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a ridicării potențialii

ALEXANDRU PUIU
doctor în economie

Unul dintre importantele obiective ale actualului plan cin
cinal îl constituie crearea condițiilor pentru introducerea în cir
cuitul economic a noi materii prime, valorificarea superioară, 
eficientă, a resurselor fării. Valorificarea superioară a resur
selor materiale este o necesitate de primă însemnătate a eco
nomiei noastre naționale, deosebit de pregnantă în etapa ac
tuală, în care accentul maior, cum se sublinia la Plenara C.C. 
al P.C.R. din 16—17 decembrie anul trecut, trebuie pus, în con
tinuare, pe economisirea metalului, a combustibilului și ener
giei, pe valorificarea superioară a lemnului și fibrelor textile 
— resurse de mare importanță 
a economiei naționale.

pentru dezvoltarea ascendentă
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit, luni 17 fe
bruarie 1969, pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al

Uniunii Sovietice Ia București, 
A. V. Basov, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovără
șească.

i MARTIE i
TARA SE

PREGĂTEȘTE
Valorificarea superioară ■ 

resurselor naturale constituie 
o caracteristică de bază a dez
voltării economiei noastre so
cialiste, un factor esențial în 
ridicarea potențialului econo
mic al țării, în crearea unei 
mase crescînde de valori de 
întrebuințare, care să satisfacă 
necesitățile producției și ce
rințele populației, să se în
scrie cu valori înalte în cir
cuitul internațional al bunuri
lor materiale.

Progresele înregistrate în 
1968 în dezvoltarea economi
că și, în primul rînd, în creș
terea cantitativă și calitativă 
a producției materiale, atestă 
cu pregnanță afirmarea tot 
mai puternică a României so
cialiste ca o țară cu econo
mie dinamică, în plin proces 
de modernizare și maturizare, 
în 1968, producția globală in
dustrială — se arată în Co
municatul cu privire la în
deplinirea planului de stat de 
dezvoltare a economiei națio
nale pe 1968 — a crescut cu 
11,6 la sută față de 1967, și 
cu 41,8 la sută față de 1965, 
sarcinile planului de stat fiind 
depășite cu peste 1 miliard de 
Iei. Comunicatul relevă, de a- 
semenea, că ritmul mediu a- 
nual al producției globale in
dustriale, în perioada 1966— 
1968 a fost de 12,3 la sută, față 
de 10,7 Ia sută prevăzut prin 
planul cincinal pentru această 
perioadă. Pe baza unui ase
menea ritm s-a consolidat po
ziția industriei ca ramură 
conducătoare în ansamblul e- 
conomiei naționale.

Hotărîtoare pentru obține
rea acestor succese a fost con
tinuarea în ritm susținut a 
Industrializării socialiste — pe 
care Congresul al IX-lea a si
tuat-o în centrul politicii eco
nomice a partidului. Elocvent 
este faptul că ritmurile cele 
mai înalte au fost realizate 
în ramurile industriale ho
tărîtoare și care asigură valo
rificarea superioară a materi
ilor prime și exercită o funcție 
esențială în creșterea nivelu
lui de trai al oamenilor mun
cii.

Realizările acestor trei ani 
ai cincinalului ne arată că ve
nitul național — indicator sin
tetic al întregului efort eco
nomic, a crescut față de 1965 
cu peste 26 la sută și, pe a- 
ceastă bază, statul a putut in-

vesti însemnate fonduri pen
tru dezvoltarea ramurilor ho- 
tărîtoare ale economiei națio
nale.

Ca și în anii precedențl, di
namismul economiei naționale 
a fost asigurat în 1968 prin 
înfăptuirea unui volum im
portant de investiții din fon
durile centralizate ale statu
lui — 58,1 miliarde lei — care, 
împreună cu cele realizate îi 
primii doi ani ai cincinalului, 
depășesc investițiile realizate 
în întreaga perioadă 1950— 
1960. Din totalul fondurilor de 
investiții alocate industriei, în 
perioada 1951—1968, lucră
rile geologice ocupă o ponde
re de circa 10 la sută — una 
dintre cele mai ridicate din 
Europa, iar în actualul cin-

DE ALEGERI
Pregnante manifestări

ale responsabilității cetățenești
Casa de cultură a tineretu

lui din sectorul IV a găzduit 
luni după-amiază întîlnirea 
dintre alegători și acad. Șer- 
ban Țițeica, vicepreședinte al 
Comitetului pentru energie 
nucleară, candidat în circum
scripția electorală nr. 8 — 
Baba Novac, pentru alegerile 
de deputați în Marea Aduna
re Națională.

întîlnirea a prilejuit un am
plu schimb de păreri asupra 
înfăptuirilor realizate în ulti
mii ani în acest cartier, asupra

(Continuare tn pag. a IlI-a)

noilor obiective cu care ur
mează a fi dotată această 
zonă a Capitalei pentru îm
bunătățirea continuă a 
țiilor de muncă și de 
ale cetățenilor.

★
în sala de festivități 

treprinderii „Filatura 
nească de bumbac", numeroși 
cetățeni au participat la întîl
nirea cu 
directorul 
unelte și 
candidat 
electorală 
pentru alegerile de deputați 
în Marea Adunare Națională.

Cu îndreptățită mindrie un 
mare număr de vorbitori au 
trecut în revistă succesele ob
ținute de oamenii muncii din 
patria noastră, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
au relevat condițiile create 
pentru îmbunătățirea conti
nuă a nivelului de trai, ma
terial și socjal-cultur.al al celor 
ce muncesc.

★
Sătenii din Cosmești și din 

comunele învecinate s-au în- 
tîlnit cu tov. Anton Moisescu,

condi- 
viață

a în-
româ-

ing. Aurel Bozgan, 
Fabricii de mașini- 
agregate București, 
în circumscripția 

nr. 2 — Pantelimon,

președintele Societății de Cruce 
Roșie, membru al C.C. al 
P.C.R., candidat în alegerile 
de deputați în Marea A- 
dunare Națională în circum
scripția electorală nr. 11 Nico- 
rești. Numeroși alegători au 
reliefat cu acest prilej re
alizările care au schimbat 
în ultimii ani înfățișarea 
satelor și potențialul lor eco
nomic, precum și hotărîrea de 
a-și da votul candidaților 

Unității Socialiste, 
serie 
cetă-

da
Frontului
Ei au făcut totodată o 
de propuneri de interes 
țenesc.

♦
Fabrica de confecții 

Brăila a fost gazda unei 
nice întîlniri de lucru dintre 
alegători și tov. Ion Cîrcei, 
membru al C.C. al P.C.R., care 
candidează în circumscripția 
electorală nr. 3 Brăila-vest, 
pentru alegerile fie deputați 
în Marea Adunare Națională. 
Cu acest prilej, numeroși ale
gători au vorbit despre succe
sele repurtate în anii construc
ției socialiste și s-au referit

din 
rod-

(Continuare în pag. a V-a)

ACȚIUNI ALE
ORGANIZAȚIILOR U.T.C.

CREȘTEREA RINDURILOR ORGANIZAȚIEI PRESUPUNE

receptivitate maximă fată
DE DORINȚA TINERILOR DE 

A DEVENI IITECIȘEI
Considerentele ce fac din atragerea și cuprinderea în or

ganizația U.T.C. a noi și noi tineri o preocupare căreia nu 
doar organele U.T.C., ci fiecare organizație, fiecare utecist 
trebuie să i se dăruiască cu maximă răspundere și perseve
rență, sînt mai mult decît evidente. Creșterea rindurilor or
ganizației U.T.C. nu este un obiectiv vizînd doar sporire^ 
capacității sale de acțiune, de influență pozitivă in viața 
și munca unei mase cît mai largi de tineri de la orașe și 
sate ; dat fiind că titlul de utecist este o calitate care se 
dobindește între anumite limite de virstă, împrospătarea 
neîntreruptă a rindurilor este, pentru Uniunea Tineretului 
Comunist, așa cum s-a subliniat și la ultima plenară — din 
decembrie — a C.C. al U.T.C., o chestiune de primă însem
nătate. Criticînd neconcordanța dintre importanța acestui 
obiectiv și preocupările unor organe și organizații U.T.C., 
precizînd măsurile ce se impun, lucrările plenarei au evi
dențiat, cu exemple revelatoare, posibilitățile practic nelimi
tate pe care Ie arc, în această direcție, fiecare organizație. 
Șantierele dc construcții au fost menționate în primul rînd. 
Prin afluxul neintrerupt de forță de muncă, recrutată în
deosebi dintre tineri, acestea oferă organizațiilor U.T.C. 
resurse din cele mai vaste în creșterea și întărirea continuă 
a efectivului lor. Propunindu-ne să urmărim modul cum se 
realizează măsurile stabilite de Plenara C.C. al U.T.C. din 
decembrie, am poposit pe citeva șantiere de construcții.

• In agenda de activități 
a organizațiilor U.T.C. din 
județul Galați, desfășurate 
în întîmpinarea alegerilor 
de la 2 martie, întîlnirilor 
dintre tineri și activiști de 
partid, dintre cei ce votează 
pentru prima oară și can
didați ai Frontului Unității 
Socialiste — întîlniri care 
continuă și în prezent — 
li s-au adăugat ample dez
bateri pe marginea Ma
nifestului Frontului Unită
ții Socialiste, sub forma 
unor simpozioane care s-au 
desfășurat la Șantierul 
Naval, întreprinderile de 
construcții 1 și 5 Galați, 
I.R.A. Tecuci, comunele 
Tulucești, Slobozia Cona- 
chi, Buciumeni și altele. In 
cadrul emisiunilor „Tine
rețe, entuziasm, pasiune", 
care au loc cu regularitate 
la stațiile de amplificare 
de Ia Șantierul Naval, La
minorul și întreprinderea 
Textilă din Galați, precum 
și la Fabrica de conserve 
Tecuci, s-a vorbit pe 
despre drepturile de 
se bucură tineretul în

tul nostru socialist, li s-a 
dat cuvîntul unor tineri 
care au împlinit vîrsta de 
18 ani și care vor vota, la 
2 martie, pentru prima 
oară. In alte părți, la Cer- 
țești, Cudalbi, Munteni, 
Corni, Măstăcani, Suceveni, 
Băneasa, formații artistice 
de tineret prezintă, pe sce
nele căminelor culturale, 
bogate programe dedicate 
alegerilor, care atrag, seară 
de seară, sute de spectatori. 
Alte grupuri de tineri, 
constituite în colective, a- 
jută consiliile populare co
munale în desfășurarea 
campaniei electorale, luînd 
în răspunderea lor directă 
afișarea materialului de 
propagandă, îngrijirea și 
păstrarea lui în bune con
diții, precum și amenaja
rea unor colțuri documen
tare, care să vorbească ce
tățenilor, prin cifre și ima- I 
gini, despre realizările co
munei și județului lor.

Raid prin șantierele

de construcții din:

• DEVA

• CRAIOVA

• ARAD

privind modul în care se

îndeplinesc hotăririle

Plenarei C.C. al U.T.C,

din decembrie 1968
(Citiți, în PAGINA A III-A a ziarului, 

raidul realizat de corespondenții noștri 
AL. BALGRADEAN, V. RAVESCU, I. D. 
DANCEA).

(Agerpre»)
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Imagine din noua geografie a lașului: zona industrială
Foto: ACERPRES

REALIZAREA DE CĂTRE TOȚI TINERII A NORMELOR DE PRODUCȚIE

ETALON AL EFICIENTEI
ACTIVITĂȚII EDUCATIVE

Ocupîndu-se de modul în care 
tinerii își realizează noftnele de 
producție, Teodor Josan, ingine
rul șef al Uzinei mecanice din 
Cugir, făcea următoarea remarcă:

— Totul — spunea -el — de
pinde de preocuparea și atenția 
cu care sînt înconjurați tinerii. 
Dacă această preocupare există, 
în scurt timp tinerii sînt în stare 
să facă salturi spectaculoase, de
venind oameni de bază ai uzi
nei...

Viorel Seni, secretarul Comi
tetului de partid al secției Me
canică II, în cadrul căreia se 
produc cunoscutele mașini de cu
sut casnice și industriale, par
ticipant la discuții, susține cu un 
exemplu concret această afirma
ție :

— Cine credea că tînărul Du
mitru Ardeleanu, de la atelierul 
Mare I, va deveni vreodată mun
citor fruntaș ? După angajare se 
afla mereu sub normă. Datorită 
însă atenției și grijii pe care le-au 
manifestat față de el organiza
ția U.T.C., maiștrii, conducerea 
secției, el a reușit ca treptat să 
se încadreze în ritmul de muncă 
al celorlalți. Astăzi își depășește 
norma cu cca 25 la sută, deve
nind un nume binecunoscut în 
uzină...

Ne-au fost relatate și alte nume

de tineri care au cunoscut o tra
iectorie asemănătoare. La atelie
rul de Axe sau la cel de Montaj, 
de luni de zile nu se mai înregis
trează nici un tînăr sub normă... 
Dar această realitate este parti
culară în Uzina Cugir și se cir
cumscrie doar la perimetrul a- 
cestor secții. Pentru că la fontă, 
de exemplu, în luna inauarie, din 
44 de tineri, 8 au rămas sub 
normă... La fel se prezintă lucru
rile și la atelierele de Biele și 
greifer. In decembrie, tinerii Ion 
Nasta, Ion Arhangelovic, Ana 
Baltă și alții și-au realizat nor
mele doar în proporție de 54—79 
la sută.

Evident, faptul că la unele 
locuri de muncă se mai întîlnesc 
tineri care nu reușesc de la în
ceput să-și îndeplinească sarci
nile de producție nu e un lucru 
atît de surprinzător. Primenirea 
forței de muncă, atragerea de noi 
cadre în producție, mulți lucrînd 
pentru prima dată în uzină e în
soțită, inevitabil, de unele cazuri 
de neîndeplinire a normelor. Sur
prinzător este, însă, faptul că a- 
cești tineri sînt lăsați să se „des
curce" singuri, că integrarea lor 
profesională nu este urmărită cu 
atenție de cei în drept să o 
facă, că nu se intervine operativ 
pentru înlăturarea acelor cauze

care determină nerealizarea nor
melor. Iar aici, în acțiunea da 
integrare profesională, organiza
ția U.T.C. ar trebui să aibă o in
tervenție substanțială. Ca să in
tervii, însă, este obligatorie cu
noașterea fiecărui caz în parte, 
descifrarea factorilor ce fac difi
cilă la unii tineri îndeplinirea 
normelor.

Aflînd de la noi realitatea a- 
mintită, ION SUCHIANU, secre
tarul comitetului U.T.C. pe secție 
a rămas atît de surprins de parcă 
atunci ar fi intrat pentru prima 
dată în uzină 1 Ne-a mărturisit că 
n-a ținut o evidență a tuturor 
tinerilor din secție care au rămas 
sub normă. E limpede, prin ur
mare, de ce un asemenea obiectiv 
nu figurează în programul de 
activități al comitetului. El se 
află, în schimb, înscris în progra
mul de activități al comitetului 
coordonator. Să vedem cum. „Pe
riodic, se spune în acest docu
ment, se vor analiza cauzele rămî- 
nerilor sub norma'.

Analizat mai atent, paragra
ful respectiv se dovedește a fi 
o simplă fază de circumstanță.

B. ALEXANDRU

(Continuare în pag. a lll-a)

i SUMAR
D. M.

(Continuare în pag. a V-a)
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SPORT

CASELE MEMORIALEInterior la casa memorials 
„Mihail Sadoveanu" de la 

Neamț

UN FACTOR IMPORTANT
AL EDUCAȚIEI

Intr-o etapă plină de efervescentă a proce
sului de valorificare a moștenirii noastre cultu
rale, este firesc să intre în aria largă a dezba
terilor CASELE MEMORIALE. Statul alocă fon
duri pentru înființarea, organizarea ori reor
ganizarea acestor case ; la rindul lor, cetățenii, 
tineretul manifestă un mare interes față de exis
tența și organizarea acestora. In aceste con
diții, credem că eforturile celor care se ocupă 
în chip direct cu organizarea întregii rețele a 
caselor memoriale trebuie orientate spre pro
blemele de conținut, de reflectare adecvată și, 
f>e cit se poate, completă a imaginii persona- 
ităților culturale, artistice, științifice. Este sigur 

că aici se pun o serie de chestiuni de specia
litate, de mod de organizare corespunzător exi
gențelor și soluțiilor moderne pe plan mondial. 
Dar tot atît de însemnată este și necesitatea

PATRIOTICE
fu-consultării istoricilor culturii și artei asupra 

turor acestor chestiuni. Pentru că, să dăm exem
plul cel mai elocvent, nu se poate imagina o 
adevărată casă memorială Eminescu fără să 
ținem seama de sugestiile extrem de prețioase 
ale celui care i-a ridicat marelui poet un ade
vărat monument : Perpessicius. In general 
vorbind, socotim că istoricii, criticii, scriitorii în
șiși pot da sugestii demne de luat în consi
derație. Fapt pentru care începem publicarea 
lor, concomitent cu solicitarea unui reprezentant 
al sectorului muzeelor și caselor memoriale din 
Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, în 
a prezenta cititorilor cîteva perspective ale pro
blemei puse în discuție.

(Tn PAGINA A IV-A, două intervenții la an
cheta noastră : PERPESSICIUS și 1UMITRU 
MICU).
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CARNAVALURILE IERNII...

Zăpada căzută din abundență, în munți, în aceste zile, atrage 
tot mai multi iubitori ai sporturilor de iarnă. După cum ne in
formează tov. C. Motoargă, director general adjunct al Agenției 
centrale O.N.T. pentru turism intern — in afară d» excursiile 
curente ale schiorilor ți circuitele in masivii muntoși (Apuseni, 
Făgăraș, Retezat), sîmbătă au fost inaugurate, la Slănlc Moldo
va, „Carnavalurile de iarnă14, dedicate schiului. Săptămina aceas
ta va avea loc „Festivalul Trotușului44, în orașul Gheorghe 
Gheorghlu-Dej, căruia ii va urma „Carnavalul Blcazulul", la 
Piatra Neamț, șl „Carnavalul de la Sovata44. Tot sîmbătă a ple
cat spre munți primul tren special al O.N.T., ce va transporta 
săptămînal (plecarea sîmbătă, întoarcerea duminica) pe cel ce 
doresc să-șl petreacă un week-end la schi.

Din nou in amfiteatre, colegi de învățătură, la prima oră de cursuri din semestrul al II-lea 
— inaugurat ieri — al anului universitar Foto : C. CIOBOATĂ

• ••■••••••••••••• •• • • •
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-------  MIC GHID 

COTIDIAN
PENTRU AGENDA TINA- 

RULUI TURIST. E bine să 
vă notați că numărul de tele
fon al BIROULUI DE TU
RISM PENTRU TINERET 
din . municipiul București 
continuă să fie 15 02 00/764, 
unde puteți primi Intre ore
le 8—16 informații asupra 
celor mai noi trasee turis
tice.

•»

★
NOU IN MAGAZINE. Re

cent an apărut în magazine 
două noi produse ale indus
triei electrotehnice. Este 
vorba de noul produs al U- 
zinelor Electronica — apara
tul de radio portativ SIMO- 
NETA — cu 10 tranzistori șl 
4 game — U.M. — U.L.U.S. 
— U.U.S. și U.K.W., ce poa
te fi alimentat la patru ba
terii a 1,5 V șl Ia curent, șl 
de noul televizor al indus
triei electrotehnice maghia
re — un „MINI-VIZOR" 
portativ dotat cu 10 tuburi 
electronice, un difuzor și 12 
canale, antenă telescopică, 
avind o imagine dc 24 cm. 
pe diagonală și numai 9 kg. 
greutate. Cele două aparate 

pot fi cumpărate in schim-

...Șl RETROSPECȚII LA SFlRȘITUL 
VACANTEI DE IARNĂ

Luni dimineață, studenții 
au reînceput cursurile, după 
prima vacanță a anului uni
versitar. Cele două săptă- 
mîni de odihnă le-au ofe
rit, prin grija Ministerului 
învățămîntului și Uniunii Aso
ciațiilor studenților din Româ
nia, numeroase prilejuri de re- 
confortare după un semestru de 
învățătură. Tradiționalul „tren 
al vacanței4' i-a purtat In tabe
re și cabane montane, în 
excursii sau drumeții. Amatorii 
de sporturi au mers pe Valea

Oltului, la Tușnad, pe Valea 
Prahovei, la Predeal, Bușteni, 
Pîrîul Rece, în Munții Bucegi, 
sau la cabanele amenajate în 
localitățile Diham, Vîrful cu 
Dor, Poiana Brașov.

Organizatorii vacanței nu l-au 
uitat nici pe sportivii cluburi
lor universitare — pe care i-au 
invitat la Piatra Arsă și Paring, 
ca să se antreneze sub îndru
marea specialiștilor, și nici pe 
tinerii rămași în orașele unde 
învață — pentru care au ame

najat patinoare șl au organizat 
o serie de excursii, prin Biroul 
de turism pentru tineret. De a- 
semenea, programul cluburilor 
șl caselor de cultură studen
țești a Inclus, în perioada va
canței, Intîlniri cu personali
tăți din domeniul științei, cul
turii șl artei, recitaluri de mu
zică din operă șl operetă, sim
pozioane consacrate apropiatei 
prezentări la urnele de vot.

bul sumei de 1440 și respec
tiv 3 500 lei.

★
Direcția generală a naviga

ției civile, Navrom, a dispus 
RELUAREA CURSELOR LO
CALE DE PASAGERI între 
porturile dunărene BRĂILA 
și GALATI. In sectorul Bră- 
ila-Glurgiu spărgătorul de 
gheată „Voinicul44, remor
cherul „Farul44 si alte nave 
speciale ale flotei noastre lu
crează Intens la redeschide
rea circulației navale. In zo
na Tulcea-Isaccea, această 
acțiune este efectuată de na
ve românești șl sovietice.

