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ÎNTÎLNIRILE DINTRE CANDIDAȚI
Șl ALEGĂTORI

RODNICE DEZBA
TERI OBȘTEȘTI

Evenimentul așteptat cu unanim interes Ia capătul acestei 
săptămini — alegerile de deputați în Marea Adunare Națio
nală și în Consiliile populare, — prilejuiește, sub semnul unei 
hotărîri unanime de a traduce în fapte vastul program al 
dezvoltării noastre social-economice, întîlniri fructuoase între 
candidați și alegători.

hotăr-toare a creșterii
NIVELULUI DE TRAI

Tovarășul Paul Niculescu Mi- 
zii, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., can
didat al Frontului Unității So
cialiste pentru alegerile de depu
tați în Marea Adunare Națională 
în circumscripția electorală nr. 1 
Timișoara-Nord, a vizitat marți 
dimineața Uzina „Mecanică" și 
Intrep tlderea „Industria lînei“, 
unde a discutat cu conducerile 
întreprinderilor, comitetele de 
direcție și cu numeroși muncitori.

După-amiază, în sala clubului 
muncitoresc „1 Mai" a avut loo 
o întîlnire la care au participat 
constructori de mașini, munci
tori chimiști, textiliste, precum și 
intelectuali, funcționari, gospodi
ne din această circumscripție e- 
lectorală. Tn cuvîntul lor nume
roși cetățeni — români, maghiari, 
germani, sîrbl — ți-au exprimat 
adeziunea deplină la politica in
ternă și externă a partidului șl 
statului, au relevat marile reali
zări obținute și au făcut totoda
tă o serie de propuneri în diverse 
domenii do activitate.

Luînd cuvîntul, tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil a vorbit pe larg 
despre o serie de probleme ac
tuale ale construcției socialiste 
și despre intensa activitate des
fășurată de partidul și statul no
stru pe plan internațional, în in
teresul cauzei socialismului, pro
gresului și păcii. Vorbitorul a 
chemat pe oamenii muncii din 
Timișoara să facă din alegeri o 
nouă manifestare a frăției și uni
tății lor în jurul Partidului, spre• ••••••••••

Uns din chestiunile cele mai 
viu dezbătute în discuțiile con
sacrate actualului sistem compe- 
tițlonal ți, în genere, actualei or
ganizări a activității artiștilor 
amatori este relativa stagnare a 
acestei activități în perioada des
tul de lungă dintre două con
cursuri. S-a observat cu îndrep
tățire că multe formații — ade
sea chiar dintre cele laureate la 
diferitele etape ale concursului 
— se rezumă, în afara competi
ției propriu-zise, la o existență 
efemeră, incidentală, care dove
dește fie că pasiunea amatorilor 
se răcește brusc în absența sti
mulentului pe care-1 reprezintă 
șansa unui premiu, fie că preo
cuparea forurilor chemate să a- 
sigure îndrumarea și sprijinirea 
mișcării artistice de amatori sca
de în lipsa aceluiași stimulent. 
Mai multe foruri culturale jude
țene au găsit însă soluția care de
curge în mod normal de aici : 
înmulțirea numărului concursu
rilor, permanentizarea calendaru
lui lor, în așa fel îneît să aco
pere cît mai multe luni de pe 
parcursul fiecărui an. Pe lîngă 
cele două bienale republicane (a 

I

binele șl înflorirea patriei dragi 
— România socialistă.

★
Tovarășul Dumitru Colin, 

membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Colegiului central de 
partid, candidat în circumscripția 
electorală nr. 1 Baia Mare-Nord, 
Îientru Marea Adunare Naționa- 
ă, s-a întîlnit cu minerii de la 

Săsar, lucrătorii Trustului local 
de construcții, muncitori și ingi
neri de la Combinatul chimico- 
metalurgic, Uzina „1 Mai", Uzi
na mecanică de utilaj minier, 
precum și cu intelectuali și ti
neri din municipiul Baia Mare. 
In cadrul adunărilor au fost re
liefate importantele realizări ob
ținute în dezvoltarea economică 
ți social-culturală a municipiului 
Baia Mare și în ridicarea nive
lului de trai al populației.

(Continuare în pag. a "V-a) 

Țesătoria de mătăsuri Victoria din Iași dată în acest an în exploatare

echipelor de teatru șl a formații
lor muzical-coregrafice) au apă
rut numeroase concursuri județe
ne și interjudețene, orășenești și 
întercomunale, care au și deve
nit tradiții ale locurilor respecti
ve, elemente de fertilizare a cre
ației populare, de stimulare a 
pasiunii artiștilor amatori.

Există însă o categorie de in- 

TINERII LAUREAȚI
ÎNTRE CONCURSURI

terpreți și de formații amatoare 
pentru care problema se pune 
oarecum altfel. Este vorba de 
acei interpreți șl de acele for
mații care, obținînd premii im
portante la concursurile repu
blicane, te consacră drept vîr- 
furi ale artei amatoare, cu un 
limbaj artistio propriu și elevat, 
cu un repertoriu bogat, cu o 
prezență constantă în stima pu
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DISPONIBILITĂȚI 
IDENTIFICATE

IN AVANTAJUL
PRODUCȚIEI

vor deveni, probabO, retine,

INDUSTRIALIZAREA ESTE ȘI VA RAMÎNE FACTORUL HOTĂRITOR 
AL PROGRESULUI SOCIETĂȚII SOCIALISTE, AL RIDICĂRII NIVELULUI DE 
TRAI AL POPULAȚIEI, AL ASIGURĂRII INDEPENDENȚEI ȘI SUVERANI
TĂȚII NAȚIONALE* *.

reala, absentele și chiulul sînt 
amintiri care încep să se uite.
• La Cazangerie, în aceeași uzi

nă sibiană, dezbatere aprinsă a 
tineretului care însumează 70 
la sută din totalul muncitorilor 
acestei secții. Deși ordinea la zi 
a discuției avea inițial alt o- 
biect, tinerii cazangii și-au afir
mat opinia în direcția perfec
ționării muncii, utilă întregii 
uzine. Acești băieți dintre care 
mulți au trecut de abia 
pragul majoratului, au cerut 
să se instituie preluarea de că
tre tineri a unor serii întregi 
de ansambluri, au propus forme 
specifice pentru desăvîrșirea 
calificării, au precizat norme 
de respectare a disciplinei și 
comportamentului general de 
civilizație. Și nu doi-trel — ru
gați sau invitați — ci mulți, un 
număr mare de băieți, fiecare 
cu personalitatea sa. dar alcă
tuind — ca opinii și interese — 
un întreg. Un întreg cu răspun
dere activă față de cerințele so
cietății care solicită tuturor 
opinia eficientă, cu destinație 
eficientă.

Trei exemple, diferite ca re
acție, variate ca obiectiv dar 
demonstrînd în totalitatea lor 
prezenta opiniei publice, acest 
fenomen psihologic de masă,

VIORICA TANASESCU

(Continuare In pag. a IV-a)

RITMUL ÎNALT AL ACUMULĂRII

Progresul economio și social 
al unei țări este în legătură ne
mijlocită cu capacitatea ei de a 
produce o cantitate tot mai 
mare de bunuri materiale care 
să asigure procesul neîntrerupt 
al reproducției și pe această 
bază, satisfacerea nevoilor în 
continuă creștere ale populației. 
„Elementul determinant al a- 
vîntului economiei noastre în 
actualul cincinal — sublinia to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 
16—17 decembrie anul treout — 
al dezvoltării rapide a forțelor 
de producție, îl constituie justa 
repartizare a venitului național 
între fondul de consum și fon
dul de acumulare. Nu este un 
lucru nou, ci un lucru elemen
tar că numai în măsura în care 
societatea, și mai cu seamă so
cietatea socialistă, repartizează 
just venitul național, asigură o 
pondere importantă fondului de

blicului. Aceștia depășesc, de 
fapt, accepțiunea curentă a ama
torismului, constituindu-se în- 
tr-un fel de zonă de tranziție, 
din care profesionismul își cu
lege adeseori cadrele de bază. 
Ei continuă să fie amatori doar 
prin faptul că îndeletnicirea de 
bază, remuneratorie, este exteri
oară artei lor ; prin continuita

tea ți nivelul producției lor ar
tistice, ei încep să aparțină, mai 
degrabă, profesionismului. A- 
ceastă zonă, în care valorile se 
află într-un circuit continuu, 
pretinde un regim de atenție spe
cial. Aici simpla succesiune a 
concursurilor nu mai este ope
rantă. Din două motive. Intîi, 
pentru că talentul și preocupă
rile de nivel superior ale semi-

Conf. univ.
PAUL ALEXIU

acumulare, poate asigura pro
gresul material și spiritual și, in 
cazul nostru, desăvîrșirea con
strucției socialismului și trecerea 
treptată spre comunism".

O rată înaltă a acumulării a- 
sigură condiția materială pen
tru un ritm susținut de dezvol
tare în toate ramurile produc
tive și deci, pentru creșterea 
rapidă a produsului social și a 
venitului național. „O necesita
te de prim ordin pentru con
tinuarea industrializării și dez
voltarea economiei naționale — 
se subliniază în Manifestul Fron
tului Unității Socialiste — o con
stituie menținerea unei rate înal
te a acumulării, înfăptuirea u- 
nui volum sporit de investiții".

Succesele anului 1968, pre
zentate amplu și deosebit de 

profesioniștilor (să folosim acest 
termen, în lipsa altuia mai po
trivit) cer, pentru a se dezvolta, 
un exercițiu neîntrerupt, însoțit 
de o îndrumare adecvată. Apoi, 
pentru că ei încep să-și cîștige 
un public propriu, care le recla
mă prezența cu insistență. E 
vorba deci a li se asigura nu par
ticiparea la cît mai multe con

cursuri mari și mici (participare 
care, prin forța lucrurilor, ră- 
mîne totuși sporadică), ci posibi
litatea unei stagiuni permanente, 
cu un repertoriu mereu reînnoit. 
Mai este vorba a li se asigura 
o pregătire a cărei ținută să fie 
comparabilă cu cea a profesio
niștilor. O asemenea pregătire nu 
mai poate fi încredințată exclu
siv instructorilor artistici obiș- 

semnificativ în cifrele din Co
municatul cu privire la îndepli
nirea planului de stat de dez
voltare a economiei naționale pe 
1968 — conține rodul firesc al 
eforturilor poporului nostru în 
ultimul sfert de veac pentru 
transformarea radicală a țării, 
pentru făurirea unei Românii 
independente și înfloritoare. Rea
lizările acestor trei ani ai cin
cinalului ne arată că venitul na
țional — indicator sintetic al 
întregului efort economic — a 
crescut în 1968 față de 1965. 
cu peste 26 Ia sulă și, pe a- 
ceastă bază, statul a putut in
vesti însemnate fonduri pentru 
dezvoltarea ramurilor hotărîtoa- 
re ale economiei, pentru con
strucții de locuințe și crearea 
do bunuri de consum destinato 
satisfacerii cerințelor tot mai 
mari ale populației de Ia orașe 
ți sale.

(Continuare în pag. a Ill-a)

huiți ai comitetelor de cultură șl 
ai sindicatelor (dintre care destui 
știu mai puțin decît acești semi- 
profesioniști), și nici măcar ac
torilor, cîntăreților sau dansatori
lor care „instruind" o formație, 
își suplinesc norma neîndeplinită 
la instituția lor, ci celor mai 
buni specialiști din orașul și din 
județul respectiv: regizori, diri
jori, maeștri de balet, profesori 
ai școlilor și institutelor de artă. 
Atragerea lor într-o asemenea ac
țiune nu prezintă, de cele mal 
multe ori, nici o dificultate: 
care artist serios nu va fi mîndru 
de a îndruma și stimula un ta
lent autentic, care poate deveni 
destul de curînd o glorie a artei 
lui ? N-ar mai fi vorba de ope
rațiunea adeseori anevoioasă și — 
de ce n-am spune-o ? — neplă
cută pentru un specialist de pre
stigiu, de a iniția în alfabetul 
artei un grup de diletanți a căror 
chemare nici n-a fost temeinic 
verificată, ci de acțiunea temei-

C. SEBASTIAN

(Continuare în pag. a Il-a)

Nouă construcție industrială
La Galați, în zona Indus

trială a portului a început 
construcția unei noi fabrici 
de mobilă cu o capacitate, 
în prima etapă, de 10 000 
garnituri pe an. Potrivit 
proiectului, aceasta va avea 
pe lingă hala principală de 
fabricație, ateliere anexe, 
■centrală ' termică, depozite 
pentru materii prime $1 pro
duse finite, rampă de des
cărcare și expediții. Utilată 
modem, noua unitate va 
produce între alte sortimen
te și mobilă de bucătărie 
pentru export.

.ANGBETĂ • ANCHETA • ANCHETA • ANCHETA

VÂ PROPUNEM 
ACEASTĂ 
DEZBATERE

OPINIA PUBLICĂ!
• tntr-un dormitor al interna

tului de la Grupul școlar „Inde
pendența" — Sibiu se furau sis
tematic bani. Băieții au anunțat 
conducerea școlii, educatorii, 
care. în scurt timp, au descope
rit făptașii : doi elevi în ulti
mul an. Imediat a fost alertată 
miliția, iar cei doi au fost pe loc 
excluși din internat. Dar pînă 
la terminarea cercetărilor, ei își 
continuă studiile și practica în 
același loc, printre aceiași oa
meni. Reacția colectivă față de 
acești elevi necinstiți s-a mani
festat prompt, spontan ; — izo
larea. Fără a le impune, sau 
măcar sugera cineva asemenea 
atitudine, toți băieții din inter
nat au încetat orice fel de re
lație cu cei doi elevi : nimeni 
nu mai discută, nu mai învață 
cu ei. nu le adresează măcar o 
privire.

• Tocmai cînd termina școala 
profesională de sculerie de pe 
lîngă aceeași uzină sibiană, Dan 
Economu pornise pe un drum 
rău : vagabonda, bea. juca po
ker, lipsea de la practica în 
uzină. Ziua nu putea fi întîlnlt 
decît în circiumă sau pe străzi, 
noaptea dormea în gară sau pe 
unde apuca, fiindcă tatăl său, 
exasperat, îl gonise de acasă. La 
meserie nici nu se gîndea ; așa 
că, toate adunate, la absolvirea 
școlii nici un maistru n-a vrut 
să-l primească în «ecția Scule- 
rie a Uzinei „Independența". 
I. Scheau, maistru cu vechime,
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PENTRU ÎNFLORIREA 
ROMÂNIEI SOCIALISTE

Intre 1951 -1968 peisajul pa
triei s-a îmbogățit cu peste 

1850 000 locuinfe noi

în 47

N-au trecut decît puțini ani 
de cînd, aici la Pitești, a fost 
semnat „certificatul de naș
tere" al primelor garnituri de 
mobilă, azi cunoscute 
de țări ale lu
mii. Timp sufi
cient pentru ca 
tînărul colectiv 
al Combinatu
lui de industria
lizare a lem
nului să înscrie 
realizări de 
prestigiu în 
cartea de onoa
re a întreprin
derii. Căci între timp această 
modernă unitate a industriei 
noastre forestiere a atins 
parametrii proiectați, reușind 
chiar — fără investiții supli
mentare — depășirea lor, la 
toate fabricile, cu aproape 11 
la sută.

ADUNĂRI 
GENERALE 

ALE
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însă, l-a acceptat pe Dan Eco
nomu în echipa sa, după ce l-a 
atras serios atenția asupra înda
toririlor de corectitudine. A 
mers și acasă, la tatăl lui, con- 
vingîndu-1 să-și primească fiul, 
pe răspunderea sa. Deși la în
ceput, tînărul i-a făcut maistru
lui toate promisiunile, în scurtă 
vreme „atacurile" la disciplină 
au reînceput. Atunci au interve
nit, ca unul, toți din jur. Un 
sculer mai în vîrstă, Hurdube- 
lea, l-a luat să lucreze cu el, 
urmărindu-1 la tot pasul. In pau
zele de lucru, sculerii vor
beau cu el, despre el, de- 
monstrîndu-i că nu admit 
în schimbul lor nici mun
că de mîntuială, nici indis
ciplină și nici purtare incorectă, 
și că încrederea lor trebuie me
ritată. „măcar de obrazul mai
strului și al tuturor celorlalți 
care cred cu adevărat că omul 
se poate îndrepta". Muncitorii, 
maistrul, inginerul nu-i treceau 
cu vederea o greșeală cît de 
mică, după cum nici eforturile 
de a se corecta. Și astfel, văzînd 
că nu e singur, dar că în ace
lași timp nimeni nu-i admite în
călcarea îndatoririlor. Dan Eco
nomu. în decurs de nici măcar 
un an încheiat s-a schimbat 
radical, viata lui luînd alt curs. 
Azi e sculer de nădejde, bine 
calificat, disciplinat, căruia i se 
încredințează lucrări de răs
pundere. In plus, elev la liceul' 
seral. Tot timpul liber, și-1 con
sacră acum învățăturii : cafe
neaua. cărțile de joc. hoină

I
I
I
I

Trecînd în revistă aceste 
realizări, la care ar putea fi 
adăugate și altele de dată mai 
recentă — îndeplinirea și de
pășirea principalilor indicatori 

de plan în a- 
nul 1968, pașii 
hotărîți făcuți 
în direcția 
creșterii efici
enței economice 
în toate dome
niile de activi
tate — aduna
rea reprezen
tanților salaria- 
ților din între- 
a avut loc înprindere, care 

urmă cu cîteva zile, și-a în
dreptat în 
spre valorificarea deplină 
posibilităților încă 
ent explorate, 
tul organizației 
nerii prezenți 
au avut o participare 
tivă, abordind probleme de 
stringentă actualitate pentru 
îmbunătățirea, în continuare, 
a procesului de producție și, 
cum era firesc, au făcut pro
puneri ce vizează sporirea 
contribuției tinerilor la rezol
varea obiectivelor majore ca 
stau în 1969 în fața unității: 
realizarea ritmică a sarcinilor 
de plan, folosirea integrală a 
timpului de lucru, îmbunătă
țirea calității producției. Con
semnăm cîteva din aceste in
tervenții pentru că ele consti
tuie tot atîtea puncte cu care 
trebuie îmbogățit programul 
de activități al organizației 
U.T.C. și vizează, totodată ao-

principal atenția 
a 

insufici- 
Spre meri- 

U.T.C., ti- 
la adunare 

ac-

PETRU G. BRATU

(Continuare în pag. a 111-a) 
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înainte de a ajunge la standul 
de probă, ultima verificdre 

(Uzina „Electroputere" 
din Craiova)
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IMPRESII PE ULTIMA FILĂ A TABEREI 

TINERETULUI DE LA PREDEAL
Predeal (prin telefon de Iz 

trimisul nostru Ion Andreiță) 
Transmit de la Cota 1160 

metri, locul unde cei 300 de 
băieți si fete, veniți aici din 
toate colțurile țării șă-și 
petreacă zile de vacanță în 
cea dintîi tabără a biroului 
de turism pentru tineret, de
dicată. în această ediție 
inaugurală, tinerilor salarl- 
ați : muncitori, funcționari, 
cooperatori. Intelectuali. 
Răsfoim împreună, retros
pectiv. filele celor 12 ' zile. 
Trecem mai întîi Ia loo de 
onoare în program, drume
țiile și excursiile, combinate 
cu sport de sezon, inițiate 
încl*  din prima zi. Notăm, 
așauar : Pîrîul Rece, Trei 
Brazi. Susai. Gîrbova, Secui. 
Clăbucct — itinerarii stră
bătute cu pasul și schiurile, 
kilometrii de zăpadă și brad, 
vorbe de duh la ceai aburit 
cu rom. Au urmat apoi 
expediții Ia distanțe mal 
mari : Brașov, Poiana, Bran, 
Prejmer-Herman. Peleș — 
puncte de interferență între 
istorie și prezent, cronici 
condensând timpul in fapte 
și proverbe peste care se 
adaugă filele timpului nostru 
tinăr, în efervescența crea
toare a energiilor descătu
șate. Zilnic două (uneori 
trei) autobuze cu însemnele 
BTT pe ele. au șerpult spre 
aceste locuri ori au poposit 
la porțile cetăților Industri
ale ale Brașovului, sau în 

(decorul alpin al Surei Da
cilor.

ei Se înscriu, apoi. în pro
gramul de tabără — chib- 
nuit și competent conoepute 
•— acțiuni atractive și diver
sificate, menite să suscite in
teresul deplin : de la dezba
teri pe teme de filmologie 
(cu concursul bine cunoscu- 

critic de specialitate 
D. I. Suchianu), la cele de 
politică internațională, de Ia 

‘după amieze de satiră și 
.«mar, la concursuri gen 
„Cine știe cîștigă" urmate 
de seri de dans și carnava
luri. de la note de drum din 
balcani însoțite de proiecții 
hnVItat : prof. univ. Petru 
Firii). Ia vizionarea de spec
tacole și audiții muzicale, 
alături de participarea la.fi- 
Bala concursurilor pe țară 

^Săniuța de argint" și a 
„Cupei UASR la schi" șl, 
bineînțeles, competițiile spor
tive „de casă" — iată gama 
complexă și variată a celor 

,22 zile de tabără. Vă oferim 
opiniile a doi tineri într-un 
posibil album al taberei 1

Elisabeta Lepăduș coope
ratoare din comuna Sînmar-

tin județul Arad : „Sânt, îm
preună cu prietenele și con- 
sătencele mele, Eva Rung, 
și Eva Krcltler. pentru prima 
oară într-o stațiune și ne 
bucurăm că acest lucru a 
fost posibil cu sprijinul or
ganizației U.T.C. Totul a 
fost foarte frumos și vom 
avea ce povesti acasă".

