilor care-și întemeiază 
propria lor istorie derivă 
dintr-o unitate morală au
tentică, binele fiecăruia din
tre noi avîndu-și rațiunea 
în binele celorlalți. Sensul 
constructiv pe care-l are so
cialismul ti solidarizează și 
pe muncitori și pe țărani

și pe intelectuali către acest 
bine general, material și spi
ritual și pe care se clădește 
o existență autentică, la a- 
dâpost de sursele depriman
te ale alienării obiective tn 
inechitatea economică a so
cietății bazate pe proprieta
tea privată.

Desigur, nu trebuie să 
conchidem, în mod pripit și 
cu un entuziasm eronat, că 
democrația valorilor pe care 
a instaurat-o umanismul so
cialist înseamnă o trivială 
egalizare a capacității de 
efort individual, a talentu
lui personal, a valorilor pe 
care le pot crea astfel de 
oameni deosebiți. Marxismul 
nu ne permite, în primul 
rînd, această eroare începînd 
chiar de la economia poli
tică, unde criteriile valori
zării, oricît de complicate, 
sînt obiective. Dar ceea ce 
rămîne esențial aici, în struc
tura valorilor socialismului, 
este munca omului cu rezul
tatele sale, materiale ori 
spirituale, și care înteme
iază o nouă scară a valori
lor, o axiologie în centrul 
căreia stă propriul său crea
tor.

(Urmare din pag. I)

demnul: „Cititori I Frecventați 
biblioteca noastră 1*.

Așa se face că nu odată, față 
de o anumită situație a comu
nei, față de o nevoie concretă 
a sa (să ne amintim : „cînd am 
eu nevoie de el, nu clnd mi-1 
dă județul"), sprijinul județu
lui se manifestă oarecum inde
pendent, fără o legătură strictă

(să ne amintim : „neajunsurile 
le semnalăm noi, nu comitetele 
comunale*). Sau există, cel mult, 
legătura dintre două drepte pa
ralele care, orioît ar merge tn 
același sens și oricît de apro
piate ar fi, nu prea au multe 
puncte comune.

Aproape că și grafic parale
lismul acesta ar putea fi re
prezentat sugestiv :

RIO BRAVO (ambele serii) 
rulează la Patria (orele 9,30; 
13; 16,30; 20), București tarele 
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 PAMINT ESTE AL 
MEU

rulează la Luceafărul (orele 
9: 11,30; 13.45; 16; 18.30; 20,45).

CUȚITUL ÎN APA
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; 

(orele 
19,45), 
13,30;

(orele 
18,30;

£ "I V Vlrtl. (UlClC 0,0 V, ăă, 
16; 18,30; 21), Excelsior 
9,45; 12,15; 14,45; 17,15; 
Melodia (orele 9; 11,15; 
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 
9,30—18 în continuare;

CONCERTUL ANIMALELOR — 
DESPRE PITIGOI — NU VA 
MAI FI RĂZBOI — GALERIA 
- ISTEȚUL 

rulează la 
le 9—21 în

PENSIUNE 
rulează la 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

CE NOAPTE, BĂIEȚI 1 
rulează Ia Doina tarele 11,30;

13,45; 16; 18,30; 20,45) (Dimi
neața orele 9—10 pentru 
Pil).

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

PRIMAVARA 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 CENUȘARESEI 
rulează la Buzești (orele 15,30;
18) , RĂZBUNAREA HAIDU
CILOR (orele 20,30), Arta ta
rele 9—15,45 în continuare;

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

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN

rulează la Grivița tarele 9; 
11,15; 13; 15,45; 18,15; 20,30),
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

ASTA SEARA MA 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 8AN GEN
NARO 

rulează
20,30) MICA 
VARA (orele

ÎMPUȘCATURI 
RATOARE

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

ZIUA In care vin peștii

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

BECKET
rulează la Miorița (orele 9,45;
13; 16,30; 19,45)

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

SAMURAIUL
rulează la Munca (orele 18;
20), BALUL DE SIMBATA 
SEARA (orele 16).

AVENTURILE LUI TOM 
SAWYER — MOARTEA LUI 
JOE INDIANUL

rulează la Moșilor (orele 15,30;
19), Drumul Sării (orele 15,30;
10).

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

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

ÎNTOARCEREA VRĂJITORU
LUI

rulează la Rahova (orele 15;_ ------------- MAI_
TAR-

17). TARZAN, OMUL 
MUTA — FIUL LUI 
ZAN (orele 19).

MADE IN ITALY 
rulează la Progresul 
18 ; 20,15), TELEGRAME ta
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 la Cotroceni (orele 
15 ; 17,30). NICOLAI BAUMAN 
(orele 20).

VERA CRUZ 
rulează la Pacea (orale 15,80; 
18; 20.30).

RIO BRAVO — la Sala Pala
tului, în zilele de 10, 11 șl 12 
februarie. ACE8T PAM1NT 
ESTE AL MEU — In ziua d# 
14 februarie.

Comunele

— Fotache Stavăr — Smulți :
— Am văzut că în alte părți 

lucrează tinerii și tn sectorul zo
otehnic. Noi n-am reușit, v-o 
spun cinstit, și consider că o 
vina noastră în primul rînd, 
dar nici sprijinul necesar nu 
l-am avut

— Mareei Crihană — Valea 
Mărului:

— Am cerut de mai multe ori 
atelaje la conducerea coopera
tivei, ca să organizez acțiuni 
patriotice și stat mereu refuzat 
Conducătorii noștri de atelaje 
nu lucrează la zile-muncă, ciîn- 
tr-un alt sistem, și aleargă toți 
după cîștig.

— Braniștea : Sectorul zoo
tehnic duce lipsă de brațe de 
muncă. îngrijitorii au plecat în 
alte locuri (situație care se re
petă, într-un fel sau altul, și la 
Foltești, Umbrărești, Berești). 
Așadar, aici ar fi nevoie de o- 
rientarea tinerilor către secto
rul eootehnlo.

Județul

— S-a organizat (însă) un 
schimb de experiență cu tinerii 
din pomicultură pentru cîteva 
comune din jur.

— (în schimb), a participat 
la un alt schimb de experiență, 
desfășurat la Cudalbi, cu tine
rii din zootehnie.

— Nici măcar un schimb de 
experiență nu s-a făcut (sau 
poate s-o fi făcut, cine mai 
știe, principalul e că nu se 
vede: ori cu el, ori fără el, 
tot una).

Și exemplele ar putea conti
nua, fără să modifice esențial 
ideea. Paralelismul între situa
ția concretă și sprijinul județu
lui este uneori atît de bine pus 
la punct, îneît se simte și în 
intervențiile interlocutorilor. Să 
mai ascultăm încă două-trei :

— Maria Sition : „Noi am 
insistat și pe linia Uniunii ju
dețene a cooperativelor, am dat 
și indicații comune, du trebuie 
decît să le respecte. însă nu-și 
dau nici ei interesul și nu și-au 
cîștigat prestigiul în fața con
ducerilor cooperativelor" (afir
mație care se referea la situa
ția de la Valea Mărului).

— Marin Stoian : „La instrui
rea de curînd avută am insistat 
și pe cunoașterea concretă a pro
blemelor specifice cooperative
lor. Și au început să ie cunoas
că, intr-adevăr, dar nu intervin 
încă pentru rezolvarea lor,' nu 
prea au inițiativă" (afirmație care 
sper că nu se referea la întreg 
județul).

Secretarul comitetului U.T.C. 
de la Buciumeni, Gheorghe Ar- 
mencea, este însă de altă pă
rere. Fără să fie rostite ta di
rectă legătură cu cele de mai 
sus, cuvintele sale constituie răs
punsul cel mai potrivit, ta re
plică perfectă cu ceea ce sus
țin activiștii județului ;

— Cineva mă întreba o dată 
cum am izbutit să atragem atițla 
tineri In formațiile artistice ale 
eăminului. Am izbutit, i-am răs
puns, pentru că am știut ci,

dacă le cerem tinerilor, trebuie 
să le dăm și noi ceva. Și le-ani 
dat nu ceea ce am crezut noi 
că vor, ci ceea ce cereau cu a- 
devărat.

Aceste propoziții definesc, de 
fapt, chiar dacă n-au avut in
tenția aceasta, exact unghiul 
de concepere a sprijinului de 
către comitetul județean U.T.C., 
însă la modul optativ. Așa cum 
se manifestă el la indicativ-pre- 
zent, este mai curînd de na
tură teoretică, pentru că por
nește nu întotdeauna de la „ceea 
ce cer cu adevărat" comunele, 
ci mai curînd de la o necesi
tate teoretică a comitetului ju
dețean de a-și da mîna lui de 
ajutor, fără de care știe că nn 
se poate.

Un alt exemplu, tot de la Mat
ca, este poate și mai elocvent 
pentru că este de altă natură 
decît celelalte. Secretarul comi
tetului U.T.C., Pavel Istrate, 
îmi relata că ta comună mai 
sînt încă multi tineri neuteciști, 
aproape vreo 400, lucru care 
i-a preocupat și nu prea, atît 
pe el, cît și pe activiștii jude
țene! U.T.C.

— Aș zice că de fapt nn a 
existat o preocupare permanen
tă, ci mai curînd în salturi, mai 
către sfîrșitui lunii, așa...

Observație perfect valabilă, 
pentru că nu poți acționa prin 
măsuri „de campanie" pentru 
rezolvarea unei situații perma
nente. Dar adevărul acesta, se 
vede treaba, nu l-au înțeles nici 
activiștii județului:

— Sarcinile concrete, sau spri
jinul pe care îi primeam de la

județ, era foarte scurt și cu
prinzător s pînă mîine vorbești 
cu ati(ia tineri. Apoi activistul 
pleca.