★
INDUSTRIA DE TRICO

TAJE a livrat
zile primele cantități 
articole de 
din elastice

în aces
te 
de 
rie __ ______ __
mere). Producătoarea, fabri
ca Someșul din Cluj, a rea
lizat aceste articole într-o 
gamă lărgită de modele. Tot
odată, alte șapte modele noi 
sint prezentate. în aceste 
zile, la Sinaia, pentru a fi 
contractate de beneficiari în 
trimestrul al doilea al anu
lui curent.

corsetă.- 
(elasto-
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Subredactiiie
transmit

MICROUNIVERSI- 
T A T E CRAIOVEANA. în 
sala Universității populare 
din Craiova a avut loc prima 
manifestare publică a Socie
tății științifice „Gh. Țițeica". 
înființată la sfîrșitul anului 
școlar trecut, societatea ele
vilor de la Liceul „N. Băl- 
cescu“ a reunit peste 500 de 
membri, grupați în cinci 
secții : fizică, matematică, 
chimie, geografie șl naturale. 
Prima manifestare o inaugu
rează secția de fizică. Ea își 
propune, pentru acest an, o 
serie de experiențe și comu
nicări. susținute de cercu
rile secției (fizică, cinema, 
radio, foto, racheto-modellsm 
etc).

VICTORIA IOVIȚĂ 
subredacția voluntară Dolj

Comisia de culegere si va
lorificare a folclorului, etno
grafiei și artei populare din 
cadrul Casei creației popu
lare. județul Vîlcea s-a cons
tituit în „Asociația folcloriș
tilor vîlceni" menită să con
tinue valoroasa tradiție a so
cietății „Tovărășia folcloriș
tilor olteni44 întemeiată cu 
mai bine de 4 decenii in 
urmă.

Noua asociație, care va ac
tiva în colaborare cu Filiala 
locală a Societății de științe 
filologice și sub directa în
drumare a Institutului de 
Etnografie și Folclor. își pro
pune să cerceteze principa
lele arii folclorice și centre 
de artă populară, cercetări 
pe care intenționează să le 
valorifice în publicații și al
bume, precum și în ansam
bluri folclorice șî expoziții 
de artă populară.

Colectivul subreâacției 
voluntare Vîlcea

PANORAMIC CULTURAL

3 MICROINTERVIURI 
PENTRU CITITORII NOȘTRI

Ne răspund:
• DAN LAURENȚIU
• IULIAN NEACȘU
• VIRGIL MAZILESCU

Laurențiu, al 
volum „Poziția 

bucurat de o 
din partea cri-

Poetul Dan 
cărui prim 
aștrilor", s-a 
bună primire 
ticii, este prezent în librării 
cu o nouă carte de versuri, 
„Călătoria de seară44, tipărită 
de Editura pentru literatură.

Să-I ascultăm :
„Aș vrea să cred că această 

călătorie de seară nu va sfîr- 
șl niciodată „deși timpul / 
m-a făcut paznicul rănilor 
cn singe ascuns44. Un drum

V0RBIȚ1-NE DESPRE
NOUA DUMNEA

VOASTRA CARTE!

al omului sub stele va rămî- 
ne in memoria lor de gheață. 
Căci drumul acesta e roșu ca 
sîngele călătorului, și noi sîn- 
tem călători, și poate drumul 
va rămîne, „deși timpul / 
m-a făcut paznicul rănilor 
cu singe ascuns44.

Iulian Neacșu : „Voi pre
ia la Editura pentru litera
tură ..Eu și Tu44, un roman 
de dragoste. Nu mă intere
sează polițismul ieftin al iu
birii. ci filozofia sentimentu
lui în sine. Mi s-ar putea 
spune că s-a mai scris (șl 
cum !) despre dragoste. Ori
cum, cred foarte mult în 
acest roman, altfel nu l-aș 
mai scrie : nu-mi place să 
irosesc nici timpul meu și 
nîci timpul altora. Eroii mei 
fiind cit se poate de tineri, 
nu vor trăi decît astăzi, ală
turi de mine și de cititori".

Virgil Mazilescu : „Am 
predat manuscrisul unei noi 
cărți de versuri, 
încă nestabilit.
„Cit o fi acum 
lume44 2 Altul : 
năriile mării". Da. cred 
cartea mea !

cu titlul 
Un vers: 
ceasul în 

„Plîng mași- 
In

PREZENTE
ROMÂNEȘTI

în expozițiile
lumii

Galeria de artă moder
nă din Roma a achizi

ționat de curînd o lucrare de 
Octav Grigorescu. Intitulată 
„Casa roșie44 (executată în 
tuș), compoziția a figurat la 
a 34-a ediție a bienalei de la 
Veneția și a fost prezentată, 
în continuare în cadrul ex
poziției celor trei artiști ro
mâni participant! la bienală, 
V. Almășeanu O. Grigorescu 
șl O. Maitec. deachisă în 
Ungaria șl Iugoslavia.

în ItJiiie ianuarie șl fe
bruarie, a fost organi

zată în sălile Berufsver- 
bandes Bilde.ner Kiinstier din 
Mtinchen. sub auspiciile so
cietății Stidosteuropa44 ex
poziția de tapiserie Elena 
Pană Vernisajul a avut loc 
la 17 ianuarie. Artista a pre
zentat 12 tapiserii executate 
în lînă. lucrări de dimensi
uni relativ reduse, destinate 
decorației interiorului de 
locuit. Printre tapiseriile ex
puse se numără „Păpușa de 
turtă dulce44. Flori pe gard'4 
„Ursitoarele" ș.a., dintre care 
unele au fost prezentate și la 
trecuta expoziție personală 
a artistei, la București.

în curînd s-a deschis la 
Bauzentrum din Ham

burg expoziția de grup Riți 
Iacobi. Ion Bițan. Paul Nea- 
gu și Peter Iacobi. Expozi
ția care cuprinde tapiserii 
executate în păr de capră 
colaje obiecte de artă și 
sculpturi în bronz, lemn, 
piatră șl ceramică, va fi or
ganizată. de 
Edimburg.

asemenea, la

lună urmează 
Ia Memphis

Tot în acestă 
să se deschidă 
(Tennessee — S.U.A.) expo
ziția pictorului Aurel Iaco- 
bescu. Pentru această mani
festare artistul a pregătit o 
colecție de 34 de uleiuri re- 
prezentînd compoziții și pei
saje cu aspecte dobrogene 
marine, naturi moarte, inte
rioare și flori.

H. H.

Foraj la 15 km. adîncima
Specialiștii sovietici proiec

tează noi instalații automate 
pentru săparea unor sonde 
foarte adinei. Experiențele e- 
fectuate în decursul mai 
multor ani confirmă oportu
nitatea folosirii în acest scop 
a forajului cu turbină.

Se prevede că, peste patru 
ani, va începe săparea primei 
sonde la adîncimea de 15 km. 
Cam în aceeași perioadă de 
timp se proiectează începe
rea săpării a încă patru 
sonde cu adîncimea de 15— 
18 km. Ele vor fi săpate în 
regiunea Caspicil, în Ural, in 
Insulele Kurilc și în regiu
nea polară.

Forajul la adincimi foarte 
mari este necesar pentru cer
cetarea părții superioare a 
materiei terestre, a cărei 
compoziție și proprietăți fi
zice sint. deocamdată, puțin 
cunoscute. Cercetarea manta
lei va ajuta la explicarea 
condițiilor de formare a mi
neralelor utile, precum $1 la 
prevederea cutremurelor de 
pămînl.

Lucrările de pregătire pen
tru forajul la adincimi foarte 
mari au început deja. In a- 
propicre de Kiev se fac ex
periențe pe un banc special, 
unde se pot reproduce condi
țiile geologice existente Ia 
mari adincimi. în regiunea 
Casnicii, geologii au săpat o 
sondă pînă la adîncimea de 
7859 m care este, deocam
dată. cea mai adîneă din Eu
ropa.

Tehnica ;i secretele 
plantelor

La Institutul de cerce
tări pentru protecția plan
telor a fost realizată o 
instalație pentru efectuarea 
unor experiențe privind e- 
fectele produse de eîmpurile 
electromagnetice de radio- 
frecventă asupra plantelor 
de cultură, agenților pato
geni și a unor dăunători. In
stalația a fost folosită pentru 
cercetarea, din aceste puncte 
de vedere, a unui soi de ma
zăre. a unuia de fasole și a 
unui hibrid de porumb. S-a 
observat că, după o expunere 
de 1—2 ore în cîmpul elec
tromagnetic, semințele și-au 
mărit procentul și viteza de 
germinație cu 20—25 la sută 
și a crescut greutatea șl lun
gimea colților.

Cu ajutorul instalației, spe
cialiștii institutului vor ur
mări. în continuare, modifi
cările genetice, morfologice 
și biofizice Ia unele plante.

O NOUĂ NAVĂ MODER
NĂ PE CALELE CONSTAN
TEI. Prima navă maritimă 
care a Intrat in programul 
de constrncții al Șantierului 
naval din Constanța, după 
terminarea lucrărilor do 
dezvoltare, sistematizare și 
dotare vizind creșterea ca
pacității sale de producție, 
este un cargou de 1 900 tdw 
pentru transportarea chere
stelei, proiectată de Institutul 
de cercetări și proiectări 
pentru construcții navale din 
Galați. Nava, cu o linie mo
dernă, este prevăzută cu un 
motor de 1 560 CP, capabil 
să asigure o viteză de 12 no
duri pe oră, instalații de 
bord cu un grad ridicat de 
mecanizare și automatizare. 
Ea va putea naviga atît în 
apele zonelor calde cît și în 
cele ou ghețuri. Pînă la sfîr
șitul actualului cincinal, se 
vor construi aici cinci ase
menea cargouri.

JUBILEU INDUSTRIAL 
TIMIȘOREAN — La Timi
șoara a avut loc sărbătorirea 
a 100 de ani de Ia înființa
rea Fabricii „Șolvetul", a că
rei producție de bază. în 
1868 era alcoolul etilic. în anii 
de după naționalizare, aceas
tă fabrică a stabilit citeva 
recorduri pe plan național, 
în 1950, aici se trece, pentru 
prima dată în țară, la obține
rea. ftalatului de butii, ele
ment de bază în producția 
plastifianților. Tqț aici s-a 
produs, pentru prima dată 
la noi. spirt după metode 
originale. Dinamica produ
selor oferă cifre elocvente. 
Dacă in 1956 producția de 
plastifianti era doar de 20 
tone. în acest an ea va ajun
ge. în viitoarele săptămini la 
10.000 tone.

ION D. DANCEA
NOI TIPURI DE TRAC

TOARE DE 40 C P. La Bra
șov au intrat în fabricația de 
serie noile tipuri de tractoare 
de 40 C.P., destinate mecani
zării lucrărilor in sectorul 
legumicol și în viticultură. 
Se conturează, astfel, pers
pectiva soluționării unor pro
bleme complexe de producție, 
ridicate în aoeste sectoare 
importante ale agriculturii. 
Trebuie semnalat în același 
timp că uzina de la poalele 
Tîmpei rezervă și alte nou
tăți interesante in domeniul 
lărgirii și modernizării pro
ducției de tractoare. Astfel, 
specialiștii fac pregătiri pen-

tru realizarea a trei noi 
tipuri de tractoare, unul pe 
toți, pentru pomicultură, și 
alte două pe șenile, pentru 
viticultură și pentru lucră
rile agricole pe terenurile si
tuate în pantă. Concomitent, 
«e lucrează la noi variante 
ale tractorului Universal 
U 650 și la modernizarea ac
tualelor tipuri de tractoare.

FILIALE D.S.A.P.C. LA 
BRĂILA ȘI FOCȘANI. Di-

ÎN 24 DE ORE
recția de sistematizare, arhi
tectură și proiectare in con
strucții din Galați a înființat, 
în municipiile Brăila și Foc
șani. filiale cu același pro
fil menite să studieze nemij
locit cerințele legate de dez
voltarea economică, urbanis
tică și de sistematizare a lo
calităților. posibilitățile de 
valorificare mai eficientă a 
resurselor de care dispune 
fiecare județ, șl să adopte 
soluțiile cele mai corespun
zătoare pentru noile con
strucții.

UN PLUS DE 50 MILI

OANE METRI PĂTRAȚI 
DE ȚESĂTURI. în industria 
bumbacului a fo>st termina
tă acțiunea de modernizare 
a filaturilor de bumbac. A- 
ceastă acțiune a cuprins, 
printre altele, Filatura ro
mânească de bumbac, Bum- 
băcfiria română din Jilava, 
Întreprinderile „Oltul" — 
Sf. Gheorghe, „Firul roșu44 
— Tălmaciu etc. Prin lu
crările de modernizare s-a 
obținut un plus de capaci
tate de producție — fără 
construcții noi — de circa
6 000 tone fire de bumbac, 
corespunzător unei producții 
de 50 milioane metri pătrațl 
de țesături.

UN NOU CANDIDAT LA 
MEDALIILE LEIPZIGULUI. 
Constructorii de utilaj petro
lier de la Uzina „1 Mai“-PIo- 
leșți, au realizat — după 
proiecte românești — un nou 
agregat pentru prevenirea e- 
rupțiilor în cazul. sondelor 
forate pînă la adîncimea de
7 000 m. Datorită caracteris
ticilor sale superioare, noul 
agregat prezintă un co
eficient mărit de manevre șl 
siguranță în exploatare. în 
același timp, greutatea lui 
este eu 30 la sută mai mică 
decît a agregatelor folosite 
pînă acum. în primăvara a- 
ceasta, noul prevenitor va fi 
prezentat In premieră la Ttr- 
gul internațional de la Lei-

GALAȚI, 1969. — Cartierul Țigliha : un veritabil oraș nou, cu 
o populație de aproape 70 000 de locuitori

PE ECRANELE LUNII MARTIE

PENTRU TDMPUIL OV. HOHER

CASA PIONIERI- tudinilor 
LOR DIN TG. JIU 
ÎMPLINEȘTE 15 ANI 
DE ACTIVITATE, 
în palmaresul rea
lizărilor sale se-n- 
scriu turneele în
treprinse în nume
roase orașe din tară 
(București. Hunedoa
ra, Pitești. Tr. Seve
rin etc.), prezenta la 
concursurile regio
nale și republicane, 
apreciată cu premiul 
special (1956). locul I 
pe regiune (1957), 
mențiune la cel de-al 
V-lea concurs al a- 
matorilor (1961). lo
cul I pe regiune 
(1963). în cei 15 ani 
de activitate Casa 
pionerilor s-a ocupat 
de dezvoltarea apti-

la peste
20 000 de pionieri și 
școlari. în cadrul 
cercurilor existente, 
1150 de tineri își în
sușesc frumusețile 
artei. secretele meș
teșugului, 
minunile 
Cercul de 
coregrafie.

înființare
Jeana Șerbă- 

i-a purtat pe 
artiști prin )u- 
basmelor ,/>- 

„Fru- 
adormită", 
zăpezilor'4. 
Voinicul44

descoperă 
tehnicii 

teatru și 
condus 

dede la 
prof.
nescu 
micii 
mea 
nușăreasa", 
moașa t 
„Regina : 
„Colinaș 
etc. Profesorul frun
taș Ladislau 
descifrează 
mentiștllor

Racoți 
instru- 
tainele

armoniel. Orchestra, 
laureată în mal mul
te rlnduri. și-a tri
plat numărul iubi
torilor muzicii. (250 
de copii învață să 
cinte la chitară și 
acordeon). Anii aceș
tia de rodnică acti
vitate înseamnă șl 
miniaturi după ope
rele lui Brâncuși. cu
sături pe motive na
ționale gorjănești, 
realizarea de rache
te cu „o treaptă44 și 
„un motor44, înseam
nă pasiune, talent, 
căutări.

TITU RADOI 
subredacțta voluntară 

Garf

Cercul de balet al Casei pionierilor din Tg. Jiu

• Un film așteptat al unui 
regizor care a cunoscut și la 
noi un mare succes de pu
blic : A TRAI PENTRU A 
TRAI de Claude Lelouch. 
Alte „garanții44, în distribu
ție : Atinie Girardot, Yves 
Montand și Candice Bergen, 
pe care am văzut-o în „Ziua 
în care vin peștii44.

• PAȘA — un film poli
țist cu Jean Gabin și Danny 
Carrel.
• Autorul neuitatei fante

zii „Cînd vine pisica44. Voj- 
tech Jasny semnează o e- 
cranizare după trei din po
vestirile lui Ilya Ehrenburg 
In filmul : PIPELE. Din ge
nericul acestei coproducții 
ceho-austriece notăm : Jana 
Brejchova, Walter Giller șl 
Waldemar Matușka.

• O satiră Ia adresa ah- 
tlaților după fotbal, filmul 
maghiar PE TEREN PRO
PRIU ; printre protagoniști 
Șandor Pecsi și Zoltan Lati- 
novits.

• Un film premiat la Ve
neția și la „Micul Cannes",

după un scenariu de scrii
toarea Vera Panova șl regi
zat de Igor Talankin : PRE
LUDIU. Tot studiourilor so
vietice aparțin și filmele 
OAMENI ÎMPIETRIȚI și 
MICUL FUGAR. Ultimul

CANDICE BERGEN

realizat în coproducție cu 
cineaștii japonezi.

• Melodrama CASA MA
MEI NOASTRE care a rulat 
și în cadrul festivalului fil
mului englez. Un film de

lack Clayton cu Dirk Bo
garde in rolul principal.

• Un film iugoslav distins 
cu Fiprescl, premiul inter
național al criticii de film, 
la Karlovy-Vary în 1869 : 
CÎND VOI FI MORT ȘI 
LIVID.

• O dezbatere etică con
temporană în realizarea ci
neaștilor bulgari : DRU
MURI.

• Un western european, 
coproducția italo-franco-spa- 
niola : PENTRU ÎNCĂ PU
ȚINI DOLARI. Bineînțeles, 
protagonist : Ciuliano Gem
ma, după numele america
nizat, Montgomery Wood

• Din filmele promise încă 
din luna ianuarie : LA E5T 
DE EDEN — după romanul 
lui John Steinbeck.

• O semi-promisiune : un 
film românesc. încă nu s-a 
optat între RĂUTĂCIOSUL 
ADOLESCENT (regla Gh. 
Vitanidis) și V’RSTELE O- 
MULUI (regia Alecu Croi- 
toru).

EDITURA POLITICA :
Kropotkin : AMINTIRILE UNUI RĂZVRĂTIT, 

lei 12.
Emillan Dobrescn : RITMUL CUNOAȘTERII 
ECONOMICE, lei 16,50.
EDITURA TINERETULUI:

V. Voîculescn : VISCOLUL, lei 2.
Emil Racoviță : SPRE SUD, lei 6,50.
EDITURA PENTRU LITERATURA 1

Ion Agtrbiceanu : OPERE, Iei 13,50.
S. Cloculescu : VIAȚA LUI I. L. CARAGIA- 

LE, lei 11.
T. Tasso : IERUSALIMUL LIBERAT, col. 
B.P.T., 2 voi., lei 10.

EDITURA PENTRU LITERATURĂ UNIVER
SALA :

Anna Seghers ; RĂSCOALA PESCARILOR, 
lei 4,25.

RIO BRAVO rulează la Patria 
orele : 9,30; 13; 16,30; 20, Bucu
rești orele : 9; 12,15; 16,30; 20,
Modern orele : 8,30; 11,15; 14,30; 
17,30; 20,30.

IBUNĂ ZIUA, CONTESA ru
lează la Republica orele : 9; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15,

Festival orele: 8,30; II; 13,30;

116; 18,30; 21, Feroviar orele :
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Ex
celsior orele : 9,45; 12,15; 14,45; 
17,15; 19,45.

I PIANELE MECANICE rulea
ză la Luceafărul orele : 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21.

PENSIUNE PENTRU HOL-

ITEI rulează la Victoria orele : 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45 ; 
Grivița orele : 9 ; 11,15 ; 13,30 ;

. 16 ; 18,15 ; 20,30.
| UN OM PENTRU ETERNITA

TE rulează la Central orele ! 10; 
112,30; 15;CUȚITUL IN APA o- 

rele : 17,30; 19,15; 21, Melodia

orele : 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21,

IWINNETOU (seria a IlI-a) 
rulează Ia Lumina orele : 9— 
16,15 (în continuare) : 18,45; 20,45.
BECKET rulează la Doina o-

Irele 11 ; 14; 17; 20. Arta orele : 
8,30—14 (în continuare) ; 17; 20.

STRIGATUL rulează la Union 
orele : 15.30; 18; 20,30.

I MARIANA, AGENTUL «55 
rulează la înfrățirea orele :

I 15,15; 17,45; 20.
• CÎND TU NU EȘTI rulează Ia 
IBuzești orele : 18; 20,30.

ASTA SEARA MA DISTREZ 
rulează la Dacia orele : 8,30-s 
20,45 în continuare.

IFELDMAREȘALA rulează la 
Floreasca orele : 9; 11,15; 13,45; 
16; 18,15; 20,30; Aurora orele : 

19; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
Bucegi orele : 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,45; 20,30.

IMIRCEȘTII IN PASTEL, NI- 
COLAE LABIȘ, GEORGE COȘ- 
BUC, PAȘI SPRE BRĂNCUȘI, 
IUN MĂREȚ PROGRAM DE 

PROPĂȘIRE ECONOMICA, 
LEUL AFRICAN rulează la 
Timpuri Noi orele 9—21 în cpn- 

I tinuare.

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER, MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL rulează la Rahova 
orele 15,30—19.

COLUMNA rulează la Unirea 
orele : 15,30—19, Pacea orele : 
16—19.

UN DELICT APROAPE PER
FECT rulează Ia Lira orele ; 
15,30; 18; 20,30, Progresul orele : 
18; 20,30, ACUZATUL la orele
15.30.