Iulius Ceșcal, salariat la 
Uzinele „23 August" Bucu
rești : „Am poposit în mai 
toate stațiunile țării — prin 
sindicat. O.N.T. Mi-a plăcut 
mai mult acum, prin B.T.T. 
datorită programului adecvat 
și climatului prietenesc de 
colectiv tinăr închegat aici".

...La ora noctură cînd a- 
ceste rlndurl sînt încredința
te tiparului, la Cota 1160, 
petrecerea continuă.

APROAPE 5 MINUTE CU;

G£O/?G£ 7/L/7/M
— Co ne pot! spune despre ceramica mo- 

numental-decorativă. pe care o practici, și 
olăria de tradiție populară, din care te in
spiri 2

— Există o netă deosebire între ceramica 
propriu-zisă șl ceramica-sculptură. în dome
niul acesteia din urmă, soluțiile care se for
mulează azi îmi par adeseori „deja văzute'*  
$1, de multe ori, apelăm Ia forme adecvate 
mai de grabă altor materiale : metalul, de 
exemplu.

— Soluția 7
— în ce mă privește — să pornesc de la 

ceea ce îți asigură, Iți oferă șl îți sugerează 
roata olarului.

— Pornind, adică, de la varietatea, putem 
spune, infinită a formelor rotunde, mode
late perfect pe roata olarului și luate drept 
„modul" pentru creații noi... Dar nu te limi
tezi, sper, numai la acest principiu în relațiile 
cu tradiția populară !

— Nu. Mă interesează chiar șl anume tipuri 
de piese, cum este, de pildă, ulciorul de nun
tă din Oboga. Sau chiar și materialul ca ata
re — preocupat fiind de prelucrarea pămîn- 
tuluî alb al ceramicii din Vadul Crișulul. 
Este materialul din care întentioaez să-mi 
execut lucrările pentru expoziția personală 
proiectată pentru anul acesta.

„Premiselor" artistului, succint formulate, 
le corespund — și faptul acesta merită, cre
dem, să fie subliniat — lucrările lui. vasele 
și plăcile decorative prezentate la expoziții 
și la galeriile Fondului plastic șl. mai ales, 
cea mal nouă lucrare, „Ctitorii", expusă la

Trienala artelor decorative. Compoziția a- 
ceasta. ceramică propriu-zisă, destinată or- 
nării unui hol spațios. Implică o sugestie 
sau o aluzie Ia celebrele tablouri votive din 
frescele romanești. Semnificația simbolică a 
lucrării e, însă, mai profundă pentru că acești 
„ctitori" par a fi de fapt meșterii populari și 
universul lor de forme clădit pe roata ola
rului. Tradiție îmbogățită și interpretată în 
spirit modern.

— TU cu ori ce preț să fii modern 7
—Nu. Țin cu orice preț să fiu înțeles si 

cred că orice artist numai înțeles fiind, are 
calea deschisă spre modernitate.

HORIA HORȘIA

gudron

PRIMII

CONCURENȚI

Iată numele primilor Interpret! care si-au anunțat c8n^-r„'' 
tura la „Cerbul de aur": Frieda Boccara (Franța), Roy Black 
(R FG — studioul Z.D.F.), Danny Dyle (Irlanda). Grant Fra
ier (Scotia), Simone de Oliviera (Portugalia), Janos Koos (Unga
ria), Slobodan Stefanovio (Iugoslavia), Cherral Clair <An.S^8>’ 
Margarita Dimitrova șl Biser Kirov (Bulgaria), Serge D*y« na0 
(Belgia) Hanya Pazeltova (Cehoslovacia), Stavro Shiallis (Li pru)f Rosemarie Ambo (R.D.G.), Renate Kern (R.F.G. — studioul 
Bayrischer Rundfunk), M. Loch (Polonia).

VÂ PREZENTĂM STELELE FESTIVALULUI

GHIULI CIOHELI
Frumoasa clntăreată gru

zină a debutat acum 10 ani 
ți a fost consacrată de Fes
tivalul de la Sopot, unde a 
primit premiul I pentru in
terpretarea melodiei polone
ze „S.O.S." Compozitorul 
Michael Tarivardiev a com
pus o serie de cîntece special 
pentru ea : „Aceasta este 
muzica". „Pînă mîine". Ini
țial, Ghiuli se pregătise pen
tru cariera de pianistă ; a- 
poi, pentru cea de soprană 
de coloratură, pentru ca, 
pînă la urmă, să se ralieze 
muzicii ușoare și jazz-ului. A 
cîntat cu orchestrele de jazz 
ale lui Edi Roznan și Oleg 
Lundstrem, iar în prezent a- 
pare alături de colectivul 
gruzin de estradă „Cianghl". 
A participat la toate Festi
valurile de jazz de la Tallin, 
la cel de jazz de la Praga, 
la Festivalul de la Varade- 
ro în Cuba. Ghiuli Cioheli 
este o autentică interpretă

de jazz ; în repertoriul ei in
tră melodii de Gershwin, Co

le Porter, Duke Ellington, 
Rogers.

MIE NAKAO
Născută în anul 1948, Mi*  

Nakao și-a început carcera 
artistică în urmă cu 8 ani, 
devenflid, în scurt timp, ve
deta nr. 1 a televiziunii ja
poneze. A debutat pe stțena 
teatrului Nichigoki. în gfiec- 
tacolul „The Western. Car
nival" („Carnavalul . ,gin 
vest"), obținînd un mare suc
ces cu melodia „Nocturn in 
the Moonlight" (Nocturnă la 
lumina lunii). Primul disc, 
cu „Pretty Little Baby" (Co
pilașul drăgălaș), o lansează 
defintiv. Primul film în care 
apare, „Daidokoro Tatheiki" 
(Povestea fericită a menaje
relor), îl aduce în 1863 tro
feul „Noua stea de film" al 
Asociației producătorilor de 
filme din Japonia. Devenită 
solistă a ansamblului de ..va
rietăți „Fetele din Takara- 
zuka". Mie Nakao s-a clasat 
pe locul 5 în octombrie 1968 
la Festivalul Internațional de 
muzică ușoară de la Rio de 
Janeiro. Mie Nakao este sim
bolul cîntecului japonez de 
muzică ușoară, cu rezonanța 
atît de particulare, de deose
bite față de cel european.

JULIETTE GRECO
Născută la 7 februarie 1927 

la Montpellier, Juliette tră
iește la 15 ani o mare dra
mă : este arestată în 1942 la 
Paris, de Gestapo. împreună 
cu mama și sora sa Char
lotte. Aceasta din urmă sfîr- 
șește tragic la Auschwitz. 
Singură pe lume, Juliette se 
înscrie la cursurile de come
die $1 se afirmă ca actriță.

Se împrietenește cu Jean- 
Paul Sartre, Raymond Que- 
neau, Jacques Prăvert și îșî 
cîștigă celebritatea în Saint- 
Germain des Preș. Acompa
niatorul său nedespărțit este 
de aproape 20 de ani pianis
tul Henri Patterson. In ca
riera sa a apărut în peste 20 
de filme. In 1952 a cîștigat 
premiul „Românce" al Aca
demiei Franceze a Discului 
„Charles Gros", iar în 1954 
Marele Premiu „Paul Gil
son" al aceleiași Academii. 
Juliette Greco a întreprins, 
în ultimul timp, cîteva tur
nee de mare succes : în 
U.R.S.S. șl R.D.G. (1967), Ca
nada și S.U.A. (1968). Spi
cuim, din piesele sale cele 
mai cunoscute : „L’Accor- 
deon", „La fourmi", „Paris 
Canailles", „Sous le ciel de 
Paris", „La route du bon- 
heur".

OCTAVIAN URSULESCU

IMPORTANT pentru candidații la examenele 
de admitere din acest an

CE VREȚI SA ȘTIȚI DESPRE

în dorința de a contribui la 
ajutorarea alegerii unei pro
fesii a celor ce vor candida 
anul acesta la examenele de 
admitere în școli de toate 
gradele (licee tehnice, școli 
de tip profesional, școli poet- 
liceale. facultăți), în numere
le noastre viitoare vom în
cepe publicarea zilnică a u- 
nor articole informative cu 
privire la :
• rețeaua de școli
• profesiile pentru care sînt 

pregătiți cei admiși
• materiile la care se dan

VIITOAREA DV. PROFESIE?

examene șl aotele necesare 
înscrierii

• numărul aproximativ de 
locuri (estimat după cifre
le anului școlar 1968/69)

• numărul candidaților înre
gistrat Ia examenele de a- 
nul trecut (eventual, me
diile minime cu care s-a 
intrat)

• ce condiții materiale oferă 
școala sau facultatea

• locurile și domeniile de 
activitate în care se pre
vede a lucra absolvenții.

ELEVI ! Doriți 8ă fiți bine informați cu privire la viitoarea 
profesie 7 Colecționați zilnic, din pagina a Il-a a „Scînteii tine
retului", rubrica specială ce vă va fi destinată. Cei ce doresc in
formații suplimentare sînt rugați a se adresa direct ziarului.

I
p
E.

I
I
I
I
I

Direcția de telecomunica
ții a municipiului București 
a instalat. în principalele căi 
de acces șl în noile cartiere, 
ale orașului, 3 500 de posturi 
telefonice destinate convor
birilor publice. Cîte din a- 
cestea funcționează 7 Si cîte, 
din cele care nu funcțio
nează sînt „opera" celor ce 
vin în .contact cu ele 7 Pu
nem această întrebare, de
oarece — așa cum probează 
faptele — nu sînt puține ca
zurile cînd aceste telefoane 
sînt scoase din uz — și nu 
din greșală, ci intenționat — 
de cei cărora, practic, le 
sînt puse la dispoziție. Cei 
mal multi dintre „autori" 
sînt, nl se spune, școlari, 
care demontează carcasa de 
ebonită a receptorului pen
tru capsula de microfon, ne
cesară la confecționarea di
verselor scheme electromag
netice învățate la Școală sau 
expuse în programele de

televiziune pentru școlari. 
„Geniul tehnic" al acestor 
mici maestri improvizați ar 
putea fi, desigur, apreciat, 
dacă pierderea n-ar fi prea 
mare ; dar pentru o capsulă 
de microfon, care costă 7 lei.

Un apel telefonic 
către fiii dv.

este scos din funcțiune un 
telefon în valoare de 1 500 
lei. Cazurile sînt multe. 
Daunele provocate avutului 
obștesc sînt mari și nu mal 
puțin minore sînt implicațiile 
acestor cazuri huliganice a- 
supra deservirii populației 
prin scoaterea din uz a nu
meroase posturi telefonice.

Pentru a nu împiedica 
cu nimic imaginația teh
nică a elevilor — să fa
cem apel la bunăvoința si în
țelegerea Uzinei „Electro
magnetica", producătoarea 
pieselor de schimb în tele
fonie, ca să pună în Vîn- 
zare, la magazinele de spe
cialitate, microfoane șl re
ceptoare de care au nevoie 
școlarii. O dată cu stimula
rea micilor constfuctori, te
lefoanele publice ar fi sal
vate de la pieire. Pînă a- 
tuncl. dragi părinți, facem 
un apel la fiii dv...

Cît privește răufăcătorii 
care, puși pe jaf, au provo
cat daune statului. aceștia 
nu vor mai putea realiza, 
vreme de ani, altfel de con
vorbiri decît la „vorbitor".

I. M.

In laboratoarele Centrului 
de Hematologie din Bucu
rești a fost pusă la punct o 
metodă originală de obține
re a unor preparate sangui
ne de o valoare terapeutică 
deosebită. Este vorba de un 
procedeu românesc privind 
obținerea gamaglobulinelor 
— componente proteice ale 
serului sanguin, cu un rol 
extrem de important in reac
ția lmunologică a organismu
lui.

Gamaglobulinele — sau 
Imunoglobulinele, cum mai 
sînt numite în prezent — 
sint „purtătoarele" activită
ții de apărare prin anticorpi 
a organismului față de in
fecțiile virotice sau microbie- 
ne.

Astfel de medicamente se 
foloseso cu foarte mare e- 
ficacitate în prevenirea și 
tratarea unor boli infecțioa- 
se. Prin administrarea de ga- 
maglobullne se conferă orga
nismului o imunitate pasivă. 
Prin „adăugarea" de anticorpi 
specifici bolii respective. In 
acest mod, acțiunea dăună
toare a virusului este neutra- 
zată încă înainte de izbuc
nirea bolii.

Obținerea gamaglobulinelor 
a făcut obiectul a numeroase 
studii și cercetări efeotuate 
in secția de preparate bio
logice a Centrului de Hema
tologie. Autorii noii metode 
de obținere a gamaglobuli
nelor sînt dr. Vanghel KondI, 
șeful secției, chimista Natalia 
Mitrică, dr. Ștefan Bălan și 
chimistul Armand Iacobescu.

Pentru obținerea acestor 
componente ale sîngelui, cer
cetătorii au folosit modifi
carea pH-ului serului san
guin și a concentrației de 
săruri minerale, precipitînd 
fracțiunile proteice respecți-

Originală 
realizare 

românească 
Ve la o temperatură de 6 
grade sub zero, în prezența 
alcoolului etilic.

In aceste condiții, proce
deul românesc a dovedit a- 
vantaje considerabile față de 
metodele străine. Astfel, o 
șarjă de gamaglobuline se 
obține în numai 12 ore, față 
de cele patru zile cît nece
sitau procedeele clasice. De 
asemenea, randamentul me
todei românești depășește 
procentul de 90 Ia sută, în 
vreme ce, pînă în prezent, 
gamaglobulinele se extrăgeau 
din singe numai în propor
ție de 50 pînă la 60 la sută. 
In sfîrșit, produsul obținut 
are proprietăți biologice su
perioare, prczentînd o activi
tate în anticorpi pentru o 
gamă mai largă de afecțiuni 
virotice și microbiene.

Modul de obținere a gama
globulinelor este, de aseme
nea, considerabil simplifi
cat. Metoda românească fo
losește numai două precipi
tări, dintre care prima la 
temperatură obișnuită și nu
mai a doua la —6 grade C. 
Procedeele clasice foloseau 
patru pînă la cinci precipi
tări Ia temperatură scăzută, 
pentru care erau necesare 
Instalații complexe de răci
re a înseși camerei de lu
cru. Prin faptul că metoda 
românească utilizează preci
pitarea în băi reci, se obține, 
Pe lingă înlăturarea necesi
tății de instalații speciale, 
o considerabilă reducere a 
prețului de cost al produ
sului.

PETRE JUNIE

La numai un an de la pre
miera mondială, ultima piesă a 
celui mal universal dintre dra
maturgii americani a ajuns pe 
scena Teatrului Mic, care înde
plinește în felul acesta unul din 
obișnuitele sale acte de respect 
față de spectatori. Am în vedere, 
desigur, și promptitudinea aces
tui contact, dar înainte de toate 
este vorba de însăși valoarea o- 
perei : istoria teatrală va con
semna, probabil, Prețul, alături 
de Moartea unui comis-voiajor, 
printre cele mai profunde și mai 
zguduitoare mărturii ale lui Mil
ler asupra societății americane 
contemporane.

Scriu aceste rinduri sub im
presia încă foarte proaspătă a 
spectacolului, și mărturisesc că 
mi-e greu să evit exclamațiile. 
Ceea ce am văzut este o cople
șitoare demonstrație de forță și 
adevăr, comparabilă în multe 
privințe cu austeritatea, cu vio
lența și cu patosul marilor tra
gedii. Fără nici o transfuzie arti
ficială, trei oameni comuni, aflați 
în căutarea înfrigurată a mo
mentului de eroare care le-s 
falsificat întregul destin, dobîn- 
desc aura intensă a eroilor tra
gici. Istoria zbuciumată dar de-

înălțimea morală a piesei. „Ro 
ponsahilitatea — declara Miller 
într-un interviu — e un mod de 
a iubi. Singurul lucru care se 
poate opune masacrului total, 
violenței nesăbuite, nihilismului. 
Soluția de legătură dintre indi
vid și colectivitate". Este aici, 
exprimată sintetic, încrederea 
patetică și reconfortantă în po
sibilitatea omului de a-și înfrun
ta destinul, de a i se opune, 
de a nu ceda — idee pe care 
piesa o exprimă și o nuanțează 
cu elocvență.

Spectacolul Teatrului Mic este 
o mostră de fidelitate creatoare 
față de un text strălucit. Crin 
Teodorescu se arată din nou a fi 
unul dintre acei excelenți regi
zori a căror religie este respec
tul activ față de operă, adecva
rea la spiritul ei. Crescendoul 
subtil al tensiunii tragice, rigoa
rea clasică a înfățișări: ideilor se 
învecinează în spectacolul săq 
cu demontarea atentă a nuanțe
lor, cu minuția detaliului psiho
logic și a relației dintre perso
naje, cu spontaneitatea reacțiilor. 
Ștefan Hablinschi a avut înde- 
mînarea de a-și compune deco
rul în așa fel îneît îngrămădirea 
sufocantă și incredibilă a vechi-

„PREȚUL“ de Arthur Miller

la TEATRUL MIC

loo neobișnuită a unei familii se 
transformă, încetul cu încetul, 
sub ochii noștri uimiți, într-o 
dezbatere fierbinte, ale cărei 
semnificații capătă amploare de 
simbol. Rolul destinului, al co
nexiunilor exterioare care acțio
nează asupra oamenilor dincolo 
de voința și de dorințele lor, îl 
joacă aici împrejurarea socială: 
într-o societate sălbatică, în care 
morala banului a declanșat o 
competiție inumană pentru o că
pătuire, se degradează nu numai 
raporturile dintre indivizi, dar 
însăși conștiința omenească. Ac
tele zilnice ale oamenilor, reflec
țiile lor intime, gîndurile și sen
timentele lor sînt profund în- 
riurite de această competiție în 
care sînt angajați. Egoismul, a- 
lienarea, singurătatea, nu sînt 
altceva decît consecințele deter
minate pe planul conștiinței 
umane de „destinul" social. De 
aici pornește însă marea între
bare — caracteristică de altfel 
pentru întreaga operă a lui Mil
ler : care este, în aceste îm
prejurări, funcția responsabilității 
individuale, a capacității de op
țiune între bine și rău ? Răspun
sul la această întrebare fixează

turilor de tot felul să nu cople
șească și să nu minimalizeze ac
torii, ci dimpotrivă, să le subli
nieze mișcarea plină de viață 
printre lucrurile moarte. Este o 
performanță cu atît mai impor
tantă, cu cît actorii sînt cei care 
poartă, aici, întreaga încărcătură 
de inteligență și de emoție a 
piesei. Cu o mare expresivitate 
tragică, cu o admirabilă consec
vență și unitate a mijloacelor — 
de la jocul nervos, aparent nesi
gur, al mîinilor pînă la modula
țiile glasului — Ion Marinescu 
creează portretul cuprinzător al 
unei vieți deformate de împre
jurări ostile, dar neclintită în de
cizia de a se păstra pură pînă 
Ia capăt. Alături de el, Gh. Io- 
nescu-Gion dă încercărilor mis
tuitoare de a se justifica ale per
sonajului său o memorabilă forță 
dramatică. Doina Tuțescu — o 
actriță pe care strategia înțe
leaptă a distribuțiilor Teatrului 
Mic a scos-o dintr-un anonimat 
nemeritat — susține de Ia egal 
la egal colocviul cu acești doi 
excelenți tragedieni, iar Tudorel 
Popa compune, cu mijloace rafi
nate, rolul unui bătrîn misit în
țelept, 'pitoresc și uman.

S. COSTIN

LNERIILAUREAȚI
Intre concursuri
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IPENT^U TIMIPUL DV.
ROLLS ROYCE-UL GALBEN 

rulează la Patria orele : 10 ;
12,45 ; 15,15(118 ; 20,30.

BUNA ZIUA. CONTESA ru
lează la Republica orele • 9;
11,15: 13,45; 16,15, Gală ora 20,30, 
Festiva) orele : 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, Grivița orele : 9,30; 
12; 15,30; 18; 20,30, Modern orele : 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.

PIANELE MECANICE rulează 
la Luceafărul orele : 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45. Victoria o- 
rele : 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.

UN OM PENTRU ETERNITA
TE rulează la Central orele : 
9,15; 11.45; 14.15. CUȚITUL DIN 
APA orele 16.45; 19; 21, Gloria 
orele : 9,30; 12; 14,3Q; 17; 19,30.

FELDMAREȘALA rulează la 
Lumina orele : 9—15.45 în con
tinuare ; 18,30; 20,45. Miorița
orele: 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 
21 Buzești orele : 16.30, 18, UR
LETUL LUPILOR orele : 20,30.

DOMINIKA ȘI PRIETENII EI 
rulează la Doina orele : 9: 10,30; 
12; 13.30: 16. NEÎNȚELESUL o- 
rele 18,15; 20,30.

HIROSIMA, DRAGOSTEA 
MEA rulează la Union orele : 
20,30. STRIG ATUL orele 15,30; 
18.

RIO BRAVO rulează la Fero
viar orele 8,45—14 in continuare ; 
17,45; 20.45. Excelsior orele : 10; 
13; 16; 19. Melodia orele : 9,30; 
13; 16,45; 20, Flamura orele : 9;

12; 16; 19,30, București orele : D; 
12,15; 16,30; 20.

MARELE ȘARPE rulează la 
Aurora orele : 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15 : 20,30, VOLGA orele : 9,15 ; 
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20.30

PLANETA MAIMUȚELOR ru
lează la înfrățirea orele : 15,15; 
17.45; 20.