Cele cîteva aprecieri ale se
cretarilor de comitete comunale 
U.T.C. au surprins, astfel, ca
racteristicile unui ajutor care, 
fără să fie absent, cade din 
cînd în cînd „alături", tocmai 
pentru că nici nu-și propune să 
rezolve problemele, ci. în primul 
rînd, „să nu lipsească'. Un ase
menea sprijin este sortit să ră- 
mînă .,1a general", atît în ceea 
ce privește modalitățile, cît și 
eficiența. Tocmai de aceea mi 
s-a vorbit atît de des de schim
buri de experiență, de întîlniri, 
de concursuri agricole, care în
cep să amenințe cu monotonia 
peisajul activității, pentru că si
tuațiile concrete ale comunelor 
nu sînt cunoscute tot atît de 
concret, ci mai curînd prin tră
săturile care le apropie de un 
anumit fenomen semnalat în ju
deț („neajunsurile sînt semnala
te de noi"). Acest lucru făcea 
ca și sprijinul să se mulțumeas
că cu o combatere oarecum teo
retică a fenomenului mai de
grabă, și nu a situației specifice, 
ceea ce pune de la bun în
ceput rezultatul practic sub sem
nul întrebării. Or, dacă îmi a- 
mintesc bine, tot de la activiș
tii comitetului județean am a- 
flat că „sprijinul județului tre
buie să se manifeste nu numai 
pentru cunoașterea situațiilor, ci 
mai ales pentru rezolvarea lor". 
Aceasta este, într-adevăr, singu
ra unitate de măsură a ajutoru
lui acordat
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TARA SE PREGĂTEȘTE
DE ALEGERI AQIUNI ALE

ORGANIZAȚIILOR U.T.G

Sfat pentru viitoarele succese
(Urmare din pag. I)

genda convorbirilor purtate între 
candidați și alegători : loan Dra- 
goș, prim-vicepreședinte la Con
siliului popular Covasna, candi
dat în alegerile de deputați pen
tru Marea Adunare Națională s-a 
întîlnit, joi după-amiază, cu ale
gătorii din Comandău. Tov. 
Gheorghe Hossu, președintele 
Comitetului de stat al apelor, can
didat pentru alegerile de depu
tați în Marea Adunare Națională 
s-a întîlnit cu alegătorii circum
scripției 4 Salina, iar poetul Eu
gen Jebeleanu, candidat al Fron
tului Unității Socialiste pentru a- 
legerile de deputați In Marea A- 
dunare Națională, s-a întîlnit cu 
alegătorii din comunele Braniștea, 
Smîrdan ți Independența — Ga
lați Tot ieri s-au întîlnit cu ale
gătorii din circumscripțiile în ca
re candidează tovarășii Ion Stă- 
nesou, membru al C.C. al P.C.IL, 
președintele Consiliului Securită
ții Statului (la C.A.P. Băilețti — 
Do’), Constantin Dăscălescu, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar *1 Comitetului județean 
de partid Galați (în circumscrip-

ția electorală nr. 5 Tecuci) ți 
Simîon Dobrovici, prim-secretai 
al Comitetului județean de partid 
Vrancea, în circumscripția electo
rală nr. 2 Odobești).

La căminul cultural Odoreu, 
cetățenii au luat parte Ieri, 13 
februarie, la întîlnirea cu candi
datul lor în circumscripția electo
rală județeană nr. 106, tov. Zol- 
tan Cuști, prim-secretar al comi
tetului județean U.T.C. Satu- 
Mare. Schițînd în cuvintele lor 
noua înfățișare a satului contem
poran, cetățenii ți candidatul s-au 
sfătuit îndelung cu privire la 
modalitățile modernizării în con
tinuare a comunei Odoreu. In 
cuvinte calde, pline de recunoș
tință, vorbitorii români ți ma
ghiari au reliefat realizările din 
satul lor în perioada de la ulti
mele alegeri ți pînă în prezent 
Intre altele este vorba de renova
rea căminului cultural din cen
trul de comună, construirea altuia 
în satul aparținător, Cucu, ți a 
unei biblioteci comunale, de ase
menea, construirea magazinului 
univers al ți reamenajarea dispen
sarului. Sînt doar cîteva din rea
lizările din ultimii patru ani. în

ce privește înfrumusețarea comu
nei s-au plantat peste 3 000 de ar
bori și arbuști ornamentali, au fost 
construite poduri și trotuoare a 
căror valoare este 
milion lei.

Referindu-se la importanța ex
tinderii învățămîntulul școlar la 
10 ani, profesoara Fabiola Pilțu, 
directoarea școlii generale din lo
calitate, arăta între altele :

„Educarea cetățenilor de inli
ne, constituie expresia vie a grijii 
ce o poartă partidul ți statul no
stru tinerel generații. Iată de ce 
consider că, odată cu intensifica
rea activității la catedră a cadre
lor didactice, este necesară și con
struirea altei școli noi In satul 
nostru. Avem posibilități ți locui
torii satului sînt dispuți să-ți a- 
ducă din plin contribuția. Au fă
cut în nenumărate rtnduri această 
dovadă”.

Gh izola Muntaanu, Mlhai Că- 
răuțan, loan Boghiț ți mulțl alții 
■-au referit la urgentarea execu
tării în continuare a lucrărilor de 
intere, edilitar gospodăresc, care 
la fftrșitul acestui an trebuie să 
atingă cifra de peste 300000 lei.

de aproape un

Comitetul județean Olt el 
TJ.T.C„ organizațiile U.T.C. 
de pe teritoriul județului 
întreprind în această perioa
dă numeroase acțiuni dedi
cate importantului eveni
ment de la 2 martie, lntensl- 
ficînd activitatea politico- 
educativă în rîndul tineretu
lui. Astfel, In 
a avut loc o 
nerilor de la 
de industrie 
cu tovarășul Gheorghe Con
stantin. secretar al comite
tului județean de partid, cu 
ocazia căreia B-a vorbit des
pre semnificația alegerilor 
pentru perspectivele de dez
voltare a județului.

Manifestările s-au 
sificat ți în cadrul 
rațiilor U.T.C. din 
După cum ne informează to
varășul Gheorghe Baciu, 
secretar al comitetului jude
țean U.T.C., se află în des
fășurare un ciclu de activi
tăți care va cuprinde 
conferințele : „Realizările
județului Olt în perspectiva 
dezvoltării întregii țări", 
„Profundul democratism al 
orîndulrli noastre", „Tînăra 
generație votează pentru vi
itorul ei luminos". Cu aceas
tă ocazie sint prezentate date 
comparative pe marginea 
alegerilor din treout șl a ce
lor de azi. Asemenea acți
uni au avut loc In orașele 
Corabia, Caracal ți comunele 
Piatra Sat, Priseaoa, lancu 
Jlanu, Oboga.

GH. ANDRKITA

orasul Slatina 
întîlnire a ti- 
întreprinderea 
locală „Oltul"

inten- 
organl- 

județ.
La una din mașinile de extrudare a 
operatorul Constantin Cufbă

Uzina de țevi din Roman, 
țevilor lucrează ți

MERIDIAN

DEZBATEREA
NOASTRĂ

BUCUREȘTI SLOBOZIA, KM. 100
(Urmare din pag. I)

a învățat buchea cărții pe 
, vreo 200 de țărani vîrstnici ți 

tineri. Analfabeții de acum 
25 de ani, au terminat țcoli 
profesionale, tehnice etc. Du
mitru Anghel e acum merce
olog la I.A.S. Căzănești, Con
stantin Zamfir ți Dumitru Io
sif sint tractoriști ți ața mai 
departe. Mai tîrziu, alți fe
ciori ai Bărăganului ți-au în
ceput drumul în viață de la 

școala din Orboești, ajungînd 
ingineri, ziariști, diplonuiți, 
muncitori cu înaltă calificare.

Satul, ca toate satele, este 
de nerecunoscut. Bătrînul Or
boețti cu 6 case și o biserică 
zidită sub domnia lui Matei 
Basarab a avut multe de în
durat de pe urma riului Ia
lomița, care, aproape în fie
care an, îy> arunca apele din
colo de matcă, peste casele 
sătenilor. Acum, mai toți ce
tățenii, circa 300 de familii 
(700 cu cei din Andrățețti) 
ți-au făcut case în deal, case 
arătoase cu 3, 4 ți chiar mai 
multe camere.

De ce pornise, însă, bătrâ
nul dascăl spre Andrățețti, ți 
de aici mai departe, spre capi
tala județului ? Ne-a spus-o 
chiar dînsul; ,,Mai sînt de re
zolvat niște treburi prin co
mună. Avem nevoie de un 
magazin nou, de un cămin

cultural ți de o șosea mai 
acătării, care să facă legătura 
între șoseaua națională și po
dul de peste Ialomița". Nu 
l-a rugat nimeni să facă acest 
lucru, ci ața... pentru că oa
menii au nevoie. Întotdeauna 
s-a interesat de problemele 
cetățenilor, întotdeauna a că
utat să le rezolve, acesta fiind 
ți motivul pentru care orboeț- 
tenii l-au propus candidat al 
Frontului Unității Socialiste in 
această comună.