PANTOFUL CENUȘARESEI 
rulează la Drumul Sării orele : 
13; 17,45; 20, Miorița orele : 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

CADEREA IMPERIULUI RO
MAN rulează la Ferentari orele : 
15 30—19

PROFESIONIȘTII rulează la 
Gîulești orele 15,30; 18; 20,30.

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN rulează la Volga o- 
rele : 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.30.

TARZAN. OMUL MAIMUȚA, 
FIUL LUI TARZAN rulează la 
Cotroceni orele : 18; BALUL DE 
SÎMBĂTĂ SEARA orele : 15,30.

SINT ȘI EU NUMAI O FE
MEIE rulează Ia Crîngași orele : 
15,30; 18; 20,15,

HOMBRE rulează la Viitorul 
orele : 18: 20,30 ; NIKOLAI
BAUMAN la orele 15,30.

MARELE ȘARPE rulează la 
Gloria orele : 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, Flamura orele : 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

MICA ROMANȚĂ DE VARA 
rulează la Moșilor orele : 15,30; 
CAPCANA orele ; 18; 20,30,

ÎMPUȘCATURI SUB SPÎN- 
ZURATOARE rulează Ia Popu
lar orele : 18; 20,30, EU TE-AM 
IUBIT orele : 15,30.

HAIDUCII — RĂZBUNAREA 
HAIDUCILOR rulează la Mun
ca orele : 15,30—-10.

JUDOKA, AGENT SECRET 
rulează la Cosmos orele : 15,30; 
18; 20,15.

ACEST PAMÎNT E AL MEU 
rulează la Tomis orele : 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.

PRIMĂVARA PE ODER ru
lează la Flacăra orele : 15,30, 
AVENTURIERII orele : 18; 20,30.

HEROINA rulează ta Vitan o- 
rele : 15.30, O LUME NEBUNA, 
NEBUNA, NEBUNA orele : 18.

^gfeatre
Teatrul Național „I. L. Cara- 

giale44 (sala Comedia) : HEIDEL- 
BERGUL DE ALTĂ DATĂ, ora 
19,30 ; (sala Studio) : TRAVESTI, 
ora 19,30 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza-Bulandra44 (Bd. Schitu 
Măgureanu) : D-ALE CARNA
VALULUI, ora 20 ; (sala Stu
dio) : PHOTO-FINISH, ora 20 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Bd. Ma- 
gheru) : CÎND LUNA E AL
BASTRA, ora 19,30 ; (sala Stu
dio) : FEDRA, ora 20 ; Teatrul 
Gîulești: CURSA DE- ȘOA
RECI, ora 19,30 ; Teatrul „Ion 
Creangă44 : MUȘCHETARII MĂ
GĂRIEI SALE, ora 15,30 ; Tea
trul „Țăndărică44 (Calea Victoriei 
50) : AVENTURILE LUI PLUM- 
PLUM, ora 17 ; (sala din str. 
Academiei) : A FUGIT UN 
TREN, ora 17 ; Teatrul Șatiric- 
Muzical „C. Tănase44 (Calea Vic
toriei 174) : VARIETĂȚI PE 
PORTATIV, ora 19,30 ; Teatrul 
de Estradă „Ion Vasilescu" : 
DE LA BACH I. ■ TOM 
JONES, ora20.

• 17,30 — Telex TV a 17.35 — 
Pentru elevi Consultații Ia ma
tematici (clasa a XII-a). Tema : 
Ecuații algebrice. Prezintă : 
conf. Eugen Rusu e 18,05 — 
Limba engleză. Lecția a 47-a. 
• 18,39 — Pentru copii : Taine 
dezlegate. Emisiunea va înfățișa 
citeva curiozități : — Nodul gor
dian și Farul din Alexandria — 
Drumul Odiseei lui Ulisse — 
Lacrimi de... crocodil — Picturi 
în peșterile din Sahara — Mu
zeu de ceasuri. Prezintă prof. 
Radu Valentin • 19,00 — Tele
jurnalul de seară * 19,30 — 2 
Martie 1969. Din carnetul publi
cistului • 19,40 — Tele-univer- 
sltatea. Istoria civilizațiilor. Ve
chile civilizații africane • 20,05 
— Cronică plastică, în atelierul 
pictorului Ion Mărginean • 
20,20 — Seară de teatru : „Cli
pe de viață", de Saroyan. In
terpretează un colectiv al Tea
trului „Lucia Sturdza-Bulan- 
dra“. Regia : Liviu Ciulei • 
22,45 — Telejurnalul de noapte.
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Și nu e vorba 
doar de procente...
Pe șantierul termocentralei 

din Deva ne-am propus mai ân- 
tii o statistică : „care este nu
mărul tinerilor a căror vîrstă e 
cuprinsă în limitele Ia care, 
întrunind evident și celelalte ca
lități, pot fi membri ai organi
zației U.T.C. ? Operație dificilă, 
dar nu imposibilă. Sondajul în
treprins la cîteva loturi de bază 
confirmă aprecierile. Proporția 
tinerilor de pînă la 28 ani este 
următoarea : la Cazane — 70 la 
sută ; la Conducte — 55 la sută ; 
Ia Gospodăria de cărbune — e5 
la sută etc. Pe ansamblul com
plexului, numărul tinerilor de 
vîrstă utecistă — circa 1 500. De 
virstă utecistă — dar citi dintre 
ei sînt și uteciști? Evidenta la zi 
indică, nici mai mult, nici mai 
puțin, decît 700. Adică, mai puțin 
de jumătate. Aceeași situație ca 
și în decembrie trecut. Procen
tul. atunci, de aproape 50 la 
suta (12 uteciști la 28 tineri 
de vîrstă utecistă) nu s-a modi
ficat cu nimic.

Si au trecut aproape două 
luni...

Secretarul comitetului U.T.C. 
pare surprins de datele statisti
cii pe care am întocmit-o îm
preună. Admite că „mai este, 
ici-colo, cite un neutecist, dar 
chiar așa de multi !“ în fața 
realității însă. îndoiala sa. ali
mentată firește de necunoașterea 
situației, dispare, cedînd locul 
celor mal concrete exemple cu 
putintă :

CXl.IN DUMITRU. 19 ani, lo
tul Cazane : „Nu sînt utecist, 
am venit aici din octombrie, de 
la I.C.S.I.M. București. După 
angajare, m-am adresat secreta
rului grupei U.T.C., lui Vasile 
Dordea, i-am spus că aș vrea și 
eu să intru în organizație. Mi-a 
răspuns : „bine însă am tot 
așteptat degeaba pînă acum".

VALER CATANĂ — 18 ani, 
ION PORCARU — 19 ani, de la 
lotul Electric, ne răspund cu a- 
celeași cuvinte. Am lăsat secre
tarului plăcerea de a reține 
celelalte nume. Noi am verifi
cat doar afirmația acestor cîțiva 
tineri și ea s-a dovedit întru 
totul reală. în tot șantierul 
Energo-montaj, din care fac 
parte șl cele două loturi amin
tite, din luna noiembrie pînă în 
prezent comitetul U.T.C. n-a 
luat în discuție decît cererea 
unui singur tînăr. Iar dacă Ia 

această organizație, care ne-a 
fost recomandată, situația se 
prezintă astfel, ni se pare de 
prisos să mai adăugăm exemple 
de pe celelalte șantiere. Rămî- 
nem în continuare la Energo- 

. montaj și încercăm să descifrăm 
cauzele acestei stări de lucruri. 

In preajma Atelierului meca
nic motivele își pun în evidență 
toată „obiectivitatea" lor :

— Nu vă supurați, sînteți de 
la U.T.C. ?, și, fără să aștepte 
confirmarea, tînărul a continuat, 
motivîndu-și întrebarea : știți, 
sînt utecist din clasa a opta, din 
1967. Din mai 1968, de cînd am 
venit aici, nu m-a întrebat ni
meni dacă sînt sau nu, n-am 
mai plătit nici cotizația. Ce să 
fac?

însoțitorul nostru, VASILE 
IONESCU, se simte intrigat că 
tînărul ni s-a adresat nouă șl 
ține să ne trădeze calitatea :

— Dînsul e de la ziar, nu re
zolvă probleme dc-astea. Vil 
mîine la mine...

— Dar dumneavoastră, cine 
sînteți ?, întrebă, surprins de 
replică, tînărul.

— Secretarul organizației 
U.T.C. !

Niște ochi mari, uimiți, ne 
dovedeau că răspunsul îl pusese 
pe tînăr în fața unei adevărate 
descoperiri. Nu-1 cunoscuse 
pînă atunci pe secretarul orga
nizației U.T.C. Să fie vina nu
mai a lui ?

îi explicăm tînărului cum să 
procedeze, după care, la des
părțire. secretarul trage peste 
întîmplare o concluzie filozo
fică :

— Ce ti-e șl cu oamenii ăștia ! 
Te fac de rușine cînd nici nu 
te aștepți.

N-am priceput prea bine la 
cine se referea. Amintindu-ne 
însă statistica de la început, a- 
cel procent încremenit la jumă
tate, ne-am zis : Cu siguranță, 
nu e numai vina lor..

Inerție pe fundament

„ teoretic"
Popasul următor l-am făcut 

pe șantierele de construcții 
de locuințe din Craiova.

Chiar și o simplă cifră — 17 
— care reprezintă numărul ti
nerilor primiți în U.T.C. de că
tre organizațiile din șantierele 
de construcții ale județului 
Dolj, în cnrsal unui an întreg, 
ar fi trebuit să însemne pentru 
comitetul județean U.Y.C. un 
•emnal pentru concentrarea a

tenției asupra modului cum a- 
ceste organizații se preocupă de 
creșterea și întărirea rîndurilor 
lor. Sînt de notat în ultima 
vreme, in activitatea comitetu
lui județean, preocupări mai 
susținute pentru sporirea rîndu
rilor organizației. între altele, 
s-au făcut investigații metodi
ce în rîndul tineretului 6ătesc, 
s-au prevăzut măsuri pentru îm
bunătățirea muncii în rîndul 
elevilor din clasele a opta etc. 
Ceea ce surprinde, însă, este 
faptul că șantierele de construc
ții întîrzie să intre în măsura 
în care s-ar cuveni în sfera a- 
tenției comitetului județean 
U.T.C. Cornel Neremzoiu, șeful 
secției organizatorice, încearcă 
o justificare : „tinerii construc
tori vin în majoritate de la 
sate și. chiar lucrînd pe șantier, 
continuă să locuiască în comu
na lor. Ei solicită deci primirea 
în organizațiile comunale". Un

RECEPTIVITATE MAXIMĂ FATĂ DE DORINȚA
punct de vedere pe care nu 
l-am contrazice dacă alte cifre, 
evident mai concludente decît 
vorbele, nu ar evidenția șubre
zenia argumentelor. Din cei 488 
de tineri primiți în U.T.C. de 
la începutul anului, din mediul 
sătesc sînt doar... 26. Cum s-ar 
spune, organizațiile din șantier 
o lasă pe seama comunei, iar 
comuna pe seama celor din 
șantiere. Asta, pe fundamentul 
teoretic oferit la comitetul ju
dețean. O singură scăpare are 
această filozofie. Dorința tineri
lor — pe seama cui rămîne ? 
Fiindcă și aici, pe șantierele 
Trustului de .construcții ne-am 
convins că se găsesc nume
roși tineri care năzuiesc spre 
titlul de membru al organizației 
U.T.C. Nu numai la Valea Ro
șie, de pildă, la Grupul 5 Insta
lații. unde un an de zile nici 
măiar un tînăr n-a avut posi
bilitatea să-și realizeze dorința 
de a fi primit în rîndurile or
ganizației, unde alături de ab
sența oricărei activități educa
tive, pot fi •'■citate doar încălcări 
ale normelor statutare ; nu, si

tuația nu stă cu mult mal 
bine nici Ia întreprinderea 
de utilaj și transport, unde 
activează „cea mai puterni
că organizație a Trustului". 
E adevărat, aici se mai fac 
din cînd în cînd și primiri în 
U.T.C., chiar în acest an comi
tetul U.T.C. a conferit această 
calitate unui număr de patru 
tineri. Și în acest trimestru va 
mai fi primit încă unul. De ce 
nu mai mulți ? „Fiindcă, ne 
spune secretarul, atîția avem 
planificați, cinci".

N-avem nimic împotriva pla
nificării. Dimpotrivă, nu o dată 
am pledat, și vom continua să 
pledăm, pentru prezența per
manentă a unui asemenea atri
but în munca de organizație. 
Chiar și în preocupările pentru 
creșterea rîndurilor este nece
sar să existe o muncă de per
spectivă, înțelegând prin aceas
ta efortul constant de pregătire 

a tinerilor, de apropiere trep
tată de viața organizației. Dar 
o perspectivă care să nu intre 
în contradicție cu sarcina de 
cuprindere în organizație a ma
jorității tinerilor, cu dorința ti
nerilor înșiși. Fiindcă, în cazul 
amintit, avind în vedere nu
mărul tinerilor care doresc 
să devină uteciști și nu de
vin, planificarea primirilor nu 
este altceva decît o barieră, 
întîrzii.nd neiustificat un proces 
firesc, un proces care se refuză 
practicilor birocratico-adminis- 
trative.

„Pirghia" nu se pune 
singură în mișcare
Pe șantierele întreprinderii 

de construeții-montaj ale mu
nicipiului Arad situația diferă 
în prea mică măsură. Preocupă
rile pentru creșterea rîndurilor 
uteciștilor continuă să fie Ia fel 
de sporadice și inconstante. 
Explicațiile cu care ne-am înar
mat la comitetul municipal 

U.T.C. țin însă să ne asigure că 
situația este temporară, că e- 
xistă niște proiecte capabile să 
aducă, în perspectivă, soluția. 
Va fi îmbunătățită munca poli- 
tico-educativă a acestor organi
zații, vor fi inițiate acțiuni bo
gate și interesante, capabile să 
asigure activității un prestigiu 
real, să-i imprime mai multă 
forță de atracție în rîndul tine
rilor. Pîrghia a fost, așadar, bi
ne intuită. Dar nu s-ar putea ca 
această perspectivă să devină 
cît mai apropiată ? Tinerii, mulți 
la număr, cu care am discutat 
pe șantierele „Hotel Arad", 
„Podgoria" și altele, și-au ex
primat regretul unanim că de la 
alegeri, deși a trecut destulă 
vreme, în organizațiile lor nu 
s-a inițiat nici o acțiune. Pînă 
și în domenii cu posibilități din 
cele mai mari și în care discu
țiile de alegeri erau deosebit de 
promițătoare, nu s-a făcut nici 

un pas înainte. Mulți tineri 
constructori cu înclinații artis
tice sînt ncvoiți să activeze șl 
acum în cadrul formațiilor al
tor întreprinderi. Cei dornici să 
practice sportul de asemenea, 
deoarece înființarea unor for
mații artistice, organizarea acti
vității sportive, inițierea unor 
acțiuni turistice, ca și multe al
tele, continuă să rămînă pentru 
organizațiile de pe șantierele 
Aradului tot deziderate.

Mulți tineri neuteciști — 
Straub Anton, Ion Codreanu, 
Dobay Francisc sînt printre a- 
ceștia — ne-au mărturisit dorin
ța de a deveni membri ai orga
nizației. Deocamdată. însă, se 
mai gîndesc. Ni s-a părut fi
rească condiționarea hotărîril 
lor de răspunsul la întrebarea : 
ce activitate efervescentă, ce 
perspectivă de împlinire șl per
fecționare pe toate planurile 
deschide în fața lor organiza
ția ? Intențiile comitetului mu

nicipal nu sînt suficiente. Poate 
din același motiv, din cei 500 
de uteciști existențl pe șantiere, 
în evidența organizației nu fi
gurează nici 400.

Despre ceea ce 
trebuie făcut sau, 
mai exact, despre 

ceea ce ar fi trebuit 
deja făcut

Un semnal critic, indiferent 
din partea cui vine, determi
nă și trebuie să determine o 
mai mare concentrare a efor
turilor pentru înlăturarea ne
ajunsurilor, pentru îndrepta
rea stărilor de lucruri criti
cate. Cu atit mai mult este 

de așteptat o asemenea atitu
dine, o intervenție promptă și 
eficientă, amplu desfășurată, 
atunci cînd această critică este 
adresată într-un cadru de ma
ximă responsabilitate ca acela 
pe cure îl reprezintă Plenara 
C.C. ai U.T.C., torul cel mai 
înalt de conducere ai organi- | 
zației între congrese. Sîntem, j 
do aceea, datori, în încheierea 
acestor rinduri, să facem o pre
cizare. Șantierele Ia care 
ne-am referit nu au fost 
alese întîmplător. Organizațiile 
U.T.C. din aceste șantiere 
nu fost menționate no-mi-nal 
în lucrările plenarei ca avînd 
o activitate nesatisfăcătoare, 
printre acele organizații a 
căror preocupare pentru creș
terea rîndurilor, pentru atra
gerea de noi tineri în U.T.C., 
se prezintă sub posibilități.

Cu toate acestea, așa cum 
am văzut din raidul întreprins, 
deși au trecut aproape două 

luni de Ia data plenarei, si
tuația în organizațiile respec
tive a rămas aceeași. Ceea ce 
ne-a surprins însă, dincolo de 
imobilitatea stărilor de lu
cruri vizate, este faptul că, ia 
două luni, tinerii din aceste 
organizații și, nu numai ei, 
DAR NICI MACAR CADRELE 
DE CONDUCERE, NU AFLA
SERĂ CA AU FOST CRITI
CATE.

Cum este posibil un aseme
nea lucru ?

E adevărat, poate unii dintre 
membrii organizațiilor respec
tive nu au participat la lucră
rile plenarei, n-am verificat 
acest lucru. Dar — și aceasta o 
știm precis — fiecare organiza
ție județeană a avut aici des
tui reprezentanți. Intre alții, nu 
au lipsit nici primii secretari 
sau secretari ai comitetelor 
Județene Hunedoara, Dolj și 
Arad ale U.T.C. Și dacă, con
trar obișnuinței, în încheierea 
acestor rînduri nu vorbim des
pre măsurile care trebuie lua
te, despre ceea ce trebuie fă
cut în organizațiile vizitate, 
este pentru motivul că, parti- 
cipînd la lucrările plenarei, a- 
cești tovarăși n-au luat cunoș
tință doar de criticiie aduse, 
ci au avut posibilitatea să re
țină și măsurile necesare, să 
discearnă îndatoririle ce le 
revin. Mai mult chiar, în cu
vintele rostite s-au angajat, în 
numele organizației lor, să 
dea viață măsurilor preconi
zate, să facă tot ceea ce e ne
cesar pentru îmbunătățirea 
muncii în organizațiile de pe 
șantiere, pentru concretizarea 
preocupărilor privind crește
rea rîndurilor organizației în 
rezultate corespunzătoare. Me
moria stenogramei este, în a- 
ceastă privință, inatacabilă :

VIOREL FAUR, prim-se- 
cretar al Comitetului jude
țean Hunedoara al U.T.C.: 
„Personal, am spus și la în
ceput, pentru mine și biroul 
nostru județean concluziile 
desprinse privind munca de 
creștere a rîndurilor orga
nizației sînt clare. Promi
tem că vom face totul ca 
să aplicăm în viață ceea pe 
s-a subliniat în informare,

Iceea ce se va stabili astăzi 
în plenară".

GHEORGHE BARABAȘ, 
șeful secției organizatorice 

Ia Comitetului județean 
Arad al U.T.C.: „Ne anga
jăm, față de plenară, că la 
Arad vom depune toate e- 
forturile ca să revenim la 
normal din toate punctele 
de vedere".

Să fi uitat, oare, tovarășii 
amintiți, în cele 4—8 ore de 
drum pe care le-au făcut la 
Întoarcere, propriile angaja
mente ? Nu știm ce alte ex
plicații ar putea oferi. Faptul 
că nu s-au luat măsurile ce sa 
impuneau, dar nici măcar un 
lucru elementar ca acela de a 
'aduce Ia cunoștința organiza
țiilor menționate criticiie ce 
le-au fost adresate, nu s-a fă
cut, ne îndeamnă să credem 
că nu atît la împrospătarea 
memoriei e cazul să ne refe
rim. Ci, în primul rînd, la 
ceea ce s-ar numi responsabi
litate, respect pentru propriul 
angajament, pentru cuvîntul 
dat în fața organizației, sim
țul răspunderii față de sarci
nile ce îți revin.

Fără îndoială, raidul între
prins ne-a prilejuit și alte con
statări privind activitatea de 
ansamblu a organizațiilor de 
pe aceste șantiere, observații 
mai mult sau mai puțin critice 
în legătură cu antrenarea ti
nerilor Ia conceperea și orga
nizarea unei activită’ i susținu
te, consultarea lor neîntrerup
tă, capacitatea comitetelor 
U.T.C. respective de a aborda 
și rezolva problemele specifi
ce acestei categorii de tineri, 
probleme de o deosebită com
plexitate. Nu ne-am propus să 
reținem decît un singur aspect, 
care însă prin implicațiile cele 
mai profunde avute în întreaga 
activitate, indică, asemenea u- 
nui barometru, că din toate 
punctele de vedere activitatea 
organizațiilor U.T.C. din aces
te șantiere trebuie să ocupe un 
spațiu mai larg în atenția or
ganelor județene, să cumuleze, 
în scopul îmbunătățirii ei, efor
turi. mai concrete, mai perseve
rente.