BECKET rulează la Dacia o- 
rele ; 8,30—20 în continuare.

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN rulează Ia Bucegî 
orele ! 9.30; 12; 15,45; 18,15; 20,45, 
Tomis orele : 8,30 ; 11 ; 13,39 : 16 ; 
18,80; 21.

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN rulează la Unirea orele : 
15,30; 19.

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

PROFESIONIȘTII rulează la 
Drumul Sării orele: 15; 17,30; 
20.

ACEST PAMlNT ESTE AL 
MEU rulează la Giulești orele : 
15,30; 18; 20,30.

ZIUA ÎN CARE VIN PEȘTII 
rulează la Cotroceni orele : 15,30; 
18, RĂSCOALA orele : 20,30.

ASTA SEARĂ MA DISTREZ 
rulează la Floreasca orele : 9; 
11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

PANTOFUL CENUȘĂRESEI 
rulează Ia Viitorul orele 20,30, 
SAMURAIUL orele : 15,30; 18.

UN DELICT APROAPE PER
FECT rulează la Moșilor orele : 
15,30; 18. SOARE ȘI UMBRA 
orele : 20,30, Rahova orele:

15,30; 18. TUNELUL oțele:
20,30.

HOMBRE rulează la Popular 
orele : 15,30 ; 18. BELA orele :
20.30.

CE NOAPTE. BĂIEȚI rulează 
Ia Munca orele : 16; 18, MICA 
ROMANȚA DE VARA orele : 
20.

WINNETOU (Seria a IlI-a) ru
lează la Flacăra orele : 18; 20,30, 
HOȚUL DE PIERSICI — orele :
15.30.

PENSIUNE PENTRU HOLTEI 
rulează la Arta orele : 9,15—16,15 
în continuare ; 18,15; 20.15.

COLUMNA (ambele serii) ru
lează lă Vitan orele : 15,30; 19.

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER, MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL rulează lă Progresul 
orele : 15,30; 19.

OPERAȚIUNEA SAN GENA- 
RO rulează lă Ferentari Oțele : 
15,30; 18; 20,15.

PRINȚESA tulează Ia Pacea 
orele 15,45; 18; 20,15.

CANALIILE rulează lă Crîn- 
gași orele : 15,30; 18; 20,15,

SUFLETE TARI rulează lă 
Cosmos orele : 15,30—19.

BILANȚ ÎN PLIN MARȘ, UN 
program bE Propășire e- 
CONOMICA — AGRICULTURA 
SOCIALISTA IN PLIN AVÎNT, 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC nr. 
1/1969. ATLETISM — META
MORFOZE rulează la Timpuri 
Noi orele 9—12 în continuare.

ROLS ROYCE-UL GALBEN— 
24, 25, 26 februarie. Sala Pala
tului.

TOM JONES ora 20 ; • Circul 
de stat : CIRCUL ARE CU- 
VÎNTUL ora 19,30.

• Opera română : LAKME 
ora 19,30 ; • Teatrul de Ope
retă : VOIEVODUL ȚIGANI
LOR ora 19.30 ; • Teatrul Na
țional (Sala Comedia) : HEI- 
DELBERGUL DE ALTĂDATĂ 
ora 19,30. (sala Studio) : TRA
VESTI ora 19.30; • Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" 
(Bd-Schitu Măgureanu) : ME
TEORUL ora 20. (sala Studio): 
TANDREȚE ȘI ABJECȚIE 
ora 20 ; • Teatrul de comedie: 
UCIGAȘ FĂRĂ SIMBRIE ora 
20 ; • Teatrul Mic : OFIȚERUL 
RECRUTOR ora 20 : • Teatrul 
„C. I Nottara" (Bd-Magheru): 
ECHILIBRU FRAGIL ora 19.30, 
(sala Studio) : CIND LUNA E 
ALBASTRĂ ora 20 ; • Teatrul 
Giulești l ULISE ȘI COINCI
DENȚELE ora 19,30 ; • Teatrul 
„Țăndărică*  (sală din str. Aca
demiei) : A FUGIT UN TREN 
ora 17 ; • Teatrul satiric mu
zical „C-Tănase" (sala Savoy) : 
CAFEAUA CU LAPTE DE 
ADIO ora 19,30, (sala din calea 
Victoriei nr. 174) : VARIETĂȚI 
PE PORTATIV ora 19,30 ; 
• Teatrul de estradă „Ion Va- 
silescu" : DE LA BACH LA

• 11,00 — Limba franceză, 
lecția 48 (reluare) • 11,30 —
Limba engleză. Lecția 48 (relua
re) • 12,00 — TV pentru specia
liști. Chimie — Schimbători de 
ioni și utilizarea lor în domeniul 
chimiei (reluare) • 12,30 — în
chiderea emisiunii de dimineață
• 17,30 — Telex TV • 17,35 —
TV pentru specialiști. Medicină. 
Tratamentul marilor pierderi de 
substanță tegumentară. Prezintă 
conf. dr. Agripa Ionescu. • 
18,05 — Limba germană. Lecția 
44 • 18,30 — Club XX. „Țineri 
din sectorul 3" • 19,00 — Tele
jurnalul de seară • 19,30 —•
Opinia dumneavoastră... • 19.45
— Actualitatea muzicală • 20,05
— Căsuța poștală 111. Dialog cu 
telespectatorii • 20,15 — Avan
premieră • 20,30 — Tele-cine- 
mateca : „Perlele coroanei". 
Film artistic cu Sacha Guitry, 
Raimu, J. L. Barrault și Arletty.
• 22,10 — Monografii contem
porane • 22,30 — Arii din opere 
românești • 22,45 — Telejurna
lul de noapte • 23,00 — închi
derea emisiunii.

Casc de cultura 
studcn(c$t 1

BUCUREȘTI
• Pictori celebri : „Pablo Pi

casso" • film pe 16 mm. (Sala 
Mică, miercuri, ora 19). • Mu
zica ușoară — divertisment sau 
poezie 7 — de Vorbă cu ziaris
tul Radu Rupea ; concert de mu
zică ușoară (Sala Mare, miercuri, 
ora 20,30), • Teatrul Studențesc 
„Baladinii", de la Universitate, 
prezintă spectacolul „Nu tra
geți în pianist" — montaj de 
versuri, în regia lui Petre Bo- 
kor ; Muzică ușoară în compa
nia formației conduse de Rolf 
Albrich (Student-Club, miercuri, 
ora 20),

La cluburile tineretului
Modern-Club (sectorul VIII) 
„Din istoricul teatrului ro

mânesc" — prezintă regizorul 
Constantin Sîrbu — ora 18.

Clubul Elevilor (sectorul IV).
„Careul magic" (tineri pugi

list! debutanțl) — ora 19.
Tehnic-Club (sectorul V).
„Cadran politic mondial" : 

„Tîrgurile internaționale — 
mijloc eficient de cunoaștere 
a realizărilor economice ale 
țărilor participante" — ora 
18,30.

Universal-Club (sectorul ni).
Cursul „România pitoreas

că" : ..Ametistul Moldovei — 
Ceahlăul" expune prof. dr. 
Vasile Sencu — ora 18.30.

(Urmări din pag. I) 

nică și tentantă de punere în 
Valoare a unor artiști adevărați.

Există, așadar, toate premisele 
psihologice — și din partea in- 
terpreților, și dintr-a îndrumă
torilor, și dintr-a publicului — 
pentru ca formațiile amatoare de 
vîrf, laureate ale concursurilor 
republicane, să se transforme 
într-o prezență permanentă și 
importantă în viața artistică a 
localităților lor. De ce nu se în- 
tîmplă pretutindeni așa ? Expli
cațiile care se invocă se referă 
îndeobște la unele impedimente 
de ordin material — lipsă de 
săli, de costume —, la unele di
ficultăți organizatorice ținînd 
de mobilizare etc. Cu o bază 
reală pe alocuri, aceste explica
ții sună în cele mai multe ca
zuri a scuze. Adevărul este că, 
orgoliul local o dată satisfăcut 
prin obținerea unui premiu, pre
ocuparea organelor culturale 
față de formațiile premiate se 
diluează, în așteptarea concursu
lui următor. Acum, cînd primul 
gong al celui de-al IX-lea con
curs a sunat, credem că exemplul 
pozitiv al unui caz în care a- 
ceaștă preocupare a funcționat 
fără întrerupere poate declanșa 
din timp cuvenitele meditații în 
interesul viitorilor laureați. O dis
cuție cu Petre Stanciu, directo
rul Casei creației populare a ju
dețului Constanța, ne-a demons
trat că formațiile artistice de ni
vel ridicat pot fi coordonate, 
fără eforturi supraomenești, în- 
tr-o activitate și într-o îndruma
te permanentă. Menționăm că 
am ales anume Constanța, de
oarece în acest județ au poposit, 
la precedentul coneuis, nu mai 
puțin de 24 de premii și menți
uni, dintre care patru titluri da 
laureați, Ce au făcut aceste patru 
formații —- alcătuite în majoritate 
covîrșitoare din tineri — între 
cel de-al VITI-lea și cel de-al 
IX-lea concurs ?

Corul sindicatelor din Con
stanța nu a cunoscut pauza. Ti
tlul obținut a fost pentru viața 
Sa curentă uri stimulent de mare 
eficiență. Repetițiile au reînceput 
imediat, sub conducerea dirijoru
lui Boris Cobasnian, repertoriu] 
s-a îmbogățit considerabil (fiind 
acum alcătuit din 24 piese de 
toate genurile, de la preclasici la 
folclor, din care circa trei sfer
turi noi), iar componența sa a 
rămas stabilă.

Grupul vocal-folcloric al Casei 
de cultură din Hîrșova, alcătuit 
din cinci tinere, a fost — pare-se 
— și mai activ. Instructorul său, 
Sever Costea, și-a luat în serios 
rolul de animator, a urmat 
cursuri de specialitate, a studiat

cu mai mulți profesori și diri
jori și a învățat totul, de la Orga
nizarea pe voci pînă la... trata
mentul medical al glasului. Con
secința ? Grupul vocal a devenit 
omogen, constant, și cum era de 
așteptat — extrem de solicitat. 
Spectacolele sale din ultimul an 
se pot număra cu zecile.

Brigada artistică a sindicatului 
Direcției Navale Maritime și-a 
continuat activitatea de Inter
venție cotidiană în problemele 
de muncă ale întreprinderii — 
care justifică însăși eficiența ge
nului — sub îndrumarea perma
nentă â Instructorului Mlrcea 
Adam, obținînd pentru această 
activitate și un premiu special 
al revistei „Clubul". In același 
timp, membrii brigăzii au fost 
cooptați șt în ansamblul de es
tradă al D.N.M., formație cunos
cută și prețuită în oraș. In felul 
acesta, aria spectatorilor lor s-a 
extins considerabil. Pe lingă cel 
de-al IX-lea Concurs, ei se pre
gătesc acum și pentru sezonul 
de vară în care vor fi solicitați 
foarte intens.

Orchestra de mandoline â Co
operativei „Igiena", prezentă 
mai rar în public — datorită spe
cificului ei — nu și-a întrerupt 
nici ea activitatea : pregătește 
acum un repertoriu total hou, 
sub Conducerea lui Constantin 
Daminoscu, prim dirijor a) Ope
rei constănțene.

In afara acestor patru forma
ții, alte cîteva echipe artistice 
reprezentative, laureate Ia di
verse etape ale concursurilor (un 
taraf din Constanța, o formație 
de dansuri din Medgidia etc.), 
s-au închegat într-un ansamblu 
folcloric puternic, care va parti
cipa la festivalul internațional de 
la Dijon. Alte două ansambluri 
județene se vor prezenta la pri
ma ediție a festivalului interna
țional de folclor Care va avea loc 
în vară, în țara noastră.

Pulsul viu al activității artiști
lor amatori constănțeni dovedeș
te că un efort organizatoric re
lativ simplu, dar suplu, eoordo- 
nat cu știința de a atrage în 
munea de îndrumare personalită
țile artistice cele mai 'competente 
Și cu priceperea de a întreține 
și de a stimula interesul specta
torilor, pot face din acea linie 
intermediară dintre amatorism și 
profesionism, despre cate vor
beam, o zonă fertilă pentru am
bele domenii, pentru artiștii înșiși, 
și în primul rînd pentru public. 
Concursul al IX-lea va prilejui- 
desigur, afirmarea multor alți 
interpreți și formații de valoare. 
Stimularea lor în continuare este 
o îndatorire asupra căreia este 
cazul să reflectăm încă de pa 
acum.
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Ca și în anii precedent!, di
namismul economiei naționale a 
fost asigurat în 1968 prin în
făptuirea unui volum important 
de investiții din fondurile cen
tralizate ale statului — 58,1 mi
liarde lei — care, împreună cu 
cele alocate in primii doi ani 
ai cincinalului, depășesc inves
tițiile realizate pe întreaga pe
rioadă 1950—1960. Oamenii 
muncii s-au convins că preve
derile Congresului al IX-le« și 
ale Conferinței Naționale a 
P.C.R., care au subliniat necesi
tatea de a aloca o parte în
semnată din venitul national pen
tru acumulări, pentru investiții, 
constituie o linie justă, singura 
în stare să asigure ritmul sus
ținut de dezvoltare economică a 
țării și ridicarea pe această bază 
a nivelului do trai al poporu
lui. In 1968, producția globală 
industrială a crescut cu 11,6 la 
sută față de 1967, sarcinile pla
nului de stat fiind depășite cu 
peste un miliard lei. Ca urmare 
a creșterii producției industria
le în perioada 1966/1968 cu a- 
proape 42 la șută într-un ritm 
mediu anual de 12,3 la sută, 
față de 10,7 Ia sută pre
văzut prin planul cincinal 
pentru această perioadă, s-a 
consolidat poziția industriei 
ca ramură dominantă, con
ducătoare în ansamblul eco
nomiei naționale. In prezent, in
dustria și construcțiile realizea
ză aproape 70 la sulă din pro
dusul social și circa 60 la sută 
din venitul national al țării ; 
semnificația acestor cifre apare 
și mai clar dacă raportăm la 
situația anului 1938, cînd indus
tria contribuia la crearea pro
dusului social total numai cu 
44 la sută iar a venitului na
tional cu 30,8 la sută. Producția 
globală industrială a anului 1968 
depășește pe cea realizată în 
întreaga perioadă a primului plan 
cincinal (1951—1955) ; industria 
noastră produce astăzi în nu
mai 24 de zile cît întregul an 
1938.

Piatra unghiulară a acestor 
realizări o constituie industria
lizarea socialistă pe care Con
gresul al IX-len al P.C.R. a
pus-o în centrul atenției poli
ticii economice a partidului.
Ceea ce trebuie să remarcăm
eite faptul că ritmurile cele mai 
înalte au fost realizate în ra
murile hotăritoare ale economiei 
naționale, ramuri oare asigură 
valorificarea superioară a ma
teriilor prime și a materialelor 
și exercită o funcție esențială în 
ridicarea nivelului tehnic al e- 
conomief — energia electrică, si
derurgia, construcțiile de ma
șini, chimia — ale căror sar
cini stabilite prin planul cin
cinal pentru această perioadă au 
fost îndeplinite și depășite.

Așa cum s -a subliniat Ia Con
ferința Națională a P.C.R., pen
tru țara noastră, înfăptuirea con
secventă a unui amplu program 
de Investiții, menținerea unei 
rate înalte a acumulării consti
tuie un imperativ vital, o nece
sitate stringentă dictată de ce
rințele creșterii în ritm susținut 
a producției, extinderii bazei teh- 
nico-materiale a agriculturii, re
cuperării decalajului față de ță
rile înaintate dia punct de ve
dere economic.

In cele două decenii de con
ducere planificată a economiei, 
România s-a situat printre țările 
cu pondere ridicată a acumu
lării. Astfel, în perioada 1961— 
1968 fondul de acumulare a re
prezentat mai mult de un sfert

din venitul național, ceea ce a 
permis realizarea unui volum 
de investiții în cel de-al treilea 
an al cincinalului, do 10 ori mai 
mare decît în anul 1950.

Fiind o parte a venitului na
tional, fondul de acumulare de
pinde, în primul rînd, de mă
rimea, ritmul și repartiția pro
dusului social total și a venitu
lui național realizat. De aceea, 
în formarea fondului de acumu
lare, un rol hotăritor îl dețin 
factorii care, acționînd asupra a- 
cestor indicatori, creează premi
sele materiala și valorice pen
tru creșterea fondului de acu
mulare. Pe această linie, o mare 
importanță o are creșterea pro
ductivității muncii sociale.

Realizarea unor ritmuri înal
te de creștere a producției a 
avut loc prin amplificarea efor
turilor pentru organizarea mai 
rațională a producției și a mun
cii în întreprinderi, oeea ce a 
creat condiții pentru folosirea 
mal bună a mijloacelor mate
riale și a forței de muncă, con
tribuind la sporirea productivi
tății muncii, la ridicarea eficien
ței activității economice pe o

nală a forței de muncă, ridica
rea nivelului de trai al oameni
lor muncii.

între creșterea fondului de a- 
cumutlare și productivitatea mun
cii există un raport de iișter- 
condiționare permanentă. Prin 
creșterea productivității muncii 
sociale se asigură sporirea plus 
produsului, coca ce creează po
sibilități suplimentare pentru un 
cuantum mai ridicat al acumu
lării ; la rîndul său sporirea fon
dului de acumulare permite, 
printr-o politică economică efi
cientă, promovarea progresului 
tehnic continuu, care conduce la 
creșterea productivității muncii — 
factorul esențial de sporire a 
venitului național — și în ultimă 
analiză a fondului da acumu
lare.

Semnificativ în ceea ce pri
vește amploarea eforturilor în a- 
cest domeniu — menținerea u- 
nei rate înalte a acumulării, 
singura cale de a înfăptui, în 
perspectivă, baza materială ne
cesară înfloririi întregii societăți 
— este faptul că tu anul 1969 
fondul de acumulare va repre
zenta 30 Ia sută din venitul na-

PEISAJUL PATRIEI
intrfî s-A ÎMBOGĂȚIT cu pestei

1850000 locuințe noi
„Omul — suprema valoare a societății noastre**,  formală care 

consacră scopul fundamental al socialismului, imperativul epo
cii și al societății noastre, iși află, desenată Ia scara țării, o îm
plinire majoră, perpetuă, cotidiană, exprimată prin fapta vie, 
înscrisă în piatra marii construcții. Lingă cetățile noi ale Indus
triei, lingă restructurarea pe stații ample a peisajului românesc, 
pentru a descoperi și capta noile surse de energie ți de putere 
alo economiei, construcția noastră contemporană așează, la Ioo 
de frunte, casa noastră, ca expresie a timpului nostru, a tipului 
de civilizație pe care îl făurim.

Dinamica construcției de locuințe In România a Înscris, In 
acești ani, cifre care, mărturisind grija deosebită a partidului 
și statului nostru pentru condițiile de viață ale poporalul, adau
gă noi dimensiuni, generoase șl pline de forță, procesului ge
neral de urbanizare socialistă, de dezvoltare continuă, multila
terală, a țării. Astfel, numai în ultimul deceniu au fost construite 
— din fondurile statului, ale organizațiilor centrale șl coopera
tiste — peste 433 000 de apartamente, însumînd aproape 30 mi
lioane mp, din care peste 155 000 de apartamente — în care s-au 
mutat mai mult de jumătate de milion de oameni — au fost ri
dicate, din fondurile statului, în primii trei ani ai actualului 
cincinal. în aceiași trei ani, locuitorii satelor și-au clădit 160 000 
de case noi. Sînt cifre care dau măsura înaltă a febrei construc
tive caracteristică anilor noștri și care fao ca prevederile Con
gresului al IX-lea al partidului — 390 000 apartamente noi oon- 
struite între anii 1966 și 1970 — să ofere, dat fiind ritmul de 
dezvoltare înregistrat în acest important domeniu al vieții noas
tre. certitudinea împlinirii șl depășirii lor.

Blocurile cu multe etaje, ansamblurile moderne de locuințe, 
cu un grad de confort în continuă creștere și reunind. în struc
turi cu valențe estetice și funcționale tot mai înalte, bogate 
obiective social-culturale și tehnico-edilitare, ca șl noile 
oonstrulte la sate, au devenit, astfel, prezențe marcante ale 
sajului nostru. O trăsătură relevantă a acestei 
rioade — fruct al măsurilor întreprinse de partid și de 
pentru Impulsionarea mersului înainte în acest domeniu

case 
pei- 
pe- 
stat

— o 
constituie apariția, în ultimii zece ani. a peste 827 500 case indi
viduale in orașele și satele țării ; numai pentru anul 1969 se pre
vede construirea, la orașe, a circa 25 000 de locuințe in condiții 
de credit sau cu plata integrală Ia vînzare. Adăugind acestei 
cifre cele 90 000 de apartamente construite de statul nostru șl 
date în folosință în cursul acestui an — cu 28 000 mai multe 
decit erau planificate inițial — și cele 110 000—120 000 de apar
tamente proiectate pentru anul viitor, avem imaginea, sau mat 
degrabă o vastă proiecție panoramică de Imagini, pe un ecran 
larg cit șl țara, a uriașului efort material Investit de statul so
cialist pentru om, pentru nevoile sale.

O casă este și un numitor social, un document care poate Ieși 
din albumul familial, înscrlindu-se între fișele unei anchete mai 
largi, privind dezvoltarea unei colectivități. Iar construcția ro
mânească de locuințe, întreprinsă de statul socialist, s-a înscris 
n cotidianul dezvoltării noastre — prin ritmul, amploarea șl 
zrspectivele sale — ca un fapt major de istorie.