Am privit un tabel cu can- 
didații Frontului Unității So
cialiste : cel mai hătrîn era 
Gheorghe Popa Ștefan, născut 
în 1908. Din simplă curiozi
tate reportericească am vrut 
să cunoaștem ți pe cel mai 
tinăr candidat: Maria Hobea- 
nu, secretară a comitetului 
U.T.C. pe comună. Are 25 de 
ani ți votează pentru a doua 
oară. De atunci s-au petrecut 
evenimente însemnate in viața 
ei. Acum cinci ani s-a 
căsătorit, acum patru ani a 
născut un copil, acum trei ani 
a fost aleasă secretară a comi
tetului U.T.C. pe comună, a- 
cum doi ani a fost primită 
în rîndurile membrilor de 
partid, iar anul acesta, ca o 
încununare a eforturilor de
puse în munca obștească a 
fost propusă candidată a Fron
tului Unității Socialiste. In 
anul trecut au fost primiți în 
organizație 40 de tineri. Tot

atunci, mobilizați de orga
nizația U.T.C., tinerii au par
ticipat la înfrumusețarea co
munei, au amenajat o bază 
sportivă.

Mai sint, insă, multe de 
făcut. In primul rînd, educa
rea tinerilor în spiritul dra
gostei față de munca pe ogoa
rele cooperativei agricole, or
ganizarea unei bogate activi
tăți cultural-educative, pro
movarea de noi tineri care să 
lucreze în sectorul zootehnic, 
unde secretara comitetului 
U.T.C. este contabil. In anul 
acesta, tinerii — mobilizați de 
organizația U.T.C. — s-au 
angajat să întrețină 80 ha 
în sectorul forestier ți să plan
teze 1,5 ha, să strîngă plante 
medicinale ți să colecteze 10 
tone de metale vechi. Acestea 
sînt numai cîteva din obiec
tivele organizației U.T.C. de 
aici.

Întreaga perioadă care a 
trecut de la alegerile prece
dente ți pînă acum, înseamnă 
o seamă de importante prefa
ceri în viața satului. S-au fă
cut serioase progrese în toate 
domeniile. Întreprinderea de 
Mașini Agricole a împlinit 
20 de ani de la înființare: 
de la 30 de tractoare s-a 
ajuns la 240 și anul acesta 
mai sosesc 20. In 1948, me
canizatorii de la I.M.A. au lu
crat 531 hantri; în 1968, pes-

RADIOGRAFIA
FOLOSIRII UTILAJELOR

(Urmare din pag. I)

Cronometrăm timpul necesar 
pentru reluarea lucrului. Durează 
exact cum mi-a spus secretarul: 
peste o jumătate de oră. De-abia 
pe la 8 se lucrează din plin la 
toate mașinile și utilajele. Cită 
producție putea fi realizată în tot 
acest răstimp ? Tocmai luînd în 
considerare o asemenea cifră, mi 
se pare că atît conducerea sec
ției cît și organizația U.T.C. se 
lasă cu prea multă ușurință pradă 
greutăților pe care le socotesc o- 
oiective (pentru acești factori 
nepunctualitatea și deficiențele 
din organizarea muncii la I.G.O.- 
Blaj au devenit o adevărată fata- 

- litote). Tinerilor, măcar celor din 
Blaj li s-ar putea pretinde să nu 
întîrzie căci din oraș și pînă la 
combinat nu sînt decît 2 km, care 
în cazuri extreme pot fi parcurși 
ți pe jos. Unii, din satele apropia
te, parcurg zilnic distante mult 
mai mari și totuși sint punctuali. 
Dar să urmărim cum se desfă
șoară, în continuare, lucrul în fa
brică pentru că întîrzierea la pro
gram nu rărnîne singura modali
tate prin care aici este diminuat 
timpul afectat producției. Fiecare 
muncitor se află lingă mașină și 
lucrează intens. O surpriză plă
cută : Nimeni nu se plimbă prin 
hală.

— Împreună cu organizația 
U.T.C., mi-a explicat inginerul 
Ion Vaida, șeful fabricii — con
ducerea a luat măsura ca fiecare 
loc de muncă să fie aprovizionat 
și deservit cu toate cele necesare, 
astfel ea muncitorii să nu mai 
aibă motiv să umble prin secție.

Mult timp nu a făcut nimeni 
excepție de la această regulă. La 
un moment dat, însă, un tinăr de 
la transportul interfazic și-a pă
răsit vagonetul și s-a dus mai 
bine dc un sfert de oră, pînă 
cind cineva a strigat că are ne
voie de materiale.

— La transport sînt plătiți în 
regie, ne-a spus șeful secției, se- 
sizind parcă întrebarea ce vroiam 
să o punem. Retribuția lor nu

este direct legată de realizarea 
planului ca la ceilalți.

O asemenea pauză în produc
ție îți îngăduie ți cei care lu
crează la mațini. In timp ce toa
te utilajele din jurul său func
ționau, derulorul Cremona stă
tea inactiv, iar lingă el s-a format 
o stivă de bușteni care îyi aș
teptau rîndul la prelucrare. Echi
pa care îl deservea, formată a- 
proape numai din tineri, a dis
părut undeva prin secție.

— Este defect ? l-am întrebat 
pe Nicolae Drăgan, maistru prin
cipal.

— Nu, dar capacitatea lui e 
mai mare decît cea de decojire. 
Ața că oamenii îți pot permite 
din cînd în cînd cite un repaus...

Răspunsul primește o replică 
imediată din partea secretarului 
comitetului U.T.C. Ca să recupe
reze restanțele spunea el, ar fi 
nevoiți să mărească viteza de de
rulare ți nu vor mai fi atenți la 
alegerea materialului pentru miez 
sau pentru fețe. E de prisos să 
mai adaug că în această situație 
calitatea are de suferit.

La una din presele hidraulice, 
aceeași stare de repaus. In timp 
ce » se efectua o reparație (care 
a durat aproape o oră), echipa 
(formată din 10 oameni, în ma
joritate tineri) s-a odihnit în spa
tele celorlalte prese

— Ce poate să facă ? — vă 
veți pune întrebarea. La fel cre
deam ți noi dacă nu ni se arăta 
o presă de rezervă în deplină 
stare de funcționare, care însă se 
odihnea ți ea, nestînjenită.

Toate golurile în timpul 
muncă productiv al tinerilor 
reflectă ca într-o oglindă în 
dicii de utilizare a mașinilor,
foarfecele pentru furnire, de pil
dă, aceasta a fost de numai 66 la 
sută, în 1968, la deruloare de 75 
la sută, iar la presele hidraulice 
(unde maistrul e chiar secretarul 
organizației U.T.C. pe fabrică, 
Simian Muntean) de 80 la sută. 
Avînd la îndemînă aceste cifre 
nu putem să nu facem legătura

cu faptul că aproape toți cei 
care nu-și realizează normele sînt 
tineri. Să nu ne mai mire că pînă 
la 27 ianuarie secția a fost în 
restanță față de plan la placaj.

Rezultatele globale, chiar dacă 
sînt îmbucurătoare, nu pot 
ascunde deficiențele care încă 
mai persistă în acest domeniu ți 
care trebuie cît mai rapid înlătu
rate. Folosirea cu randament ri
dicat a utilajelor constituie o pro
blemă de prim ordin în fiecare 
unitate. Iar aici, la Blaj, acest 
obiectiv poate fi atins dacă se 
înlătură influența factorilor amin
tiți mai înainte, care diminuiază 
timpul efectiv de lucru, lată un 
domeniu precis delimitat, de 
mare urgență ți importanță, în 
care intervenția organizației 
U.T.C. este nu numai așteptată, 
ci imperios necesară.

(Urmare din pag. 1)

de 
se 

in- 
La

în provincie, unii aduc argumen
tul că prin intermediul televi
ziunii se cîștigă în schimb la ca
litate : un spectacol la televizor, 
cu mari actori, o călătorie fil
mată peste hotare, transmisii 
sportive directe etc. Ceea ce, în 
bună parte, este adevărat. Și, 
totuși I în lumea întreagă se 
trage, în ultimul timp, acel clo
pot de alarmă, ce-și propune a 
preîntîmpina apariția omului cu 
o cultură însușită în pilule, a că
rei instruire nu antrenează efor
tul propriu, consultarea surselor 
originale ale culturii și instruc
ției. Jalnic ar arăta un „cunoscă
tor" al literaturii universale 
care-și trage substanța exclusiv 
din ecranizări 1

Un argument în plus îl dă, în 
acest sens, răspunsul la întreba
rea : „Ce preferați să vedeți la 
televizor ? .

„Aș dori să văd mai multe 
emisiuni muzicale, îndeosebi 
spectacole de muzică ușoară șl 
operetă. Cred că m-ar ajuta

• LA COMITETUL CENTRAL 
AL U.T.C. t-a desfășurat, ieri, 
ședința de lucru a Comisiei per
manente pentru problemele pro
fesionale și sociale ale tinere
tului de la cate. Cu acest prilej, 
membrii permanențl al Comisiei 
șl invitații au dezbătut progra
mul de activitate pentru perioa
da imediat următoare. Ca prin
cipale direcții de lucru au fost 
stabilite : generalizarea celor 
mai eficace forme șl metode de 
lucru In scopul îmbunătățirii 
activității organizațiilor U.T.C. 
privind mobilizarea tinerilor 
cooperatori, mecanizatori, spe
cialiști șl lucrători din I.A.S. la 
realizarea sarcinilor de creștere 
a producțiilor agricole, vegetale 
și animale și întărirea economl- 
co-organlzatorică a unităților [ 
continua ridicare profesională a 
tinerilor de Ia sate ; creșterea 
preocnpăril organizațiilor U.T.C 
pentru tineri; desfășurarea de 
acțiuni voluntar-patrlotioe pe 
șantierele de irigații șl comba
terea eroziunii solului, de Înfiin
țare a noi plantații sau extin
derea oelor existente, la luorărl- 
le silvice eto.