Progresul tehnic, factor dina
mizator al producției, devine în 
condițiile actuale ale economiei 
noastre o pîrghie importantă de 
creștere susținută a eficienței e- 
conomice în activitatea întreprin
derilor industriale. Consecință di
rectă — munca manuală este în
tr-o proporție însemnată înlocui
tă cu cea mecanizată. Asistăm, în 
acest caz, la o diminuare a rolu
lui activ al omului în procesul 
de producție ? Studiile efec
tuate în această direcție, a- 
tît în țară, cît și peste ho
tare — am aminti în acest con
text ancheta sociologilor J. Dof- 
ny, Cl. Durand, J. Reinard și Al. 
Touraine sau recenta anchetă a- 
supra mișcării de inovații efectua
tă de sociologii români dr. Mihail 
Cernea, Maria Micu și Victoria 
Dumitrescu — atestă fără echi
voc : gradul superior de tehnici
tate nu numai că evită îngustarea 
sferei de acțiune a spiritului no
vator, ci îi deschide perspective 
multiple de dezvoltare. Mecani
zarea și automatizarea implică 
amplificarea preocupărilor în 
vederea perfecționării permanen
te a utilajelor, depistarea posibi
lităților de îmbunătățire a calită
ții p oduselor, concomitent cu 
ieftinirea lor, folosirea pe scară 
mai largă a înlocuitorilor, asigu
rarea într-o proporție mărită a 
securității muncii. Aceste pros
pectări sînt destinate să contri
buie la creșterea nivelului produc
tivității sociale a muncii, la sur-

Vă prezentăm o formă 
eficientă de stimulare 
a spiritului novator:

CLUBUL

La

clasarea parametrilor tehnici și 
economici ai producției. Faptul 
că numai în perioada 1960—1965 
economiile postcalculate rezultate 
din aplicarea în practică a inova
țiilor însumează aproape 3 mili
arde lei — totalul echioalînd cu 
circa 70 la sută din întregul vo
lum bl economiilor peste plan ob
ținute de industrie în anii șese- 
nalului — este concludent în a- 
ceastă privință.

Un lucru îmbucurător: din 
totalul tnovațiilor înregistrate, 
cele datorate tinerilor dețin 
o pondere însemnată. 
Uzina de tractoare din Bra
șov, de pildă, întreprindere 
înzestrată cu utilaje de mare ran
dament, numai în anul 1968 ti
nerii muncitori, ingineri și tehni
cieni au propus un număr de 74 
de inovații din care 21 sînt deja 
aplicate în producție cu eficien
ță economică de peste două mi
lioane lei. In majoritatea secții
lor de fabricație pot fi remar
cate amprente ale inteligenței in
vestite productiv de către tine
rele cadre tehnice în scopul per
fecționării procesului de produc
ție.

— Pînă în urmă cu cîțiva ani — 
ni se spune lingă un cuptor mi
nuscul din turnătorie — sfărâma
rea bucăților masive de feroerom 
necesare cubilourilor se făcea ru
dimentar, printr-un sistem de lo
vire. De bine, do rău, operația 
era efectuată dar cu multe stră
danii, cu timp pierdut și mult 
zgomot. De abia venit din facul
tate, inginerul Roland Varga a 
soluționat ingenios această pro
blemă, construind cuptorul de 
față. S-a impulsionat astfel atît 
creșterea productivității muncii, 
dar .-au îmbunătățit și condițiile 
de lucru.

In hala de montaj general func
ționează de curînd invenția ingi
nerului Nicolae Cențiu. Se nu
mește „limitator de sarcini pen
tru podurile rulante electrice", 
aplicarea ei favorizează mărirea 
siguranței în folosirea podurilor 
și preîntîmpinarea avariilor și ac
cidentelor de muncă.

— Urmărim cu multă atenție 
— ne spune tovarășul Gheorghe 
Ghiță, secretarul comitetului 
U.T.C. pe uzină — activitatea pe 
care tinerii din întreprindere o 
desfășoară în acest sens. De a- 
ceea am și studiat realizarea unui 
cadru organizat destinat să antre
neze în cercetări și studii un nu
măr cît mai mare de tineri. O 
asemenea formulă, în măsură să 
orienteze inițiativa persrflala, ta
lentul și inspirația pentru rezolva
rea problemelor, cu caracter apli
cativ mai ales, o reprezintă clu
bul tehnic înființat recent.

Desigur, perioada scurtă de 
timp care s-a scurs de la consti
tuirea clubului nu ne permite 
încă să evidențiem eficiența ma
terială a activității desfășurate 
aici. O privire de ansamblu asu
pra temelor incluse în studiu, dis
cuțiile cu membrii săi, prefigu
rează însă realizări pozitive. 
Prima sesiune tehnico-științifică 
programată pentru martie va re
prezenta, credem, un element util 
în elucidarea unor probleme de 
interes major pentru colectivul 
uzinei. Așa, de pildă, efectuînd 
studii privind condițiile de sta

bilitate la tractoarele F 651 cu 
încărcător frontal se vor putea 
depista noi posibilități de îmbu
nătățire a performanțelor lor teh
nice ; prin investigarea metodelor 
industriale de ridicare a durabili
tății matrițelor de forme vor fi 
identificate căi de micșorare a 
consumului, de mărire a perioa
delor dintre două reparații; prin 
găsirea soluțiilor optime de reți
nere a prafului la curățătoria 
turnătoriei de oțel, condițiile de 
muncă vor fi simțitor îmbunătă
țite.

— Tematica propusă — ne 
spunea iov. inginer Nicolae Cen
țiu, președintele clubului — ofe
ră posibilități largi de investigație 
atît inginerilor din ateliere, cît ți 
celor din proiectare, permite par
ticiparea efectivă a tehnicienilor 
și muncitorilor cu nivel mediu de 
pregătire.

Sînt o seamă de alte elemen
te care pledează pozitiv în ce 
privește activitatea de viitor. 
Este vorba, între altele, de exis
tența unei săli special amenaja
te, de posibilitatea efectuării ex
perimentărilor în incinta între
prinderii. S-a stabilit, de aseme
nea, o colaborare strînsă atît cu 
Institutul de cercetări și proiec
tări pentru autocamioane și trac
toare, cît și cu Institutul politehnic 
din Brașov. Acestea toate vor cata
liza, credem, valorificarea superi
oară a spiritului novator al tine
rilor. Este o cale de amplificare 
a participării uteciștilor la reali
zarea sarcinilor de producție mă
rite ce revin întreprinderii în 
acest an și în perspectivă, care se 
cere menținută în concordanță cu 
cerințele tot mai înalte pe planul 
ridicării continue a eficienței eco
nomice.

GH. GHIDRIGAN

activității
(Urmare din pag. I)

Centrala electrică de termoficare Craiova. Instantaneu din camera de comandă

(Urmare din pug. I)

cinai volumul total al inves
tițiilor destinate activității 
geologice se ridică la peste 
16 miliarde lei. Aceasta de
monstrează preocuparea con
tinuă a partidului și statului 
nostru de a crea cele mat 
bune condiții introducerii în 
circuitul economic a noi ma
terii prime, de a valorifica 
superior, eficient, resursele 
țării. Pentru a aprecia cît de 
mare este acest efort financiar 
al statului este suficient să a- 
rătăm că fondurile alocate lu
crărilor geologice în acest cin
cinal se ridică la aproape 2/3 
din totalul celor cheltuite pen
tru geologie în cei 15 ani an
teriori.

Pe măsura succeselor obți
nute în opera de industriali
zare socialistă a țării, în dez
voltarea bazei tehnice-mate- 
riale a socialismului în întrea
ga economie și în făurirea re
lațiilor de producție socialiste, 
posibilitățile de a atrage re
sursele naturale în circuitul e- 
conomic șl de a ridica gradul 
de prelucrare a lor a crescut. 
Tn prezent, valorificarea su
perioară a resurselor naturale 
și a tuturor resurselor mate
riale a devenit o trăsătură ca
racteristică a industrializării 
și a dezvoltării întregii econo
mii naționale.

Pentru a realiza programul 
de lucrări geologice care, trep
tat. a căpătat un caracter tot 
mai cuprinzător, a fost creată 
o rețea importantă de unități 
ce desfășoară, într-o strînsă 
colaborare între ele, o susți
nută activitate de cercetare 
(faptul că pînă la sfîrșitul ac- 

cincinal, în acest 
vor lucra peste 

actualului 
domeniu, 
50 000 de cadre, dintre care 
circa 20 la sută cu pregătire 
medie și superioară — reflectă 
eforturile ce se fac pentru dez
voltarea activității de cerce
tare geologică), în scopul ob
ținerii unor rezultate superi
oare în punerea în valoare a 
resurselor naturale ale țării, 
pentru a se aduce în patrimo
niul economiei naționale noi 
șl importante zăcăminte de 
hidrocarburi, cărbuni, mine
reu de fier, cupru, zinc, me
tale rare, bauxită și felurite 
alte minerale nemetalifere. în

prezent, se fac eforturi tot 
mai mari în scopul moderni
zării rapide a activității de 
cercetare, prin creșterea pon
derii metodelor avansate, seis
mice, geografice, a prospecțiu
nilor magnetice, electrice, a 
curenților tehnici etc. Aplica
rea acestor metode eficiente 
în procesul de punere în va
loare a unor noi resurse natu
rale s-a concretizat (în perioa
da anilor 1950—1968) în exe
cutarea a peste 20 miliarde de 
metri — lucrări de foraj și a 
circa 4 500 km — lucrări mi-

VALORIFICAREA SUPERIOARA
A RESURSELOR MATERIALE

niere (exprimate în galerii de 
3,24 în pătrate deschidere). 

Intensificarea programului 
de valorificare superioară a 
resurselor naturale presupune 
ca volumul valoric al produc
ției în industria prelucrătoare 
să crească mal repede decît al 
materialelor necesare realiză
rii acesteia și decît volumul 
fizic al producției. De altfel, 
în perioada 1950—1968, în con
dițiile în care în cea mai mare 
parte a ramurilor industriale 
aportul materiilor prime indi
gene la acoperirea necesități
lor de prelucrare a fost tot 
mai ridicat, industria prelu
crătoare ; 
extractivă

Potrivit 
de partid, 
toate 
avut 
tică 
sum. 
tor măsuri, 
nute de multe întreprinderi 
s-au ridicat la un nivel supe
rior față de cele obținute în 
anii precedent!.

a devansat pe cea 
de aproape 2 ori. 
sarcinilor trasate 

, anul trecut, 
unitățile economice, 
loc reexaminarea 
a normelor de 

Corespunzător 
rezultatele

în 
a 

cri- 
con- 

aces- 
obți-

Dacă ne referim la resursele 
energetice primare — cărbuni, 
țiței, gaze naturale — putem 
menționa că prin creșterea 
gradului de prelucrare a a- 
cestora, prin introducerea pro
cedeelor de producție cu con
sumuri specifice de energie 
mai reduse, folosirea de a- 
gregate de producție de mare 
capacitate, care au randamen
te energetice mai bune, rein
troducerea în circuitul ener
getic a resurselor secundare, 
consumul specific a scăzut de 
la circa 300 kg de combusti

bil convențional pe 1 mi
lion de lei producție industria
lă, în 1960. la circa 240 kg în 
1965 și este preconizat să se 
micșoreze sub 200 kg în 1970. 
Este important de relevat că 
în anul trecut colectivele în
treprinderilor și-au îndreptat 
în mod precumpănitor atenția 
asupra sporirii gradului de 
prelucrare a materiilor prime 
în vederea îmbunătățirii con
tinue a calității produselor, a 
ridicării valorii lor. Astfel, în 
1968, dintr-o tonă de metal 
s-a obținut o producție de ma
șini a cărei valoare este mai 
mare cu 33 la sută decît cea 
fabricată în 1963, iar valoarea 
produselor 
tonă de țiței a crescut, în 
comparație cu anul 1959, cu 
peste 25 la sută (numai în a- 
cest an valoarea producției 
Industriei petroliere va creș
te cu circa 46 la sută pe baza 
valorificării superioare a ma
teriei prime, a prelucrării ra
ționale a țițeiului). Procesul de
Înnoire a producției, grefat pe 

obținute dintr-o

fondul unei accentuate diver
sificări a acesteia, îl întîlnim 
într-o măsură tot mai însem
nată în industria țării noas
tre. Astfel, o mare parte din 
cele 6 000 de produse care se 
realizează în prezent în in
dustria chimică românească, in 
urmă cu 10 ani nu se produ
ceau, iar numărul produselor 
fabricate în industria alimen
tară a crescut de Ia 1000 în 
1950, la circa 4 000 în prezent.

O atenție sporită se acordă 
astăzi îmbunătățirii structurii 
producției de mașini și utilaje

un
de valorificare a 

o competitivitate 
schimburile inter-

(locomotive Diesel electrice, 
hidraulice, motoare electrice, 
transformatoare, mașini-unel- 
te, aparate electrice de măsură 
și control, echipamente elec
tronice etc.) care asigură 
înalt grad 
metalului, 
sporită în 
naționale.

O direcție importantă a va
lorificării superioare a resur
selor naturale, a micșorării 
consumurilor specifice de 
materiale se reflectă în folo
sirea pe scară tot mai largă a 
Înlocuitorilor șl, în primul 
rînd, a maselor plastice. Din- 
tr-un calcul în acest sens, re
zultă că, pe baza confecționării 
din mase plastice a 12 repere 
la tractorul „U-650", greutatea 
lui a scăzut cu 8,9 kg. De ase
menea, ponderea fibrelor chi
mice, tip-bumbac, în volumul 
total al fibrelor prelucrate, va 
crește de la 27,5 la sută In 
1968, la circa 33 la sută în 
anul curent Aceeași tendință 

in fond, nu e nevoie de o „ana
liză periodică" a cauzelor (căci 
acestea se cunosc în amănun
țime) ci de găsirea urgentă a re- 
mediului pentru înlăturarea lor. 
In același timp, cuvîntul „perio
dic" este atit de vag (poate de
semna și un interval de o săptă
mână..’. dar și de ufi an !) îneît 
își pierde orice caracter concret, 
util.

— Ce înțelegeți de fapt, prin 
acest cuvint ? l-am întrebat pe 
llie Tămătaș, secretarul comite
tului coordonator.

— Nu m-am gîndit la un in
terval bine definit — ne-a măr
turisit el — această „analiză 
periodică" nu ne-am propus s-o 
facem noi, comitetul coordona
tor, ci grupele U.T.C. din ate
liere. Care, cînd o putea!...

va înregistra și producția de 
fibre chimice tip-Jînă, care, 
în aceeași perioadă, va spori 
cu 3 la sută, economisindu-se 
Ia import aproape 4 milioane 
lei-valută. De asemenea, o 
parte importantă a producției 
industriale pe anul în curs se 
preconizează a se obține pe 
baza valorificării superioare a 
materiei prime. Astfel, în in
dustria <lc prelucrare a lemnu
lui, întregul spor al produc
ției se va obține prin crește
rea gradului de valorificare a 
materiei prime. Ca urmare, în 
exploatările forestiere e nece
sar să se intensifice preocupă
rile pentru reducerea pierde
rilor la recoltarea și mișcarea 
lemnului, iar în industria de 
prelucrare a lemnului se Im
pune micșorarea ponderii de
șeurilor, care, pe ansamblul 
întreprinderilor. reprezintă 
peste 20 la sută din cota a- 
nuală de tăiere a pădurilor, 
în 1969, prin utilizarea plăci
lor aglomerate și fibro-lem- 
noase, precum și a placajului, 
urmează să se economisească 
peste 1 milion m c de cheres
tea de rășinoase, adică cu 17 
la sută mai mult decît în 1968.

Valorificarea superioară a 
resurselor materiale este un 
proces complex ale cărui di
recții și căi de realizare pre
zintă caracteristici și particu
larități^ care variază de Ia o- 
ramură la alta a economiei 
naționale, iar în cadrul aces
tora, în funcție de specificul 
de utilizare a diferitelor re
surse și a produselor obținute.

Pentru economia noastră în 
plin proces de dezvoltare, de 
ridicare a eficienței activității 
pe toate planurile producției 
materiale, elaborarea unor 
prognoze tehnologice cît mai 
științific fundamentate. în ce 
privește posibilitățile de des
coperire a noi resurse mate
riale, de atragere a lor în cir
cuitul economic, este de o deo
sebită importanță și actuali
tate. Valorificarea cu randa
ment sporit a resurselor ma
teriale, orientarea spre obține
rea de valori de întrebuințare 
de cea mai bună calitate con
stituie o cale importantă de 
creștere a venitului național 
și, pe această bază, a ridicării 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

eficienței
educative

ne-a 
Găldcanu, mai- 

la atelierul de 
tineri care dau 
(la această sec- 
înregistrat anul 

mare valoare din 
16(0 000 lei —

Să recapitulăm. Comitetul co
ordonator îți precede acțiuni pe 
care n-are de gînd să le facă, iar 
comitetul U.T.C. pe secție — 
care ar trebui să le organizeze — 
nu și le propune. O dovadă mai 
elocventă de formalism nici nu 
există 1 Realitatea confirmă din 
plin afirmația noastră: deși s-a 
scurs o plinătate din acest tri
mestru, n-a acut loc nici măcar 
o singură „analiză periodică", nici 
în cadrul secției și nici la nivelul 
comitetului coordonator...

Să revenim la cauzele rămine- 
rilor sub normă. Spuneam că ele 
sînt bine cunoscute comitetului 
coordonator. Ele se numesc cali
ficarea necorespunzătoare a unor 
tineri, indisciplina la locul de 
muncă, absențele nemotivate ele.

— Neștiind să mînuiască și să 
exploateze în mod corespunză
tor mașinile sau să repare li
nele mici deranjamente — 
declarat Gligor ' 
stru principal 
fontă — sînt 
multe rebuturi 
ție rebutul a 
trecut 8jea mai 
cadrul uzinei : 
n.n.) sau sini nevoiți să aștepte 
pînă vin alții să le facă reparați
ile. Irosind timp prețios de mun
că, ci rămin sub normă...

Cu toate acestea, cele două 
comitete U.T.C. n-au insistat 
în munca lor asupra problemei 
ridicării calificării tinerilor. Alt
fel nu se explică do cc. Mecanica 
II se află printre putinele secții 
in care nu s-au deschis nici pînă 
acum cursurile de perfecționare 
și de specializare (în alte secții 
de funcționează de peste 3 luni), 
deși comitetul U.T.C. al secției 
și-a propus ca o dată limită de 
rezolvare a acestei probleme ziua 
de 14 ianuarie.

— Cum explicați această tă- 
întrebat perăgănare ? —- l-am 

llie Tămătaș.
— Vina o poartă 

tehuică-administrativă 
Nouă ne revine doar 
mobilizăm pe tineri...

— Ați avut vreo discuție cu 
conducerea secției pe această 
temă ? am insistat noi.

— Nu ! a fost răspunsul.
Din păcate, n-a lipsit numai 

preocuparea pentru perfecționa
rea profesională a tinerilor. Ace
lași slab interes a existat și față 
de întărirea disciplinei în pro
ducție. O organizație mai activă, 
mai energică, n-ar tolera abate
rile destul de numeroase care se 
înregistrează aici. Tntr-o jumătate 
de an, de exemplu, uteciștii Ion 
Ftilca și Ion Petrișor au făcut, 
fiecare, cite 10 absențe nemoti
vate. Din acest motiv se află 
mereu sub normă. Cu toate a- 
cestea, organizația U.T.C. n-a 
mișcat un deget pentru a-i de
termina să nu mai absenteze. Ion 
Rai și Ion Cheoiu au obiceiul să 
se plimbe prin secție, să poarte 
discuții îndelungate, să înceapă 
lucrul târziu ți să-I lase înainte 
da ieșirea din schimb. Ei se află 
lună de lună sub normă, dar or
ganizația U.T.C. nu ți-a făcut 
probleme din asta, tratîndu-i cu 
indiferență.

Realizarea de către toți tinerii 
a sarcinilor de producție consti
tuie primul etalon al eficientei 
activității organizației U.T.C. Să 
fi uitat oare organizațiile U.T.C. 
de la Uzina mecanică Cugir acest 
adevăr elementar ?

conducerea 
a secției, 

sarcina să-i
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I poteștii sînt de bună sea
mă cel mai de preț dintre 
pelcrinagiile cîte străbat 
noua hartă memorială a 

țării noastre. De Ia feudala
așezare de zid a Goleștilor 
și pînă în Prislopul Ardea
lului, cu rustica așezare na
tală a iui Liviu Rebreanu ; 
de la castelul bizar durat de 
Hașdeu la Cîmpina și pînă 
la muzeul memorial, din lun
ca Șiretului, al lui Alecsan- 
dri, și de la modestul in
terior din Vălenii de Munte 
al lui Nicolae Iorga și pînă 
la reședința de vară de ia 
Neamț, a Iui Mihail Sado
veanu, nici un pelerinaj nu 
e mal plin de semnificații, 
ca acela al Ipoteștilor. Căci 
la Ipotești a văzut lumina 
zilei Intîiul poet de rezonan
ță universală, din istoria li
rismului nostru, odată cu 
nașterea lui Mihai Eminescu, 
în poezia căruia s-au topit 
toate peisagiile și toate e- 
courile folclorice cîte au 
alintat copilăria și adoles
cența marelui poet Serbări
le din 1964, la Împlinirea a 
trei sferturi de veac de Ia 
moartea poetului, ca și pele-

rinaglile, în frunte cu oas
peți străini, cite s-au urmat, 
au subliniat caracterul fun
damental al acestei întiie- 
tățl, pe care colocviul, inițiat 
de Rosa del Conte, do la 
Veneția, în toamna aceluiași 
an, a așezat-o în strălucitoa
re lumină.

Loc de pelerinaj încă din 
anii de după stingerea din

tate emoțiile inaugurării. 
Revăd mulțimea adunată în 
fața casei memoriale, ce 
avea să-și deschidă peste 
puțin timp porțile, privesc 
dealul dimpotrivă, odată 
împădurit, al Cătămărești- 
lor, de după care bănuiesc 
iazul și insula robinsonlană 
de pe el, pe care autorită
țile din partea locului au

șani împărtășește muzică 
clasică, In timp ce dansurile 
populare aduc un înviorător 
element de contrast. E un 
entuziasm cumpănit, așa 
cum se cuvine la sărbători
rea unui mare poet. Sînt 
amintiri pe care inaugura
rea casei memoriale M. E- 
minescu, de la Ipotești, nu 
le-a șters niciodată.