M. CONOR
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Piatra Neamț — panoramic 
1969: un oraș ridicat pe 
verticala marilor planuri ale 

construcției socialist»
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RITMUL ÎNALT AL
ACUMULĂRII

Noile ansambluri de lo
cui Jo, înzestrate cu do
tă, i social-culturale ți 
tehnico-edilitare tot mai 
bogate, au restructurat 
din temelii imaginea unor 
orațe străvechi, oferin- 
du-le alte dimensiuni, 
imprimîndu-le o nouă ți
nută arhitectonică. (In 
fotografie : noul cartier 
Balta Albă din București)
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DE LA 15 517 LOCUINȚE CONSTRUITE, DIN FONDURI 
DE STAT, IN 1955, DINAMICA ACESTUI IMPORTANT 
SECTOR AL VIEȚII NOASTRE CIVICE A ÎNREGISTRAT, 
ZECE ANI MAJ TIRZIU, CIFRA DE 50 959. IN 1969 Șl 
1970 SE VOR CONSTRUI, DIN FONDURILE STATULUI, 
CU 50 LA SUTA MAI MULTE LOCUINȚE FAȚA DE PRE
VEDERILE CINCINALULUI: 90 000 APARTAMENTE IN

1969, 110 000—120 000 APARTAMENTE IN 1970
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In primii trei ani al ac
tualului cincinal au fost 
construite, din fondurile 
statului, peste 155 000 de 
apartamente, cuprinzînd 
— ca noi locatari — mai 
mult de o jumătate de 
milion de oameni. (In cli
șeul de sus : Brăila azi)
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Noile blocuri de locuințe aduc, pe fundalul tradițional al ora
șelor, elemente ale unei noi estetici arhitectonice. (In clișeu : 

detaliu exterior la o nouă construcție gălățeană)
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Panoul de comandă al Com
binatului de hîrtie fi celuloză 

din Dej

X
13

I

I
I

I

ÎN PERIOADA 1951— 
1967 AU FOST CON
STRUITE, IN SATELE 
TARII, CIRCA 1100 000 
CASE NOI. NUMAI ÎN
TRE ANII 1966—1968, LO
CUITORII
ȘI-AU CLĂDIT 
160 000 DE CASE 
ANTICIPĂRI LA 
RUL PROFIL AL 
LUI SOCIALIST,
PIAT DE NIVELUL ORA
ȘULUI.

SATELOR
PESTE
NOI —
VI1TO-
SATU-
APRO-

I I
ii

I
I
I

nouă treaptă, calitativ superioa
ră (față de 1967, în anul 1968, 
productivitatea muncii în indus
trie a crescut cu 6,8 la sulă, 
planul fiind depășit, iar pe sea
ma creșterii productivității mun
cii s-au obținut aproape două 
treimi din .sporul total al pro
ducției industriale).

Experiența României socialiste 
confirmă, oa o trăsătură fun
damentală a economiei socialiste 
planificate, faptul că indus
trializarea socialistă, motorul în
tregii evolu|ii social-economiec 
permite ocuparea tot mai largă 
a forței de muncă și creeazii 
condiții pentru sporirea necon
tenită a productivității muncii 
sociale. Aceasta confirmă o dată 
în plus justețea tezei fundamen
tale înfățișată de Conferința Na
țională a P.C.R. din decembrie 
1967, potrivit căreia țările care 
au de recuperat un decalaj în 
dezvoltarea lor economică — 
comparativ cu țările avansate 
din punct de vedere industrial 
— pot realiza acest lucru nu
mai asigurînd o rată înaltă a 
acumulării, care permite dezvol
tarea rapidă și echilibrată a în
tregii economii, folosirea rațio-

țjonal. Astfel, celor peste-. 155 
miliarde lei — investiții 'din 
fondurile centralizate ale -statu
lui în primii trei ani ai -rte;- 
lului cincinal — li se vor 
ga în anul acesta încă f 
liarde lei, depășind cu .’.-J,'țjj- 
liarde lei prevederile î i i«i>p.,ip 
planul cincinal pentru anul V» 
curs. ■ _ba

Dimensiunile și complrstttt- 
tca programelor noastre .Ir'ftt 
vestiții pun în mod firesc “A<- 
blema creșterii continue 
cicnțci folosirii acestora. PLjuul 
de stat aprobat la sesiunea NXiț- 
rii Adunări Naționale, din de
cembrie anul trecut, acordjbsip 
deosebită atenție măririi efsnlsn- 
ței economice a investițiiloB&ire 
trebuie să se concretizeze intim 
contribuție cît mai -mare ă11’!!- 
bieotivelor prevăzute la fi
rea produsului social total, ' Ve
nitului național și, deci, la *l.', !r 
tinerea, în continuare a unțr bSr 
înaltp a acumulării — 
hotărâtoare a dinamismului! <1 
tregii economii naționale, siniinip 
în măsură- să asigure o crâțushe 
accelerată,-trainică a niveh»t*Mb  
trai material și cultural al}4dpn- 
latiei- b/J

Disponibilități identificate
în avantajul producției

(Urmare din pag. 1) 

menii spre care comitetul de 
direcție trebuie să-ți îndrepte 
atenția.

— Statul nostru a făcut 
eforturi materiale deosebite 
pentru înzestrarea combinatu
lui cu utilaje de înaltă tehni
citate, spunea în cuvîntul său 
tînărul Marin Popa. Folosirea 
lor cu maximum de randament 
este prima exigență ce se pune 
în fața fiecărui lucrător, indi
ferent de locul pe care-1 ocupă 
în procesul de producție. Fără 
a minimaliza realizările obți
nute, dimpotrivă, pornind de 
la aceste realizări, consider că 
pentru folosirea cu eficiență 
sporită a utilajelor noi avem 
încă importante disponibilități. 
Două sînt cauzele care, după 
părerea noastră, afectează la 
ora actuală atingerea acestui 
obiectiv : fluctuația exagerată 
a cadrelor, de unde decurge 
și cea de a doua — o calificare 
necorespunzătoare exigențelor 
impuse de înaltul nivel tehnic 
al utilajelor din dotare. (In
tr-adevăr, oricît ar fi de fru
moase realizările întreprinde
rii, comitetul de direcție nu 
poate ocoli faptul că numai 
în 1968 în timp ce au fost 
angajați 1369 salariați, alți 
1345 au părăsit, din diverse 
motive, unitatea. Primenirea 
forțată a cadrelor a lăsat urme 
vizibile în pregătirea lor pro
fesională. Aceasta s-a reflectat 
în calitatea adesea necores
punzătoare a produselor. Nu
mai în 1968 aproape 140 garni
turi de mobilă au fost refu
zate de beneficiari).

In cadrul adunării s-au fă
cut aprecieri directe la acțiu
nile proprii întreprinse de or
ganizația U.T.G. A fost apre
ciată, de exemplu, inițiativa 
de a organiza încă în anul 
trecut, întâlniri cu cei mai 
buni specialiști — ingineri, 
tehnicieni, maiștri — în scopul

cunoașterii nu numai a para
metrilor tehnico-economici de 
funcționare și a condițiilor de 
exploatare (necesare într-o 
mai mare măsură tinerilor 
proaspăt angajați) ci și a sarci
nilor de producție la fiecare 
atelier și loc de muncă, pre
cum și a sortimentelor și exi
gențelor presupuse de fabri
carea acestora. Mai mult, 
demonstrațiile practice făcute 
la diferite utilaje au permis 
identificarea dereglărilor, de
fecțiunilor mai importante la 
utilajele principale din secțiile 
productive.

Subliniind eficiența acestor 
inițiative, s-a sugerat perma
nentizarea lor in 1969. Vorbi
torii s-au referit mai ales la 
necesitatea reluării acțiunii 
denumită „procesul rebuturi
lor" pentru că deși în acest 
domeniu s-au obținut unele 
realizări, ponderea producției 
rebutate se menține încă la 
un nivel ridicat: 3,7 la sută 
la placaj, 2,1 Za sută la P.F.L. 
și 4,2 la sută la foioase. Orga
nizația U.T.C, s-a arătat în 
adunare, poate avea o contri
buție mai mare și cu eficiență 
imediată dacă asigură cu
noașterea de către toți tinerii 
a tuturor fazelor și operațiilor, 
precum și a locului și rolului 
fiecărui reper în ansamblul 
produsului finit.

— In scopul permanentizării 
cadrelor de tineri lucrători — 
spunea Vasile Sima, de la fa
brica de cherestea — propun ca 
o parte din beneficiile realiza
te de combinat să fie reparti
zate pentru construirea de că
mine pentru tinerii lucrători.

Propunerea tovarășului Si
ma apare cu atit mai înte
meiată cu cît în anul 1968 
Combinatul a fost nevoit să 
aloce numai pentru transpor
tul navetiștilor 3,5 milioane 
lei. Construirea locuințelor — 
sub formă de cămine — pre
zintă interes și sub alte as

pecte : se creează posibilitatea 
eliminării odată cu transpor
tul interurban, a întârzierilor 
de la program, reducerea sub
stanțială a absențelor nemo
tivate, in sfîrșit se creează con
diții mai bune pentru Integra
rea tânărului lucrător în viața 
industrială a întreprinderii.

în încheierea lucrărilor adu
nării reprezentanților salaria- 
ților din întreprindere, a luat 
cuvîntul tovarășul VIRGIL 
TROFIN, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R. Apreciind rezultatele 
obținute de întreprindere în 
anul care a trecut tovarășul 
Virgil Trofin s-a referit la o 
serie de probleme încă nere
zolvate ale organizării și con
ducerii activității productive a 
Combinatului. A fost relevat 
faptul că nu peste tot mași
nile și utilajele sînt folosite 
la capacitatea lor, în unele 
secții și ateliere ale combina
tului stagnările în funcționa
rea instalațiilor și mașinilor 
menținîndu-se încă la o va
loare ridicată. De asemenea, 
pregătirii profesionale a tine
rilor nu li se dă atenția cuve
nită, participarea la cursurile 
de calificare și ridicare a cali
ficării fiind considerată o 
chestiune minoră. Se întâi*  
nesc cazuri frecvente cînd u- 
nii tineri care, deși nu au o 
calificare, nu participă la 
cursurile inițiate iu acest 
scop. Participarea la aceste 
cursuri — sublinia tovarășul 
Virgil Trofin — constituie o 
obligație pentru fiecare lucră
tor necalificat

în continuare, tovarășul Vir
gil Trofin a subliniat necesi
tatea acordării unei atenții 
sporite normării și salarizării 
muncitorilor astfel incit aces
tea să reflecte în totalitate 
contribuția fiecărui lucrător, 
aportul lor la realizarea sarci
nilor de plan.
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PREMIILE
ORACOLULUI „LA 16 ANI“

In sfîrșit! „Aveți puțintică răb
dare, onorabililor 1" parafraza e- 
levul din banca a treia încă la... 
4 decembrie. Ați avut-o din plin, 
ce-i drept. Toți ați merita pre
mii de consolare.

Fără falsă modestie putem 
consemna astăzi: ultimul „Ora
col" s-a bucurat de un mare suc
ces. Nu este municipiu, nu este 
oraș din țară din care să nu 
ne fi sosit un număr apreciabil 
de scrisori; dar și numele unor 
comune au putut fi citite pe des
tule plicuri. Concursul se referea 
la vîrsta de 16 ani, ceea ce nu 
i-a împiedicat să răspundă, în a- 
fara celor trecuți de „pragul" cu 
pricina, pe adolesi 
care ;
spre momentul cînd... intrarea la 
anumite filme nu le va mai fi 
prohibită.

Cu alte cuvinte e cazul să con
siderăm că tema noastră a sus
citat interesul major al cititori
lor, că întrebările au țintit spre 
filonul de aur al preocupărilor a- 
dolescenților, că noi, bătind cu 
un simplu toiag în stînca vîrstei, 
am făcut să țîșnească puternic iz
voarele de vis, de cuget, de cu
tezanță și de poezie din prea 
plinul adîncurilor ei.

tn aceste rînduri nu ne vom 
folosi de citate. Ar fi aproape cu 

^neputință să extragem acum tot 
duri, deși cei portretiza -int pă- W ce merită a fi pus sub lumina 
rinții. reflectoarelor, bogăția de idei, de

„Am crezut că-i dmiisc, dar ^sentimente, de considerații so- 
nu-i cunosc, sînt cam» sttăini de™ rial-politice, etice și esteti- 
mine. Știu că mă iubesc. Dar nu ce ale căror autori se a 
mi-ajunge. __ ^flă pe băncile școlii. (In schimb,

Mama : mă iubașio mult,™ în afară de faptul că noi înșine 
mă aprobă de multe ori, corn publica în continuare frag- 
fără să înțeleagă însă de ce vreau A mente de scrisori în anumite con- 
să fac așa. Poate e pqța bună.™texte ale paginii „Prezențe fără 
Vine tîrziu acasă, obosjt^. Nu mai catalog", întreaga corespondență 
are timp de nimic. Da<$ Si spun A primită cu prilejul „Oracolului" 
ceva mai puțin îmbucj^^tor, se'*  o vom ține la dispoziția Centru- 
enervează pe moment, plînge lui de cercetări pentru proble- 
pentru orice fleac ți njftjîcîie in-^ mele tineretului, cu certitudinea 
conLinuu. N-am reușit, A*9  iubesc. cn ea constituie o adevărată co- 
jS^pentai^că12-'.^1^ nu-mi®moară ^entni Peda^, focio- 
poate refuza aproape pripic, mă l°g*>  psihologi și alți oameni de
folosesc de dînsa pențțp^-1 con- știință interesați ,^ă ia pulsul"
vinge pe tăticu^ Nu jni-arn fă- ® generației tinere, pe baza mărtu

riilor directe).
iar teatru. Se® Deocamdată, să încercăm însă 
seț al, chiar reconstituirea sintetică a răspun- 

Q surilor, lăsînd de o parte — cu 
infinită părere de rău dar în sco
pul definirii unui profil colectiv 
— gama nesfîrșită de nuanțe ce

Iov...... r-X— na, pe adolescenții de 15 ani 
privesc deocamdată „în sus"

diferențiază scrisorile, implicit 
personalitățile respective.

Cuvîntul „prag" a fost înțeles 
așa cum se cuvenea : ca o me
taforă pentru o schimbare cali
tativă survenită în conștiință. Mii 
de detalii au fost aduse ca să 
marcheze și să definească „mo
mentul acela" cel rămas atît de 
freu sesizabil, totuși dacă e vor- 

a să fie pricit în sine. Nesfîrșit 
de multe fațete ale autodesco- 
peririi „m-am făcut băiat mare" 
fi „nu mai sînt o fetiță" au 
strălucit în paginile trimise. To
nul a variat și el între ușoara e- 
legie și strigătul exultant. Dar 
numitorul comun poate fi sem
nalat cu precizie : PRELUAREA 
RESPONSABILITĂȚII.

Răspundere față de sine, față 
de cei foarte apropiați, față de 
școală și societate. Acesta e fi
rul roșu care, plecînd din cele

de a fi depășită, ai privit o mul
țime de figuri, cunoscute și ne
cunoscute. Ai înțeles. Toți ți-au 
dat totul. Ce vei da tu tuturor ? 
La 16 ani, ne-au scris corespon
denții, participanți la „Oracol", 
sîntem în măsură să răspundem ■■ 
ne vom face cinstit datoria, din 
toate puterile, cu inima deschisă 
și caldă. Datoria către părinți, că
tre profesori, către colegi, către 
prieteni, î>i ultimă instanță către 
noi înșine, consecvenți cu noi in- 
șine.

Unii au pomenit cuvîntul „ide
al". Alții nu. Oricum, filigranul 
fiecărei scrisori poartă idealul. 
Cuvinte să-l numească — o mie. 
sens adine să-l cuprindă — unul 
singur: a îndreptăți încrederea 
oamenilor care te vor printre cei 
mai buni dintre ei.

Bucuriile cele mai mari ? Atît 
de multe, de omniprezente, în-

CE ȘTIM DESPRE: ] PREOCUPĂRILE
PĂRINȚILOR NOȘTRI? Descoperirea și

Noi sîntem niște adolescenți 
care judecăm și disecăm pe toa
tă lumea cu luciditate ; trăsătură 
care ține și ea de mîndria noas
tră de copii ai secolului al XX- 
lea.fi E drept că au mai fost și 
elfii,', dar noi sîntem ultima serie).

Dar, pentru a înțelege, mai a- 
les pentru a judeca, trebuie, ho- 
0rtt lucru, să cunoaștem în prea- 
O

Ded, dragi colegi, dacă ne 
tfițjvim obiediv părinții și refu
lăm idealizările, atunci să le cu- 

laoaștem preocupările, gîndurile, 
1 ftămîntările, aspirațiile, să ne a- 
■propiem de ei măcar cu jumă- 

3 țațe din uriașa dragoste cu care 
te apropie ei de noi.

11‘ PUȚIN SENTIMENTALISM

uȘigur că ne iubim părinții, ei 
iulrinau-ne ca pe lumina ochi
lor". In răspunsurile pe care 
ie-am primit, am întîlnit diferite 
fâdarații de acest fel, făcute 
'după puterea și priceperea fie- 
căruia : 

h w<Hnu e ființa pe care o iu- 
.betc. cel mai mult". (Dorina Po
pescu t— cl. a Xl-a, Lie. nr. 15).

, •Părinții mei se iubesc foarte 
Jtjplt, mă iubesc și îl iubesc". 

R. — același liceu).
tR. C. ne dă un exemplu de 

familie unită pe care îl repro- 
ducem fără comentarii: „Părinții 
raM sînt doi oameni care se iu- 
>Mc șl se respectă. Pot b. un 

exemplu de părinți model .
De *ul  de numeroși sînt însă 

oopiU răsfățați, care spun, cu o 
dezarmantă sinceritate, că „su
prem*  bucurie a părinților, prin
cipal*  lor preocupare, cu. un cu
vin t totul — am fost eu".

A fost sau nu respectivul un 
adevărat pentru al universului’ 
părintesc, nu știm. Mai grav a 
faptul că autorul răspunsului de 
mai sus, după ce relatează că 
mama lui ^nuncește mult, citeș
te mult și fumeeză mult , 
phidat „Puțin, prea puțin

INCERTITUDINI

Pe majoritatea colegilor noștri, 
se pare că i-am pus într-o teri
bilă încurcătură. Mai toți încep 
cu „Ce să spun P“ sau „îi cunoso 
și nu-i cunosc", iar R. M. se gă
sește în imposibilitatea de a ne 
răspunde, pentru că „pînă acum 
m-am mulțumit să-i privesc ca 
de la copil la părinte. Dar de la 
om la om ? Nu m-am gîndit".

Dacă în loc de „ce preocu
pări au părinții voștri ?“ am fi 
întrebat „Care este fauna și flora 
Patagoniei", credem că răspunsu
rile ar fi fost mai sigure. Pu- 
neți-vă, dragi colegi care ați scă
pat de anchetă, în locul unor 
profesori și examinați răspunsu
rile următoare. „Despre preocu
pările cotidiene nu prea am ce 
să spun, deoarece el munceso 
mult" (M.I.P.).

„Despre preocupările cotidie
ne nu cunosc nimic" (P.S.). „Nu 
cred că au prea multe".

Dacă preocupările cotidiene 
ale unei mame, care, „după ce 
sosește de la servici face mîn- 
care, se odihnește puțin (vorba
vine, de fapt învață) și apoi
pleacă la Facultatea de drept, de 
unde se întoarce la orele 23",
după cum afirmă copilul său,
sînt „foarte reduse" (sic!), ne în
trebăm : ce s-ar putea spune a- 
tunci despre noi, elevii P

pare rău, dar uta-i tot ce vid' 
Din nou fără comentarii.

și „sever ,„nervos
„sensibilă".

PUȚINA STATISTICĂ

tatăl este 
iar mama

Îndrăznim doar să ne între
băm colegii: credeți că tata 
v-ar trimite la colț dacă v-ați 
interesa, cu tact și dragoste, de 
activitatea lui ? Subsemnații nu 
o cred. Dimpotrivă. Credem că 
afecțiunea filială, astfel manifes
tată, i-ar produce o reală și deo
sebită bucurie.

25 la sută din elevii care ne-au 
răspuns, prilejuiesc un pasaj in
titulat :

elogiul responsabilității

con-

Din totalul de cincizeci de 
răspunsuri primite, unul singur, 
semnat, din păcate, indescifra
bil, ne dă amănunte despre locul 
de muncă al părinților: mama, 
proiectoare la Metaloglobus, tata 
inginer-șef la Electroaparataj — 
și ne explică foarte competent 
ceva despre cîteva microsecții 
unde se fabrică microrelee care 
nu sînt 
ghie".

50 la 
pări au 
termeni 
mai jos:

„Cunosc despre părinții mei 
că muncesc, ci vin obosiți, și 
încearcă să facă totul pentru co
pilul lor". (X. Y.J.

„Ce știu despre părinții mei, 
wpro preocupările lor cotidie- 
e r Prea puțin. Se duc la ser

vici, vin acasă, sînt niște oameni 
buni" (O. M.).

„Părinții mei sînt foarte har
nici și mundtorl. Mama este pic
toriță și lucrează de dimineața 
pînă seara. Tata este la C.F.I. și 
face naveta pe tren. Acasă vine 
sîmbăta seara. Duminică, toată 
lumea este acasă, mama lucrea
ză, iar tata doarme. Acestea sînt 
preocupările (sic I) lor cotidiene 
(sici) (B. D.).