«

• PRIMUL OM DE ȘTIINȚA 
Străin, ales ca membru titular 
(Felow) al Societății inginerilor 
mecaniri din Londra, este ingi
nerul român Constantin Aramă, 
membru corespondent al Acade
miei, profesor la Institutul poli
tehnic din București. Titlul i-a 
fost acordat recent, în urma ar 
precieril de care a-a bucurat în 
rîndul specialiștilor britanici, lu
crările sale în legătură cu arde
rea In motoarele Diesel în vede
rea combaterii poluării atmosfe
rei ți cu teoria supracomprimării 
motoarelor cu benzină pentru 
autovehicule.

• PROF. DR. DOCENT. PE
TRE VANCEA, membru cores- 
fjondent al Academiei, a fost a- 
es membru de onoare al Socie

tății oftalmologilor din R. D. 
Germană, pentru activitate știin
țifică ți contribuția adusă în do
meniul oftalmologiei.

SITUAȚIA ECHIPEI REPRE
ZENTATIVE DE HANDBAL MASCULIN

Jucători talentați

te 170 000, ți au realizat pg/t- 
te 20 de milioane lei veni
turi. Anghel Constantin, Gri- 
gore Marin, Stelian Țancu ți 4(1 
alții au sărbătorit anul trecut 
20 de ani de muncă In In- 
treprindere, obținînd medalia 9 
jubiliară.

Și In viața oamenilor s-au 
petrecut multe schimbări. ™ 
Evdochia Ciocan a crescut, 
pe vremuri, 10 copii in două A 
cămăruțe. Acum toți au case- ” 
le lor, rostul lor. Sînt munci
tori, surori medicale, patru A 
fete sînt învățătoare. Ultima 
cifră trebuie reținută, căci bă- 
trînii celor patru învățătoare A 
erau în trecut neștiutori de 
carte. Și mai are ceva Evdo- — 
chia Ciocan, de care e foarte O 
mîndră : 16 nepoței, vreo cîți- 
va strănepoți, ți asta... deo- 
camdată. 9

Secretarul consiliului popu
lar comunal a ținut cu tot A 
dinadinsul să menționăm „cî- 
teva cifre". Aceste „cîteva ci
fre" erau cam multe ți spațiul 
nu ne permite să le consent- 
năm pe toate. Am reținut, însd, 
cîteva. E vorba de valoarea 
mărfurilor vîndute prin ma„ W 
gazinul comunei Andrățețti: A 
In 1964 = 4 420 000 lei; 1965 • 
“ 4 640 000 lei; în 1966 -
4 980 000 lei; 1967 —
5 420 000 lei ți în 1968 - 
5 77500 lei. In 1969, urmea
ză... 6 000 000 ți...

• CAMPIONUL MON
DIAL de box la cat. grea, 
Joe Frazier, campion ollm- 
plo la Tokio, iți va pune ti
tlul în joo în fața învingăto
rul din meciul Buster Ma
this — Jerry Ouarry. Cel doi 
țalangeri la titlul deținut de 
Joe Frazier se vor Intîlnl la 
24 martie la New York. După 
eum se știe, ca amator, Bus
ter Mathis l-a învins la punc
te pe Joe Frazier, însă nu a 
putut participa Ia J.O. de Ia 
Tokio, fiind accidentat. Ca 
profesionist. Joe Frazier l-a 
învins pe Buster Mathis, însă 
acesta speră oa a doua oară 
să triumfe în fața campionu
lui ți să-I deposedeze de cen
tură. Mathis are 135 kg.

• COMITETUL de organi
zare a campionatului mondial 
de fotbal din Mexlo a fixat 
preturile biletelor de intrare 
la Jocurile turneului final. 
Cel mal ieftin bilet va oogta 
5 pesos, iar cel mai scump 
160 de pesos.

Se apreciază că prețurile 
slnt mai mici, în comparație 
cu celelalte ediții ale cam
pionatului, inclusiv ultima 
din Anglia.

• ECHIPA DE FOTBAL 
U. T. Arad șl-a început tur
neul In Iugoslavia, jucînd cu 
formația din localitatea Sa- 
bac. Meciul s-a încheiat la 
egalitate : 3—3, după ce la 
pauză arădenii au condus cu 
2—1. Punctele echipei 
ne au fost marcate de 
de (2) șl Dumitrescu.

româ- 
Domi-

• LA BUDAPESTA,. în ca
drul „Cupei ligii europene" 
Ia tenis de masă, echipa 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul 
de 5—2 selecționata Ungariei.

„Cupa speranțelor olimpice" a reunit la start trăgători repre- 
zentind opt țări : Bulgaria, Cuba, R.P.D. Coreeană, R.D.G., Po
lonia, Ungaria, Uniunea Sovietică și România. După asalturile 
primei zile de concurs, floreta băieți șl sabia și-au desemnat 
ciștigătorii Ia individual. Floretiștii noștri ne-au rezervat sur
prize neplăcute : el nu au figurat printre cei șase finaliști al 
probei — Ursovici, Petruș și Ștefan fiind eliminați încă din se
mifinale. La sabie, unde a învins polonezul Prengowsky, un 
trăgător tinăr care și-a surprins adversarii prlntr-un excelent 
tempo, Dan Irimiciuo n-a izbutit să ciștige plerzînd asaltul de
cisiv, din baraj, cu 2—5. Astăzi, miine și duminică întrecerile 
continuă în sala Floreasca.

foarte mult la îmbogățirea cul
turii mele personale" — iată un 
răspuns nu o dată întîlnit. Evi
dent, aici avem de-a face cu o 
foarte „subțire" înțelegere a 
ceea ce se cheamă cultură. Ten
tația evazivului, a lucrului ușor, 
se face simțită și în multe alte 
răspunsuri. „Prefer filmul poli
țist, westernurile, cele de capă 
și spadă filmelor psihologice, 
pentru că îmi țin atenția încor
dată, am de învățat multe". „îmi 
place filmul erotie și de aven
turi" etc.

Invt ia pe piață ți la televi
ziune a filmelor cu 
și suspensuri și mai multe, a de
terminat la unii dintre elevi „e- 
couri" atît de prelungite, îneît 
ele au devenit „preferința abso
lută", criteriul de apreciere și 
selecție fiind, în multe cazuri, 
inexistent.

Evident, nu au lipsit răspunsu
rile lucide, dovedind maturitate 
în a privi obligațiile pe care le 
are un elev în pragul bacalau
reatului, realist în a privi viito
rul. „Mă străduieso să-mi petreo

focuri multe

Fototext : R. VIOREL

timpul liber cît mai util, pen
tru informația și formația mea 
spirituală, pentru călirea orga
nismului. Am exagerat cu tele
vizorul, priveam de-a valma, ori
ce emisiune, ajungînd să-mi ne
glijez lecțiile. Eram surescitat, 
aproape de o mare oboseală. 
Mi-am propus să privesc numai 
ceea ce mă interesează cu ade
vărat. Emisiunile de teatru, Tele- 
glob și, acum, emisiunile de pre-

Dacă actuala garnitură a echi
pei naționale nu mal are valoa
rea pe care o avea „echipa de 
aur" este pentru că nu a existat 
o continuitate între generații ; 
generația imediat următoare nu 
a mal produs elemente de mare 
valoare, sau chiar dacă a pro
dus, să zicem pe Gruia, il chiar 
dacă în ultima perioadă cînd 
F.R.H. a făcut o bună selecție 
pentru taberele de juniori ți ti
neret șl a apărut o pleiadă de 
jucători de perspectivă, promo
varea lor nu i-a mai făcut în 
mod rațional, ci forțat, fără ca 
aceștia să fie pe deplin formați 
țl ap ți pentru echipa națională. 
Acest lucru îmi întărește con
vingerea că actuala garnitură 
are resurse nebănuite de pro
gres. Desigur, prin muncă. Apoi, 
handbalul care se practică acum 
nu mal este asemănător aceluia 
care se juca în 1961-1964. Acest 
sport a evoluat enorm de mult 
In ultimii ani. în 1970. după pă
rerea mea. nu se va putea ataca 
titlul suprem numai cu aceleași 
arme folosite de noi la trecutele 
campionate mondiale (sistemele 
de joc. precizia tehnică, intuiția 
tactică s-au dezvoltat ți evolu
ează continuu). Naționala noas
tră a venit la flecare mare com
petiție cu ceva nou, în 1961 — 
apărarea ermetică, cu marcarea 
oportună a adversarilor, țl blo
carea mingilor, Îmbinată cu vi
teza de contraatac. 1964 — o 
tactică de ansamblu a echipei, 
extrem de eficientă care, pe 
lingă calitățile avute în. 1961, a 
mal adus o mulțime de combi
nații. și procedee tactice noi. în 
1967 am adus precizie șl coefici
enți sporiți în fructificarea acți
unilor avute o dată cu intrarea 
în posesia mingii, dar apărarea 
nu a făcut progresele necesare 
In comparație cu atacul.

Am făcut o privire retrospec
tivă asupra celor trei campio
nate mondiale pentru a arăta că 
în escaladarea celor două premii 
va trebui să pornim, în primul 
rînd, de la valorificarea a ceea 
ce a fost bun șl foarte bun în 
concepția de pînă acum.

Datorită posibilităților cre
ate în ultimii ani, naționala 
noastră și echipele de club au 
efectuat numeroase turnee in
ternaționale astfel că am 
exportat „handbal românesc" 
pretutindeni ajungînd la si
tuația că toată lumea cunoaște 
tactica echipe! noastre ți aproa
pe toți jucătorii noștri sînt 
foarte bine cunoscuțl de majori
tatea adversarilor. Cu toate a- 
cestea. sînt optimist în ceea ce 
privește performantele pe care 
le va obține handbalul românesc 
în viitoarele competiții de mare 
anvergură, 
tragere de 
jucătorilor

Dacă se va rmmcl cu 
inimă ți cHn partea 
si din partea antre-

ceasuri să se cheltuiască nu cu 
cele mai notabile rezultate. Ten
tația, cum au fost de acord toți, 
este mare și tăria de a rezista 
a unora, minimă.