Iasnaia-Poliana sau a lui 
Cehov de la Ialta, trebuie 
să reconstituie atmosfera de 
epocă din timpul cînd scrii
torul respectiv se afla acolo. 
Un muzeu comemorativ, în
chinat unui scriitor, unui 
grup sau unei întregi litera
turi are menirea să înfăți
șeze, mai mult sau mai pu
țin sintetic, viata si opera.

PELERINAJ LA IPOTEȘTI
viață a poetului șl nu mal 
puțin după vandalismul fos
tului proprietar al moșiei, ce 
dărîma, în 1924, vechea clădi
re în care se născuse poetul, 
Ipoteștii so înscriu printre 
ltinerariile oficiale ale atla
sului memorial al Patriei, 
odată cu inaugurarea Mu
zeului M. Eminescu, din 1660. 
Martor, întîmplător, al ace
lei frumoase zile de august, 
retrăiesc cu aceeași Intensi

PERPESSICIUS
prins să le restaureze și re
fac, cu mulțimea ce pătrun
de în sală, circuitul. Trecem 
pe lingă statuia în marmură 
a poetului, de sculptorul Iri- 
mescu, $1 ne întîmpină în 
vitrine sau pe panouri ne
numărate mărturii biografi
ce șl literare din viața și 
opera poetului, cu care Mu
zeul Literaturii Române de 
acord cu Ministerul învăță- 
mîntului au hotărît să ilus
treze expoziția. Iscălim în 
registrul de onoare și cobo- 
rîm cele cîteva trepte, în 
curte, unde păstrăm un mi
nut de tăcere la morminte
le părinților poetului. Vizi
tăm bisericuța din spatele 
Muzeului șl ne îndreptăm 
către tăpșanul din stingă, cu 
scena improvizată, unde vor 
avea loc dansurile și cînte- 
cele. O orchestră din Boto-

Dar amintirile 
întrebarea ce se 
tăzi, la nouă 
inaugurare, este 
dacă muzeul sau 
morială de la Ipotești răs
punde întrutotul rostului 
pentru care a fost menită, 
dacă, între timp, îmbunătă
țiri i-au fost aduse, și dacă, 
trecînd peste simbolul în
totdeauna atrăgător al locu
lui de naștere al celui mai 
mare poet al neamului, pe
lerinajul de la Ipotești se 
desfășoară în condițiile cele 
mai bune, conform adică cu 
ceea ce știința muzeografică 
cere astăzi de la o atare in
stituție. Deși mică, distincția 
dintre o casă memorlală șl 
un muzeu comemorativ e to
tuși lesne de sesizat. O casă 
memorlală, așa cum arată 
aceea a lui Tolstoi da la

Ipotești: Muzeul memorial „M. Eminescu", care ar putea deveni, 
prin eforturile necesare, un autentic centru de cultură națională

nu ajung, 
pune as- 
ani după 
de a ști 
casa me-

în datele ei principale, ale 
scriitorilor. Sînt și cazuri 
cînd ambele moduri pot co
exista, precum in cazul re
ședinței de vară a lui Mihail 
Sadoveanu, de la Neamț. Un 
atare exemplu s-ar putea 
repeta șl în cazul Ipotești
lor. O casă memorială închi
nată poetului Eminescu este, 
prin definiție, un motiv de 
întoarcere la timpul și îm
prejurările pe care poetul 
le-a cunoscut în acea 
re. Ceea ce, evident, 
tuala clădire, 
locul vechei , , _
greu de imaginat Intîia o- 
bligație, așa dar, pe care 
viitorul urmează să o re
zolve este să restaureze, în 
stilul inițial și cu așezarea 
de epocă, vechea clădire, în 
ale căreia una din camere 
ar trebui reconstituit mobi
lierul și bruma de bibliote
că ale copilului și studentu
lui de mai tîrziu. Celelalte

așeza- 
. în ac- 

refăcută pe 
așezări, ar fi

încăperi ar fl rezervate în
fățișării metodice a vieții 
și operei poetului, cu o- 
sebită insistență asupra ace
lor opere legate (și Postu
mele abundă : Cind crivățul, 
cu iarna; Copii eram noi 
amîndoi ; Pierdută pentru 
mine, zimbind prin lume 
treci) de peisagiul și topo
grafia Ipoteștilor. A visa că, 
în perspectiva unui secol, 
Ipoteștii ar putea deveni un 
centru de documentație emi
nesciană, unicul pe țară, 
chiar dacă prețioasele lui 
manuscrise, pe cari fotoco
pii adecvate le pot înlocui, 
se află la Academie, nu mi 
se pare cu neputință. Acesta 
este șl acesta trebuie sâ ră- 
mină, in viitor, țelul de că
petenie al oricărei case sau 
muzeu memorial din țara 
noastră. E o descentralizare 
(precum în cazul universită
ților), de la care sînt de 
așteptat numai foloase. In
tr-o zi ca aceea un peleri
naj, la Ipotești va fi înves
tit cu toate atributele, nu 
numai idolatre, dar șl ale 
unui act de inițiere sistema
tică și ale unul fapt de înal
tă cultură. Permanența poe
tului va fi familiară întregii 
obște, întrucît așa cum pro
fetiza Eminescu încă din 
1869, într-o poemă adoles
centă de o surprinzătoare 
modernitate : „Numai poe
tul, / Ca pasări ce zboară I 
Deasupra valurilor, / Trece 
peste nemărginirea timpu
lui : f In ramurile gîndulul /
In sfintele lunci, / Unde pa
seri ca el / Se-ntrec In cîn- 
Uri".

„Un poem despre 
adolescentă’4 și „lin
dramaturg trădat’4*)

Adolescența constituie una 
din temele preferate ale cineaș
tilor maghiari. în afara recentu
lui film „Clovni pe pereți" tre
buie neaparat amintit și „Undeva, 
în Europa" realizat imediat după 
război de Bela Balasz și Geza 
Radvanyi — pentru a discuta 
numai despre cele mai reușite. 
Dacă atunci era vorba despre 
adolescența traumatizată de 
ororile încleștărilor armate, de 
o bandă formată din copiii ni
mănui, rătăciud speriați și sălbă
ticiți prin puști și printre ruine, 
In „Clovni pe pereți" avem po
sibilitatea să urmărim adolescen
ții contemporani, oamenii do 
lingă noi, aflați în perioada scur
tă, tulburătoare și irepetabilă a 
trecerii spre maturitate.

Este în filmul lui Pal Sandor 
•— distins cu un Premiu Special

din sala de așteptare a unei gări. 
Din fericire, în toată ritmicitatea 
de poem a filmului „Clovni pe 
pereți", aceste licențe nu pro
duc disonanțe.

Adaptarea piesei lui Sean 
O’Casey, „Povestire noc
turnă", într-un film do 

liri Krejcik, „Pensiune pentru 
holtei", poate fi un exemplu ti
pic pentru adversarii ecranizări
lor. Dintr-un text dramatic de o 
mușcătoare ironie, regizorul, oare 
aste în același timp și scenarist, 
a scos o bufonadă cinematogra
fică oarecare, denaturînd com
plet vehemența cu care autorul 
irlandez prezenta pe unul din 
chiriașii pensiunii domnișoarei 
Mossie. Dintr-o fată bătrînă ea 
ajunge astfel o madamă intri
gantă de liote], ipocritul John Jo

Casele memoriale
UN FACTOR IMPORTANT AL EDUCAȚIEI PATRIOTICE
uncția cultural-e- 
ducativă a caselor 
memoriale este 
deosebit de im- 

șl-n consecință 
să ne apropiem 
cu atenția cuve-

portantă 
trebuie

! de ea
I nită. Puțin® mijloace sînt 

atît de eficiente în procesul 
conturării, fixării personali
tății unor scriitori, unor ar
tiști, a unor valori în general 
în conștiința marelui public, 
ca aceste case memoriale. 
Cineva, care a intrat o dată 
în casa natală a lui Creangă 
de la Humulești și a văzut 
cuptorul respectiv unde se 
hîrjoneau copiii, a văzut mo
toceii cu care se jucau pisi
cile. a trecut prin fata curții 
în care se găsea cireșul Mă- 
riucăl. cine a văzut cîteva 
aspecte legate de copilăria 
lui Creangă, nu uită niciodată 
aceste lucruri și figura lui 
Creangă, personalitatea lui 
se întipărește pentru veșni
cie în conștiința sa. Pentru 
Eminescu există același in
teres. dacă nu unul sporit 
chiar. Orice loc legat de me
moria lui Eminescu e vizitat 
ca o localitate sacră, într-un 
fel de pelerinaj, organizîn- 
du-se adevărate hagialîcuri. 
Cine merge în concediu în 
părțile Moldovei nu scapă 
ocazia de a vedea cel mal 
neînsemnat loc de care se 
crede că e legat de memoria 
iul Eminescu. Toată lumea 
are impresia că a văzut pă
durea de argint care se pre
supune că l-ar fi inspirat pe 
poet. Dacă numai prin sim
plă legendă un obiect oare
care amintește de Eminescu 
sau se presupune că i-a apar
ținut. acesta devine aproape 
un obiect de cult. Tot ce pri
vește persoane din anturajul 
iul Eminescu. de asemenea. 
Se spune de Veronica Mlcle 
că a stat un timp la Văratec. 
Acest loc a devenit foarte 
îndrăgit. Deci dacă luăm 
chiar si cel mai minor as
pect din viața poetului, a- 
cesta trezește interesul pu
blicului. și cu atît mai mult 
o casă memorială care să a- 
dune în ea pe cît se poate 
tot ce privește existenta 
poetului, opera Iui. O ase
menea casă ar deveni un 
templu al culturii românești, 
un focar care ar iradia spi
ritualitatea națională. Vă- 
zînd un obiect care ar fi a- 
parținut lui Eminescu. fle
care e curios să afle cît mal 
multe despre el. Văzînd un 
manuscris sau alte asemenea

obiecto ne transpunem Ime
diat șl in centrul operei lui, 
ne punem în contact cu ten
siunea spirituală din care an 
emanat operele lui geniale, 
trezindn-ne curiozitatea pen
tru întreaga sa operă. Văzînd

varea si conservarea valori
lor sale. Cînd e vorba de E- 
minescu cred că fiecare ro
mân va contribui cu tot ceea 
ce poate pentru a se realiza 
ceva. Sînt convins că studen
ții a-ar oferi chiar pentru

in orice localitate mergi, 
cauți date, 
cultura respectivă, 
scriitorii care ti se 
mărunți. Chiar 
personalități de

fapte legate de 
chiar dacă 
oferă sînt 
dacă sînt 
mal mică

Coșbuc. Blaga, Sadoveanu, 
Bacovia și așa mai departe, 
adică personalități de mare 
renume.

In aceste cezuri nu se poate 
Invoca nici o scuză pentru 
absenta unui muzeu. Desigur

on manuscris sau o foto
copie, neinitiatul nu va în
țelege sau nu va recepta 
numaideclt problematica din 
Sărmanul Dionls: dar toate 
aceste lucruri, toate aceste 
obiecte li stîrneso interesul 
la început pentru anumite 
aspecte mal periferice șl 
treptat, nu toată lumea evi
dent, dar o mare parte din 
vizitatori vor ajunge și la 
esența, la nucleul operei e- 
minesclene.

Dacă s-ar putea organiza 
așa ceva, o casă memorlală 
care să concentreze nu nu
mai documente, ci și mate
riale audio-vlzuale. cred că 
am realiza o înfăptuire cum 
nu există nici în străinătate, 
poate. Ceva asemănător am 
văzut la Soci, la o casă me
morials N. Ostrovski unde 
la un moment dat într-o ca
meră se putea auzi vocea 
scriitorului înregistrată pe 
bandă de magnetofon. O ase
menea casă oare să cuprindă 
totul In ea ar fl cel puțin 
echivalentă cu o catedră E- 
mlnescu.

Cînd e vorba de Emineecu 
orice cetățean, de orice cate
gorie, pînă în cele mai înde
părtate cătune ar fl dispus 
Ia orice. Ei ar contribui sub 
orice formă la realizarea u- 
nui asemenea edificiu, și e 
necesar în consecință să cul
tivăm aceste avînturi. aceste 
disponibilități. Deși exem
plul e tragic, să ne reamin
tim 
renta, 
găsit 
iumea 
nevoi, gratuit, din conștiință 
la refacerea acesteia, la sal

catastrofa de la Flo- 
In această ocazie s-au 
specialiști din toată 
care să contribuie be-

DUMITRU MICU
muncă fizică. Vara el slnt 
mobilizați la muncă patrioti
că, pe ogoare, muncă pe care 
o tac eu pasiune : tot atît de 
bine o parte din ei o pot 
presta în această direcție. 
Astfel acestui act I s-ar con
feri «i un înalt prestigiu e- 
dueativ.

însemnătate, te bucură cînd 
vezi un bust, casa în care a 
trăit, și de la sine înțeles 
trebuie în primul rînd puse 
în valoare lucrările legate de 
personalități monumentale. 
E paradoxal să existe casa 
memorials P. Cerna și să nu 
fie Eminescu. Macedonski.

că aci se ridică si Problema 
investițiilor suplimentare, 
nu mai puțin neînsemnate 
prin aceasta. Fără să mă pot 
pronunța exact cu compe
tenta necesară asupra acestui 
aspect, cred că o parte din 
cheltuieli pot fi susținute si 
de public (de ce nti s-ar crea 
oare un fond Eminescu ?). O 
altă posibilitate care s-ar im-

pune este șl aceea de a se 
recupera încet. încet, sumele 
Investite. Noi sîntem foarte 
galantoni, nu percepem taxe 
de intrare sau fixăm taxe 
foarte mici, simbolice ; în 
străinătate, pentru vizitarea 
oricărui obiectiv de acest 
fel se percepe taxă de in
trare. Evident, că asemenea 
mijloace să nu se transforme 
în scopuri în sine. In alte 
țări se fac după portretul lui 
Goethe sau Petofl, tot felul 
de tipuri ca să-ti alegi pe 
ce! pe care îl vrei si același 
lucru l-am putea realiza și 
noi. S-ar putea face, de ase
menea, medalii. La centena
rul Coșbuc s-a bătut o meda
lie frumoasă, una Eminescu 
si una Creangă, dar s-ar pu
tea repeta. S-ar putea face 
mai multă publicitate. In sen
sul bun al cuvlntului: să 
existe la aceste case memo
riale niște vederi, niște pli
ante. să se organizeze ser
bări. cicluri de conferințe, 
proiecții etc., de asemenea 
cu o taxă de intrare. Ipoteș
tii ar putea deveni un așe- 
zămlnt, un centru de cultură 
național, vizitat cu egal inte
res de români si străini, de 
specialiști si de nespecialiști.

Cadru din filmul „Clovni pe pereți"

Bojdeuca lui I, Creangă din Dealul Țicăului (Iași)

și o diplomă pentru tehnică la 
Karlovy Vary — o atmosferă de 
poem care aduce aminte nu atît 
de cunoscutul roman magluar, 
din acea imaginară bibliotecă de 
aur a adolescenților, „Băieții din 
strada Paul' de Ferenc Molnar, 
cît de acea tristețe luminoasă, 
nostalgică, a eroilor lui Anton 
Holban. în special, și cu un ne
cesar minus do amar, de „Tn 
preajma fetelor în floare", schiță 
cu titlu împrumutat.

Cel trei din „Clovni pe pereți" 
nu mai sînt „cazuri" din pon- 
cifele filmelor despre și cu ado
lescenți, ei nu mai sînt nici 
delicvenți și nici nu provin din 
familii dezmembrate.... Ei sea
mănă cu majoritatea adolescen
ților, altruiști șl visători, atenți 
la viața în care intră surîzători 
și sinceri și căreia vor să i se 
ofere pe deplin.

Tntr-o vacanță (ultima, în toam
nă îi așteaptă studenția) o ploa
ie adună întT-o casă neterminată 
trei adolescenți. Unul din ei, 
obligat să se ascundă — au venit 
pe neașteptate stăpînii casei — 
se gîndește, pentru a-și alunga 
singurătatea, la „posibilele" lui 
întîmplări. Și ele sînt de fapt 
atît de asemănătoare cu biogra
fia sa, cu realitatea, îneît și 1n ■ 
chipuitul și diurnul capătă relie
ful unei fantastice aventuri. Sînt 
cîteva secvențe excelente în acest 
sena : furtuna care surprinde un 
grup de tineri excursioniști, zben
guiala eroilor pe străzile Budapes
tei cu trei piacarde pe care nu 
scrie nimic, nevinovatul „atentat" 
la liniștea unui salon de coafu
ră, o idilă în care se discută cu 
o ironică autoritate puștească 
despic dragoste, despre căsăto
rie...

Se poate reproșa o anumită 
calofilie a imaginii cinematogra
fice, o insistență pe alocuri stîn- 
jenitoare în a urmări detalii 
nesemnificative ori de a intro
duce grotescul, cum e cazul sec
venței în stop-cadrul cu fanfara

Mulligan — funcționar exemplar 
la un departament condus, de o 
somitate „intransigentă" pini la 
ascetism, și un enoriaș model în 
parohia părintelui Demsey, apare 
acum în postum unui crai discret 
și irascibil. La fel ca și Daniel 
Halibut, colegul său de camera, 
al cărui tembelism devine cind 
înțelepciune, cînd nonșalanță. 
Singurul personaj netrădat com
plet rămîne vesela parteneră 
nocturnă Angela Nightingale, deși 
pierde și ea multe din trăsăturile 
creionate de dramaturg. Ca eroi
nă de film rămîne „bine făcută" 
dar nu mai are nimic diutr-o 
„oarecare distincție" i>e care 
acțiunea piesei o punea în anti
teză cu rapacitatea ei profesională 
în a obține consistente despăgu
biri : un inel cu o piatră scum
pă, un cec pentru o sumă res
pectabilă etc. Deși exacte cu 
piesa, răspunsurile ci pierd sen
sul acidulat satiric și par repro
șuri blînde de eroină sentimen
talizată...

Oricum, pieia era greu de 
transpus filmic, singurul ei act 
petreeîndu-se într-o unică încă
pere, avînd virtuți de replică și 
deloc de mișcare scenică. Regi
zorul a introdus și cîteva secven
țe prefira comice, un cir’noar în 
care se furișează mai mul fi hol
tei cu însoțitoarele lor, și a în
groșat acțiunea cu o gesticulație 
frenetică de comedie de situații.

I’entru Krejcik — cel care a 
semnat regia unui excelent film, 
„Principiul suprem*, și cîteva 
ecranizări onorabile: pie
sele „Liturghia do la miezul 
nopții" și „Moralitatea doamnei 
Drilska" — această peliculă con
stituie un cert și regretabil eșec.

TUDOR STANESCU

*) „Clovni pe pereți" o pro
ducție a studiourilor maghiare și 
„Pensiune pentru holtei" o pro
ducție a studiourilor cehoslovace.

Casa memorials M. Sadoveanu de la Neamț: locul unde s-au 
scris multe capodopere ale literaturii române I

EXPERIENȚA DE VIAȚĂ — 0 NOȚIUNE PERIMATĂ? VALORILE
Ml se pare aproape ciudat 

să poți suspecta actualitatea 
pe care o mai poate avea sau 
nu conținutul a ceea ce nu
mim experiență de viață ; și 
iceasta mai ales pentru cel 

care creează. Căci de unde 
poți crea, de unde din altă 
parte dreptul acesta de a 
lăsa ceva lumii decît dintr-o 
experiență de viață ale cărei 
margini sînt vrut atît de îm- 
belșugate incit simt că pot 
■face pe alții să trăiască o 
anumită înălțime a vieții, pe 
care tu, creatorul, p resimți.

Prin simplul fapt că e o 
experiență trăită, că are o 
virsiă înapoia ei prin care 
viața s-a construit ca lucrare 
personală, prin faptul simplu 
al pătrunderii în lume, al 
viețuirii acestei lumi care în
cepe să-ți aparțină ție mai 
mult decît i-ai aparținut tu ei 
la început, noțiunea pusă în 
discuție are o semnificație și 
valoare incalculabile. Și a- 
cesta e înțelesul foarte banal 
dar foarte adine al experien
ței de viață ; lumea începe 
să-ți aparțină ție, începi să 
trăiești tu lumea dimprejur în 
așa fel incit să iei din ea 
niște valori care încep să lu
creze în tine și să se reverse

altfel înafară. Ce poate să fie 
experiența de viață decît le
gea pe care o distingi la un 
moment dat, ca locul cel rnai 
plin al trăirii tale, locul cel 
mai sigur și mai liniștit prin 
care simți că țl-ai găsit un 
rost, un rost pe care viața ți 
l-a dăruit pentru că ai trăit.o 
la măsura ei cea mai deplină ? 
Iar „măsura cea mai deplină" 
nu poate fi alta decît concor
danța cu ceea ce epoca re
levă ca valori autentice, po
trivirea ritmului tău cu viața 
poporului tău. Și cînd interio
rul tău se formează în um
bra „legii’ pe care o desco
peri și o îmbogățești mereu, 
însemnează, abia atunci, că 
această lege a ta îți dă drep
tul să o descoperi și celorlalți. 
Afa poți arăta și altora felul 
împlinirii tale, construcția pe 
care viața începe să o trăiască 
In tine, ca pe propriul ei edi
ficiu. Ne mai putem oare în-

I® OFERĂ DI î ARTĂ
MARIN

treba dacă experiența de 
viață are supraviețuire ? E ca 
și cum ne-am întreba daci 
viața mai este la modă. Ex
periența de viață nu supra
viețuiește într-o vreme sau 
alta la bunul plac al interpre
tării, ea nu este experiența 
unei insecte care poate fi in
ventariată și epuizată statis
tic ; experiența de viață este 
chiar o supraviețuire în sensul 
cel mai exact ; pentru că 
te ridici deasupra vieții 
tale obișnuite, tocmai prin 
înțelegerea vieții tale o- 
bișnuite, depășești viața prin 
creșterea ei în înălțime ; adau
gi vieții ceva din și mai a- 
dîncul ei care să o facă mai 
măreață, să-i dea un merit pe 
care, de nu l-a avut pînă 
atunci, trebuie să-l aibă. 
Atunci faptele care te încon-

TARANGUL

foară devin faptele tale, câm
pul înțelegerii tale pe care-l 
vei retrăi mereu în actele cu 
care te definești ca om.