Toate răspunsurile pun mama 
pe primul plan, iar despre tata 
„pot să spun mai puțin, pentru 
că nu-1 cunosc așa de bine". O 
singură excepție subliniază pre
zența unui tată foarte modem, 
alături de o mamă ocupată.

Nu accentuăm decalajul din
tre voturile obținute de mame 
In defavoarea taților, întrucît 
noi nu intenționăm să provocăm 
disensiuni în acele familii în care

„mai mari decit o un-

sută nu știu oe preocu- 
părinții sau răspund tn 
vagi de felul celor de

ATENȚIE, PĂRINȚI I
(deși noi sîntem ultimii în mă

sură să dăm sfaturi pedagogice 
și căutăm să ne vedem lungul 
nasului). Totuși, stimați părinți, 
vă rugăm, fiți atenți, căci toc
mai acei fii și acele fiice ale do. 
care nu vă cunosc mai deloc 
preocupările esențiale, surprind 
unele aspecte pe care nu le-ați 
bănui.

De pildă, D. Z. observă că In 
familia respectivă „se urmăresc 
mai mult interese materiale", 
iar o colegă a sa constată cu a- 
muzament: „Tatălui meu îi face 
o deosebită plăcere să hoinăreas
că prin librării, să cumpere cărți 
și să fie lăudat cînd face cum
părături".

N. B. remarcă, ironic, că ta
tăl său „încearcă, cîteodată, 
să-mi facă educația, dar, nefiind 
obișnuit, nu-i reușește".

E un răspuns foarte întristă
tor sub aparența lui „spirituală".

Dați-ne voie să mai exclamăm 
o dată „atenție, părinți 1“ pen
tru acel coleg al nostru care, 
deși cu părinți „care pot trece 
prin viață cu fruntea sus, depun 
pasiune în muncă, participă ac
tiv la viața societății", ne declară 
mîhnit că ei nu-i mai sînt prie
teni și-au rămas numai părinți.

Noi nu înțelegem cum, la 17 
ani ai noștri, părinții pot fi „pă
rinți" fără a ne fi prieteni. Semn 
de întrebare P Nu. De fapt, o ne
gație : refuzul răspicat dl unei 
atari poziții.

cut-o prietenă. Nu pot să-i spun 
nimic. Preocupări... CîfBțte. Fil
me, duminica. Rar ' 
consumă mult cu s 
și acasă.

Tăticu : de obicei vine de la1 
servici pe la 8. Citește înainte 
de a se culca. Mănîncă. Foarte 
obosit. Tocmai pentru câ mă iu
bește, sau cred că mă iubește, e — 
inversul mamei. Exagerat de „a-V 
tent" să nu o iau pe o pantă 
greșită. Mă rog. în ultimul timp^ 
ar fi în stare să pună pe cineva™ 
să mă păzească. N-am să-i pot 
explica niciodată că iubesc. a

Nu știu dacă ce-am scris e ce™ 
trebuie sau nu. în orice caz, am 
fost, poate ca niciodată, sinceră". A

E bine că ai fost sinceră. Dar“ 
ar fi fost și mai bine dacă nu 
erai în situația de a destăinui Q 
astfel de lucruri. Dacă am fi 
„transfocatorul" sau „reflector" 
am întreprinde o altă anchetă,Q 
căutînd să facem ceva, am inter
veni într-un fel sau altul. Dat, 
draga noastră colegă, atribuțiile Q 
și puterile noastre se opresc aici. 
Cu observația că, cea mai Păga- 
bită de șubrezenia relațiilor su- ® 
fletești cu părinții ești, totuși, tu, 
corespondenta noastră anonimă, _ 
noi puneri: punct. Dar poate ai 9 
tu de gind să faci aici doar o 
scurtă întrerupere ? Atunci, punct * 
și virgulă.

opt puncte din fiecare scrisoare, 
unește și scrisorile între ele și 
leagă, trecînd prin sute de loca
lități, colegii acelorași generații. 
Față de aceasta, restul — zîm- 
betul duios cu care fata și-a luat 
rămas bun de la 
cruntarea cu care 
licitat frizerului să-l tundă într 
un anumit fel, mai „bărbătesc" 
— apare ca factor secundar. Alt
ceva e să vezi că, pe nesimțite, 
oglinda începe să răsfrîngă o m 
presie de interiorizare. Viața cere 
clarificări urgente, după 16 
ani de relativă tihnă. Lumea 
nu mai este doar scrînciobul în 
care te legeni, cu ochii închiși 
de plăcere; acum știi și cine fo- 
losindu-și toate forțele, cheltuin- 
du-se, provoacă mișcarea, prile
juiește bucuria, naște farmecul. 
Din scrînciob, din punctul cel 
mai înalt al copilăriei pe cale

păpuși ori în- 
băiatul i-a so

dt cu greu sa lasă departajate, 
ierarhizate; bucuria apare mai 
curind mediul ambiant al adoles
cenților, ca văzduhul pentru pă
sări, ca apa pentru pești. Poate, 
totuși: prilejul optimei demon
strări a capacității fiecăruia, e- 
xamentil cel mai greu trecut cu 
nota cea mai mare. Mîhnirile ce
le mai mari ? Da, uneori există 
și așa ceva: pierderea iremedia
bilă a unui om drag, lovitura bui
măcitoare pe care o aduce des
părțirea părinților sau trădarea u- 
nui prieten. Dar îndeobște e vor
ba de zgârieturi mai mărunte pe 
cristalul interior, episoade care, 
cu o mobilizare de resurse, pot 
fi depășite.

„Mare-i grădina tu. doamne" 
s-ar mai spune, așezînd unul lin
gă altul răspunsurile la cea de-a 
opta întrebare, cea referitoare la 
personajul cu care am vrea să

semănăm. Căci nu lipsesc de- 
acolo eroii romanelor clasice, să 
zicem Fabrice del Dongo, dar 
nici... Fantomas. iar ilustre per
sonalități istorice, cu Napoleon 
în frunte, se află, așa cum i-a 
răsturnat tolba poștașului pe ma
să, direct în vecinătatea na mai 
puțin celebrului... Horia Căciu- 
lescti. Pe de altă parte, lipsa de 
convenționalism a fost evidentă : 
ne-au scris fete care țin să se
mene (moralmente, desigur) cu 
Decebal yi băieți care s-ar dori 
asemenea Ecaterinei Teodorn- 
iu... Un răspuns de evident bun 
simț s-a impus multor corespon
dențe ; respingerea sugestiei mo
delului, încrederea în originalita
tea proprie, refuzul de a crește 
în umbra cuiva, dorința de a de
limita admirația de copiere.

Oracolul și-a făcut datoria. Pe 
cine premiem ? li dăm dreptate 
lui Anichiței Ioan, din comuna 
Dorna, județul Suceava care, in
spirat de cuvintele lui Courtelin, 
își motiva scrisoarea cu ideea 
că „este important să participi, 
nu să ciștigi". Mulji, repetăm, 
foarte mu/ți elevi au putut fi re
marcați și menționați cu acest pri
lej. Să ne mărginim lat Doina Co
ntau, (Liceul Gheorghe Lazăr 
București), Ștefan Tilimpea, (Li

ceul Aurel Vlalcu Breaza), Au
rel Pop (Liceul nr. 1 Jibou), 
Eliza Bnrlan (Liceul Tudor 
Arghezi — Craiova), Elena San
du (Liceul Călugăreni — jud. 
Ulov), Sanda Elenbogen (Liceul 
Mihai Viteazu" — București), 

I.ia Lucia Popescu (Liceul „Ana 
Jpălescu" — Gherla), Cornelia 
Chelaru (Liceul „I. Li Caragia 
le" — Ploiești), Irina Ana 
Pfeiffer (Liceul Petrila — jude
țul Hunedoara), Ionela Hariton 
(Liceul nr. 5 — Galați), Doina 
Mănică (I iceul nr. 3 Tîrgoviștel 
Doina Cioroianu (Liceul nr. 3 
— Craiova), Victoria Negru 
(Liceul Oravița — jud. Caraș- 
Severin), Violeta Birau (Liceul 
„I. C. Fiimu — jud. Timiș). 
Modica Sand (Liceul nr. 2 — 
Rădăuți), Victoria Dragau (Li
ceul nr. 1 — Bistrița). "

Din partea tuturor am i să 
primim noi corespondențe, pe te
mele paginii noastre. Pînă alunei, 
justificata curiozitate a cititorilor 
nematputînd fi zăgăzuită, iată 
premiile concursului, însoțite de 
cîteva... firimituri din text.

ȘT. I. i

SCRISOARE DE LA O
NECUNOSCUTA

O vom reproduce, fără nici

TN ÎNCHEIERE
declarăm că nu am vrea să fim 
taxați drept moraliști (sîntem _ 
doar și noi elevi). Permiteți-ne^f 
doar să spunem, ca între colegi, 
o opinie. Dacă nu vom depune^ 
străduința să ne cunoaștem și să9 
ne înțelegem părinții; dacă nu 
vom ști ce fel de oameni sînt,^ 
ce viață au avut, cum au visat™ 
și cum și-au prefăcut în etape de 
biografie visurile; dacă în ex- a 
ploziile lor de bucurie, în îngîn- •— 
durările lor, în mîhnirile lor din 
ceasurile cînd sîntem împreunăg^ 
nu vom descifra timpul petrecut^' 
de ei în afara casei, dinamica 
muncii lor dăruită societății, o-® 
tund...

Atunci noi, cei ce le purtăm 
numele, vom păși în maturitate^ 
cu un bagaj spiritual mai sărac, 
mai puțin pregătiți pentru exis
tența socială, mai dezarmați in® 
fața greutăților. In fond, de la 
dne să învățăm marile, dreptele, 
severele și frumoasele legi ale 9 
vieții dacă nu, în primul tind, 
de la aceia 
viață P

care ne-au dat

o 
intervenție. Ciudat. Portretul au
toarei se detașează printre rîn-

DUMITRESCURODICA DUMITRESCU 
GABRIEL GEORGESCU V

PREMIUL 
PENTRU 

SINCERITATE

PETRU SOPRAN —
Budeștii-Vechi jud. Timiș

„Vacanța de vară mi-a 
fost un bun prilej de a-mi 
face singur o bucurie. Timp 
de două săptămîni am lu
crat la I.A.S. în comuna 
învecinată. Am primit pen
tru aceasta o anumită sumă 
de bani care m-au ajutat 
să iau o chitară. Ceea ce 
m-a mulțumit nespus de 
mult a fost că părinții 
mi-au aprobat nu numai 
să-mi cumpăr chitara, dar 
să și merg în orașul înve
cinat ca să aleg instrumen
tul care-mi va place. Chi
tara costă bani, nu glumă. 
Bucuria mi-a fost deci că 
părinții m-au considerat 
om, nu copil, cu cei 16 ani 
„puși în buzunarul de la 
piept"."

PREMIUL 
PENTRU 

FANTEZIE

MARIA MARANGOC1 —
Liceul Hațeg 

județul Hunedoara

„Noi, tinerii de azi, chiar 
dacă învățăm istoria, ve
dem în roz lumea secolu- 
lului trecut. De ce ? Pentru 
că atunci au fost posibile 
mii de aventuri. Cind trec 
într-un autobuz prin pădu
rea de la marginea orașului, 
mi-l închipui pe Față-Nea- 
gră alergînd spre căruța lui 
unde spera să-și găsească 
salvarea, dar unde ÎI aș
tepta pieirea. Divinizez 
haiducii de la noi, în care 
eu văd de altfel vînătorii 
de ucigași din vestul săl
batic, înr special pe FltȘbea 
Codrilor — care a nat o 
nuanță nouă haiduciei. S-au 
dus acele timpuri. Noi am 
putea fi niște haiduci ai 
cosmosului. Să fie posibil ?

PREMIUL 
PENTRU 

INTELIGENȚĂ

MIRCEA GHIȚA —
Liceul Frații Buze fii 

Craiova

„Trăim vîrsta cînd sîn- 
tem marionetele propriilor 
noastre defecte, aflîndu-ne 
des în situații de falsă re
lație cu realitatea înconju
rătoare, nu pentru a con
firma definiția de vîrstă 
dificilă, ci datorită faptului 
că ne comportăm în virtu
tea unor inerții eronate. In
vidia, egoismul, minciuna, 
lașitatea, chiar și gelozia, o- 
ricît ar părea de ciudat, îl 
situează pe elevul în cauză 
la polul negativ al compor
tamentului. Stabilit aici, 
respectivul va respinge cu 
dîrzenie oprobiul mediului 
situat la polul opus, pînă 
clnd va înțelege cum stau 
lucrurile și va coborî de pe 
soclul imposturii." ■

PREMIUL 
PENTRU

ORIGINALITATE

MARIANA TUDOR ION —
Liceul Litiu Rebreanu 

Pitești

„Calitățile unui tfnăr sînt 
nenumărate. Cea mai mare i 
să știe să fie tînăr. Dar u-
nii se cred atît de ocupați 
încît uită de poezie, uită să 
mai viseze. O colegă mi-a 
reproșat că nu judec dacă 
scriu asemenea rînduri. 
Cred că tinerii aceștia își 
gonesc visele, iar atunci 
cind se trezesc cu sufletul 
gol dau toată vina pe gri
jile cotidiene. Uneori îi 
simt atît de bătrîni. Căci 
există tineri foarte bătrîni 
după cum există și oameni 
în vîrstă care sînt foarte 
tineri.

E dimineață... Deși pînă 
la începerea cursurilor a ră
mas mai bine de un sfert de 
oră. totuși, numeroși elevi au 
și venit la școală. Sună clo
poțelul ? Nu. Se aud repetate 
de cîteva ori primele măsuri 
din „Trei culori" ...Apoi, în 
curte, prin clase, pe coridoa
re, în laboratoare, în cance
larie, peste tot răsună acest 
imn atît de drag tineretului 
nostru. Apoi, din difuzoare 
se aude: „Aici studioul de 
radioficare al Liceului „23 
August", București. Bună di
mineața, dragi colegi. La în
ceputul emisiunii noastre dăm 
legătura cu posturile centrale 
de radio. Vă dorim audiție 
plăcută și vă urăm, totoda
tă, mult succes la învățătu
ră"...

S-au împlinit, recent, cinci 
ani de la prima emisiune. Ea 
consemna atunci o victorie. 
O victorie cu atît mai impor
tantă pentru elevii liceului, 
cu cît exprima rezultatul 
concret a peste 15 000 ore de 
muncă voluntară efectuată de 
ei, sub conducerea a doi pro
fesori. In pereți fuseseră în-

gropați circa 250 metri li
niari de tub electric, cu peste 
20 000 m. cablu, constituind 
legătura separată a fiecăruia 
din cele 40 difuzoare cu ta
bloul de comandă al stației.

Atunci, în acel început de 
iarnă al anului 1963, s-a 
pornit cu un magnetofon, un 
pik-up, 3 benzi și 6 discuri. 
Așa s-a realizat, după zile în
tregi de muncă asiduă, pri
ma emisiune a stației, a că-

orele 7,45 dimineața pînă la 
orele 20, se transmit zilnic, în 
recreație, atît pentru elevii 
de la zi cît și pentru cei de 
la cursurile serale. Din colec
tivul de nouă crainici, în fie
care zi lucrează în recreație 
cite un crainic de serviciu, 
precum și unul din cei doi 
tovarăși profesori care răs
pund de această activitate.

Programele zilnice —■
foarte variate — cuprind

din opere și operete, muzică 
la cererea elevilor etc.

Iar sîmbăta... Sîmbăta, așa 
cum spunea nemuritorul 
Creangă, e ziua tn care „să 
se procitească băieții și fe
tele" ; adică, în recreația mare 
se transmite emisiunea loca
lă muzical-satirică... „Tribuna 
lui Gîgă"! Puțini sînt acei 
elevi care știu că, pentru a 
pregăti o asemenea emisiune, 
care, de obicei durează doar

ARE CUVÎNTUL... CRAINICA
rei crainică, solista de mu
zică ușoară Denise Constan- 
tinescu (pe atunci elevă a li
ceului nostru), promitea, în 
numele micului colectiv, să 
transforme stația într-un pu
ternic mijloc de influență e- 
ducativă, de întărire a disci
plinei, de crearea unor tradi
ții sănătoase în munca și 
comportarea cotidiană a ele
vilor.

în prezent, începînd de la

muzică, prezentarea suma
rului ziarului „Scînteia ti
neretului", programe spe
ciale pentru pionieri, pentru 
elevii cei mici din clasele I— 
III, retransmiteri de la radio 
în timpul recreațiilor de 
după-amiază a diferitelor ma
nifestări sportive din timpul 
săptămînii, emisiuni pentru 
elevii de la seral și, bineînțe
les, muzică: ușoară, popu
lară (mai puțin, e drept), arii

10 minute, sînt necesare 3—4 
ore de muncă efectivă in 
studiou.

Da, anii au trecut... Cinci 
ani... A plecat la „conserva
tor" și Denise Constantines- 
cu, a plecat la „medicină" și 
Banyai Ildico, s-au dus la 
„politehnică" și Viță Rodica 
și Popa Gheorghe, toți foștii 
crainici ai studioului nostru. 
In acest an vom termina li

ceul și noi, Dumitru Aurelia 
din clasa a XlI-a C, Ionescu 
Constantin din clasa a XlI-a 
D, și eu. Noi vom pleca, dar 
vor rămîne ceilalți colegi din 
colectivul nostru să continue 
munca la „stație".

Totuși, știu că ori de dte 
ori voi trece, întîmplător, prin 
fața liceului unde am învățat 
atîția ani, școală de care mă 
leagă atîtea amintiri fru
moase și voi auzi, fiind re
creație, prin ferestrele deschi
se vreo emisiune, voi repeta, 
involuntar, acele cuvinte pe 
care le-am folosit de atîtea și 
atîtea ori în timpul activității 
mele la stație:

Ați ascultat o emi
siune realizată de tova
rășul profesor Copcea 
Alexandru. Regia tehni
că de studiou — tovară
șul profesor Firu Hie. A 
prezentat — eleva MI- 
REA ANIȘOARA, din 
clasa a XlI-a C, crainică 
a studioului de radiofi
care a Liceului „23 Au- 
gust“-București.

PREMIUL 
PENTRU 

TALENT LITERAR

MARIA-LORA ȘURUBARU
Liceul teoretic Bucecea 

județul Botoșani

„Despre Olguța din „La 
Medeleni" m-am simțit o- 
bligată să notez în jurnalul 
meu de lecturi : Joc de no
roc, capcană ademenitoare, 
seînteie de rîs și răsărit 
de soare... Apoi, după ce 
am terminat romanul i a- 
tît de vie, atît de reală tră
iește ea în inima și gîndu
rile mele, încît Ionel Teo- 
doreanu îmi pare un zeu a- 
sasin. Și totuȘi nu Olguței 
aș dori să-i semăn. Monica 
îndeplinește calitățile spe
cific feminine, calități pe 
care unii „Dănuți“ nu știu 
să le aprecieze așa cum 
trebuie, dar pe care noi, fe
tele, le vom cultiva și în
frumuseța din generație în 
generație atîta timp cît pe 
pămînt vor fi flori și poeți".

COLECTIVUL 
DE REDACTORI 

ELEVI >
IOANA BERCEANU > 

(București); DOINA BER •’ 
GHINA (Constanța); IO- 
LANDA BULENCEA ; RO- ? 
DICA DUMITRESCU ‘ 
(București) ; LUCIAN E- ' • 
NESCU (Ploiești); GA- .’ 
B R I E L GEORGESCU , <

I ALEXANDRU MATEESCU; \
TIBERIU MIHAIL; AN- > 
DREI MOLDOVEANU; < 
ILEANA MURGESCU ; 1 
DAN NASTASE; IRINA 5 
NEICU; GABRIELA NI- < 
COLAU (București) ; VE- •. 
RON1CA STEFANIA PIN- > 
TEA (Zimnicea) ; ANDREI 
POP ITeiuș) ; DORIN < 
RACHMUTH ; LIDIA RA- > 
UTU; VIRGINIA STOICA, C 
ADRIANA STOICHITOIU;

MIRCEA STOICESCU ; *
DOINA URICARU (Bucu 

•|. rești). 
Z Desene de MAIA DA- 
< MADIAN. 
% Pagină realizata d*
? ȘTEFAN IUREȘ
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TARA SE
PREGĂTEȘTE

Timp de trei zile vor fi dezbă
tute probleme actuale din dome
niul energeticii.

DE ALEGERI
(Vrmafw din pag. I)

In cuvîntul său, tovarășul Du
mitru Coliu a expus măsurile 
inițiate de partid și guvern pen
tru ridicarea potențialului indus
trial al țării, pentru creșterea 
bunăstării oamenilor muncii. 
Vorbitorul a scos în evidență 
faptul că numeroasele propuneri 
făcute de alegători vor sta în a- 
tenția organeT 
cale ale administrației de

această parte a Capitalei. Am
plul dialog dintre candidată și a- 
legători, precum și propunerile 
concrete făcute cu acest prilej 
au demonstrat hotărîrea cetățeni
lor de a-și aduce contribuția la 
înfăptuirea obiectivelor ce vor fi 
înălțate în acest cartier.