Notînd aceste concluzii rezul
tate din anchetă, n-am dori să 
se înțeleagă că ne declarăm con
tra vizionării de către elevi a 
programului la televizor (noi în
șine, cu diferite prilejuri, am in
sistat chiar ca anumite progra-

Timpul liber
gătire a bacalaureatului. îmi fao 
timp și pentru cărțile bune, cum 
îmi fac timp pentru mici plim
bări în aer liber, care mă „re
montează" (n-am găsit alt cu- 
vînt)“.

Fără a epuiza tabloul prefe
rințelor, am insistat asupra „celor 
două ore de televizor , tocmai 
pentru că, în primul rînd, ni se 
pare exagerat ca din bugetul de 
timp pe care îl are un elev, două

me de un interes foarte larg și, 
în special dedicate vîrstei, să fie 
vizionate chiar în mod organizat 
cu clasa, cu organizația U.T.C. 
la club etc.). Cu atît mai mult, 
cu cît în cadrul programelor de 
televiziune și-au făcut loc, în ul
timul timp, emisiuni destinate e- 
levilor, circul .criind o arie te
matică de mare interes, ce a- 
daugă cunoștințe noi și de un 
real folos celor rtmilate In

avem. Cum
ii pregătim?

Prof. MIHAI PINTEA
antrenorul reprezentativei de tineret

norilor, cred că vom avea o o- 
chlpă poate chiar mal bună. 
Jucătorii de care dispunem as
tăzi sînt mal dotați fizic decît 
cei din „garnitura da aur". De 
exemplu, Gruia eate mai atlet 
decît Ivăneecu. Guneș mal pu
ternic declt Mozer. Licu, Chlcld, 
Coasă. Papp, Dumitru, mai bine 
dotați fizic declt înaintașii lor. 
Desigur, toți aceștia aint încă 
jucători neformați suficient, cu 
destul de multe lipsuri încă față 
de predecesori. Nu dispunem, e 
adevărat, de jucători de talia lui 
Telman, Covaci, Nodes, dar 
munca de formare *1 creștere a 
acestora continuă.

Aș cete Înainte de toate jucă
torilor actuali, pentru a deveni 
valori, să învețe să se odih
nească. să renunțe la plăcerile 
ce le oferă distracțiile mărunte 
(cafea, rerny. localuri, Intîlnirl), 
să lucreze mal mult, să ou aibă 
față de antrenamente o seriozi
tate de suprafață, să-și formeze 
convingerea că muncind conști
ent 5—6 ore pe zi in afara antre
namentului colectiv, pot face 
progresul necesar atingerii pla
fonului maxim al valorii. Pentru 
aceasta, este necesar ca și clu
burile ă aibă în centrul atenției 
întreaga conduită a sportivilor 
selecțlanabili : odihna, lectura, 
munca el antrenamentul. Jucă
torul selecțlonabil să fie în pre
ocupările principale ale antreno
rului de club. Antrenorul fede
ral șl antrenorii de lot să for
muleze cerințe șl obiective con
crete — fizice, tehnice, tactice, 
morale, teoretice — care să fls 
eșalonate pe perioade șl care 
urmează să fie îndeplinite pînă 
Ia viitoarea acțiune a lotului. In 
cazul că aceste obiective au fost 
îndeplinite, antrenorul șl jucăto
rul să fie stimula‘1 șl cointere
sați pentru eforturile depuse In 
plus.

Aș mal aborda o problemă, șl 
anume, aceea a tineretului, a 
schimbului de miine. Deși mul
tora 11 se va părea curios, încep 
discutarea acestui aspect por
nind de la... arbitri. între altele, 
fie spus, avem arbitri destul de 
slab pregătiți, dar nu e cazul să 
elucidăm aici această problemă. 
Conducătorii noștri de joc In 
foarte multe cazuri favorizează 
jucătorii fragili, slab pregătiți 
fizic. Aceștia ne încîntă ochiul 
în multe jocuri de campionat șl 
chiar în partidele internaționale 
susținute acasă. Insă nu o dată 
s-a dovedit că jucătorii de a- 
ceastă factură nu rezistă, sînt 
sterșl în jocurile grele din de
plasare cu miza punctelor, a re
zultatelor. Copiii, jucătorii mai 
tineri sînt tentați să-i copieze pe 
aceștia. Șl cu mai multă sau mai 
putină suplețe, istețime — dar 
fără a munci pentru e-șl dez
volta capacitățile fizice șl de e-

fort — devin handballști. Esta 
bina ca ei să știe că in handbal 
trebuie să fii și isteț dar șl pu
ternic, iar arbitrii noștri să nu 
favorizeze simulările șl să-i lase 
pe jucători să sa lupte regula
mentar cu corpul, că numai ast
fel vom avea acei handballști 
puternici de care e nevoie. Șl 
ca să revin, voi arăta că dacă 
viitorii obiectiv — C.M. din 
Franța — nu ne mal lasă răga
zul unor pregătiri In perspec
tivă, viitoarele mari competiții 
— pentru că nici ele și nici 
handbalul nu se vor termina 
niciodată — ne obligă să ne gîn- 
dim mal atent la viitoarele ge
nerații de handballști. Aici tre
buie început cu abecedarul și nu 
este bine să fie scăpate amă
nunte de învățătură pentru că 
tocmai aceste amănunte mai tîr- 
zlu vor genera lipsurile. în ul
timii ani. Federația Română ds 
Handbal a făcut o selecție mult 
mal bună pentru taberele de ju
niori și tineret, majoritatea 
celor care au fost în pregătiră 
joacă acum în echipe de divizie 
sau loturi, nu se mal Întâmplă 
situația ca acum 4—5 ani, cînd 
jucători selecționați în tabere șl 
lot. cu jocurile Internaționale în 
palmares, azi nu mal joacă 
handbal si de multe ori nu vin 
nici ca spectatori la jocuri (Bra- 
tlloveanu, Banclu, Bușe, Haue- 
ner, Gabriel eseu, Ardelea, Apos- 
tu etc.)

Cel care propun jucători pen
tru tabăra de juniori șl tineret 
să facă aceasta cu mult simț de 
răspundere. Să fie propuși jucă
tori cu gabarit șl perspectivă 
care să poată face față handba
lului modem. E necesar ca se
lecția să albă în vedere jucătorii 
cu caractere mai robuste și să
nătoase, cu preocupări serioase. 
De aceea se recomandă ca antre
norii. federația să aibă, în per
manentă. în vedere divizia șco
lară pentru că ea conține cel 
puțin 50 la sută din viitorii ju
cători de handbal ; să fie pre- 
zențl la flecare competiție oa
meni cu ochi buni de selecțio
ner. Campionatele de calificare 
pentru divizia școlară, fazele pe 
județe, trebuie să fie asistate de 
specialiști, deoarece aici se pot 
descoperi talente ce-șl au obîr- 
șla în diferitele comune și oră
șele mici : Licu e de ia Snagov, 
Guneș de la Gătaia etc. în eta
pele finale nu ajung toți cei 
care ar putea deveni valori, 
ajung de obicei echipele mal 
bine pregătite cbiar dacă nu au 
în ele jucători de perspectivă. în 
sfîrșit, cred că și în handbal ar 
fi bine să fie nominalizați spor
tivii pentru olimpiadă ca șl în 
alte sporturi șl să se înființeze 
cîteva centre olimpice de pre
gătire și formarea jucătorilor 
cu perspectivă olimpică.

școală. Printre acestea, polari- 
zînd atenția atît prin modul 
de comunicare cît și prin conți
nut : emisiunea de limbi străine, 
consultații la matematică și fi
zică, cele dedicate bacalaurea
tului. Semnul de exclamare se 
justifică, însă, atunci cînd se 
constată... tele-video-mania, a- 
tunci cînd mirajul ecranului fluo
rescent anihilează sau paralizea
ză capacitatea de acțiune în alte 
domenii. Aici ar trebui să in
tervină spiritul de selecție al 
profesorilor, al părinților care să 
preîntîmpine lipsa de discemă- 
mînt în decizia opțiunii elevilor, 
tentația spre emisiunile condi
ment.

Un lucru ni se pare cert : cău
tarea de valori, de imagini, date 
și fapte interesante, utile cultu- 
ralicește, cu substanță educativă 
și distractivă aproape în exclu
sivitate prin intermediul micului 
ecran, ni se pare a fi de foarte 
multe ori, fie rodul unei lipse 
de deprindere de a utiliza timpul 
liber în chip plurivalent, fie da
torită absenței — organizatoric

vorbind — a unor activități de 
altă natură, care să-l solicite pe 
elev acolo, în localitatea sa, tre- 
zindu-i o mai largă arie de in
terese.

...Și totuși, ni se demonstrea
ză, orașul Bacău oferă o multi
tudine de posibilități de a-ți pe
trece timpul liber în mod plă
cut și instructiv. Cei din clasa 
a Xl-a și cei care mai au cîteva 
luni pînă la bacalaureat, nu le 
cunosc pe toate, și nici nu le 
solicită izvorul. Invocarea timpu
lui scurt în cazul ultimilor — „no 
pregătim pentru bacalaureat" — 
nu stă în picioare, din moment 
ce, după propriile lor mărturi
siri, „timp liber avem". Cu aju
torul părinților, al școlii, al or
ganizațiilor U.T.C., timpul liber 
trebuie structurat pe acele axe 
ce condiționează realizarea pro
fesională, acumularea unor cu
noștințe de cultură generală te
meinice, profil etic exemplar, 
care dau o personalitate umană 
închegată, un profil spiritual per
manent deschis, la sensurile as
cendente ale existenței.



pest a
DEMONSTRAȚII 
LA ISTANBUL 

împotriva prezenței 
navelor militare 

ale S.U.A.