Dar să ne întrebăm dacă 
ceea ce numim „experiența de 
viață", de data asta în ghili
mele, nu rămîne un simplu 
nume, o deviză care poate 
ascunde o lipsă în tocmai ceea 
ce ea vrea să afișeze; sau, și 
mai mult, să ne întrebăm dacă 
această experiență de viață nu 
poate fi un fals. Căci nu orice 
experiență ae viață este și o 
experiență a vieții. Cineva 
care a trecut prin bucurii și 
necazuri poate înțelege din 
ele numai partea lor de viciu, 
așa incit să ajungă prin durere 
la abrutizare, și prin bucurie 
la plăcerea care nu ascunde 
nimic înapoia ei. Sau să fie 
cineva care să vorbească în

numele experienței de viață 
fără s-o aibă. Și oricînd s-au 
găsit sofiști parazitari ai vieții. 
Experiența de viață se poate 
perverti ca termen, niciodată 
în conținut. Totul este ca 
această experiență de viață să 
se conțină pe ea însăși. Cînd 
simți viața, o resimți gîndin- 
d-o înăuntrul ei ca pe un 
lucru sacru. Astfel, viața se 
adaugă mereu ca experiența 
ei înșiși în așa fel îneît ma
teria ei zilnică se transformă 
intr-o materie spirituală veș
nică. Ordinea interioară nu 
poate exista în afara unei 
vieți material trăite căreia să 
i te dedici plenar, în toate 
ale el. Și pe materia luj a fi 
crește legea care face posibilă 
ordinea interioară a individu. 
lui și ordinea cu care el pri
vește în cosmos și în Istorie. 
Nimic nu se întîmplă în afara 
conștiinței lui fără a căpăta 
o măsură în această conștiință.

E măsura lui de judecată. 
ca să judece trebuie să fi avut 
din ce sd trăiască. Valorile 
vieții sînt cîteva : mari șl sim
ple. Experiența de viață face 
prin ele o experiență proprie 
a vieții valorice. Alege. Cît 
rămîne și cît merit are fiecare 
lucru. Experiența de viață în
seamnă o bătrîriețe a spiritu
lui mereu prezentă in actele 
prin care rl trăiește ca spirit 
al materiei prin cate există. 
A fi prezent în viață este 
singurul mod autentic în care 
conștiința, in cazul nostru 
creatoare, poate produce va
lori, singura posibilitate de a 
nu rămino prizonierul unui 
spirit nenutrit, palid și bol
nav. Intre crd/tțlo și experiență 
există un raport de determi
nare de nedesfăcut iar igno
rarea lui este fatală creatoru
lui. Firește, .există chipuri 
multiple de a te bucura de 
experiență, de a o dobîndi 
insă, indiferent sau mai pre
sus de acestea, opera este una 
singură, în măsura în care 
ea reprezintă o valoare, ad
misă de istorie. Iar istoria nu 
asimilează „valorile" care < se 
opun, ci pe acelea care, re- 
prezentînd-o, o ajută să fie 
ea însăși și, dacă se poate, 
să se depășească mereu. Aces
ta este cazul sensului major 
pe care epoca noastră îl pre
tinde creației: o valoare ac
tivă, în slujba istoriei con
temporane.

ÎN ÎNTÎMPINAREA FESTIVALULUI DE LA BRAȘOV

Intre „Sincron"și„Phoenix"
La Brașov ne va 

reprezenta, în ca
drul galelor „hors 
concours". formația 
„Sincron". Ce în
seamnă apariția ei 
pe scena „Cerbului 
de aur" ? Acest 
Festival capătă, pe 
zi ce trece, o an
vergură tot mai 
mare, prin partici
parea reprezentan
ților a zeci de țări, 
iar galele „hors 
concours" trebuie 
să prezinte — mai 
este nevoie s-o 
subliniem ? — tot 
ce avem mai bun, 
Ia ora actuală, în 
muzica noastră u- 
șoară. Fără a di
minua cu nimic ro
lul major jucat de 
formația „Sincron" 
în înnoirea stilului 
interpretativ, în 
mersul înainte al 
muzicii ușoare ro
mânești, nu putem 
uita că aceasta se 
Intîmpla cu cîțîva 
ani în urmă. 
Timpul a trecut, 
s-au ridicat noi și 
valoroase grupuri 
vocal-instrumen ta
le, îndeosebi stu
dențești, cu preocu
pări componistice 
si aranjamente mu
zicale superioare. 
Dintre ele, v.nul 
8-a impus cu insis

tență, în ultimul 
timp, prin excelen
tele sale calități 
muzicale puse în 
slujba promovării 
originale a celor 
mal noi tendințe în 
muzica ușoară, iu
bitorilor acestui 
gen, tuturor ti
nerilor : formația 
„Phoenix" din Ti
mișoara.

Formația „Sin
cron", novatoare și

OPINII

impui sionînd cînd- 
va viața muzicală, 
a căzut pradă, du
pă părerea noastră, 
unei greșite înțele
geri a raportului 
dintre tradiție și 
modernism, a ceea 
co înseamnă prelu
crarea folclorului. 
Recitalul susținut 
la televiziune în 
programul do reve
lion ne-a dat o 
mostră sugestivă 
și. din păcate, tris
tă, Neizbutind, du
pă părerea noastră, 
să se autodepășeas- 
ce, sau, ccl puțin, 
nefficînd-o încă, 
formația „Sincron" 
trece în prezent 
prlntr-tm evident

lmpa3, resimțit de 
toți iubitorii aces
tui gen muzical. 
Fenomenul muzicii 
ușoare este supus, 
maî mult decît ori
care altul, influen
ței scurgerii timpu
lui : ceea ce astăzi 
este „pe creasls 
urtdei". mîine ca
de. adesea, pentru 
totdeauna. Recen
tul disc al forma
ției „Phoenix", pri
mul din seria 
..Beat” inițiată de 
Electrecord, a bă
tut recordul de 
vînzarc, necesitînd 
dteva noi tiraje. 
Dar chiar și mem
brii formație! 
„Phoenix" — astăzi 
cei mai buni, cei 
mai reprezentativi 
pentru acest gen — 
vor fi, poate, în a- 
nul viitor, depășiți, 
sau, pur și sim
plu, nu vor mai fi ; 
deci, trebuie să le 
acordăm tot credi
tul acum. Prezența 
formației „Phoe
nix", alături de 
ceilalți reprezen
tanți ai tării noas
tre, în cadru! gale
lor „hors concours" 
este, credem, posi
bilă șl necesară.

OCTAVIAN 
CRSULESCU
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ȚARA SE PREGĂTEȘTE
DE ALEGER

Pregnante manifestări ale responsabilității cetățenești

(Urmare din pag. I) 
totodată la unele posibilități 
de perfecționare a activității 
administrației locale.

★
Tov. Angelo Miculescu, prim 

vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, can
didat în circumscripția elec
torală nr. 5 Vînători, pentru 
alegerile de deputați !n Marea 
Adunare Națională, s-a Intil- 
nit cu alegători din comuna 
Vulturu. Cetățenii au scos în 
evidență grija pe care o poar
tă partidul și statul pentru 
creșterea continuă a bunăstă
rii celor ce muncesc, succesele 
obținute in producția agricolă 
și pe tărîmul educației și cul
turii.

★
O întîlnire asemănătoare a 

avut loc și la Păunești, în Ju
dețul Vrancea, la care a parti
cipat tov. Dumitru Simulescu, 
prim-v icepreședinte al 
U.C.E.C.O.M., candidat în cir
cumscripția electorală nr. 4 
Adjud pentru alegerile de de- 
putați în Marea Adunare Na
țională.

Intîlnirea alegătorilor din 
comuna Terpezița, județul 
Dolj, cu academicianul Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, 
candidat al Frontului Uni
tății Socialiste în circum
scripția electorală nr. 15 
Sălcuța a Marii Adunări 
Naționale, care i-a reprezentat 
în cel mai înalt for legislativ

ACȚIUNI ALE
ORGANIZAȚIILOR U.T.C.

(Urmare din pag. I)

• Dintr-o altă parte a 
țării, din județul Gorj, to
varășul Gheorghe Secelea- 
nu, secretar al comitetului 
județean U.T.C., ne comu
nică acțiunile la care s-a 
angajat tineretul gorjan în 
întîmpinarea aceluiași e- 
veniment. Așa, de pildă, 
un montaj literar-muzical 
cu tema : „Patria mea, mi
racol românesc", a fost 
prezentat, pînă acum, în 
comunele Plopșor, Peștea- 
na, Urdari, Peștișani și al
tele. Buletinele unui origi
nal concurs, cuprinzînd fie
care cite 15 întrebări refe
ritoare la „Gorjul de ieri, 
Gorjul de azi", au fost di

TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro

mânia, NICOLAE CEAUSESCU, a trimis Maiestății Sale 
MAHENDRA BIR BIKRAM SIIAH DEVA, Regele Nepalului, o 
telegramă in care se spune :

Cu ocazia Zilei naționale a regatului Nepal, am plăcerea ca, 
în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
al guvernului, poporului român și al meu personal, să adresez 
Majestățll Voastre felicitări cordiale, împreunăAu cele mai bune 
urări pentru prosperitatea șl fericirea poporului nepalez.

PRIMIRE LA CONSILIUL DE STAT
Vicepreședintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste 
România, Emil Bodnaraș, a 
primit hmi, 17 februarie, pe 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Mali la București, Ya Doum
bia, în legătură cu plecarea

La invitația Universității din 
Ierusalim, o delegație a Acade
miei, condusă de acad. Alexan
dru Rossetti, directorul Centru
lui de cercetări fonetice și dialec
tale, a plecat luni în Israel pen
tru documentare și schimb de ex
periență în domeniul lingvisticii. 

Noi arhitecturi în orașele patriei; Casa de cultură a sindicatelor din Oțelu Roșu

al țării, consecutiv, în mai 
multe legislaturi, a constituit 
un important prilej pentru 
evidențierea realizărilor de 
pînă acum și stabilirea unor 
noi acțiuni economice și edili- 
tar-gospodărești.

(Agerpres)

Asistînd, ieri, la Copșa Mică, 
la Intîlnirea alegătorilor cu 
candidatul Frontului Unității 
Socialiste pentru Marea Adu
nare Națională, tov. Vinter 
Richard, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului Județean Sibiu 
al P.C.R., președinte al consi
liului popular provizoriu, 
ne-am notat următoarea re
plică, aparținînd unuia dintre 
vorbitori, ing. Martin Sechei :

— Cu cîteva zile în urmă
— declara tov. Martin Sechei
— citind Manifestul Frontului 
Unității Socialiste, discutam, 
împreună cu colegii mei de 
muncă, despre faptul că pre
facerile care au avut loc aici, 
la noi, la Copșa Mică, dau di
mensiunea politicii Partidului 
Comunist Român de indus
trializare a țării, a grijii spe
ciale ce a fost acordată indus
triei chimice.
In economia județului Sibiu

— au evidențiat o seamă de 
participanți la adunare, ca 
muncitorul Vasile Tișer, Mii- 
ler Boreslav, directorul gene
ral al U.C.R., medicul Mihai 
Dumitru și alții — industria 
chimică are, în prezent, o

fuzate prin organizațiile 
U.T.C. în aproape întreg 
județul. Aproape 15 000 de 
tineri — ni se comunică — 
vor participa la acest con
curs, candidînd la titlul de 
„cel mai bun cunoscător al 
județului".

O interesantă inițiativă a 
comitetului județean U.T.C. 
este și editarea unui pliant, 
care se află în prezent sub 
tipar, intitulat: „Tineretul 
gorjan răspunde «pre
zent»!". Pliantul prezintă, 
cu ajutorul unor imagini 
elocvente, aspecte din viața 
șl munca tineretului gor
jan, în diferite domenii de 
activitate : industrie, agri
cultură, cultură, învăță- 
mînt, sport, turism etc.

definitivă a acestuia din țara 
noastră.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au 
participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
și Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Luni a părăsit definitiv țara 
noastră Ya Doumbia, ambasado
rul extraordinar ți plenipotențiar 
al Republicii Mali în Republica 
Socialistă România.

(Agerpres) 

pondere însemnată. La Copșa 
Mică — acest centru industrial 
al Județului — Uzina „Carbo- 
sin", bazată pe chimizarea ga
zului metan, produce negru 
de fum cu întrebuințări în pre
lucrarea cauciucului, pentru 
cerneluri tipografice, cum șl 
diferiți coloranți chimici, care 
înainte se importau. Uzina 
produce, pe lingă negru de 
fum, aldehidoformică, sticlă 
organică și alte materiale 
plastice. Alături de ea s-a dez
voltat Uzina chimico-metalur- 
gică în cadrul căreia, în anul 
1966, s-a dat în funcțiune o 
fabrică de acid sulfuric și o 
instalație de zinc și de plumb.

— Aceste noi uzine, cu care 
toți ne mîndrim — spunea 
muncitorul Ion Macavei — au 
dat un nou impuls dezvoltării 
edilitare și social-culturale a 
localității în care trăim. Copșa, 
dintr-un sat oarecare, a deve
nit un oraș în continuă mo
dernizare, datorită politicii 
partidului, a transpunerii în 
viață a măsurilor stabilite de 
Congresul al IX-lea al P.C.R.

Relevînd înnoirile care au 
schimbat fața orașului, nu
meroși vorbitori, printre care 
Viorel Crainicu, Dumitru Cîr- 
țînă etc., au făcut propuneri 
care constituie prețioase puncte 
de reper pentru activitatea 
viitoare, chibzuind, împreună 
cu candidatul, asupra celor 
mai bune căi pentru realiza
rea exemplară a sarcinilor a- 
cestui an și a anilor viitori. 
Discutînd despre noile obiec
tive industriale care vor mări 
capacitatea uzinelor orașului, 
vorbitorii s-au referit, de ase
menea, la aportul pe care și-l 
vor aduce la construirea unei 
clădiri noi de liceu (liceul de 
aici are abia 3 ani de exis
tență), a unei case de cultu
ră, a unei băi comunale, a 
unor lucrări de canalizare, a- 
menajarea unor parcuri etc.

Operatorii, cuptorarii, ingi
nerii și tehnicienii prezenți 
aici, metalurgiști sau chimiști, 
au venit la adunare — așa cum 
remarca în cuvîntul său mun
citorul Mureșan Zăvodu — cu 
hotărîrea de a urma neabătuți 
cuvîntul partidului, obținînd, 
prin eforturi comune, noi vic
torii în muncă, în dezvoltarea 
și modernizarea orașului, în 
cinstea celei de-a 25-a aniver
sări a eliberării patriei și a 
Congresului al X-lea al parti
dului.

I. CHIRIAC 
I. ȘERBU

In Județul Iași au avut 
loc pînă în prezent aproa
pe 2100 de întîlnirl între 
candidați! Frontului Uni
tății Socialiste și alegători, 
la care au participat peste 
100 000 de cetățeni. Expri- 
mîndu-și întreaga adeziune 
față de politica partidului, 
cei peste 6 600 de partici
panți la discuții au trecut 
în revistă realizările obți
nute in ultimii ani in loca
litățile respective, au ana
lizat posibilitățile de dez
voltare a acestora, făcînd 
totodată numeroase pro
puneri de interes obștesc.

In localitățile județului 
Mehedinți a fost expediată 
lucrarea monografică „Pe 
plaiuri Mehedințene", care 
sintetizează drumul par
curs în dezvoltarea econo
miei și culturii și creșterea 
nivelului de viață al popu
lației din această parte a 
țării. In industria țării, ju
dețul este acum prezent cu 
nave maritime și fluviale, 
vagoane de marfă, produse 
ale industriei lemnului, țe
sături de bumbac, produse 
ale industriei alimentare șl 
altele. Numai pentru actu
alul cincinal, acestui județ 
i s-au alocat din fondurile 
statului peste 7,8 miliarde 
lei investiții.

LUPTĂTORII 
NOȘTRI 

VICTORIOȘI 
IN MAROC

Selecționata de lup
te a României, care 
se pregătește în Ma
roc în vederea cam
pionatelor mondiale 
din Argentina, a sus
ținut un meci amical 
la Casablanca cu re
prezentativa țării. 
Luptătorii români au 
obținut victoria cu 
scorul de 4—2. Me
ciul a cuprins întîlniri 
de lupta clasice ți 
libere.

PE P1RTIA

„Săniuței de argint"

INSTANTANEE

Un zlmbet ca la— Olimpiadă

Pentru clștigătorii unei 
competiții sportive, lucru
rile cele mai prețioase, prin 
simbolul lor, rămîn, evi
dent, trofeele... Dar cum în 
întrecerile sportive nu pot 
cîștiga toți concurenții, ce
lor mai mulți le rămîn a- 
mintirile.

Cu ce amintiri se despart 
concurenții de la Poiana- 
Brașov ?

Prima noastră cunoștință 
la Poiana — prîslea com
petiției, Șandor Biro, în 
vlrstă de 15 ani, elev la 
Liceul nr. 1 din Sf. Gheor
ghe. întrebat asupra șan
selor pe care le .are, el 
ne-a răspuns scurt ’șl răs
picat : „am venit aici să 
înving!" Nu a învins, e 
drept, dar, prin comporta
rea sa curajoasă, a cîștigat 
simpatia tuturor, cum și a 
juriului, care i-a oferit o 
cupă. Pentru amintire...

★
Elisabeta Pop și Niculae 

Lazăr, reprezentanții Jude
țului Maramureș, elevi în 
clasa a Xl-a la Liceul din 
Somcuța Mare s-au califi
cat — deși sînt dintr-o așe
zare de șes — în dauna 
multora de la munte... Pînă 
acum, ei n-au primit nici 
odată vreo telegramă în 
viața lor. Dar, seara, la 
masă la Cabana Ursului, 
poștașul din Poiana, le-a 
adus o telegramă. Iată 
textul: „Vă dorim mult 
succes. Colectivul clasei 
a Xl-a. Somcuța Mare. 
Stop 1“

★
Din județul Olt, s-au pre

zentat două fete pentru... 
un singur Ioc în concurs i 
Natalia Țuculan, elevă în 
clasa a X-a la Liceul din 
Piatra Olt ți Oprea D. 
Maria, anul III la Liceul 
agricol din Slatina. Profe

Baza materială a sportului în 
mediul sătesc constituie o pro
blemă cu numeroase aspecte. 
Dacă despre acestea am mai vor
bit și vom mai vorbi, astăzi vrem 
să abordăm doar o singură la
tură — și anume contribuția co
merțului prin rețeaua do apro
vizionare și desfacere a mate
rialelor și a echipamentului spor
tiv.

Un sondaj în cîteva sate din 
județul Teleorman — în care am 
apelat atît la date retroactive 
cit și preocupările actuale alo 
comerțului — ne-a pus în față 
unor probleme care merită o so
luționare urgentă. Să pornim de 
la data esențială a problemei : 
există solicitări de echipament 
sportiv în mediul sătesc și dacă 
există cum sint ele satisfăcute ? 
Am făcut investigații, pentru a 
răspunde acestei întrebări, în mai 
multe comune. Ele s-au desfășu
rat sub forma unor confruntări 
între solicitanți și reprezentanți 
ai comerțului.

— în magazinul cooperației 
de consum din Cometu — ne 
explica OPREA BANCU, secre
tarul asociației sportive — nu gă
sim nici un fel de echipament 
sportiv. De la tricouri pină la 
mingi de pingpong — totul cum
părăm de la Alexandria sau 
București.

— Tinerii din comuna Purani 
sînt amatori de sport — arată 
MARIAN POPA, secretarul co
mitetului U.T.C. Intîmpinăm 
mari dificultăți în procurarea ma
terialelor sportive ; cooperativa 
din comună — cu toate insisten

LAE IONESCU, secretarul co
mitetului U.T.C. din Siliștea — 
chiar dacă găsim anumite mate
riale, cum a fost cazul tricourl- 
lor și jambierelor pentru fotbal, 
(ut ttebuie să mergem la Ale
xandria sau București pentru 
plase și mingi de fotbal.

Interlocutorii noștri, după cum 
ne-am convins pe parcursul rai
dului, nu sînt singurii încercați 
în aceste adevărate curse de ma
raton pentru procurarea echipa
mentului sportiv. Așa Incit ni s-a 
părut firească întrebarea : de ce 
lipsește echipamentul sportiv din

sorul Gh. Dobrică, care 
le-a însoțit, a dezvăluit e- 
nigma : „Natalița a învins-o 
pe Maria doar cu o zecime 
de secundă la faza pe județ. 
A fost o luptă ce nu s-a 
pomenit. în faza pe oraș, 
o învinsese Maria cu patru 
zecimi de secundă pe Na
talița. De aceea, am vrut 
să vină amîndouă". Dacă 
Natalia a concurat, Maria 
a avut onoarea de a des
chide concursul.

★
Episodul de mai sus tre

buie completat cu o întîm- 
plare tristă. Și aceste în- 
tîmplări sînt omenești. La 
a doua manșă, Natalia Țu
culan, care mersese bine, a 
căzut și s-a accidentat. La 
spital s-a constatat că nu 
era fractură, nici măcar 
ruptură de mușchi. Dar 
iată că nici nu se termi
nase manșa a doua a băie
ților, și mașina salvării se 
întoarce cu Natalița. Evi
dent însoțită de doctorița 
care o pansase. „Am venit, 
să mă vadă concurenții și 
spectatorii pentru că toți 
se speriaseră. Și nu numai 
de asta: țin neapărat să 
particip la Festivitatea de 
premiere".

