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SECRETELE „LONGEVI
TĂȚII“ UTILAJELOR

Preocupări ale tinerilor de la Uzina „Balanfa" din Sibiu 
pentru îngrijirea și intrefinerea mașinilor

Primele schimburi de cuvinte 
ne-au luat prin surprindere.

— Vreți să cunoașteți modul 
în care tinerii își întrețin mași
nile ? repetă Mihai Franc, secre
tarul comitetului U.T.C. de la 
Uzina „Balanța" din Sibiu, ru
gămintea pe care ne-am expri
mat-o. Eu zic să mergem la sec
ția I prelucrări mecanice. Acolo 
stăm cel mai rău...

Ne așteptam să fim îndrumați 
spre o secție unde lucrurile se 

, prezintă bine. Secretarul își con
tinuă firul gîndurilor :

— Li celelalte secții nu avem 
probleme în această privință. 
Le-am rezolvat. La prelucrări 
mecanice nu am reușit încă. 
Aici lucrează de altfel, cei mai 
multi tineri din uzină, reprezen- 
tind 80 la sută din efectivul sec
ției.

Intrăm în hală. Strungurile, 
frezele, rabotezele, înșiruite în li
nii drepte, funcționează din plin. 
Muncitorii, cei mai mulți tineri, 
lucrează cu atenție și dexteritate. 
Peisajul nu se potrivește deloc 
cu descrierea făcută de secretar. 
Ne simțim obligați să împărtă
șim această impresie.-

— Nu m-ați înțeles, ne repro
șează el. Nu am vrut să spun că 
fenomenul este alarmant, ci pur 
și simplu că mai există tineri 
care nu își întrețin în bune con
diții mașinile. Sînt puțini. Dar, 
vorba este că sînt. Satisfăcuți nu 
ne putem declara decît atunci 
cîncl nu vom mai avea nici unul 
în această situație.

Și ca să ne demonstreze că are 
dreptate, îl roagă pe Alfred Si- 
poș, maistru principal al secției, 
să-și spună părerea despre cîțiva 
tineri, cărora le rostește numele : 
loan Coșier, Horia Negru, Ion 
Popa — strungari, Dumitru Pă- 
căleanu, rectificator.

Maistrul înțelege deîndată des
pre ce este vorba :

— Muncitorii au obligația — 
spune el — ca la intrarea în 
secție să verifice starea tehnică 
a mașinii, prezența tuturor ane
xelor în starea lor de funcționa
re. Dar nu toți se achită de a- 
ceastă îndatorire cu conștiincio
zitate. Neefectuînd nici curățirea

și ungerea zilnică a mașinilor, se 
formează uzura lor prematură.

Maistrul dispare pentru cîteva 
minute în biroul său de unde 
iese purtînd în brațe o piesă vo
luminoasă, crăpată în mai multe 
locuri.

— Cea mai redusă atenție o 
acordă tinerii anexelor
sînt echipate mașinile: universa
lul, păpușa mobilă, lunetele. Dis
pozitivul acesta de strîngere, u- 
niversalul, cum îl numim noi, a 
fost rupt azi noapte de către ți
nând Ion Suciu, datorită strînge- 
rii necorespunzătoare a piesei. 
Nu a apucat să funcționeze decît 
o lună. Costă 470 lei... Norocul 
nostru, conchide maistrul, este că 
asemenea întîmplări se petrec 
din ce în ce mai rar. împotriva 
celor ce nu își îngrijesc mașinile 
am pornit o campanie generală 
susținută și de organizația U.T.C.