CONGRESUL PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN
întilnire intre

Demonstrație în Okinawa 
împotriva bazelor militare 
americane de pe această 

insulă

tovarășii Luigi Longo 

și Paul Niculescu-Mizil
Manolis Glezos - 

în stare gravă

Demonstrațiile împotriva 
prezenței în portul Istanbul a 
navei port-avion „Forestal" și 
a cinci distrugătoare din flota 
a 6-a americană din Marea 
Mediterană au continuat 
miercuri, pentru a treia zi 
consecutiv. Aproximativ 1 000 
de manifestanți, în majoritate 
tineri, au organizat o demon
strație de protest în fața pa
latului municipal scandînd lo
zinci antiamericane. Autori
tățile turcești au luat severe 
măsuri de pază în regiunea 
portului. Cordoane puternice 
de polițiști înconjoară întreagă 
această zonă. Nici un marinar 
american nu a putut coborî de 
pe vase pentru a vizita ora
șul.

S-a anunțat oficial că marți, 
în cursul violentelor ciocniri 
dintre demonstranți șl poliție, 
18 persoane au fost rănite. Po
liția a operat peste 50 de ares
tări.

Pentru mulți observatori ai evenimente
lor din S.U.A., nul 1968 a însemnat afir
marea majoră a tineretului american ca 
o forță ce joacă un rol tot mai important 
în viața politică și socială a acestei țări. 
In numeroase ocazii, tinerii Americii s-au 
aflat în primele rînduri ale celor ce s-au 
împotrivit războiului dus în Vietnam, ale 
celor ce au cerut intensificarea luptei îm
potriva segregației rasiale, pentru demo
cratizarea sistemului de învățămînt, mări
rea numărului de slujbe etc. De cîteva 
săptămîni, tineretul american participă, cu 
un avînt mereu sporit, la o nouă campanie 
politică : acordarea dreptului de vot în- 
cepînd de la vîrsta de 18 ani. Promo
toarea acestui obiectiv este o nouă orga
nizație de tineret, denumită „L.U.V." 
(„LET US VOTE" — „PERMITETI-NE SA 
VOTAM").

In fruntea organizației „L.U.V." se află 
Dennis Warren, în vîrstă de 21 de ani, 
student în drept la Universitatea din 
Stockton (California). Explicînd motivele 
care determină această campanie, lan
sată în vederea introducerii unui amen
dament la constituție, Warren a explicat 
că, în momentul d față, numai în patru 
state ale S.U.A. tinerii sub 21 de ani pot 
să voteze : Georgia și Kentuky (la 18 ani), 
Alaska (ta 19) și Havai (la 20). „Cu toate 
acestea — declară Warren — vîrsta me
die a celor ce luptă si mor în războiul 
din Vietnam este ae sub 21 de ani. Acești 
oameni sînt lipsiți de dreptul de alege 
un guvern care hotărăște dacă S.U.A. 
trebuie sau nu să participe la război".

In cele sase săptămîni care au trecut 
de la înființarea „L.U.V.", a fost între
prinsă i veritabilă ofensivă de populari
zare □ țelurilor organizației în 327 de 
colegii și 3 000 de școli superioare de pe 
întreg teritoriul S.U.A. La „cartierul ge
neral" al organizației, de la Universitatea

„Permiteți-ne 
să votăm"

• „L. U. V." TRECE LA OFENSIVĂ
• 0 COALIȚIE PE SCARĂ NAȚIONALĂ

A TINERETULUI DIN S.U.A.
Stockton, au sosit peste 20 000 de scrisori, 
în care se cer lămuriri suplimentare.

Consemnînd apariția acestei noi orga
nizații a tineretului american, revista 
„TIME" subliniază că ea _ a. luat ființă 
„într-un moment în care cîștigă tot mai 
mult teren ideile în favoarea unei refor
me a sistemului electoral național, inclu- 
zind reducerea vîrstei alegătorilor și abo
lirea Colegiului electorilor". Revista amin
tește că președintele Nixon s-a pronunțat 
în repetate rînduri, în cursul campaniei 
electorale, în favoarea reducerii vîrstei 
alegătorilor, această idee fiind susținută

■ ■■■■■■■■■■■■■■

de liderul majorității democrate în Senat, 
Mike Mansfield, și de cel al minorității 
republicane, senatorul Everett Dirksen. 
Recent, senatorul Mansfield, împreună cu 
senatorul George Aiken, au prezentat un 
proiect de rezoluție care prevede reduce
rea vîrstei alegătorilor americani la 18 ani 
și introducerea sistemului alegerii preșe
dintelui prin vot direct, pentru un man
dat de șase ani. Această rezoluție, îm
preună cu altele, cu un conținut apropiat, 
se află deja în examinarea subcomite
tului juridic al Senatului pentru amenda
mentele la constituție.

Fără îndoială, promotorii acestor schim
bări constituționale sînt conștienți de di
ficultățile pe care le au de întâmpinat, în
deosebi de reticențele manifestate de nu
meroși congresmani cu vederi conserva
toare în ceea ce privește orice modificare 
□ actualului sistem electoral. Se amintește, 
în legătură cu aceasta, că, din anul 1943, 
în Congresul S.U.A. au fost introduse 153 
de proiecte d rezoluție consacrate re
ducerii vîrstei alegătorilor la 18 ani — 
și nici una din ele nu a fost aprobată. 
Liderul organizației „L.U.V.", Dennis War
ren, este însă încrezător, exprimîndu-șl 
nădejdea că de data aceasta tinerii ame
ricani vor reuși să obțină victoria. Tn a- 
cest scop, „LET US VOTE" intenționează să 
formeze □ coaliție cu numeroase alte or- 
ganizații din S.U.A., printre care cluburile 
Tinerilor Republicani și Tinerilor Demo
crați, Asociația națională pentru propăși
rea populației de culoare, Consiliul Tine
retului American, Asociația Națională a 
Studenților, A.F.L.-C.I.O. etc. „Această coa
liție — subliniază „TIME" — va marca 
unirea, pentru prima oară, a diferitelor 
grupări ale tineretului american în scopul 
realizării unul obiectiv pe seară națio
nală".

P. NICOARA

■ ■■■■■■I
BOLOGNA 13. — Corespon

dentul Agerpres, N. Puicea, trans
mite : La Bologna, tovarășul 
Luigi Longo, secretar general al 
Partidului Comunist Italian, îm
preună cu Gian Carlo Pajetta și 
Carlo Galluzzi, membri ai Direc
țiunii P.C.L, a avut o întilnire 
cu tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Dumitru 
Petrescu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., și Andrei Ștefan, prim- 
adjunct de șef de secție al C.C. 
al P.C.R., care participă la lu
crările Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Italian.

In cadrul întîlnirii, desfășurată 
într-o atmosferă tovărășească, cor
dială, s-a exprimat satisfacția 
pentru relațiile bune, prietenești, 
existente între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Ita
lian, dorința reciprocă de dez
voltare în continuare a acestor 
relații. S-a făcut, de asemenea, un 
schimb de păreri asupra unor 
probleme ale situației internațio
nale actuale, ale mișcării comu
niste și muncitorești.

în viața politică italiană, necesi
tatea intensificării luptei pentru 
reînnoirea și progresul social al 
țării.

In acest cadru, se menționează 
lărgirea frontului unitar de luptă 
a maselor muncitoare, perspecti
vele noi ce se deschid în prezent 
ca urmare a situației politice și 
economice existente în ultimul 
timp în Italia. Printre cei care 
au luat cuvîntul joi dimineața 
s-au aflat Carlo Galluzzi, Nilde 
Jotti, membri ai Direcțiunii P.C.I., 
Massimo Caprara, membru al 
C.C., și alții. După-amiază, lu
crările congresului au continuat 
în cadrul celor patru comisii ale 
sale.

• AGENȚIA France Presse 
anunță că, în urma unor știri 
parvenite din Atena, potrivit 
cărora Manolis Glezos, aflat 
în detențiune din aprilie 1967, 
ar fi fost internat, recent, în 
stare gravă, Ia spitalul-închi- 
soare din Aghiospavlos, Aso
ciația internațională a juriști
lor democrați a dat publicității 
la Bruxelles o declarație în 
care cere punerea în libertate 
a cunoscutului ziarist și om 
politic grec. Declarația soli
cită guvernului grec să per
mită internarea Iui Glezos în- 
tr-un spital pe care îl va alege 
el.

INTÎLNIREA REPREZENTANȚILOR 
ARMATELOR STATELOR PARTICIPANTE 

LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA CUBA. — Aspect de la recoltarea trestiei de zahăr în provincia Matanzas

ORIENTUL APROPIAT
• Semnalarea unor noi incidente • La sediul O.N.LL 

continuă consultările bilaterale preliminare

• AMMAN 13 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al ar
matei iordaniene a declarat că 
de-a lungul liniei de încetare 
a focului între Iordania și 
Israel se semnalează numeroa
se incidente. El a precizat că 
la 11 februarie, în mai multe 
sectoare, forțele, lsraellene au 
deschis foc de artilerie șl mor- 
tlere asupra pozițiilor iorda
niene. Totodată, aviația israe- 
liană a bombardat în trei re
prize o serie de sectoare lan- 
sînd bombe cu napalm. Acest 
atac a provocat moartea a pa
tru soldați iordanieni, iar alți 
șase au fost răniți.