★
Ewa Bondor, elevă la 

Liceul din Toplița, în ziua 
finalei competiției — ce 
coincidență I — a împlinit 
19 ani. Mulți înainte și 
multe alte participări la 
concursuri sportive.

★
Ce înseamnă pasiune ? 

Pînă unde te poate duce ? 
Eleva Dorina Iordache, din 
Panciu, ne-a mărturisit un 
secret: „numai mama știe 
c-am venit la un concurs 
de săniuțe. Tata, nu. Lui 
l-am spus că merg la unul

țele noastre — nu aduce ; iar ia 
Alexandria ori găsești, ori nu gă
sești.

— Și noi — confirmă aceeași 
situație ALEXANDRU PO
PESCU, secretarul comitetului 
U.T.C. din comuna Viișoara — 
am cerut gestionarului coopera
tivei să aducă tricouri, mingi «le 
pingpong, mingi de fotbal. Noi 
am cerut, noi am auzit.

— Uneori — relatează NICO-

magazinele cooperației de Ia 
sate ?

Un prim răspuns am primit din 
partea tovarășului DUMITRU 
GHEORGHE, director adjunct 
al întreprinderii de comerț și 
cooperație Alexandria : „Maga
zinele cooperației au vîndut și 
vor mai vinde echipament spor
tiv, dar numai în măsura în care 
primesc din partea asociațiilor 
sportive comenzi ferme, cu aco-

o bază materială sigură, activează 
doar de un an. Bugetele unora 
dintre ele sînt abia în curs de 
formare și deci nu au ajuns încă 
în stadiul de a întreține rela
ții cu comerțul pe bază de co
menzi ferme. în realitate, co
merțul cooperatist ar trebui să 
fie mai mobil, să se adapteze mai 
operativ realităților satului. Atîta 
timp cît tinerii solicită echipa
ment — și merg chiar să-l cum-

APROVIZIONAREA CU 
ECHIPAMENT SPORTIV — 
0 CURSĂ DE MARATON?

JIUL — MECI EGAL 
IN IUGOSLAVIA

Echipa do fotbal 
Jiul Petroșeni ți-a în
ceput turneul în Iugo
slavia, jucînd la Su- 

M E RI DIA bl
botița cu formația lo
cală Spartak. Meciul 
s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 
1—1 (1—0). Scorul 
a fost deschis în mi
nutul 29 prin golul 
marcat de Cotormani.

de gimnastică". Sperăm să 
nu afle...

★
Dovadă că concursul „a 

prins", că se recomandă, 
prin reușita lui, tradiției, o 
dovedește și faptul că pînă 
în prezent și-au pus candi
datura pentru organizarea 
celei de-a doua ediții, din 
iarna lui ’70, județele Sibiu, 
Harghita, Cluj, Maramureș 
ți Covasna. Cui i se va oferi 
acest privilegiu ?

★
Apariția „săniuței miste

rioase", cu care a cîștigat 
locul întîi elevul Emil 
Ioniță din Roman, a pro
vocat discuții aprinse. In
vidie chiar. Sîntem siguri 
că la anul poate chiar toți 
participanții la finală vor 
avea sănii la fel. De ce ? 
Nu puțini delegați au fost 
acela care au fotografiat-o 
din toate unghiurile posibile 
și i-au luat milimetric, toate 
cotele de construcție pînă 
la detaliu. Ce-ar fi ca în
treprinderea de materiale 
și ambarcațiuni sportive de 
la Reghin — acolo unde se 
fabrică și schiuri — să 
pună în fabricație, după a- 
cest proiect, o săniuță 
standard ? I-ar scuti pe 
„spioni" de eforturi inutile 
și poate cu o reușită ne
sigură.

★
Aflăm că la anul vor 

concura și echipaje de doi; 
de ce nu și mixte ?

V. cAbulea

I
I

I 
I

► ♦

De astă dată nr. 1 s-a dovedit 
mai „ghinionist"

Fotografii
de VASILE RANGA

perire în virament sau C.E.C. la 
bancă. în baza acestor comenzi, 
noi aprovizionăm cooperativele. 
Altfel, nu, pentru că avem sur
priza să răminem cu mărfurile 
stocate in depozite*.

Spre „argumentare", ni se ci
tează o listă de materiale stocate 
în depozitele din Alexandria 
(1 400 mingi și 30 de palete de 
tenis ; 723 perechi tenis ; zeci de 
mingi de fotbal, volei, handbal 
etc.).

Asociațiile sportive, în forma 
organizatorică nouă, care le cre
ează condiții să dispună și de 

Gazdele au egalat în 
minutul 55 prin auto
golul lui Talpai. în 
continuare, fotballțtii 
români vor mai susți
ne în Iugoslavia încă 
trei jocuri: la Somo- 

bor, Șabaț, Țrvenka 
sau Senta.

IN C. C. E. 
LA VOLEI 
FEMININ

Ia Bratislava s-a

PRIMII CAMPIONI 
UNIVERSITARI

S-a încheiat cea de-a Xli-a ediție a campionatului de jah

Cei mai buni șa
hiști studenți s-au în
trecut, timp de zece 
zile, la Sinaia, pen
tru stabilirea campio
nilor universitari pe 
anul 1969. Lupta pen
tru locul I, la băieți, 
a fost foarte strmsă, 
presărată cu numeroa
se surprize; abia du
pă desfășurarea ulti
mei runde s-a putut 
ști unde „va pleca" 
titlul: la București. 
Deținător al titlului: 
DAN ZARA, de la 
Academia de științe 
economice. La fete, 
ca de obicei, G. 
BAUMSTARK și S. 
MAKAI au ocupat pri
mele două locuri, cu 
același număr de 
puncte (prima avînd 
un coeficient SDnnen- 
born mai bun).

Am avut, la sfîrșitul 
întrecerii o scurtă 
convorbire cu prof, 
univ. emerit Ion Gud- 
ju, vicepreședinte al 
Federației Române de 
Șah, pe care o redăm 
mai jos.

— Cum apreciați 
cea de a XII-a ediție 

disputat returul me
ciului dintre echipele 
Slavia Bratislava ți 
Benfica Lisabona, 
contînd pentru „Cupa 
campionilor europeni" 
la volei feminin. Gaz

dele au obținut victo
ria cu scorul de 3—0 
(15—2, 15—1, 15—4). 
învingătoare ți în pri
mul Joo (scor 3—0), 
voleibalistele ceho
slovace a-au calificat

a campionatului uni
versitar de șah ?

— Cea mai reușită 
de pînă acum / Au 
fost reprezentate 14 
din cele 16 centre u-

DAN ZARA 
campionul universi
tar la șuii pe anul 

1969
niversitare ale țării. 
Pentru prima dată 
s-au intilnit, într-un 
asemenea concurs, 7 
candidați la titlul de 
maestru, 34 cu cate
goria 1 și 14 cu cate
goria a II-a, ceea ce 
a contribuit din plin 
la ridicarea nivelului 
tehnic al întrecerii.

— Care dintre con- 
curențl v-a plăcut cel 
mai mult ?

„Pagini din istoria boxului românesc"
— INTERVIU CU AUTORII UNEI CÂRTI IN CURS 

DE APARIȚIE —

Va apare o carte despre boxul românesc ! Prilej de mare 
bucurie pentru toți iubitorii acestui spori, omagiu adus marilor 
noștri campioni, îndemn pentru tineri de a le continua exem
plu.

Dar, pentru a satisface, cu un ceas mai devreme curiozitatea 
cititorilor asupra conținutului cărții, aflată sub tipar, la editura 
C.N.E.F.S., ne-am adresat autorilor ei — ziariștii PAUL 
OCHIALBI și PETRE IIENȚ.

PAUL OCHIALBI : Boxul nostru merita mai de mult această 
carte. Totuși, prilejul cu care apare — „europenele" de la Bucu
rești din anul acesta — este unul dintre cele mai fericite. Cartea 
Ișl propune să Intre în intimitatea marilor campioni pe care i-a 
avut țara noastră și care, în ultimul timp, fuseseră acoperiți de 
colbul uitării. în capitolul „Vedete de odinioară și de azi“ citito
rii se vor reîntîlni pe... ringul paginii tipărite cu triplul cam
pion european Lucian Fopescu, cu Toma Aurel („spaima campio
nilor mondiali"), cu Ion Chirlac, Ion Popa, Mielu Doculescu și cu ! 
„pleiada de aur" a boxului românesc din anii din urmă : cam
pionul olimpic Nicolae Linca, campionul european Gheorghe Ne
grea, „nenorocosul" Mircea Dobrescu șl alții. Alte capitole : 
„Mari personalități despre boxul românesc" (în care opinează 
Nath Fleisher - directorul binecunoscutei publicații americane 
„Ring Magazin", George Peters — șeful rubricii de box a zia
rului „L’Eq-uipe", colonelul R. H. Russell — președintele A.I.B.A., 
campionul mondial profesionist Nino Benvenuti și alții). Nu 
l-am uitat nici pe scriitorii români, admiratori ai boxului. Și-au 
expus considerațiile Eugen Barbu, Nicuță Tănase, Constantin 
Chiriță, Sergiu Fărcfișanu, AI. Mirodan...

PETRE HENȚ : ...dar cartea nu se va mărgini numai la... pă
reri despre boxul românesc. Aria ei tematică este și mai largă. 
Capitolele „Boxul !n școli", „Boxul în provincie", „Cavalerii 
ringului", „Despre oamenii de colț" analizează cîteva din aspec
tele esențiale în dezvoltarea șl afirmarea boxului românesc. 
Tradițiile noastre au avut o bază solidă pentru a cărui întărire 
au muncit zeci și zeci de oameni, să le spunem „anonimi" — 
pentru publicul larg, dar a căror inimă a bătut numai pentru 
boxul românesc. Ar fi fost nedrept să-I ignorăm. în plus, amin- I 
tesc că paginile de istorie a boxului sînt însoțite de 80 de foto
grafii.

T. POGOCEANU

pere din alte localități I — nu 
merită investit un anumit fond 
de marfă în centrele de desfa
cere din comune ? Obligațiile în 
acest sens sînt cel puțin re
ciproce : asociațiile sportive și 
organizațiile U.T.C. să furnizeze 
date — măcar orientative — pen
tru comandarea necesarului iar 
cooperativa, pe baza acestei co
laborări și cu forțe proprii, să 
cerceteze cererea de consum.

Aducem această problemă — 
spre clarificare — și în discuția 
forurilor județene competente.

„Noi nu ne-am ocupat la mo

pentru turul următor 
al competiției.

FOTBAL
IN NOCTURNĂ 

LA MAR-DEL-FLATA

într-un med ami
cal de fotbal, disputat 
In nocturnă Ia Mar- 
del-Plata, echipa ar- 
gentiniană River Pla
ta a terminat la ega
litate 2—2 (2—1) cu 
formația cehoslovacă 
Sparta Praga. Au mar
cat : Onega (min. 23), 
Rodriguez (min. 29) 
ți respectiv Mațek 
(mln. 15) și Jurkanin 
(min. 52).

— Iostf Lazăr, de 
la Petroșani, care a 
avut o tenacitate și o 
capacitate de foc ne
bănuite de nimeni. El 
a avut de luptat cu 
toți bucureștenii și 
numai în final a ce
dat. Pe el îl consider, 
„ciștigătorul moral" 
al campionatului. Prin 
aceasta, n-aș vrea să 
diminuez meritele lui 
Dan Zara, și el foar
te bun.

— Ce considerați 
că ar trebui întreprins 
pentru continua dez
voltare a șahului stu
dențesc ?

— In primul rînd, 
ar fi necesar ca Mi
nisterul învățămân
tului să stimuleze miș
carea șahistă din toa
te centrele universita
re. In al doilea rînd, 
la viitoarele campio
nate universitare, con
sider că ar fi potrivit 
ca numai cei de la 
categoria I în sus să 
primească drept de 
participare în turneul 
final.

TUDOR MIIINEA

dul cuvenit dc aprovizionarea și 
difuzarea echipamentului sportiv 
prin magazinele coopera (iei — 
recunoaște tovarășul MARIN 
MACĂU, directorul întreprinde- 
lii de comerț și cooperație din 
Roșiori. Este o problemă pe care 
noi trebuia s-o rezolvăm, lata și 
în ce mori : vom redacta o cir
culară adresată gestionarilor coo
perativelor sătești, prin care a- 
ceșliu să fie obligați să cunoască 
necesarul dc echipament sportiv 
al asociației sportive, a) tinerilor 
din comune, pe care să-l coman
de în cel mai scurt timp între
prinderii noastre".

Este în interesul nostru — a- 
firmă tovarășul AUREL CHIVU- 
LESCU, vicepreședinte al Uniu
nii județene de comerț .și coope
rație — să fim receptivi la cerin
țele tinerilor. De aceea, ca primă 
măsură, voiajorii cooperativei vor 
primi sarcina să cunoască în fie
care comună necesarul de echi
pament sportiv. Vom întreprinde 
măsuri în 5—6 cooperative mai 
mari ca: Zimnicea, Drăgăneștn 
Balaciu, Smîrdioasa, Piatra, undo 
vom extinde vînzaren echipa
mentului sportiv. In raport cu so
licitările din comune vom căuta 
și alto soluții pentru asigurarea 
unei corespunzătoare difuzări a 
echipamentului și materialelor 
sportive.

Promitem cititorilor noștri. în 
special celor din județul Teleor
man, că vom reveni peste două 
luni asupra acestor declarații 
pentru a constata în ce măsură 
promisiunile făcute au devenit 
sau nu realități.

R. VASILE



pest
Orientul Apropiat

• Convorbirile lui Odd Bull in capitala

siriană • Ședința guvernului R. A. U

Generalul Odd Bull, șeful mi
siunii de observatori a O.N.U. în 
Orientul Apropiat, a fost primit 
de generalul Mustapha Tlas, co- 
mandantul-șef al armatei siriene 
și ministru adjunct al apărării 
în guvernul de la Damasc. După 
cum relatează corespondentul a- 
genției REUTER, care transmi
te știrea, în cadrul întrevederii 
au fost abordate probleme refe
ritoare la situația din regiunea 
Orientului Apropiat. Se mențio
nează, de asemenea, că generalul 
Odd Bull, însoțit de un număr 
de ofițeri de la Damasc a in
spectat timp de două zile partea 
siriană a liniei de încetare a fo
cului dintre Siria și Israel.

MINISTRUL ORIENTĂRII 
NATIONALE AL R.A.U., Moha
med Fayek, a declarat că în șe
dința de duminică seara a Con
siliului de Miniștri egiptean,

prezidată de președintele 
Nasser, a fost discutată situația 
din Orientul Apropiat în lumi
na ultimelor inițiative luate pe 
plan internațional și alte pro
bleme ale situației internațio
nale. Consiliul de Miniștri a 
examinat, de asemenea, măsu
rile cele mai eficiente pentru 
asigurarea securității instalații
lor economice civile din țară și 
a fost examinată situația privind 
starea de pregătire a forțelor 
populare de apărare.

Un purtător de cuvînt militar 
iordanian a anunțat că două 
avioane cu reacție israeliene au 
atacat luni, timp de 15 minute, 
teritoriul iordanian cu bombe 
cu napalm.

Un comunicat al armatei isra
eliene. anunță că aviația israeli- 
ană a atacat în dimineața zilei 
de 17 februarie baze ale orga
nizației ..El Fatah“ de pe terito
riul Iordaniei.

R. P. MONGOLA. — Clădirea unui nou hote! de la Ulan-Bafor

Vizita delegației P.C.R.

la San Marino

Scrisoarea organiza

țiilor de masă din

R.P.D. Coreeană

PHENIAN 17 (Agerpres). — 
Organizațiile de masă din R.P.D. 
Coreeană au adresat o scrisoare 
comună organizațiilor democra
tice internaționale și mișcărilor 
de masă din diferite țări ale lu
mii, în care condamnă cu indig
nare asasinarea în închisoare a 
patriotului sud-coreean Ce Iăng 
Do, președinte al Comitetului 
provincial din Djeulla al Parti
dului Revoluționar Unificat din 
Coreea de sud. Scrisoarea scoate 
în evidență represiunile împotri
va patrioților din Coreea de 
sud, nenumăratele procese, con
damnările la moarte și la grele 
pedepse cu închisoarea. Zilele a- 
cestea, se arată în scrisoare, au
toritățile sud-coreene au pro
nunțat pedeapsa capitală împotri
va a 30 de luptători revoluțio
nari sud-coreeni, printre care 
Kim Ciong The, profesor uni
versitar și conducătorul organiza
ției din Seul al Partidului Revo
luționar Unificat.

Scrisoarea adresează un apel 
organizațiilor democratice din în
treaga lume, tuturor oamenilor 
cu vederi progresiste, de a milita 
pentru 
lor și 
restați 
bitrar.

eliberarea revoluționari- 
patrioților sud-coreeni a- 
și întemnițați în mod ar-

Jumătate din copiii născuți în America 
Latină mor înainte de a împlini șase ani, 
iar două treimi din supraviețuitori suferă, 
într-un arad sau altul, de perturbări fizice 
și mintale din cauza alimentației insuficien
te sau necorespunzătoare. Această consta
tare a fost oficializată de cei 80 de specia
liști din țările continentului sud-american, 
întruniți între 7—11 februarie, în orașul bra
zilian Petropolis la lucrările celui de-al cin
cilea seminar interamerican privind ali
mentația infantilă. Reuniunii i s-a dat nu
mele simbolic „Operacion ninos" (Opera
ția copii), ea avînd scopul de a îmbunătăți 
programele de alimentație infantilă elabo
rate în diverse țări, prin intermediul unei 
coordonări și cooperări mai eficiente și a 
organizării lor mai raționale.

Concluzia de mai sus nu face decît să 
repete, de fapt, semnalul de alarmă tras 
cu diferite alte prilejuri de specialiști, pe
diatri și statisticieni. Merită însă atenție 
o serie de detalii furnizate pe parcursul 
seminarului amintit. S-a relevat, de pildă, 
că „problema nutriției deficiente nu ar în
semna chiar problema foamei, iar morta
litatea provocată de lipsa alimentelor nu 
este atît de frecventă ca cea cauzată de 
alimentația incompletă". Observația nu 
poate mîngîia pe nimeni. Cuvintele „chiar" 
si „atît" afirmă de fapt că pe acele me
leaguri viețile copiilor sînt răpuse și de 
foamea ancestrală, adică de stomacul com
plet gol. Specialiștii în materie fac distinc
ție între „foamea violentă" și „foamea 
ocultă". Prima doboară organismul uman 
în timp scurt. A doua macină treptat resur
sele fizice și chiar intelectuale din pricina 
insuficienței nutritive sub raport cantitativ 
și calitativ. Pentru victime, însă, distincția e 
inexistentă — rezultatul final este aproxi
mativ același. Iar victimele din America 
Latină se numără cu milioanele la copii și 
cu zecile de milioane la totalul populației.

„OPERACSON
NINOS"

• JUMĂTATEA SACRIFICATĂ
• REUNIUNEA DE LA PETROPOLIS
• ADEVĂRATELE SOLUȚII

Statisticile nu pot, deocamdată, pretin
de să cuprindă tot ce s-ar cuveni. Calcu
lele privind consumul alimentar lasă pe 
dinafară mase compacte de oameni de pe 
continentul sud-american, socotiți. „în afara 
economiei". Așa cum, de altfel, sînt, pen- 
tru că trăiesc, spre uimirea specialiștilor 
care nu le-au putut determina rațiile calo
rice. E vorba, în acest caz, de păturile cele 
mai dezmoștenite ale populației. La semi
nar s-a remarcat, astfel, că un grup de 
medici pediatri care s-a preocupat de pro
blema alimentației medii a populației din 
Guatemala, a primit din partea oficialită-

Urmările războiului în Biafra : locuință distrusă de bombe
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Veneția 
va fi salvată?

tor care favorizează acce
lerarea scufundării Vene
ției îl constituie activita
tea marelui grup industrial 
Marghera ale cărui uzine 
se află în vecinătatea _,o- 
rașulul dogilor". întinzîn- 
du-se pe mai mulți kilo
metri. Imensele necesități 
de apă ale grupului Mar
ghera au impus săparea 
unor puțuri de mare ca
pacitate din care pompe

ROMA 17. — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmite : 
La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist din San 
Marino, delegația Partidului Co
munist Român, alcătuită din to
varășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 

Dumitru Pe- 
supleant al 
Andrei Ște- 
de șef de 
al P.C.R.,

no, delegația P.C.R. a participat 
la festivitatea prilejuită de în
cheierea preschimbării carnetelor 
de membru de partid.

al C.C. al P.C.R., 
trescu, membru 
C.C. al P.C.R., 
fan, prim-adjunct 
secție la C.C.
care a participat la lucrările Con
gresului al XH-lea al Partidului 
Comunist Italian, a făcut o vizi
tă la San Marino. Cu acest pri
lej, delegația P.C.R. s-a întîlnit 
cu Ermenegildo Gasperoni, se
cretar general al P.C. din San 
Marino, Umberto Barulli, Agosti
no Giacomini, Marino Marani, 
Mario Hanni, membru, ai Biroului 
Politic. A avut loc o convorbire 
prietenească, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, tovărășească, 
în probleme de interes comun.

In timpul vizitei în San Mari-

Congresului P.C 
din Danemarca

Jilor observația, absolut autentică, că o 
treime din locuitorii rurali nu pot fi luați 
in considerare la calculul statistic al con
sumului, intrucît nu cumpără niciodată ni
mic, ci se hrănesc cu fructe sălbatice și cu 
alte resurse vegetale puse la dispoziție de 
natură ! Un studiu al Centrului latino-ame- 
rican de științe sociale, prezentat în cadrul 
seminarului de la Petropolis, apreciază că 
majoritatea țărilor din America Latină au 
populație subaiimentată, cu o medie zil
nică de calorii variind între 2 000 și 2 500. 
Cifrele se referă la ansamblul populației, 
dar copiii formează o parte considerabilă 
a acestui ansamblu.