ECOUL TtNĂR
AL TRADIȚIILOR
Fertilitatea prelungirii în timp 
unor tradiții și obiceiuri temei- 

în peisajul
a
nic împământenite 
spiritual al diverselor zone ale 
țării nu mai trebuie demonstrată 
amănunțit. Ea are funcția de a 
pune în valoare o zestre folclori
că de profundă specificitate, îm- 
bogațind-o continuu cu aportul 
creator al noilor generații. In fe
lul acesta se conservă și se dez
voltă o inestimabilă comoară de 
de artă și de cunoaștere, veche 
de secole, care altfel ar risca să 
se piardă în conul de umbră al 
uitării. Pe de altă parte — și de 
data aceasta este vorba mai cu 
seamă de raportul dintre tradiție 
și generațiile tinere — cultiva
rea tradițiilor viabile îndeplinește 
nobila misiune de a stimula dra
gostea față de locurile natale fi 
de spiritualitatea lor, respectul a- 
dinc față de înaintași, dorința de 
a le continua — firește, la dia
pazonul incomparabil mai înalt 
al zilelor de azi — preocupările. 
Tineretul găsește în aceste tradi
ții elemente pe care formele mo
derne ale informației și ale cul
turii de masă nu le pot, prin 
forța lucrurilor, transmite cu a- 
ceeași vigoare. Iar mai important 
decît orice este faptul că aceste 
elemente, filtrate de-a lungul a

nenumărate generații, răspund e- 
xact și vibrant unor zone vii din 
sensibilitatea lui, fiind, prin a- 
ceasta, purtătoarele unui mesaj 
care se recepționează cu ușurință 
fi cu plăcere.

Nu este un secret pentru ni
meni că o înțelegere limitată și 
limitativă a noțiunii de inovație 
în domeniul muncii culturale de 
masă a dus, în unele locuri, la 
abandonarea pripită a unor tradi
ții care-și dovediseră, prin vreme, 
viabilitatea și eficiența educativă. 
In numeroase sate, „forme" în
delung verificate ca, bunăoară, 
horele sau șezătorile, fuseseră ui
tate, pentru a li se prefera alte 
mijloace de petrecere a timpului 
liber, care-și au, desigur, însem
nătatea fi oportunitatea lor, dar 
care nu le pot înlocui pe cele 
tradiționale. Sesizînd cu justețe 
consecințele acestei erori, Consfă
tuirea pe țară a Uniunii Tinere
tului Comunist din februarie 
1968 a recomandat organizațiilor 
U.T.C. de la sate să întreprin
dă o prospecție atentă și amă
nunțită a tradițiilor și a obiceiu
rilor locale și să acționeze în sen
sul readucerii lor în actualitate, 
cu întreaga lor încărcătură spiri
tuală care le hotărăște forța edu
cativă. Consfătuirea a recomandat

o serie de inițiative care s-au im* 
pus în multe locuri, determinîndl 
prin revitalizarea tradițiilor, crea
rea unor puncte de veritabil șt 
statornic interes pe harta mani
festărilor cultural-artistice.

Tocmai de aceea, manifestări
le de factură tradițională pe care 
le prevede pentru 1969 calenda
rul de activități al unor comitete 
județene U.T.C. au de pe acum 
două vîrste: una multiseculară, 
semnificînd vechimea și subtilita
tea lor, și alta recentă, consent* 
nînd data la care respectiva tra
diție a fost smulsă uitării prin 
rîvna tinerilor. Manifestări ca 
festivalurile folclorice de la Nă- 
ruja (județul Vrancea) sau Tisma- 
na (județul Gorj), ca tîrgul de pe 
muntele Găina (județul Alba), ca 
Sîmbra Oilor (județele Satu Mare, 
Maramureș și Sălaj), ca Sărbă
toarea liliacului (județul Mehe
dinți), Sărbătoarea cireșelor (ju
dețul Bistrița-Năsăud) ori Sărbă-
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Cea mai țînărfi universitate 
a țării — Universitatea din 
Craiova. — își dezvoltă con
tinuu baza materială. Labora
torul de „bazele electroteh
nicii", utilat cu aparatură 
modernă, oferă studenților 
posibilități de aplicare în 
practică a cunoștințelor teo