■ga tori vor sta în a- 
;Ior centrale și lo- 

stat.

circum- 
Reșița- 
după-

Numeroși alegători din 
kcripția electorală nr. 1 
Est au participat marți 
amiază, la Casa de cultură a 
•indicatelor, la întîlnirea cu can
didatul lor în alegerile de depu
tați în Marea Adunare Națională, 
tovarășul Mihai Dalea, secretar 
■1 C. C. al P. C. R. In ca
drul întîlnirii, alegătorii au 
făcut prețioase propuneri privind 
•porirea potențialului industrial 
al localității, înfăptuirea unor noi 
lucrări edilitar-gospodărești, îm
bunătățirea aprovizionării și de- 
aervirii populației. Tovarășul Mi
hai Dalea a mai avut întîlniri cu 
alegătorii din Carașova și Tîr- 
nova.

în cuvîntul rostit cu aceste 
prilejuri, candidatul a vorbit pe 
larg despre realizările cu care 
poporul nostru întîmpină alegeri
le de la 2 martie și a subliniat 
valoarea propunerilor și angaja
mentelor luate de alegători.

Intr-o amplă atmosferă de lu
cru s-a desfășurat întîlnirea din
tre alegători și tovarășul Mircea 
Rebreanu, judecător la Tribuna
lul municipal București, candidat 
în circumscripția electorală nr. 33 
— Alexandru Sahia, pentru ale
gerile de deputați în Marea A- 
dunare Națională. Participanțif 
au dezbătut obiectivele reieșite 
din Manifestul Frontului Unității 
Socialiste și au făcut numeroase 
propuneri în domeniul edilitar- 
gospodăresc și social-cultural.

• MARȚI DUPĂ-AMIAZĂ, to
varășul Gheorghe Gaston Marin, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a primit pe Kurt Sing- 
huber, ministrul minelor, metalur
giei și potasiului din R. D. Ger
mană, care se află în țara noastră 
la invitația ministrului industriei 
metalurgice.

• MARȚI LA AMIAZA an 
plecat la Moscova Nicolae Mur- 
guleț, președintele Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, și 
Ștefan Bîrlea, prim-vicepreședinte 
al C.N.C.S., pentru a participa la 
cea de-a Il-a Consfătuire a con
ducătorilor comitetelor și ministe
relor pentru știință și tehnică din 
țările membre C.A.E.R., ce va a- 
vea loc în capitala Uniunii So
vietice între 26 și 28 februarie.

blica Socialistă România și Ca
nada, semnat la Ottawa, la 22 
martie 1968.

Schimbul a fost efectuat din 
partea română de către Vasile 
Șandru, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și din partea 
canadiană de către Bruce Wil
liams, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Canadei la 
București.

Au participat Nicolae Nicolae, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și 
Ministerul Comerțului Exterior, 
precum și membri ai Ambasadei.

• ATAȘATUL MILITAR aero 
și naval al R. D. Germane la 
București, locotenent colonel Bo
ris Behring, a organizat marți 
seara la sediul Ambasadei o gală 
de filme cu prilejul celei de a 
13-a aniversări a Armatei popu
lare naționale a R. D. Germane.

Au participat generali și ofițeri 
superiori ai forțelor noastre ar
mate, precum și atașați militari.

(Agerpres)

A apărut „PENTRU APĂ
RAREA PĂCII" Nr. 2 — fe
bruarie 1969, revistă editată 
de Comitetul National pen
tru Apărarea Păcii.

începînd cu acest număr, 
revista publică articole șl note 
cuprinzînd îndrumări și indi
cații bibliografice, care voi 
ușura găsirea răspunsurilor 
exacte la concursul pe bază 
de buletine cu tema: „Me
saj peste veacuri al genera
țiilor de ieri și de astăzi", or
ganizat de Comitetul Națio
nal pentru Apărarea Păcii.

Aniversarea a 100 de ani de la nașterea
Nadejdei Krupskaia

LA 25 FEBRUARIE 1969, a 
avut loc la București, la Ministe
rul Afacerilor Externe, schimbul 
instrumentelor de ratificare a 
Acordului comercial între Repu-

• ÎNTREPRINDEREA polo
neză de comerț exterior pentru 
obiective industriale complete 
„Cekop" și Uniunea industriei 
construcțiilor de mașini grele 
„Zemak" au organizat, începînd 
de marți, un simpozion tehnic în 
sala Lectoratului Universității 
Populare din Capitală — str. Bi
serica Amzei nr. 5—7.

Cu prilejul aniversării a 100 de 
ani de la nașterea Nadejdei Kon
stantinovna Krupskaia, tovarășă 
de viață a lui Lenin, pedagog și 
militantă a mișcării internaționale 
a femeilor, la Casa prieteniei ro- 
mâno-sovietice din Capitală a a- 
vut loc marți după-amiază o ma
nifestare la care a luat parte un 
numeros public. Au fost de față 
reprezentanți ai ambasadei Uniu-

nii Sovietice la București. Despre 
personalitatea Nadejdei Krup
skaia a vorbit prof. univ. dr. do
cent Ion Berea. Cu același prilej, 
în holul Casei prieteniei româno- 
sovietice, a fost deschisă o expo
ziție de fotografii, ilustrînd as
pecte din viața și activitatea mi
litantei revoluționare sovietice 
desfășurată alături de Lenin.

(Agerpres)

La întîlnirile pe care le-a avut 
eu alegătorii, tovarășul Ilie Făsui, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean P.C.R. Caraș-Se- 
ve. v candidat al Frontului Uni
tății Socialiste pentru alegerile 
de deputați în Marea Adunare 
Națională în circumscripția elec
torală nr. 4 Caransebeș, au luat 
cuvîntul numeroși alegători care 
s-au referit la atenția deosebită 
acordată de partid și guvern 
dezvoltării economiei și culturii 
patriei noastre, adîncirii demo
crației socialiste. în cuvîntul 
său, tovarășul Ilie Făsui a făcut 
o amplă expunere despre reali
zările obținute în județul Caraș- 
Severin în anii ultimei legislaturi 
și despre perspectivele dezvoltă
rii viitoare.

La Teatrul Național din Cra
iova sute de tineri elevi din licee 
și școli profesionale, care la 2 
martie vor păși pentru prima 
oară în fața urnelor, s-au întîlnit 
cu Gheorghe Petrescu, prim-se
cretar al Comitetului județean 
Dolj al P.C.R., președintele Con
siliului popular județean, care 
le-a vorbit despre realizările pe 
care le-a obținut poporul nostru 
în ultimii ani, despre perspective
le ce se deschid României Socia
liste, precum și despre drepturile 
și îndatoririle cetățenilor patriei 
noastre înscrise în Constituție. 
Tot la Craiova, filiala locală a U- 
niunii Scriitorilor și redacția re
vistei „Ramuri", în colaborare cu 
Comitetul județean Dolj al 
U.G.S.R., au organizat o seară de 
poezie patriotică, iar la Clubul 
uzinei „7 Noiembrie" s-a desfă
șurat o dimineață de versuri inti
tulată „închinare patriei".

Peste 1 000 de cetățeni — ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități — locuitori ai 
orașului Curtici șl din comunele 
învecinate, au participat, marți 
după-amiază, la Casa orășenească 
de cultură din Curtici la o în
tîlnire la care a luat parte to
varășul Teodor II aș, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Arad 
al P.C.R. Alegătorii care au luat 
cuvînt ni acest prilej au vor
bit cu ■ ndrie despre prefacerile 
înnoitoai s petrecute în orașul 
lor, rod al muncii și hărniciei 
locuitori or, al frăției și prieteni
ei dintre oamenii muncii români 
și cei de alte naționalități.

Tovarășul Teodor Haș a trecut 
în revistă realizările economice 
și social-culturale cu care oame
nii muncii din județul Arad în- 
tîmpină alegerile de la 2 martie.

La întîlnirile desfășurate pînă 
acum în județul Gorj între can- 
didații Frontului Unității Socia
liste și alegători au fost făcute 
peste 6 500 de propuneri meni
te să contribuie la dezvoltarea în 
continuare a orașelor și satelor. 
Cu sprijinul candidaților, al or
ganelor locale de partid și de 

' ' o
treime dintre acestea au fost, ori 
se află în curs de soluționare. In 
satul Bulbuceni, de exemplu, 
s-au alocat fonduri pentru con
strucția unui local de școală, iar 
în municipiul Tg. Jiu, pentru 
Casa de cultură a sindicatelor. 
La Novaci, Țicleni, Tg. Cărbu- 
nești au început să fie procurate 
materialele necesare pentru mo
dernizarea unor străzi și trotua
re, în numeroase localități s-a 
trecut la electrificarea satelor și 
extinderea rețelelor existente.

In județul Mureș au avut loc 
pînă acum, peste 5 600 întîlniri 
între candidați și alegători la 
care au participat peste 300 000 
de cetățeni, români, maghiari și 
germani din întregul județ. Peste 
15 000 de cetățeni au luat cu
vîntul. Totodată au fost făcute 
mai bine de 8 000 de propuneri 
de larg interes gospodăresc, din 
care circa 1 500 au și fost rezol
vate pînă în prezent.

stat din județ mai mult de

SIBIUL a

Pentro cetățenii din cartierul 
Colentina din Capitală, întîlnirea 
cu tovarășa Lina Ciobanu, prim- 
secretar al Comitetului de partid 
al sectorului II, candidată în 
circumscripția electorală nr. 35 
►— Tei pentru alegerile de depu
tați în Marea Adunare Națională, 
a constituit prilejul unui bilanț 
al realizărilor din ultimii ani în

Consiliile populare din Județul 
Hunedoara se ocupă de studie
rea, soluționarea și înfăptuirea 
celor peste 5 000 propuneri fă
cute de cetățeni în cadrul întîl- 
nirilor pe care le-au avut cu 
candidații de deputați pentru a- 
legerile de la 2 martie. Peste 300 
dintre acestea au și fost rezolvate 
pe plan local. în centrul minier 
Vulcan, de pildă, s-a introdus un 
regim îmbunătățit de furnizare a 
apei calde la blocurile de locuin
țe și au fost înființate mai mul
te stații de autobuze în oraș. în 
satul Cinciș s-a pus în funcțiune 
o linie care face legătura telefo
nică, a acestei localități cu ora
șul Hunedoara.

(Urmare din pag. I) 
cum îl denumesc specialiștii, 
cu efectele cele mai întinse și 
totodată cele mai manifeste, în 
societatea modernă. Această 
opinie publică întîlnită pretutin
deni — fiindcă toți sîntem pre
tutindeni : în fabrică sau institu
te, în școli sau universități, în 
săli de spectacole sau magazine, 
în tramvaie sau pe stradă — 
ne-am obișnuit s-o considerăm 
ca o intervenție promptă de 
combatere și sancționare, 
chiar, a abaterilor de la 
normele etice (precum în pri
mul nostru caz relatat), ori da' 
educare prin forța colectivă.! 
Nimic mai adevărat: opinia pu-_ 
blică acționează. în mod curent , 
șl mai alea lesne de observat,? 
în chip de însemnat factor da ' 
reglementate a conduitelor so- 
claie. Dar nu numai atît. „Opi
nia publică e regina lumii", 
spunea Blaise Pascal, exagerînd 
metaforic, pentru a sublinia ex
cepționala ei importantă social- 
politică. Fiindcă opinia publică 
este totodată șl un factor valo- 
rlflcator de apreciere a tuturor 
fenomenelor Și, în funcție de 
aceasta, un stimulent al acțiunii 
sociale. Al treilea caz înfățișat 
la început, al dezbaterii tineri
lor de la cazangeria uzinei din 
Sibiu, care apreciind bine feno
menele din jur, au luat hotărî- 
rile amintite, constituind prin 
afirmarea atitudinii lor, un sti
mul propulsant al acțiunii so
ciale.

Deseori se subliniază, cu în
dreptățită justificare, importan
ta dezvoltării unei opinii de 
masă intransigente, care să de
vină un factor puternic de rea
lizare a exigențelor nu numai 
juridice, etice, dar și politice 
ale societății noastre. „Formă 
snperioară de înțelegere a opi
niei publice afirmă sociologul !•

Drăgan, căci opinia publică nu 
reprezintă, în socialism numai 
Instrumente de combatere a 
manifestărilor anti-sociale, doar 
factor de corecție. Partidul a 
atras pe bună dreptate atenția 
asupra rolului politic pe care îl 
are manifestarea publică 
niilor ca instrument al 
crației în viața de stat 
stească. Acestea au pe 
funcțiile etico-jurldice, 
funcție politico-socială.

a opi- 
demo- 
și ob- 
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Agenda calendarului sportiv al U. T*C.

PUNCT FINAL ÎN „CUPA TINERETULUI pe aeroportul 
Băneasa

O altă competiție de tnasă, care s-a bucurat 
de un viu interes, de o mare participare a 
tinerilor intră in faz£ finală. Este vorba de 
„Cupa tineretului de 1K Sate", ediția de iarnă. 
Așa cum se știe, întrecerile acestei competiții 
nu se desfășoară decît numai pînă la faza 
pe județ. In numeroai*  județe, la unele dis
cipline s-a disputat, duminică, faza pe ju
deț. întrecerile, așa Ctitii am aflat de la co
respondenții noștri voluntari, au fost deose
bit de dirze, lupta pentru dobândirea titlului 
de campion al județului a cerut eforturi, 
cunoștințe uneori foarte aproape de cerințele 
sportului de performanță.<' i u . . . 

Întîlniri cu sportivii dv. preferați

In timp ce în cursul săptămînii trecute anunțam 
ultimele amănunte despre întîlnirea de la Alba 
lulia dintre tineri și sportivii lor preferați, pe 
adresa redacției am primit mai multe scrisori din 
Sibiu. Autorii lor — elevi și alți tineri din oraș — 
solicitau „o întîlnire asemănătoare și în orașul lor". 
Avem chiar și o sugestie — se spune într-o scri
soare. In orașul nostru se află la pregătire lotul 
național de handbal. Propunem redacției ca 
această întîlnire să aibă loc intre noi cu foștii 
campioni mondiali de handbal (o paranteză pe 
care o transcriem întocmai „eu — spune autorul 
— cred că vor deveni din nou campioni mondiali ').

oua gazdă
Dragi prieteni din Sibiu, vă anunțăm azi că în

tîlnirea a fost deja perfectată. EA VA AVEA LOC 
JOI, 27 FEBRUARIE, LA ORELE 16, ÎN ÎNCĂ- 
PĂTOAREA SALĂ A ȘCOLII GENERALE Nr.l. 
Sîntem în măsură să vă anunțăm că după dialogul 
dintre invitați și gazde va avea loc și un mic di
vertisment... fotbalistic. Va rula filmul „World 
Cup *66 “. Printre cei care vor răspunde la între
bările puse de tineri vor fi în mod sigur antre
norul federal Nicolae Nedef, handbaliștii Gheorghe 
Gruia și Cornel Penu (dv. îi puteți intervieva pe 
toți handbaliștii). Despre ce vor vorbi ?

în ziarul de mîine vom relata alte amănunte.

— Duminică, la Casa de cul
tură a studenților — ne relatea
ză Ch. Plesnilă, șeful comisiei 
sportive a Comitetului județean 
Calați al U.T.C. — a fost o a- 
devărată sărbătoare a sportului 
și tinereții. Aici, s-au întîlnit la 
șah și tenis de masă 84 de ti
neri, cei mai buni sportivi ai ju
dețului la cele două discipline, 
pentru a-și desemna campionii. 
Ei sînt cei mai buni din cei 
8 500 de tineri, fete și băieți, 
care au luat parte la cele trei 
etape ale competiției. După cea
suri în șir de întreceri, desfășu
rate la o înaltă tensiune, au a- 
juns campioni ai județului ur
mătorii tineri i șah, băieți; Ion 
Bratosin, comuna Frumușița, iar 
la fete, Ecaterina Trandafir (Pe- 
chea); tenis de masă: băieți 
simplu : Eroftei Hontaru (Liești) 
fete, băieți: Florin Haiazi — 
Gh. Boldea (Pechea) ; dublu 
fete: Mariana Postolache și Con
stanța Biirluc (Vîrlezi) ; dublu 
mixt: Ana lorgu și Ion Bogdan 
(Șendreni). La haltere și lupte, 
faza pe județ va avea loc peste 
două săptămîni și se va desfă
șura în comuna Șendreni. Vreau 
să mai menționez că la sfîrșitul 
întrecerilor, pentru cei 14 fina- 
liști, maestrul internațional Vic
tor Ciocîltea, invitat special aici 
la Galați pentru acest eveniment, 
a dat un simultan de șah, caro 
a făcut o bună propagandă a- 
cestui sport al minții, al gîndiril 
și inteligenței.

— „Cupa do la sate”, 
Județeană, competiție cu larg ră
sunet printre sibieni — ne trans
mite Nicolae Petrovici din Sibiu
— a reunit timp de 2 zile în 
satul Păltiniș pe cei mai buni 
schiori, tineri și tinere clasați, la 
etapele pe comune și centre de 
comune, pe primele locuri. Din 
cei peste 8 000 pretendenți la 
candidatura pentru faza jude
țeană a Cupei, Păltinișul a acor
dat ospitalitate unui număr de 
300 de tineri. întrecerea s-a ca
racterizat prin dispute dinamice. 
Notăm din rezultatele cele mai 
bune : schi-fond fete : 1,5 km — 
Margareta Orban (Bertan) ; fond 
băieți: 3 km — Mircea Hodo
rogea (Tumu Roșu); coborire 
băieți: Petro Bonțea (Rășinari) ; 
slalom băieți: Ion Motronia 
(Rășinari). In timp ce la Păltiniș 
se disputau întrecerile la schi, 
Sibiul a găzduit întrecerile do 
șah și tenis de masă. Menționăm 
și cîștigătorii de-aici: șah băieți
— Ștefan Popescu (Rășinari) ; șah 
fete — Venturia Nicoară (Jina) ; 
tenis de masă — fete: Mariana 
Răchițiu (Mihăileni) ; tenis de 
masă — simplu băieți; Ion Gîl- 
cea (Arpașu de Jos) ; dublu fete: 
Mariana Răduțiu și Herta Schus
ter (Mihăileni); dublu băieți: 
Ion Gîlcea și Ion Capătă (Arpașu 
de Jos); dublu mixt: Gabriela 
Trașcă și Ilie Moraru (Miercurea 
Sibiului).
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Apropiatul turneu internațional de handbal de la Paris va fi, pentru Mihai Marinescu, un nou 
prilej de a-și pune în valoare principalele sale calități — îndemînarea și viteza de execuție 
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adjunct al șefului Secției sport 
a C. C. al U. T. C., prezintâ 
cititorilor această competiție

I 
I
I

opinia e un produs social : ea 
nu apare decît în interacțiunea 
de la persoană la persoană, de 
la persoană la grup și nu-și 
poate juca rolul necesar decît 
în interacțiunea socială. Fapt 
pentru care, explică sociologii, 
opiniile sînt fenomene psihoso
ciale, avînd deci un dublu as
pect : psihologic, fiindcă aparțin 
oamenilor, psihologiei lor ca in
divizi, deci exprimîndu-Ie perso
nalitatea, dar totodată social,

trăsăturile de caracter ale fie
căruia în parte. Muncitorii de la 
„Independența" vor să aibă în 
secția lor sculeri destoinici și 
oameni corecți. apreciind soli
daritatea muncitorească ca pe 
un factor educativ, stimulativ, 
chiar dacă fiecare în parte e 
deosebit ca fire de celălalt. Ti
nerii cazangii, flecare cu perso
nalitatea sa. înțeleg ca 
nimitate Să participe 
sul muncii, al uzinei

TU EȘTI
OPINIA PUBLICA!

tnînd o formă de participare ac
tivă a ectățenilor noștri, vîrst- 
nlci san tineri, la conducerea 
societății, la elaborarea politicii, 
libertatea de exprimare a opi
niilor fiind o garanție a funcțio
nării democratice a organisme
lor de stat și obștești". Evalua
rea mentalității, a opiniilor de
vine deci cu atît mai necesară 
într-o societate ca a noastră 
care se dezvoltă programatic în 
consonanță cu aspirațiile și ce
rințele maselor, în care inițiati
va și activitatea lor conștientă 
sînt chemate să intervină activ 
în procesul dezvoltării sociale. 
Dar evaluarea înseamnă, firește, 
cercetarea și structurarea feno
menului în speță. Cercetătorii 
specializați în studiul opiniei pu
blice sînt aproape unanimi 
Tft afirmația potrivit căreia

fiindcă se desfășoară într-un 
cadru social, șl, în special, con
stituie prin natura lor fenomene 
sociale, ca determinare și func
ționalitate socială, constituind un 
comportament de grup. în opi
nia publică — specifică Sociolo
gul I. Drăgan — (care nu e o 
simplă adunare de opinii indivi
duale) își găsesc expresia comu
nitatea de interese ale membrilor 
unei categorii sociale, o unitate 
de vederi si de apreciere într-o 
anume problemă, pe deasupra 
trăsăturilor, scopurilor *i  apre
cierilor individuale**.  Fapt 
exemplificat și de cazurile 
mai sua relatate : elevii de la 
Grupul școlar sibian au același 
interes — de a învăța, a lucra 
ca niște viitori muncitori ce 
sînt, lntr-o atmosferă de cinste, 
șl o Vor unanim Indiferent da

la 
Si

în una- 
progre-
61 dez-

voltării lor în conformitate cu 
regulile etice ale societății 
noastre.