La seminar s-au auzit glasuri realiste. 
Șeful delegației peruviene, Luis Bernales, 
a apreciat că pentru a rezolva problema 
alimentației și a tragicei mortalități infan- 

modifice structu-tile „este necesar să se
rile sociale și economice ale fiecărei țări : 
reforma agrară, reforma creditelor și alte 
măsuri guvernamentale". Se recunoștea 
astfel, atît de delegatul peruvian cît și de 
numeroși specialiști din alte țări prezenti 
la seminar, că în ultima instanță problema 
are un aspect politico-social. In mai multe 
state latino-americane s-au experimentat 
sau sînt pe cale de elaborare un șir de re
forme de genul celor amintite de delega
tul peruvian. Insă ele, 'fie că au dat rezul
tate extrem de modeste (atît de modeste în- 
cît au fost anulate complet de sporul de
mografic), fie că au fost împiedicate de for
țele cele mai retrograde prin răsturnarea 
regimurilor politice care le inițiaseră. Ca
racteristica acestor reforme, în majorita
tea cazurilor, era aceea că ele se reduceau 
la măsuri de suprafață, lăsînd intact cadrul 
tradițional în ansamblul său. Or, soluții 
cu adevărat realiste nu pot fi decîl acelea 
care prevăd schimbări profunde, care să 
înnoiască fundamental relațiile sociale, 
economice și politice.

Se recunoștea

E. R

Intre 10 și 16 februarie 
prof. Ștefan Pascu, rectorul 
Universității din Cluj, și 
Nicolae Lascu, prorector, au 
făcut o vizită la Strasbourg, 
la invitația . rectorului Uni
versității din acest oraș, 
Maurice Bayen. La încheie
rea vizitei, cei doi rectori au 
semnat un acord de colabo
rare directă între cele două 
universități. Acordul preve
de schimburi de profesori 
pentru conferințe și docu
mentare, precum și de tinere 
cadre didactice în vederea 
specializării, acordarea re
ciprocă de burse studențești, 
schimburi de publicații și 
informații științifice. O dele
gație a Universității din 
Strasbourg, condusă de rec
torul Bayen, va face o vizită 
de răspuns la Cluj.

• ••••••••••
se are în vedere reinjec- 
tarea în subsolul Venetian 
a unui lichid conținînd 
materii dure cu scopul de 
a întări solul slab al la
gunei. Acest procedeu a 
fost experimentat cu suc
ces în Statele Unite pen
tru prevenirea prăbușiri
lor în regiunile petroliere 
din care a fost extras ți
țeiul. Proiectul lansat de 
comitet tnai prevede în-

moderne cuprinzînd un 
palat pentru congre
se internaționale, un 
complex pentru expo
ziții, un auditoriu cu 
2 500 de locuri etc. Dar, în 
pofida existentei acestor 
proiecte și machete, fi
nanțarea viitoarelor con
strucții nu este încă asi
gurată. Modernizarea car
tierelor de locuințe — ne- 
cesitind credite de 400

Veneția poate fi salvat* 
de la scufundare 7 Este o 
întrebare oare de mai 
multe secole frămîntă nu 
numai pe locuitorii aces
tui oraș-monument, ci șl 
pe cunoscuți arhitecți, 
arheoilogl, geologi, biologi, 
chimiști și fizicieni. în ul
timii ani, preocupările 
privind viitorul Veneției 
au trecut dincolo de fron
tierele Italiei, constituind 
subiect de studiu și în 
cadrul unor organisme in
ternaționale.

S-a calculat că „orașul 
dogilor" se scufundă în 
solul slab al lagunei cu o 
viteză accelerată. Din se
colul al XVI-lea încă, ve- 
nețienii ■ au început să 
manifeste îngrijorare în 
fața acestui pericol. în

veacurile trecute circa 
12 cm din fundații și apoi 
din pereții clădirilor erau 
înghițiți în medie, în fie
care secol. Potrivit ulti
melor calcule, în prezent 
acest ritm de „prăbușire 
lentă" s-a accelerat ajun- 
gînd la 30 cm în 100 de 
ani. Care este cauza 7

Găsirea soluției acestei 
probleme a constituit în 
ultimul an obiectul cerce
tărilor unui comitet gu
vernamental compus din 
70 de experțl si prezidat 
de profesorul Antonio 
Franco. Recent au fost 
dezvăluite cîteva din re
zultatele studiului între
prins de acest comitet. 
Experți din numeroase 
domenii au ajuns la con
cluzia că principalul fac-

• Proiectul unui grup de experți
• „Orașul dogilor" și „grupul Marghera"

puternice trag din lagună 
această materie auxiliară 
secătuind. astfel. încetul 
cu încetul solul umed al 
Veneției.

Potrivit ziarului LE FI
GARO, se preconizează 
ca în viitoarele șase 
luni grupul Marghera 
să-și înceteze pompajul 
din lagună, aproviziona
rea cu apă urmînd a se 
face prin construirea u- 
nui apeduct, cu priza în 
rîul Sila. De asemenea,

chiderea tuturor fîntîni- 
lor arteziene ale orașului 
pentru un timp de doi 
ani, interzicerea forărilor 
petroliere în Adriatica în 
apropierea Veneției.

Edilii Veneției — îngri
jorați probabil și de fap
tul că 5 000 de locuitori 
părăsesc anual „orașul 
dogilor" pentru a se sta
bili în alte centre urbane 
— au lansat o serie de 
proiecte privind construi
rea unor ansambluri

miliarde de lire în 20 de 
ani — restaurarea unor 
monumente aflate în 
stare foarte avansată 
de degradare, lupta 
contra gazelor corozive 
(emanate de același com
plex „Marghera") asupra 
sculpturilor, precum șl 
căutarea mijloacelor de 
protejare a pilonilor din 
lemn (ce susțin orașul) 
alcătuiesc alte probleme 
de rezolvat la Veneția.

IOAN TIMOFTE

COPENHAGA 17 (Agerpres). 
— La 16 februarie au luat sfîrșit 
la Copenhaga lucrările celui 
de-al XXIII-lea Congres al Parti
dului Comunist din Danemarca.

Congresul a adoptat în unani
mitate „declarația program pri
vind drumul politic și ideologic 
pentru unitatea forțelor de stin
gă, pentru democrație și socia
lism". Congresul a recomandat 
Comitetului Central elaborarea 
unor hotărîri cu privire la edu
cația tineretului, precum și asu
pra problemelor culturale. Au 
fost adoptate în unanimitate re
zoluții de sprijinire a luptei eroi
ce a poporului vietnamez, împo
triva agresiunii imperialismului 
american, de condamnare a po
liticii de oprimare și teroare a 
clicii conducătoare sud-coreene, 
pentru democrație și libertate în 
Grecia. Congresul a votat o de
clarație de salut și de sprijinire 
deplină a luptei eroice a po
porului spaniol sub conducerea 
încercată a partidului său comu
nist, împotriva fascismului, a re
gimului franchist.

Congresul a ales noul comitet 
central, care în prima sa ședință 
plenară a reales ca președinte al 
Partidului Comunist din Dane
marca pe tovarășul Knud Jes- 
persen.

La lucrările Congresului a par
ticipat, din partea Partidului Co
munist Român, o delegație con
dusă de tovarășa Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Incordare 
la Nicosia

încordarea semnalată în ulti
mele zile în capitala Cjprului, ca 
urmare a noilor incidente izbuc
nite între comunitățile greacă și 
turcă, continuă. Pentru a pune 
capăt acestei situații, guvernul 
cipriot a hotărît Să nu permită 
reîntoarcerea în cartierele Omor- 
phita și Neapolis a celor 3 000 
de ciprioți turci care au părăsit 
Nicosia în urma ciocnirilor de la 
sfîrșitul lui decembrie 1963.

De asemenea, forțele de ordine 
ale O.N.U. din Cipru și-au întă
rit dispozitivul din Nicosia, pen
tru a împiedica extinderea cioc
nirilor.

s o ulrlt
• LEONID BREJNEV, secre

tar general al C.C. al P.C.U.S., 
s-a întîlnit cu Walter Ulbricht, 
prim-secretar a! C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat 
al R. D. Germane, care s-a aflat 
în U.R.S.S. la odihnă la invita
ția C.C. al P.C.U.S., anunță a- 
genția TASS. Au fost abordate 
probleme actuale ale dezvoltă
rii relațiilor dintre cele două 
țări și partide, unele probleme 
ale mișcării comuniste și mun
citorești și a fost reafir
mată hotărîrea de a întări și 
lărgi In continuare colaborarea 
multilaterală dintre cele două 
țări.

La 17 februarie, Walter Ul
bricht a părăsit Moscova plecînd 
la Berlin.

• CELE PATRU NAVE apar- 
ținînd flotei a 6-a americane, 
printre care și port-avionul 
„Forrestal", care au efectuat o 
vizită de o săptămînă în portal 
Istanbul, au părăsit luni dimi
neața apele turcești îndreptîn- 
du-se spre Marea Mediterană. 
Prezența navelor de război a- 
mericane la Istanbul a provo
cat puternice resentimente în 
opinia publică din Turcia. Au 
avut loc numeroase manifestații 
de protest, soldate cu ciocniri 
între demonstranți și poliție.

• „IUGOSLAVIA a cerut Ia 
recenta sesiune a Consiliului Mi
nisterial al Organizației pentru 
cooperare economică și dezvol
tare (O.E.C.D.) normalizarea 
schimburilor șl plăților interna
ționale", a declarat Borivoie Ie- 
lici, secretarul federal pentru 
economie al R.S.F. Iugoslavia, 
care a reprezentat țara sa Ia se
siunea amintită. „Măsurile dis
criminatorii adoptate de unele 
țări membre ale O.E.C.D., a 
adăugat secretarul federal, au 
afectat în cursul anului trecut 
exportul iugoslav, mai ales cel 
al produselor agricole".

• LA HELSINKI a fost con
stituit Comitetul internațional 
permanent pentru recunoașterea 
Republicii Democrate Germane. 
Această hotărîre a fost luată în 
conformitate cu recomandarea 
Conferinței internaționale în 
problemele recunoașterii R. D. 
Germane și ale securității euro
pene, care a avut loc la Helsinki 
în luna iunie 1968. Ca preșe
dinte al Comitetului a fost ales 
Stellan Arvidsson (Suedia).

• LA 17 FEBRUARIE, pre
ședintele S.U.A., Richard Nixon, 
1-3 primit pe ambasadorul Uni
unii Sovietice la Washington, 
Anatoli Dobrînin.

Purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe nu a făcut nici o precizare 
în legătură cu cele discutate.

Agenția FRANCE PRESSE, 
citind surse bine informate din 
capitala S.U.A., relevă că au 
fost abordate probleme legate 
de apropiata vizită a președin
telui Nixon în Europa occiden
tală.

• 1N DIFERITE LOCALI
TĂȚI din Elveția au avut loo, 
din inițiativa organizațiilor po
litice, sindicale și obștești, de
monstrații de protest împotriva 
represiunilor și regimului in
staurat în Spania. Participanțil 
au cerut anularea imediată a 
stării excepționale.

BONN:
„CARTEA ALBĂ"
In problemele

APĂRĂRII
Guvernul R.F. a Germa

niei a dat publicității, 
pentru prima oară de la 
constituirea republicii, o 
„Carte albă" cu privire la 
problemele apărării.

Pentru perioada 1969—1972 
sînt prevăzute sporiri eșalonate 
ale bugetului militar, care de
pășesc cifrele stabilite inițial. 
Aatfel în 1969 acest buget va 
crește cu 198 milioane mărci, cl- 
frîndu-se la 19 miliarde, în 1970 
— cu 600 milioane mărci (20,5 
miliarde). în 1971 — cu 800 000 000 
mărci (21,2 miliarde), în 1972, cu 
710 milioane mărci (21,8 miliar
de). „Cartea albă" precizează că 
efectivul total al forțelor armate 
în timp de pace a fost fixat la 
460 000 de oameni.

Intr-o expunere asupra con
cepțiilor militare pe bază cărora 
a fost elaborată „Cartea albă", 
se arată că R.F. a Germaniei se 
sprijină pe „sistemul integrat al 
Alianței atlantice" și insistă 
asupra menținerii- pe teritoriul 
țării a trupelor americane, bri
tanice șl franceze.

SCAUNUL GOL $1 
VIITORUL U.E.O.
Intre Paris și Londra s-au încrucișat din nou spadele dar dis

cordia plutește nu numai peste Canalul Minccii. Declarații făcute 
pe un ton dramatic pun sub semnul întrebării viitorul unei in
stituții care a supraviețuit neînțelegerilor trecute și care — mai 
ales pe malurile Tamisei — rămîne expresia speranței unei anco
rări britanice la țărmul „celor șase". Uniunea Europei Occiden
tale — care grupează pe membrii C.E.E. și Anglia — traversează 
un moment de criză după ce șase din membrii ci s-au întrunit la 
Londra spre a discuta probleme ale Orientului Apropiat, nesoco
tind faptul că scaunul Franței rămăsese gol. Ideea reuniunii a 
aparținut Angliei dar Franța a considerat drept „inutilă" o discu
ție caro continua o altă discuție pe aceeași temă. Firește, în pri
vința utilității, părerile sînt împărțite, punctul de vedere francez 
fiind contestat de unii experți U.E.O. Problema centrală a deve
nit, însă, alta : soarta l'.E.O. Un comentariu „autorizat" francez 
difuzat de FRANCE PRESSE calificînd întrunirea de Ia Londra 
drept o „pseudoreuniuno" apreciază că aceasta „violează princi
piul unanimității ce stă la baza U.E.O. (articolul 8, paragraful 
4 al Tratatului din 1954)“. Parisul — care respinge orice formulă 
de supranaționalitate — refuză sistemul „consultărilor obligatorii" 
(variantă a unei integrări politice) atrăgînd atenția, totodată, că 
„o reuniune Ia care Franța nu participă își pierde de fapt carac
terul de reuniune a U.E.O. și nu mai este decît o întîlnirc impro
vizată iar continuarea acestor întîlniri va face din U.E.O. o insti
tuție pur fictivă". Avertismentul francez este lipsit de echivocuri : 
Parisul pare dispus să părăsească U.E.O. dacă nu se va reveni la 
„procedura obișnuită". COMBAT este de părere că „sînt întru- 
nito toate condițiile unei crize grave în sinul Europei occidentale".

In fond, remarcă observatorii, divergențele nu au la origine pro
blema dezbătută, ci faptul că se încearcă impunerea unui sistem 
do consultări de natură să oblige Franța Ia replieri. „Mulți dintre 
partenerii noștri, în frunte cu Olanda — scria LE FIGARO — 
se străduiesc în mod manifest să folosească U.E.O. — din care 
Anglia face parte — pentru «a depăși Piața comună». Politica 
presiunilor, a brutalității învăluită în catifea diplomatică, nu are 
șanso de reușită — afirmă, ferm, Parisul. în capitala franceză se 
consideră că prin manevrele Londrei se încearcă transferarea 
treptată a problemei aderării britanice la C.E.E. în cadrul U.E.O. 
și transformarea acesteia într-un fel de „uniune politică".

Criza din U.E.O., chiar dacă va fi — mai devreme sau mai tîr- 
ziu — depășită, a proiectat o umbră asupra relațiilor dintre Paris 
și Bonn. Prezența vest-germană la o reuniune U.E.O. la care 
Franța a refuzat să ia parte, exprimă o deplasare în atitudinea 
Bonnului. De la sprijinul declarativ, de ordin general, în favoarea 
dorinței Angliei de a intra în Piața comună s-a trecut la acte pe 
care diplomația pariziană Ie judecă cu severitate. Bonnul a optat 
pentru Anglia deși TIMES consideră că R.F.G. „nu dovedește 
încă un prea marc entuziasm in sprijinul acordat dorinței Angliei 
de a intra în Piața comună". După părerea ziarului SUNDAY 
TIMES, oficialitățile franceze apreciază voiajul Iui Wilson în Ger
mania occidentală drept „un gest destinat să intensifice încordarea 
care există do pe acum între Paris și Bonn". în orice caz, convor
birile franco—vest-germane din martie se vor resimți de pe urma 
actualei tensiuni. „Explicațiile" pe care Debre le va solicita lui 
Brandt promit un examen cu implicații multiple al stadiului rela
țiilor dintre cele două țări.

Cele înlîmplate în cadrul U.E.O. sînt plasate și în contextul 
apropiatei vizite a președintelui Nixon. COMBAT pretinde că 
„liecare din interlocutorii săi are interesul să se plaseze pe o pozi
ție cît mai avantajoasă. Wilson dorește să arate lui Nixon că Eu
ropa occidentală esto viabilă și fără Franța. La rindul său, cance
larul Kiesinger urmărește să demonstreze că o Europă occidentală 
nu este puternică fără R. F. a Germaniei". Dar nici Wilson și nici 
Kiesinger nu pot face abstracție de intenția mărturisită Ia Casa 
Albă de a ameliora relațiile cu Parisul.

Noile reuniuni ale U.E.O., programate în această săptămînă, vor 
oferi indicii suplimentare privind adîncimea dezacordurilor din 
interiorul acestui organism. FRANCE PRESSE credo că „dacă va 
exista o ocazie cei șase parteneri ai Franței nu vor ezita să treacă 
la consultări politice, oricare ar fi atitudinea guvernului francez", 
ceea ce înseamnă că ei „par hotărîți să mențină frontul comun 
stabilit la 14 februarie Ia Londra". Menținerea acestui front comun 
rămîne o operațiune mai complicată chiar decît constituirea lui, 
deoarece în muito probleme majore interesele celor șase nu con
cordă. în privința aceasta, criza din U.E.O. este reflectarea la su
prafață a unei crize mai profunde a relațiilor interoccidentale.

Știri parvenite luni dimineață relevă că Franța a cerut secre
tariatului U.E.O. să anuleze reuniunea programată pentru marți. 
Indiferent de răspuns, scaunul francez va rămîne gol : Franța nu 
va lua parte la viitoarele întruniri ale Consiliului U.E.O. pînă în 
momentul în care se vor produce clarificările dorite la Paris. Di
plomația franceză pare fermă în respingerea unei formule de „in
tegrare politică" în contradicție cu opțiunile Parisului. Noile hotă
rîri franceze anulează speranțelo exprimate la Foreign Offico în 
direcția unei posibile depășiri a „guerilei diplomatice". Guerila 
tinde, însă, să devină un veritabil război și optimismul privind 
limitarea consecințelor crizei a fost abandonat. Va însemna a- 
ceasta, implicit, abandonarea de către Anglia — pentru o nouă 
perioadă — a speranțelor de a forța porțile Pieței comune ?

EUGENIU OBREA

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Franța și-a făcut cunoscută hotărîrea &e a nu participa tem
porar la activitatea Consiliului Uniunii Europei Occidentale. 
Această hotărire a fost adoptată luni după-amiază și comunicată 
în aceeași zi secretariatului general al U.E.O. Totodată, guvernul 
francez a cerut anularea reuniunii de marți a reprezentanților 
permanenți ai celor șapte țări membre (Marea Britanie și sta
tele membre ale Pieței comune).

Se anunță din Londra că partenerii Franței au decis să țină 
totuși această reuniune, chiar și fără participarea reprezentan
tului guvernului francez. Reuniunea în cauză face parte din în
trunirile regulate care au loc la fiecare 15 zile la nivelul amba
sadorilor.

IN MUZEUL DE ARTA 
POPULARA din Innsbruck 
s-a deschis o expoziție de 
artă populară românească. 
Sînt expuse costume națio
nale, covoare, ceramică, o- 
biecte din lemn și instru
mente populare. Expoziția 
este completată cu fotomon
taje, reprezentînd frumuse
țea peisajelor românești și 
realizări social-economice ale 
poporului nostru. La deschi
dere au fost prezenți prof, 
univ. Franz Priori, locțiito
rul șefului guvernului lan
dului Tirol, reprezentanți ai 
vieții culturale, ai presei și 
radioului, șefi ai consulate
lor străine din Innsbruck. 
A fost de față Gh. Pele, 
ambasadorul Republicii So
cialiste Româpia în Austria.

Expoziția de artă româ
nească a întrunit de la în
ceput aprecieri pozitive din 
partea publicului și a presei.

• TOMA GRANFIL, mem
bru al Vecei Executive Fede
rale a R.S.F. Iugoslavia, s-a 
înapoiat la Belgrad din vizita 
făcută în R. F. a Germaniei, la 
invitația guvernului acestei 
țări. Intr-o declarație făcută la 
sosire, Granfil a spus că s-a 
constatat, în cursul convorbiri
lor, realizarea unui progres în
semnat în dezvoltarea relațiilor 
reciproce, mai ales pe plan eco
nomic, și că multe probleme 
deschise au fost soluționate. De 
asemenea, s-a discutat cum să 
fie reglementate problemele ne
rezolvate ale relațiilor dintre 
Iugoslavia și R. F. a Germa
niei.

Granfil a declarat că a discu
tat cu reprezentanții guvernului 
vest-german problemele privind 
relațiile Iugoslaviei cu Piața 
comună și reglementarea aces
tor relații prin încheierea unui 
acord comercial.

Experiența „Sealab“
Duminică a început operațiunea „Sealab", în cadrul căreia cinci 

echipaje se vor succeda timp de două luni în laboratorul subma
rin „Sealab-3". Primul echipaj, alcătuit din nouă acvanauți, a 
pătruns în camerele de compresiune unde va rămîne 24 de ore. 
In acest timp presiunea va crește progresiv ajungînd să fie de 
19 ori mai mare decît cea a atmosferei terestre. Luni, echipajul 
a coborît în mare și a pătruns în laboratorul care a fost scufundat 
sîmbătă la o adîncime de 182 m.

Timp de 12 zile, acvanauții vor proceda la diverse experiențe 
și vor încerca să ajungă la o adîncime de 260 de m, adică triplă 
față de cea atinsă pînă acum.
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