Purtătorul de cuvînt a ară
tat, în încheiere, că forțele

BOLOGNA 13 — Corespon
dentul Agerpres. N. Puicea, tran
smite : Cel de-al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist Italian 
își continuă lucrările. Afirmîn- 
du-și adeziunea față de tezele 
expuse în raportul lui Luigi 
Longo, delegații care au luat cu
vîntul în ședința de joi dimineață 
au subliniat rolul și forța P.C.L

iordaniene au deschis focul 
pentru a anihila atacul israe- 
lian.

• TEL AVIV 13 (Agerpres). 
•— un purtător de cuvînt mi
litar israelian a declarat la 
Tel Aviv că are loc o recru
descență a incidentelor de-a 
lungul liniei de încetare a fo
cului iordaniano-israeliene. El 
a afirmat că la 11 februarie 
forțele iordaniene au supus în 
repetate rînduri unui bombar
dament de artilerie și mortie- 
re pozițiile de pe malul vestio 
al Iordanului și în Deșertul 
Arava. în încheiere, el a ară
tat că partea israeliană a ri
postat, utilizînd șl aviația pen
tru a reduce la tăcere artile
ria iordaniană.

Anunțată cu mai bine de 
șapte luni în urmă, intenția 
regimului rhodesian de a se 
.autolegaliza" pe deplin prin 

promulgarea unei noi consti
tuții va fi tradusă în practi
că în scurt timp. Făcînd cu
noscută această hotărîre a 
reeimului său. Ian Smith a 
subliniat intr-un mesaj ra
diotelevizat că guvernul 
elaborează un proiect de 
text al unei noi constituții 
pe care speră că îl va supu
ne în luna mai referendumu
lui populației albe.

BERLIN 13 (Agerpres). — In 
Republica Democrată Germană 
a avut loc o întilnire a reprezen
tanților forțelor armate ale sta
telor participante la Tratatul de 
la Varșovia, condusă de coman
dantul suprem al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, mareșa
lul Uniunii Sovietice I. I. Iaku- 
bovski.

La întilnire au participat : din 
partea Armatei Populare Bulgare 
— șeful Statului Major, general
colonel A. G. Semerghiev ; din 
partea Armatei Populare Ceho
slovace — ministrul adjunct al 
apărării naționale, gcneral-loco- 
tenent A. Multa ; din partea Ar
matei Populare Naționale a R. D. 
Germane — locțiitorul ministru
lui apărării naționale, general- 
locotenent S. Weiss ; din partea 
Armatei Poloneze — ministrul

adjunct al apărării naționale, ge
neral de divizie T. Tuczapski; 
din partea Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România — 
primul adjunct al ministrului for
țelor armate, șeful Marelui Stat 
Major, general-colonel Ion Gheor- 
ghe ; din partea Armatei Popu
lare Ungare — locțiitorul minis
trului apărării naționale, general- 
maior I. Olah ; din partea Forțelor 
Armate ale U.R.S.S. — locțiitorul 
comandantului suprem al forțelor 
terestre, general de armată N- P. 
Lașcenko.

Intîlnirea s-a desfășurat în spi
ritul prieteniei frățești și colabo
rării forțelor armate ale statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Ministrul apărării naționale al 
R. D. Germane, general de ar
mată H. Hoffmann, a oferit o re
cepție în cinstea participanților la 
întilnire.

Cuvîntarea 

lui 0. Cernik

O pagină întreagă 
din .,Guardian" a fost 
consacrată faimosului 
avion „Concorde". O 
pagină întreagă în
seamnă o publicitate 
pe care orice firmă 
și-o poate dori, mai 
ales cînd ziarul care 
și-a oferit coloanele 
arc audiența lui „Guar
dian". Numai că „pă
rinții" avionului n-au 
avut motive de bucu
rie. Pagina din „Guar
dian" a fost plătită de 
adversarii proiectului 
„Concorde", care și-au 
propus să demonstre
ze opiniei publice că 
avionul acesta repre
zintă o afacere neferi
cită prin costul sau 
enorm. La capitolul 
finanțe, englezii sînt 
deosebit de sensibili 
pentru că vislcria lon
doneză nu se află în 
tr-o situație străluci
tă. In privința aceasta, 
chiar controlorul ge
neral al bugetului bri
tanic, Bruce Fraser, a 
adus — prin raportul 
prezentat în Camera 
Comunelor — certe 
servicii celor ce com
bat „Concorde“-ul. 
Distinsul controlor a 
divulgat faptul puțin 
agreabil că avionul 
supersonic de pasageri 
va costa suma de 
570 000 000 lire ster-
1 i n e, adică cu 
70 000 000 în plus față 
de prevederile inițiale. 
Scumpirea produsă

își are cauzele — afir
mă Bruce Fraser — în 
„lipsa unui control 
eficace, subestimarea 
proiectului inițial, nu
meroasele revizuiri a- 
duse ulterior proiec
tului precum și în 
proasta administrare 
a societăților răspun
zătoare de realizarea 
avionului".

Adversarii Iui „Con
corde" s-au grupat în- 
tr-o asociație din care 
fac parte profesori

că. Desigur, argumen
tele din această cate
gorie au fost respinse 
cu relativă ușurință 
de tehnicienii Iui „Cen- 
corde", după cum au 
putut fi respinse — 
cu mai multă sau mai 
puțină convingere — 
afirmațiile privind în- 
lîrzierile în construc
ție sau defectele de or
din calitativ ale apa
ratului. SUNDAY TE
LEGRAPH afirmase

Adversarii lui

„Concorde"

universitari, parlamen
tari, ziariști și scriitori, 
în fond, opoziția lor 
se referă nu numai la 
„Concorde", ci la toate 
aparatele supersonice. 
După cum aflăm din- 
tr-o corespondență 
publicată de LE 
MONDE, printre ar
gumentele avansate 
de „anti-Concorde“ 
se află și denunțarea 
primejdiei pe care 
zgomotul și poluarea 
atmosferei o presupun 
pentru sănătatea publi

că în construcția avio
nului ar fi fost desco
perită o gravă eroaro 
de concepție. Au ur
mat prompte și furtu
noase dezmințiri nu 
numai pe malurile Ta- 
misci. ci si pe cele ale 
Senei. SUNDAY EX
PRESS a afirmat că 
zborul de încercare al 
avionului „Concorde" 
este întârziat din mo
tive de ordin politic. 
„Intr-un hangar din 
împrejurimile Bristo
lului se află un avion 
nou, cu calități remar
cabile — scria SUN

DAY EXPRESS. Nu 
există nici un motiv 
tehnic pentru care el 
nu ar putea zbura 
mîine sau chiar astăzi. 
Mai mult, el ar fi pu
tut să facă primul zbor 
cu o lună în urmă".
Dar ziarul britanic a-
firmă că guvernul de 
la Londra dorește ca
prototipul francez să
fie cel care va zbura 
mai întîi „ca un gest 
prietenesc față de 
Franța" (în speranța 
că porțile Pieții Co
mune se vor deschide 
mai repede). Iarăși 
s-au făcut auzite ner
voase dezmințiri. Alții 
au vorbit despre faptul 
că francezii au prefe
rat echipament de 
navigație american în 
locul celui produs în 
insulele britanice. A 
fost, apoi, rîndul fran
cezilor să pună punc
tul pe i.

Afacerea „Concorde" 
a azvîrlit sămînța dis
cordiei chiar și în sînul 
guvernului. Jenkins, 
sprijinit de Barbara 
Castle și Callaghan, ar 
încerca să obțină anu
larea proiectului al 
cărui apărător princi
pal este Wedgwood 
Benn, ministrul tehno
logiei. S-ar părea, to
tuși, că adversarii lui 
..Concorde" se găsesc 
în întîrziere. Probabil, 
decolarea avionului 
nu va mai putea fi îm
piedicată.

M. RAMURA

PRAGA 13 (Agerpres). — Ol- 
drich Cernik, președintele guver
nului R. S. Cehoslovace, a parti
cipat la adunarea activului de 
partid de la uzinele de țevi ale 
combinatului metalurgic Gott
wald. Luînd cuvîntul, el a rele
vat că liniștea în țară și încrede
rea în conducerea partidului și 
statului sînt necesare pentru cre
area unor astfel de condiții în 
care să se poată atinge un nivel 
superior de drepturi și libertăți 
democratice față de cel din tre
cut. „Noi trebuie să construim 
sistemul politic pe principiile 
marxism-leninismului și să respec
tăm totodată particularitățile dez
voltării noastre, tradițiilor și con
dițiilor naționale", a spus Cernik. 
El a subliniat, de asemenea, că 
forța politică a partidului trebuie 
să constea în puterea de atrac
ție a ideilor și în exemplul comu
niștilor.

• KAI Uwe von Hassel, noul 
președinte al Bundestagului 
vest-german. a anunțat că Adu
narea Federală a R.F. a Germa
niei urmează să fie convocată 
— așa cum s-a stabilit inițial — 
la 5 martie a.c. în Berlinul 
occidental, pentru alegerea nou
lui președinte al republicii. 
După cum se Știe. U.R.S.S. și 
R.D. Germană au formulat pro
teste împotriva acestei hotărîri 
a autorităților vest-germane.

Von Hassel a făcut această 
comunicare pe baza consultări
lor pe care le-a avut cu cance
larul Kiesinger, ministrul de 
externe Willy Brandt, cu liderii 
grupurilor parlamentare vest- 
germane, precum și cu primarul 
Berlinului occidental. Klaus 
Schutz.

• AGENȚIA P.A.P. a dat pu
blicității o declarație în care, 
din împuternicirea guvernului 
R.P. Polone, protestează împo
triva Intenției autorităților 
R.F. a Germaniei de a organiza 
alegerea șefului statului vest- 
german pe teritoriul Berlinului 
occidental.