Deci — cinste, solidaritate, 
participare la acțiunea socială — 
adică sisteme de valori filozo
fice. etice, proprii apartenenței 
la societatea socialistă. Dar cer
cetarea opiniei publice dă, intre 
altele, nu numai măsura valori
lor la care aderă 
societăți, ci $1 a 
o clasă de elevi, 
denți, o echipă 
Mal ales dacă ne interesează 
modul de formare al curentului 
de opinie. Examintnd opinia u- 
nei persoane strict detașată de 
tot și de toate vom afla doar 
cîmpul ei de experiență, intere
sele șl eventual temperamentul 
personal de opinie. Dar acest 
hieru n-ar fi nici corect șl nici

membrii unei 
unui grup — 
grupă de stu- 
de muncitori.

complet : astăzi, chiar șl socio
logii burghezi ca de pildă J. Sto- 
etzel atrag atenția că „nu tre
buie uitat, funcțiile personale 
ale opiniilor se exercită într-un 
context social care le face posi
bile, le dă semnificații, le întă
rește". Reiese deci, că tinînd 
seama de coordonatele precise 
ale societății noastre. trebuie 
negreșit evaluate opiniile, in
tensitatea și consistența lor. plus 
modul de distribuire într-un 
grup pentru a ști dacă în di
verse împrejurări, în felurite 
colective, cu prilejul unor anu
me evenimente, avem de-a face 
cu un curent de opinie și sensul 
lui.

De aceea ne-am propus dez
baterea în coloanele ziarului 
nostru, a unei probleme de o 
majoră semnificație și actuali
tate : formarea curentului de 
opinie. în rîndurile tineretului, 
modul de funcționare a opiniei 
publice in colective de tineri cu 
diferite preocupări și profesii, 
în multiple cazuri întîlnite sau 
investigate. Fiindcă tineretul, 
prin încadrarea și integrarea sa 
în societatea noastră, prin apar
tenența sa organică la colectivi
tățile în care studiază sau mun
cește, prin datele sale spirituale, 
între care se înscrie combativi
tatea, nu poate fi decît partici
pant activ al opiniei publice în 
toate înțelesurile sale funcțio
nale.

Dar poate că mai convingător 
decît o pot face considerațiile 
teoretice, dezbaterea noastră 6e 
va justifica, lși va dezvălui im
portanța si actualitatea în mo
mentul în care vom intra pe 
terenul solid — și pasionant 
totodată — al faptelor. Ceea ce 
îșl propun capitolele următoare, 
pe care cititorii le vor putea 
urmări în ziarul noetru.

Concursul popular de șab, a 
cărui primă etapă este în plină 
desfășurare, poate fi considerat 
pe drept cuvînt o competiție 
sportivă de masă, populară. 
Competiția inițiată de către C.C. 
al U.T.C. cu scopul de a atrage 
în activitatea șahlstică un nu
măr cît mai mare de tineri se 
adresează în exclusivitate elevi
lor și tinerilor de la sate care 
nu au avut și nu au vreo cate
gorie de clasificare sportivă la 
șah. întrecerile au început cu 
etapa de masă (la nivel de 
clasă, școală, sat și comună) și 
vor continua, în cursul lunii 
martie, cu etapa a Il-a (pe ora
șe, municipii și centre de co
mună).

Etapa pe localitate se organi
zează pentru elevi de către Co
mitetul orășenesc (municipal) 
U.T.C. cu sprijinul inspectoratu
lui școlar orășenesc (municipal) 
și consiliului orășenesc pentru 
educație fizică și sport (comisia 
de șah). La sate, etapa a Il-a, se 
va organiza pe centre de comu
nă de către comitetul U.T.C. și 
asociația sportivă din comuna 
respectivă, in municipiul Bucu
rești, etapa a Il-a se va des
fășura pe sectoare. Etapa a 
III-a (pe județ) se va desfășura 
pînă la 7 aprilie a.c. cu parti
ciparea primilor clasați de la 
etapa a Il-a.

Pentru a putea acorda partiei- 
panților la acest concurs cate
gorii de clasificare sportivă în
trecerile se vor desfășura sistem

IXNCIRS Pffti
Ci’

ah
turneu. Astfel în etapele de 
masă (I pentru elevi și tineri de 
la sate șl a Il-a numai pentru 
elevi) care nu necesită deplasa
rea concurenților, participanții 
înscriși sau calificați se vor îm
părți în grupe de 11—14 jucă
tori. Etapele a Il-a, (pe centre 
de comună) și a III-a (pe județ), 
care necesită deplasarea concu- 
renților, se vor desfășura sistem 
eliminatoriu.

In scopul de a stimula și mai 
mult dezvoltarea acestei ramuri 
de sport în rindul elevilor, — șl 
ținînd seama mai ales de faptul 
că întrucît șahul nu figurează 
între Sporturile pentru care se 
organizează campionate naționa
le școlare — C.C. al U.T.C. va 
organiza pentru elevi și o etapă 
finală. Această etapă se va des
fășura în lună atlguSt în timpul 
vacanței de vară a elevilor și se 
vor califica din fiecare județ 
cite un elev și o elevă.
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Cursa 840 Beirut-Bueu- 
rești, Via Istanbul, a adus 
în Capitală echipa Rapid 
după un turneu „oriental" 
de patru jocuri. Curioși ..să 
aflăm eîteva amănunte, 
ne-am adresat antrenoru
lui principal, M. Bărbulescu, 
la numai eîteva minute 
după sosire.

— Care au fost echipele 
pe oare le-ati intilnit și 
ee rezultate ați obținut 9

— Primul joc la Beițut 
pe 19 februarie eu «ciwpa 
Nejmeh. Scor 4—1. Au BQr' 
cat, Năsturescu. Mazu^a- 
chis. Codrean.', și Neșțj-j. 
A. doilei joc, pe 21 țBtrfu- 
arie. cu Ryada Et Adeb. de 
asemenea, pe un teren foar
te bun : echipa a jucat ten? 
și am cîștigat cu 2—0. Au 
marcat Angelescu și Adapt 
După acest joc ne-am în! ars 
la Beirut unde am întftAit 
echipa Raciny Club (echipă 
antrenată de ai)trenortIFf|țo- 
mân Ionică Bogdan, sitn&tă 
pe locul II în Clasameafcnla 
un punct de lider). Rapid 
a făcut cel mal bun joc. Ș.in 
turneu și a cîștigat cu T-O 
orin golul înscris de M?zu- 
rachis. Seara, am fost 'prt- 
m'ți de 
blicii unde 
federației 
propus încă 
Programul 
cărcat am 
propunere, 
turneului, 
eu Hamenetuere : 4—2. Au 
înscris Năsturescu, Mazu- 
rachis, Neagu (2).

— Care dintre jucători 
■-an comportat mai bine ?

— Am întrebuințat întreg 
lotul de 17 jucători. în mod 
deosebit s-au remarcat Mo- 
troc, Lupescu, Dumitru, 
Dinu, Năsturescu Și Adam,

— Campionatul bate la 
ușă. Ce a mai rămas nerea
lizat din planul dumnea
voastră de pregătire ?

— Astăzi jucăm, așa cum 
85 știe, cu echiDa cehoslova
că Dnkla Banjk — Ostrava. 
După aceea. antrenamente 
în fiecare zi iar sîmbătă cu 
Steaua sau Progresul vom 
susține ultimul meci de 
pregătire.

președintei? retru- 
conducătort-i ai 

libaneze np-au 
două meciuri, 

fiind foarta în- 
declinat această 
Ultimul meci al 
pe 23 februarie.

C. IONESCU

MERIDIAN
» ÎN LOCALITATEA 

Sheffield s-a disputat me
ciul international amical de 
tenis de masă dintre repre
zentativele României și An
gliei. La capătul unor dis
pute spectaculoase, intilni- 
rea s-a inchciat cu un re
zultat de egalitate : 4—4.

Iată rezultatele tehnice 
înregistrate : Eleonora Mi- 
halca — J. Williams 21—10, 
21—15 ; Dobosi — Hydes 
12—21. 18—21 ; Dumitriu — 
Barnes 15—21, 16—21 ; Maria 
Alexandru. Eleonora Mi- 
halca — P. Piddook. J. Wil
liams 21—11, 21—23, 21—7 ;
Dobosi, Dumitriu — Wirght, 
Hydcs 16—21. 17—21 ; Maria 
Alexandru — P. Piddock 
21—13. 21—11 ; Dobosi — 
Wright 12—21, 21—13, 19—21; 
Maria Alexandru, Dobosi 
— P. Piddock. Barnes 21—16, 
18—21. 21—16.

• SALA SPORTURILOR 
de la Fioreasca va găzdui 
joi, de ia ora 19. meciul in
ternational de baschet dintre 
echipele feminine Politeh
nica București șl Sparta 
Fraga din cadrul „Cupei 
campionilor europeni". în 
primul meci, desfășurat Ia 
Fraga, baschetbalistele ceho
slovace au repurtat victoria 
cu scorul de 72—58 (38—30).

în deschidere, de Ia ora 
17.30 are loc jocul pentru 
campionat dintre formațiile 
masculine Politehnica Bncu- 
rești — Politehnica Galați.
• ÎN SALA „TIVOLI"

din Liubliana s-a disputat 
fntîlnirea internațională a- 
mlcală de hochei pe gheată 
dintre selecționatele Iu
goslaviei și României. Vic
toria a revenit gazdelor cu 
«corul de 8—2 (1—1, 2—1,
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Salaam în care studiază tineriTANZANIA. — Noile clădiri ale Universității din Dar Es 
din mai multe țări african*

Convorbirile președintelui
hon la Londra

In cadrai vizitei sale 
la Londra, președintele 
Nixon a continuat marți 
convorbirile începute în 
seara precedentă cu pre
mierul Harold Wilson și 
alți membri ai guvernu
lui britanic.

După cum au declarat purtă
torii de cuvînt ai celor doi oa
meni de stat, au fost examinate 
principalele probleme internațio
nale actuale, dîndu-se prioritate 
problemei N.A.T.O., sub diferitele 
sale aspecte militare și politice. 
Președintele Nixon și-a reafirmat 
intenția de a contribui la o „re- 
vitalizare" a pactului nord atlan
tic și de a „relansa o strînsă coo
perare între Statele Unite și Eu
ropa occidentală". A fost discu
tat totodată planul preconizat de 
ministrul britanic al apărării, De
nis Healey, în legătură cu o e-

încordarea
franco

■ I ■ ■ ■
• GHEORGHE CODREANU, 

adjunct al miuistrului minelor, 
șeful delegației române la lucră
rile Comisiei guvernamentale 
mixte româno-tunisicne în do
meniul cooperării economice și 
comerciale, a fost primit de 
Abdcraazak Rassah, ministru al 
finanțelor, industriei și comer
țului.

Cu acest prilej au fost trecute 
in revistă principalele probleme 
ale cooperării economice și co
merciale dintre cele două țări, 
părțile exprimiudu-șl dorința 
pentru dezvoltarea cooperării 
bilaterale.

ventuală escaladare a tnarmărK 
nucleare a N.A.T.O.

Pe agenda convorbirilor au fi
gurat, de asemenea, diferitele as
pecte ale relațiilor Est-Vest, pre
cum și problema „integrării vest- 
europene". După cum relatează 
agenția Reuter, președintele Ni
xon a dat premierului britanic 
asigurări că Statele Unite sprijină 
hotărirea Marii Britanii de a ade
ra la Piața comună.

Printre problemele cu caracter 
comercial și economic a figurat 
cea a drepturilor de retragere din 
Fondul Monetar Internațional, 
problemă în favoarea căreia au 
intervenit atît ministrul britanic 
al finanțelor, Roy Jenkins, cît și 
secretarul de stat adjunct pentru 
probleme europene al S. U. A., 
Martin Hillenbrand. In această 
problemă nu s-a luat nici o ho- 
tărîre, a declarat purtătorul d*  
cuvînt britanic, urmînd ca pre
ședintele Nixon să o abordeze la 
sfîrșitul săptămînii, la Paris, în 
cadrul convorbirilor pe care le va 
avea cu generalul de Gaulle.

Ca și în întrevederile din seara 
precedentă, cel*  două părți au 
evitat abordarea disputei franco- 
britanice, iar consilierii președin
telui Nixon au refuzat la rândul 
lor să evoce această problemă, 
fie în public, fie în particular.

britanică
TENDINȚE DE A PUNE 
„SURDINA" POLEMICII

Disputa franco-britanică 
mîne acută, deși s-ar părea că 
cele două părți doresc să pună 
surdină polemicii. Întrevederea 
de luni seara a ministrului de 
externe francez, Michel Debră, 
cu ambasadorii celor cinci par
teneri ai Franței în Piața comu
nă a avut, după părerea obser
vatorilor, valoarea unui gest ofi
cial menit să încheie seria de
mersurilor făcute de Franța 
pentru a riposta contra a ceea 
ce se califică la Paris a fi „ma
nevra guvernului britanic". După 
această întrevedere, scrie agen
ția France Presse, observatorii a- 
preciază că Parisul nu va reveni 
din proprie inițiativă asupra con
troversei franco-britanice. Se 
crede, de altfel, că guvernul 
francez se va abține în mod deli
berat de a răspunde afirmațiilor 
făcute luni după-amiază în Ca
mera Comunelor de Michel Ste
wart, ministrul de externe bri
tanic.

După cum se știe, Stewart a 
apărat punctul de vedere britanic 
tn această dispută.

ră-

Klewkâw • un sat mic, la 
vreo 70 km depărtare de 
Varșovia, întins însă de-a 
lungul șoselei pe mai mulți 
kilometri. De altfel, mai 
toate satele din această par
te a Poloniei se întind pe o 
parte și alta a șoselei. Pînă la 
școală, copiii mergeau mulți 
kilometri pe jos. Am spus 
mergeau, deoarece acum fo
losesc... autostopul. La primul 
semn făcut de elevi șoferii 
opresc, iar copii de-o 
șchioapă urcă în mașină cu 
indiferența celui care deține 
un asemenea mijloc de 
transport.

La Klewkow există un 
club sătesc, mare, cu tot ce 
e necesar unei activități cul
turale multilaterale. Dar nu 
despre aceasta e vorba, ci

aprovizionau eu apa neo*-  
sain. Alte file, alto date is
torice. Cefe trei insurecții 
poloneze : 1863, 1864, 1882,
sînt povestite cu mare exac
titate. E amintit chiar fi 
un locuitor al comunei care 
a luat parte Ia aceste insu
recții și localinicii l-au decla
rat eroul lor, așa cum mai 
tirzin numărul eroilor a 
crescut cu cei care au luptat 
în primul război mondial, și 
mulți, foarte mulți împotriva 
ocupației fasciste. Nimic nu 
e pierdut din vedere, nici 
evoluția portului popular, 
nici înființarea primei coo
perative de consum condusă 
<le tineri, nici prezentarea 
unor familii, nici primii în
vățători sosiți în comună, 
nici primii absolvenți ai șco-

din țările 
socialiste
0 mie de ani
intr-un album

LA PAVILIONUL ROMÂNESC 
DE LA FRANKFURT PE MAIN

• Pavilionul românesc de la 
Tîrgul internațional de primă
vară de la Frankfurt pe Main 
reprezintă unul din punctele de 
atracție pentru vizitatorii vest- 
germani și străini.

în flecare zi, numeroase gru
puri de vizitatori trec prin fața 
standurilor organizate dc între
prinderile românești de comerț 
exterior, admiră obiectele expu
se și fac aprecieri elogioase ca
lității și varietății acestora.

La 25 februarie pavilionul Ro
mâniei a fost vizitat de dr. 
Hacrtk, secretar de stat în Mi-

nisterul Economiei al landului 
Hessen, precum și de alte oficia
lități din conducerea tîrgului. 
Oaspeții au avut cuvinte de lau
dă pentru articolele de artiza
nat cu caracter folcloric, bunu
rile de larg consum, produsei» 
industriei noastre ușoare și lo
cale cit și ale cooperativelor 
meșteșugărești.

• KONSTANTIN Katușev. 
secretar al C.C. al P.C.U.S., l-a 
primit marți, la cererea aces
tuia, pe Ion Ciubotaru. însărci
natul cu afaceri ad-interim al 
României în U.R.S.S. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire 
prietenească.

• VICEPREȘEDINTELE Re
publicii Eouador, Jorge Zavalan 
Baqucrizo, a sosit luni la Berlin 
pentru o vizită oficială în Repu
blica Democrată Germană. La 
sosire, el a fost întîmpinat de 
Gerald Gotting, vicepreședinte 
al Consiliului dc Stat al R. D. 
Germane, și de alte persoana 
oficiale.

ORIENTUL APROPIAT
• SEMNALAREA UNOR NOI

IN
INCIDENTE • STARE

DE URGENȚĂ R.A.U.

FESTIVITĂȚI
LA HRADUL
DIN PRAGA

• CAIRO. După cum a de
clarat un purtător de cuvînt 
militar egiptean, citat de agen
ția M.E.N., în ziua de 24 fe
bruarie trupele israeliene au 
deschis focul în două rînduri 
asupra pozițiilor egiptene si
tuate de-a lungul Canalului de 
Suez, la nord de portul Suez.

Purtătorul de cuvînt a men
ționat că trupele egiptene au 
ripostat pentru a reduce la tă
cere bateriile israeliene, pre- 
cizînd in același timp că nu 
s-au înregistrat victime.

în
Ministerul de Interne al R.A.U. 
a ordonat tuturor organizațiilor 
de apărare populară și civilă, 
precum și spitalelor din întrea
ga țară să se considere în stare 
de urgență și să anuleze toate 
concediile.

Aceste măsuri au fost luate 
după atacurile întreprinse de 
către aviația israeliană asupra 
teritoriului Siriei.

numărul său de marți că

PRAGA 25 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 21-a aniver
sări a evenimentelor revoluționa
re care au avut loc în februarie 
1948, La Hradul din Praga a 
avut loc marți o întîlnire a con
ducătorilor Partidului Comunist 
din Cehoslovacia cu reprezentanți 
ai Miliției Populare și cu vechi 
membri de partid participant la 
evenimentele din 1948.

La întîlnire au participat Lud- 
vik Svoboda, Alexander Dubcek, 
Josef Smrkovski, reprezentanți ai 
guvernului federal și guvernelor 
naționale, ai Frontului Național 
și ai forțelor armate.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
Alexander Dubcek a scos în evi
dență drumul parcurs de poporul 
cehoslovac pe calea construcției 
socialiste și a relevat importanța 
deosebită a programului politio 
adoptat de plenara din ianuarie 
J968 a C.C. al P. C. din Ceho
slovacia. Alexander Dubcek s-a 
oprit pe larg asupra sarcinilor ac
tuale ale politicii interne și ex
terne a R. S. Cehoslovace, por
nind de la situația concretă exis
tentă în Cehoslovacia și 'în lume.

Cu prilejul acestei întâlniri au 
fost conferite distincții unor uni
tăți ale miliției populare și unor 
luptători cu merite deosebite.

prezentate lucrări de pictură 
(Virgil Almășanu), sculptură (O- 
vidiu Maitec) și grafică (Octav 
Grigorescu). La festivitatea de 
deschidere au vorbit pictorul 
Virgil Almășanu, secretar al U- 
niunii Artiștilor Plastici din Re
publica Socialistă România, șl 
sculptorul iugoslav Neboișa 
Mitici, din partea Comisiei pen
tru colaborarea internațională în 
domeniul culturii, științei și în- 
vățămîntului a R. S. Serbia.

PROTEST AL R. P. D. COREENE
LA PANMUNJON

• DUPĂ cum transmit*  
agenția A.C.T.C., la Panmunjon 
a avut loc o ședință a comisiei 
militare de armistițiu în Co
reea. în cadrul căreia partea 
coreeană a protestat în legătură 
cu actele provocatoare comise 
de partea americană în cursul 
lunii februarie în zena demili
tarizată. Reprezentantul 
coreene a 
continuării 
vocatoare. 
va purta 
pentru 
uni.

părții 
arătat că, in cazul 

acestor acte pro- 
partea americană 
toată răspunderea 

urmările acestor acți-

CUVÎNTAREA
LUI ED. KENNEDY

• LUNI seara, la Galeria 
Centrului cultural din Belgrad 
s-a deschis o expoziție de artă 
plastică românească, la care sînt

Senatorul Edward Kennedy s-a 
pronunțai, într-o cuvintare rosti
tă în Senat, în favoarea amnis
tierii tinerilor americani care au 
plecat tn străinătate pentru a nu 
fi încorporați și trimiși să lupte 
în Vietnam.

Cu același prilej, Edward Ken
nedy a prezentat Congresului un 
proiect de lege privind modifica
rea sistemului de încorporări e- 
xistent în vigoare în S.U.A. A 
venit timpul să aducem modifi
cări importante legislației actuale 
cu privire la recrutări, a spus el.

Evoluții in Pakistan
Evoluția situației politice din Pakistan scoate la lumină as

pecte noi, survenite după ce starea de urgență decretată în 
țară în 1965 a fost ridicată cu două săptămîni în urmă, la 
cererea partidelor de opoziție. Pe prim plan se situează hotă- 
rîrea președintelui Pakistanului, Ayub Khan, de a nu-și mai 
prezenta candidatura la viitoarele alegeri prezidențiale, pre
văzute pentru 1970. Iar pe linia eforturilor către o destindere 
se înscrie și recenta amnistie de care au beneficiat o seri*  
de personalități din rîndurile opoziției.

In ciuda eforturilor evidente 
ale autorităților de a 
situația în țară și de a arunca 
punți favorabile unui dialog 
cu partidele de opoziție nu s-a 
înregistrat. deocamdată. nici 
un progres. O atenuare relativă 
a încordării în orașele Khulna 
și Pabna nu a putut opri pe cei 
aproximativ 3 000 de muncitori 
din Dacca să participe la o 
demonstrație organizată în 

revendicărilor lor 
îmbunătățirea condi- 
viată (hotărirea pre- 
de a mări salariile

calma

•TEL AVIV. Un purtător de 
cuvînt militar israelian a de
clarat că în după-amiaza zilei 
de 24 februarie forțele egiptene 
staționate de-a lungul Canalu
lui de Suez au deschis focul 
asupra pozițiilor israeliene. 
Pentru a contracara această 
acțiune, a afirmat purtătorul 
de cuvînt, partea israeliană 
a ripostat. El a arătat în în
cheiere că aceste incidente 
urmează unei perioade de două 
săptămîni de calm în regiunea 
Canalului de Suez.

• CAIRO. Autoritățile R.A.U. 
au anunțat instituirea stării 
de urgență, începînd de luni, 
pe întreg teritoriul țării. Zia
rul egiptean „Al Ahram“, citat 
de agenția M.E.N,. relatează

• NEW YORK. La sediul 
O.N.U. au continuat în ulti
mele 48 de ore consultările bi
laterale între ambasadorii ce
lor patru mari puteri consa- 
erate examinării situației din 
Orientul Apropiat. S-a anunțat 
că au avut loc întrevederi în
tre ambasadorul Marii Brita
nii, lordul Caradon, cu repre
zentanții permanenți ai Fran
ței, U.R.S.S. și S.U.A., precum 
și între ambasadorul S.U.A., 
Charles Yost, și ambasadorul 
Uniunii Sovietice, Iakov Malik.

Surse informate de la O.N.U. 
au indicat că reprezentanții ce
lor patru țări au ajuns la un 
acord în ce privește folosirea 
misiunii lui Gunnar Jarring, 
reprezentantul special al secre
tarului general al O.N.U. în 
Orientul Apropiat, ca un ins
trument pentru realizarea u- 
nei reglementări, politice în a- 
ceastă zonă.

Relațiile americano-peruviene
In cadrul unei conferințe de presă, președintele Republicii 

Peru, Juan Velasco Alvarado, a declarat că „Peru va face co
merț și va stabili relații cu orice țară a lumii în spiritul respec
tării acordurilor cu caracter internațional". în epoca noastră, 
a subliniat el, fiecare țară trebuie să fie o adeptă a coexistenței 
pașnice regionale și mondiale. Referindu-se la naționalizarea so
cietății nord-americane „International Petroleum Company" 
(I.P.C.) vorbitorul a arătat că această societate a exportat din 
Peru, potrivit datelor Băncii centrale de rezerve, peste 5 miliar
de de dolari. Acum se fac cercetări pentru a se stabili dacă în 
realitate această sumă nu este și mal mare. I.P.C. și-a amenajat 
porturi proprii pe țărmul oceanic al Perului și în decurs de 
mulți ani a scos din Peru pe căi ilegale mari cantități de țiței.

In legătură cu poziția țării sale față de o conferință a mi
niștrilor afacerilor externe din țările Americii Latine pentru 
examinarea problemei privind poziția față de sancțiunile eco
nomice din partea Statelor Unite, Velasco Alvarado a declarat 
■că țara sa va califica aceste sancțiuni ca o agresiune economică. 
Nici un stat nu trebuie să-și asume dreptul de a adopta sanc
țiuni față de un guvern suveran — a spus el.

In încheiere, Velasco Alvarado a subliniat că Republica Peru 
nu este singură. In sprijinul ei se pronunță țările latino-ameri- 
cane, care știu că și asupra lor planează pericolul agresiunii e- 
conomice".

• • • • • • • • •••••• • • • • • • • • *••••••
In 

din 
ca 
străin, posesor 
minime 
clare. își poate deschide 
In Elveția mai repede o 
bancă decîl o cafenea. 
Pentru că afirmația — 
chiar dacă avea o notă de 
exagerare — corespundea 
unei realități. Autoritățile 
federale și-au manifestat 
dorința de a limita acor
darea autorizațiilor. A- 
ceastă idee va fi expusă 
Intr-o lege ce urmează a 
fi înaintată spre adop
tare parlamentului do la 
Berna în sesiunea din 
luna viitoare. De ce este 
necesară această lege, 
dacă numai 10 la sută din 
fondurile elvețiene se află 
In posesia a 94 de bănci 
străine ? Potrivit 
rllor cotidianului 
LE FIGARO, la 
prin adoptarea 
procedări urgente, se ur
mărește „protejarea prive- 
legiilor esențiale ale pa
radisului bancar helve- 
tlo" Intr-un moment cind, 
in ciuda secretului opera
țiilor bancare, au deve
nit cunoscute anele afa

cercurile bancare 
Occident se spune, 

malițiozitate, că un 
al unor 

garanții finan-

relată- 
francez
Berna, 
acestei

cîtv*  
inait

Upni II IM DADAniCIII DAkJPADuKIJI IN „i AKAUluuL uANLAK
ceri scandaloase. Guver
nul de Ia Berna dorește 
să acrediteze ideea potri
vit căreia aceste afaceri 
au fost comise ca urmare 
a unor factori non-elve- 
țieni. Se vorbește de 
scandalul de Ia Banca din 
St. Gali și Banca pentru 
comerț și credite din Ge
neva, ambele achizițio
nate de financiarul spa
niol Julio Munoz, ca 
scopul de a servi ca re
ceptacule imenselor bo
gății ale dictatorului do
minican Raphael Leoni
das Trujillo. Scandalul a 
apărut după moartea dic
tatorului, ca urmare a 
disputei dintre moșteni
tori. O altă afacere, de 
același gen, a fost cea a 
Băncii de investiții șl do 
finanțări din Geneva care 
sub influența unor cercuri 
interesate în dezmembra-

rea Congoulul, l-au ajutat 
pe Moise Chombe să aca
pareze tezaurul Katangăi. 
In sfîrșit, presa germană 
și elvețiană au relatat la 
timpul potrivit despre ca
zul Francois Genoud, fon
datorul unei bănci comer- 
oiale și în același timp 
legatarul testamentar al 
Iul Joseph Goebbels. Se 
fac prezumții potrivit că
rora Francois Genoud ar 
fi înființat banca la sfîr
șitul ultimului război 
mondial cu scopul de a 
utiliza imense fonduri na
ziste pentru finanțarea re
țelei de evadare și spri
jinire a membrilor SS, 
denumită „Păianjenul" 
Potrivit aceluiași LE FI
GARO, graba cu care au
toritățile federale Încear
că să impună un control 
asupra creării unor noi 
bănci în Elveția s-ar da-

tora și unei ofensive de
clanșate de Statele Uni
te, ofensivă ce are ca o- 
biectiv investigarea depu
nerilor cetățenilor ameri
cani la băncile elvețiene.

Robert Morgenthau a 
declarat în fața comisiei 
bancare și monetare a 
Camerei Reprezentanților 
că „secretai bancar elve
țian este folosit de gang
steri ca și de investitorii 
americani pentru a frau
da legea americană". A- 
tent Ia acest gen de ope
rațiuni, in special ca ar
mare a deficitului înregis
trat de S.U.A., WALL 
STREET JOURNAL con
semna cu amărăciune că 
„numărul conturilor des
chise de americani in El
veția a sporit foarte mult 
după inaugurarea unei 
linii aeriene cu ' reacție, 
fără «scală, tntr*  New

York și Ziirich". Cu 
timp în urmă un 
funcționar in Ministerul 
de justiție de Ia Washing
ton a efectuat o călătorie 
la Berna solicitind asis
tență în lupta contra con
cetățenilor care nu plă
tesc impozite, gTație bu
nelor oficii ale băncilor 
din Elveția. Guvernul 
elvețian a refuzat acor
darea oricărui sprijin 
pînă la dovedirea existen
ței unui abuz sau al'unul 
faliment iminent. Cu ci- 
teva zile în urmă agenția 
de presă oficială elveția
nă a anunțat că dacă Wa
shingtonul va încerca 
să-șt trimită anchetatori 
fiscali în Elveția, autori
tățile federale îi vor a- 
resta și expulza.

Actualele frămîntăr! de 
Ia Ziirich, Berna, Geneva 
ca și de pe Wall Street 
sînt, potrivit ziarulnl LE 
FIGARO, urmărite cu 
deosebit interes în cercă
rile financiare occidentale. 
Ele sînt puse pe seama 
fragilității actualului sis
tem monetar 
dental.

sprijinul 
privind 
fiilor de 
ședintelui 
mici cu 10-20 la sută privește 
numai funcționarii și cadrele 
armatei).

Hotărirea președintelui Ayub 
Khan de a nu mai candida 
creează o situație nouă, cu 
consecințe iruprecizabile în
acest moment. Mai ales pentru 
opoziție se 
tățile de 
grupărilor 
ționlste au 
clarificate.
stare de confuzie chiar în rân
durile partizanilor lor, în ciu
da faptului că există deja un 
,,Comitet de acțiune democra
tică" care reunește opt dintre 
partidele opoziției. Un articol 
publicat zilele acestea în zia
rul proguvemamental „PA
KISTAN TIMES" înainta ideea 
unei apropieri între „Comite
tul de acțiune democratică" și 
„Muslim League" a președin
telui Ayub Khan pe baza re
nunțării la diferendele dintre 
ele. Recentele evenimente au 
adus în scena politică două 
personalități politice pakista
neze care de la bun început 
și-au atras simpatizanțl, divi- 
zînd astfel masa celor nemul
țumiți de „tendințele da biro
cratizare" pe care ei Ie între
văd într-o posibilă permanen
tizare a actualului regim (LE 
MONDE). Astfel, fostul minis
tru de externe Zulfifcar Aii 
Buhtto. liderul unui nou par
tid politic denumit „Garda Po
porului", a anunțat că va can
dida la alegerile prezidențiale 
în cazul în care nu va fi de
semnat un candidat comun al 
opoziției. Pe de altă parte, fos
tul mareșal al aviației Asghar 
Khan, bucurîndu-se se pare de 
un sprijin mal larg. încearcă 
să realizeze o unitate a princi
palelor partide ale opoziției.

Pînă la ora actuală nu sîn- 
tem în măsură să apreciem 
progresele înregistrate în aceas
tă diiecție și de aceea, după 
unele păreri, nu este previzibil 
foarte curind debutul între — 
vederile dintre oficialități șl 
reprezentanții opoziției. O ști
re de ultimă oră ie referă la

înmulțesc posibili- 
opțiune. Mulțimea 
și partidelor opozi- 
atitudini nu tocmai 
ceea ce crează o

o întîlnire la Lahore care par*  
să promită „ceva" și la care 
au fo-t prezenți liderul parti
dului „Awami" șeicul Mujibur 
Rehman eliberat acum cîteva 
zile din închisoare. Ashagar 
Khan și Zulfikar Aii Bhutto. 
Scopul acestei întrevederi îl 
constituie expunerea de cătra 
cei trei lideri a pozițiilor pa 
care le vor adopta fată de vii
toarele negocieri cu 
tățile pakistaneze care 
ră săptămîna trecută 
către toate partidele 
pentru a ștudia în comun unele 
soluții menite să re-taureza 
ordinea și calmul în cele două 
părți ale tării. Un element co
mun al programelor politice 
ale partidelor lor și pe care 
aceștia o să-1 evidențieze cu 
insistentă în cursul eventuale
lor negocieri, îl reprezintă ce
rerea aplicării de reforme con
stituționale și democratice. Cu 
ce se vor solda totuși aceste 
consultări ? Rămîne de văzut. 
Un lucru este clar însă : aver
tismentul președintelui Ayub 
Khan. că dacă între el și par
tidele de opoziție nu va fi rea
lizat un acord, va aplica „o so
luție proprie" In legătură cu 
schimbările ce urmează să fi*  
incluse în noua Constituție, a- 
vertismentul nu lasă partidelor 
de opoziție un spațiu prea larg 
tergiversărilor.

oficialt- 
lansase- 
un apel 
politice

DOINA TOPOK

interocei-

I. T.

La Washington se desfășoa
ră lucrările Conferinței pleni- 
potențiare pentru definitivarea 
acordurilor asupra Consorțiu
lui internațional de comunica
ții prin sateliți (Intelsat). La 
iucrări participă reprezentanții 
celor 67 de state semnatare 
ale acordului provizoriu în
cheiat acum cinci ani, pre
cum și observatori din 15 țări. 
U.R.S.S., țările socialiste eu
ropene și Mongolia participă 
în calitate de observatori. Re
publica Socialistă România 
este reprezentată de prof. A- 
lexandru Spătaru, președintele 
Comisiei române pentru acti
vități spațiale.

Conferința și-a fixat drept 
scop principal dezbaterea ra
portului Comitetului interimar 
pentru telecomunicații prin 
sateliți.

despre un amănunt — cel 
puțin pare un amănunt E 
vorba de un album greu (de 
vreo zece kilograme) și care 
cuprinde în filele Iui istoria 
acestei localități care există 
de o mie de ani. Nu mi-a 
atras atenția prea mult pri
ma filă și mai ales o fotogra
fic a unei tinere de vreo 20 
de ani, 
luat 
ma fotografic, 
fila, 
meie 
mijlocul unui 
Următoarele 
„povestească"
noi, deci în urmă cu peste o 
mie de ani. Așezarea comu
nei, construcția caselor, 
munca oamenilor sînt înfă
țișate în hărți ori schițe, de
sene 
mici 
cute 
teșto
nu avea dccît o fintînă, iar 
intr-o iarnă lipsa de apă a 
fost atit de maro îneît oame
nii au făcut copci in rial 
din apropiere de unde se

așa cum nu am 
în seamă nici ulti- 

din ultima 
care înfățișa o fe- 
cu panii cărunt în 

grup de copii, 
file încep să 

istoria comu-

Nici chiar cele mai 
amănunte nu sînt tre

cu vederea. Se poves- 
că pe atunci comuna

Iii de aici, nici chiar înfiin
țarea primei formații de 
pompieri voluntari.

Celelalte file sc referă Ia 
anii de după război. Privind 
aceste file, ai în față satul, 
oamenii, realizărilo lor. Alte 
case construite în stil nț 
modern, oamenii au alt p<r 
evoluat, ba există în albv-.u 
și niște versuri ale unei poe
te din comună. Nu a publi
cat niciodată nimic, dar ca 
este socotită poetă a satului 
și tinerii îi recită versurile 
la șezători și fără să fi pu
blicat ceva ea a intrat în 
istorie — în istoria comunei-

La sfîrșit mi s-a propus să 
mai privesc o dată prima fo
tografie și ultima. Nu am 
observat nimic. ~ 
prima și a doua fotografie, 
erau ale aceleiași persoane: 
Katarzyna CtowecLo, care 
in 46 dc ani a string docu
mentele necesare și a alcă
tuit albumul care cîntărește 
10 kilograme și care de fapt 
nu e un album, ci o istorie 
dc mai bine de o mie de ani.

De fapt

GH. NEAGU

La Palazzo Vecchio din 
Florența s-a deschis cea de-a 
10-a ediție a „Festivalului 
popoarelor" — o trecere în 
revistă a filmelor de docu
mentare socială realizate în 30 
de țări de pe toate continen
tele. Pînă la 9 martie, în trei 
mari cinematografe florentine 
vor fi proiectate 32 de filme.

Romănia participă la 
festival cu trei filme de 
metraj: „Izvoare", „A 
Constanța" și „Intre 
bombardamente".

CONFERINȚA

LUI W. BRA1IDT
acest 
scurt 
treia, 
două

Doua vietnameze
Ziarul „Cumhuriyet" din 

Istanbul a publicat zilele 
trecute un articol din care 
redăm :

Se zice că Nguyen Thi Binh 
s-ar traduce din limba vietna
meză prin cuvintele „Soră a 
păcii". Doamna Thi Binh are o 
față tihnită asemenea lacurilor 
de munte. Părul întins, ochii 
migdalați, pomeții obrajilor1 
proeminent!, un zîmbet abia 
perceptibil sînt tot atîtea în
semne ale tipologiei femeii viet
nameze ce au rădăcini adinei 
In istoria de două milenii a 
Vietnamului. Parcă ar fi fost 
însuflețită o statuetă asiatică 
___  chipul doamnei 
Nguyen Thi Binh. a căpătat 
viață și a venit de a luat un 
loc Ia masa Conferinței 
Paris.

întreaga viată a 
doamne onorabilă era 
ventă : pe vremea ocupației co
lonialismului francez este arun
cată în închisoare pentru că se 
răsculase. Pe atunci era o tînără 
studentă... Au venit apoi ameri
canii. Doamna Nguyen Thi 
Binh, a intrat în Frontul Na
țional de Eliberare. Astăzi ar*  
41 de ani, este căsătorită și ar*  
doi copii. Se spune că îi plac*  
mult Beethoven, mai cu seamă 
Simfonia a IX-a. Ar fi capabilă 
să meargă pe jos și zeci de kilo
metri numai ca s-o asculte...

Oricît te-ai strădui, dar este 
aproape cu neputință să poți 
cuprinde în cuvinte frumusețea 
onorabilei doamne Thi Binh. 
Farmecul ei apare însă cu preg
nantă alăturînd-o fotografiei 
doamnei Dang Thi Tuyet. D*  
altfel. în ultimele săptămîni zi
are și reviste din întreaga lum*  
sînt pline cu chipurile acestor 
două femei. Cea de a doua are 
27 de ani si este soția generalu
lui Kao Ky. Cică Dang Thi 
Tuyet s-ar traduce din limba 
vietnameză prin frumoasele cu
vinte „floare albă de cireș". 
Madam Dang Thi Tuyet e un 
soi de femeie ca o floare c*

care. lui nd

de la
acestei 

eloc-

abia așteaptă să fie vindută în
tr-o vitrină luxoasă. Fotogra
fiile ei color îi atașează de chip 
un farmec superior chiar celui 
lipit de fetele versate ale stele
lor Hollywoodului. Cu capul 
ei splendid și cu silueta ei fină 
poate ajunge cover-girl 1 Dar c» 
n-a făcut această femeie pentru 
a se occidentaliza. Și-a făcut 
pînă și o operație la ochi cărora 
le-a modificat forma orbitelor. 
Apelind la acest procedeu 
doamna Ky și-a ticluit o frumu
sețe de păpușă scoasă din cutie.

Acum această generăleasă sa 
află la Paris, în orașul modei 
mondiale. Numeroase ore în șir 
Își expune trupul și o garderobă 
fabuloasă privirilor curioase ale' 
fotoreporterilor. Dacă aceasta 
Înseamnă să fii socotit un om 
civilizat, atunci n-ai ce-i spune 
..florii albe de cireș". Printre 
numeroasele farmece însă un 
cusur îi întunecă chipul : și-a 
trădat patria slugărind la in- 
tervenționiștil americani.

Da. doamna Ky îți ia ochii Ii 
prima vedere, prin comportări 
și îmbrăcăminte. Dar cîtă ni
micnicie șe ascunde sub acest 
chip. Așa se și explică de ce 
doamna Ky, în comparație cu 
respectata doamnă Thi Binh, a 
dat faliment.

Dacă în frumusețea doamnei 
Thi Binh există o anume va
loare peste timp, în schimb, în 
frumusețea generălesei, sub 
zîmbetul de cover-glrl deose
bești un rînjet.

Aceste două femei se află la 
Paris... Una alături de soțul ei. 
In serviciu străin, așteptând to
tul de la americani ; cealaltă 
reprezentînd cu cinste Frontul 
Național de Eliberare, 
consemnează cu atenție 
nea clipe cînd strălucesc 
Frumusețea șl hidoșenia 
nllor ies la iveală în asemenea 
clipe, evidențiindu-le valoarea 
lor reală.

NEW YORK 25 (Ager
pres). — Ministrul do 
externe al R.F. a Ger
maniei, Willy Brandt, 
a efectuat luni o vizită 
la New York ca invitat 
la o reuniune consacra
tă generalului Lucius 
Clay, fostul comandant 
al forțelor S.U..A. din 
R. F. a Germaniei.

Cu acest prilej, el a abordat 
în cadrul unei conferințe de 
presă, unele probleme legate 
de situația internațională. 
Referindu-se la inițiativele 
diplomatice ale U.R.S.S. și 
R.D. Germane, care propun 
convorbiri cu privire la schim
barea locului viitoarelor ale
geri prezidențiale ale R.F. a 
Germaniei, programate să se 
desfășoare în - 
dental, el și-a 
rerea că aceste 
stituie un pas 
bună". El a arătat că în pre
zent au loc consultări în 
această problemă cu amba
sadorii țărilor aliate ale 
R.F.G. Brandt a adăugat că 
„în viitor vor trebui realizate 
schimbări spre îmbunătățirea 
relațiilor dintre cele două 
părți ale Germaniei".

El a ezitat să se pronunțe 
în favoarea sau împotriva 
aderării Angliei la Comuni
tatea Economică Europeană, 
afirmînd doar că „Piața co
mună este un fapt, iar lărgi
rea acestui organism o proba
bilitate". în legătură cu vizita 
președintelui Nixon într-o 
serie de țări vest-europene, 
Willy Brandt a apreciat că 
aceasta constituie o dovadă 
a atenției deosebite pe care 
guvernul american o acordă 
îmbunătățirii relațiilor sale 
cu Europa occidentală și cu 
țările membre ale Pactului 
nord-atlantic.

Berlinul occi- 
exprimat pă- 

inițiative „oon- 
într-o direcția

Istoria 
aseme- 
stelel*.
oame-

ILHAN SELCIUK

Marți dimineața au fost dat*  
publicității rezultatele parțiala 
ale alegerilor parlamentare 
din Irlanda de nord, după nu
mărarea a aproximativ 70 la 
sută din voturile exprimate. 
S-a anunțat că Partidul unio
nist de guvernămînt a obținut 
27 de locuri, iar partidele de 
opoziție au cîștigat opt locuri,
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