• La New Delhi 
au fost date publici
tății rezultatele par
țiale ale alegerilor 
pentru adunările le
gislative din patru 
state din nordul In
diei : Bengalul de 
vest, Uttar Pradesh, 
Bihar și Pendjab. In 
Bengalul de vest, 
unde alegătorii tre
buie să desemneze 
280 de reprezentanți, 
sînt cunoscute 214 re

zultate. Alianța parti
delor de stînga a ob
ținut 154 de locuri, 
dintre care 60 apar
țin Partidului comu
nist. Partidul Con
gresul Național nu a 
obținut debit 44 de 
locuri, înregistrînd 
mari pierderi față de 
alegerile precedente. 
In statul Uttar Pra
desh, 208 locuri din 
425, cît reprezintă to
talul deputaților aleși, 
au fost cîștigate de

Partidul Congresul 
Național Indian, iar 
în statul Bihar, ace
lași partid a obținut 
88 de locuri din 228 
de rezultate cunos
cute. Adunarea legis
lativă din Bihar are 
318 deputați. In sta
tul Pendjab, partide
le naționaliste Shiv 
Sena și Hindu 
au obținut majorita
tea, Partidul Congre
sul Național Indian 
fiind înfrînt.

• La sediul O.N.U. au conti
nuat miercuri consultări bilate
rale preliminare între reprezen
tanții celor patru mari puteri, 
în scopul găsirii mijloacelor de 
sprijinire a misiunii dr. Gunnar 
Jarring, reprezentantul special 
al secretarului general al O.N.U. 
în Orientul Apropiat. Cu acest 
prilej, ambasadorul S.U.A. la 
O.N.U., Charles Yost, s-a întâl
nit cu ambasadorul Franței, Ar-
mand Berard. Se așteaptă ca
aceste consultări bilaterale să
mai continue o perioadă de
timp.

• Potrivit unor surse bine in-

Convorbirile cvadripartite 

in problema Vietnamului

Ieri a avut loc a patra ședinfâ plenară
Joi după-amiază s-au 

desfășurat Ia Paris lu
crările celei de a patra 
ședințe a Conferinței de 
Ia Paris asupra Vietna
mului.

Primul vorbitor a fost șeful 
delegației saigoneze, Fam Dang 
Lam. Intervenția sa a fost axată 
pe repetarea cererii de a se în
cepe discutarea problemelor de 
fond prin stabilirea unor măsuri 
care să ducă la restabilirea zonei 
demilitarizate și instituirea unui 
control internațional eficace.

Șeful delegației S.U.A., Cabot 
Lodge, care a urmat la cuvînt, a 
susținut „legalitatea" regimului 
saigonez și în consecință nimic 
nu poate fi rezolvat fără apro
barea sa.

In intervenția sa, șeful dele
gației F.N.E., Tran Buu Kiem, 
a subliniat că obstacolul princi
pal de care se lovește conferința 
de la Paris în căutarea unei so

luții politice corecte în proble
ma Vietnamului de sud rezidă în 
faptul că S.U.A. nu au renunțat 
să urmărească realizarea scopuri
lor lor agresive și de menținere 
a administrației de la Saigon ca 
instrument pentru realizarea poli
ticii lor în Vietnamul de sud. 
Atîta timp cit această situație va 
persista, a declarat el, poporul 
sud-vietnamez va continua să 
lupte pentru independența și li
bertatea sa reală.

A luat apoi cuvîntul Xuan 
Tliuy, șeful delegației Republicii 
Democrate Vietnam, care a adus 
critici poziției susținute de dele
gația americană. El a adus argu
mente din care reiese clar că 
Statele Unite nu au respectat 
dreptul Ia autodeterminare al 
populației sud-vietnameze și au 
deformat spiritul și litera acor
durilor de la Geneva din 1954, 
cu scopul de a continua agresiu
nea americană împotriva Vietna
mului.

• Intr-un comunicat mili
tar dat publicității la Umua- 
hia, se arată că forțele bia- 
freze continuă ofensiva spre 
Port Harcourt și regiunea pe
troliferă Ahoada. Biâfrezii au 
înaintat, marți, peste zece ki
lometri pe ruta Owerri — 
Port Harcourt. Comunicatul 
adaugă că, în cursul luptelor 
din aceste zone, forțele bia- 
freze au capturat o impor
tantă cantitate de arme și e- 
chipament militar.

Liderul biafrez, Adumegwu 
Ojukwu, declarase luni că 
forțele biafreze se aflau la a- 
proximativ 30 km de impor
tantul centru strategic și ad
ministrativ, Port Harcourt.

• IN orașul pakistanez Laho
re, a avut loc joi o demonstra
ție la care au participat peste 
25 000 de muncitori, organizată 
la chemarea Sindicatului mun
citorilor feroviari. Demonstran
ții au cerut majorarea salarii
lor. restabilirea libertăților 
muncitorești, naționalizarea tu
turor capitalurilor străine. îm
bunătățirea condițiilor de viață.

CONVORBIRI
CHINO-CANADIENE

• UN purtător de cuvînt al 
ambasadei canadiene în Suedia 
a anunțat că la Stockholm au 
început convorbiri între repre
zentanții diplomatici ai Republi
cii Populare Chineze și Canadei 
in vederea stabilirii relațiilor 
diplomatice dintre cele două 
țări.

Guvernul suedez a arătat în
tr-o declarație că a fost infor
mat despre existența acestor 
contacte, dar că nici un repre
zentant suedez nu a participat 
ji nu va participa la ele.

SĂRBĂTOARE ÎN BIRMANIA
• SĂRBĂTOAREA națională 

birmaneză — Ziua Uniunii bir
mane — a fost celebrată la 12 
februarie în întreaga țară. Mani
festațiile principale s-au desfă
șurat în orașul Mandalay, unde 
a avut loc o adunare festivă, 
Ia care au participat membri ai 
guvernului Uniunii birmane și 
peste 1 300 de delegați și oaspeți 
din toate regiunile țării. In fața 
celor prezenți a fost citit me
sajul adresat de generalul Ne 
Win, președintele Consiliului 
revoluționar al Uniunii Birmane, 
în care se subliniază necesitatea 
întăririi permanente a unității 
naționale, în vederea consoli
dării independenței politice și a 
suveranității țării.

ULTIMA VERIFICARE
A NAVEI „APOLLO - 9"

• LA Cape Kennedy a început 
ultima verificare a navei cosmi
ce „Apollo-9“, care urmează să 
fie lansată la 28 februarie pen
tru un zbor în jurul PămSntuIui. 
F.ste vorba de executarea tutu
ror operațiilor legate de lansa
rea navei, cu excepția pornirii 
motoarelor rachetă.

In cursul zborului navei 
,,Apollo-9‘‘. cosmonauții James 
McDivitt, David Scot și Russell 
Schweickart vor încerca pentru 
prima oară în condițiile spațiu
lui toate instalațiile vehiculului 
cosmic de pe care urmează să 
debarce pe Lună, probabil în iu
lie. primii costnonauți americani.

• IN sala cinematografului 
„Agdal" din Rabat a avut loc o 
seară consacrată artei plastice 
românești. Au fost prezentate 
cu această ocazie filmele „Co
moara", „Tradiții maramure
șene", „Theodor Aman" și 
„Brâncuși".

A fost de față Gh. Radu, în
sărcinatul cu afaceri a.i. român 
în Maroc.

formate citate de agenția Franca 
Presse, se pare că Marea Brita- 
nie a acceptat să livreze Israe
lului tancuri de tipul „Centuri
on". Autoritățile britanice refuză 
însă să confirme sau să dezmintă 
aceste zvonuri — procedeu do 
altfel folosit curent în asemenea 
împrejurări.

Ministerul Apărării a confir
mat totuși că generalul Zvi Tsur, 
ministru adjunct al apărării din 
Israel, a avut la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, în cursul unei vizi
te particulare la Londra, convor
biri cu ministrul britanic al apă
rării, Denis Healey. Comunicatul 
oficial precizează lapidar că 
„convorbirile s-au referit la ches
tiuni de interes comun".

In legătură cu aceste zvonuri, 
la Londra se reamintește că Ma
rea Britanic a livrat deja Israe
lului tancuri „Centurion" și că, 
avînd în vedere că armata brita
nică este dotată în prezent cu 
noile tipuri de tancuri „Chief
tain", s-ar putea ca livrările de 
tancuri model ..Centurion" să 
continue.

• IN suburbia pariziană Vitry- 
sur-Seine a avut loc, joi, ple
nara C.C. al Partidului Comu
nist Francez. Pe ordinea de zi 
a plenarei a figurat un singur 
punct : stabilirea poziției parti
dului față de referendumul care 
va avea loc în primăvară asupra 
reformei regionale și a Senatu
lui. Raportul asupra acestei pro
bleme a fost prezentat de Etienne 
Fajon, membru al Biroului Poli
tic al partidului. La sfîrșitul ple
narei, Etienne Fajon a declarat 
presei că C.C. al P.C.F. a hotă- 
rît să cheme pe toți francezii să 
răspundă „NU" la referendum. 
Motivînd această hotărîre, el a 
declarat că partidul comunist, 
deși partizan al unei reforme re
gionale cu caracter democratic, 
este ostil proiectului care urmea
ză să fie supus spre aprobare 
sufragiului universal cu prilejul 
acestui referendum.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA) București, Piața „Sctnteil", TeL 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele »e fac la oficiile poștale și difuzorli din întreprinderi șl Instituții. Tiparul: Combinatul poligrafic „Casa Scînteii' 40.362