retice aflate la cursuri
Foto : O. PLECAN

Aici se naște „Dacia 1100

Sticlă pentru 20 de țări
Exportate în 20 de țări 

ale lumii, printre care 
S.U.A., Anglia, Austria, 
R. F. a Germaniei sau 
Australia, articolele de 
sticlărie românească
și-au cucerit un bun 
renume — comenzile pen
tru export fiind anul aces
ta cu circa 28 la sută mai 
mari decît anul trecut. 
Pentru a satisface cerin
țele pieții interne și ex
terne, fabricile „Vitrome- 
tan“ din Mediaș, Fabrica 
de sticlărie din Turda, 
„Porțelanul11 din Cluj și 
Complexul de sticlărie și 
faianță din Sighișoara au 
fost sistematizate și mo
dernizate, mărindu-se ast
fel capacitatea de pro
ducție cu circa 5 000 tone 
pe an. De asemenea, in
dustria sticlei și a cera
micei fine a primit apro
barea deschiderii frontu
lui de lucru pentru noua 
fabrică de porțelan de la 
Alba Iulia, ce va produce 
anual circa 150 000 servi
cii de masă, o importantă 
cantitate de articole de 
porțelan etc.

ȘT. GANESCU
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? ■ în obiectiv: DISCIPLINA ȘCOLARĂ
D,- cîu? ori n-am auzit for

mula .acte de indisciplină neie
șite din comun11. Repetată de 
pi'o'esori. însușită de cadrele 
U.T.C. din școli și vehiculată 
cu convingere de elevi, formula 
a niuns să îndulcească și să mi- 
n'nalizeze. aducînd la același 
m m:ior. orice abateri de la ri
gorile disciplinei școlare. Fără 
r -’i un fel de preiudecată, nici 
r acar aceea de a căuta liceul 
cu cele mai multe acte disci
plinare. am pornit în căutarea 
indisciplinei „inofensive11 și „co
pilărești11 a elevilor cuprinși în
tre 15 și 19 ani.

Liceul nr. 37. Unul din zecile 
de licee ale Capitalei, ales cu 
totul întîmplător. „Tovarăș11 de 
reportai : formula „abateri de 
la disciplină neieșite din co
mun11.
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LA C.A.P. ODOBEȘTI - DÎMBOVIȚA

CÎND AUTORITATEA ADUNĂRII
GENERALE ESTE ȘTIRBITĂ
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HOTĂRlRILE SiNT ARBITRARE
Neasigurîndu-se o ordine lo

gică în dezbaterea problemelor, 
adunarea generală a cooperati
vei agricole din Odobești, jude
țul Dîmbovița, n-a oferit cadrul 
așteptat analizei problemelor 
majore și adoptarea celor mai 
potrivite hotărîri menite să de
termine o superioară valorifi
care a rezervelor naturale și 
economice existente. N-a oferit, 
pentru că, de Ia prezidiu de
legatul Uniunii județene a coo
perativelor agricole, tovarășul 
Constantin Coman, a impus dis
cuțiilor o conduită cel puțin 
stranie. Criticile aduse consiliu
lui de conducere, brigadierilor 
și șefilor de echipă pentru slaba 
organizare a muncii, pentru ne- 
îndcplinirea planului de produc
ție pe 1908 la unii din princi
palii indicatori, au fost brutal 
respjțise de către tovarășul Co- 
man, iar planul de producție și 
financiar, contrar principiilor 
democrației cooperatiste, a fost 
supus aprobării imediat după 
ce a fost prezentat. „Să-l discu
tăm mai întîi" au zis oamenii. 
Hotărîrea... vicepreședintelui de 
la Uniune, era 
anunțată.

în luările lor

însă de acum

de cuvînt, cei

fericire, nu s-a di ci fnntnl în ține

Iln sala de 
trebuiau să fie 
mineata cînd

lectură 
în di- 

______ ne a- 
flam în școală 6 elevi 
(regulile școlii prevădeliminați . _

că. deși eliminați, elevii urmea
ză să vină la școală, să-și facă 
temele chiar dacă nu intră la 
c.,rsuri). Trebuiau să fie, dar

nu erau. Ii căuta cu înfrigurare 
dirigintele, profesorul Ion Popa. 
După cîtva timp, găsiți în sala 
de sport, apar si împricinați! : 
sase băieți din clasa a Xl-a C. 
Vîrsta, 17—18 ani. Consimt cu 
dezinvoltură să ne acorde cite 
un interviu.

— De ce sînteti eliminați ?
— Dintr-o intenție bună. De- 

cît s-o facem de rîs pe tovarășa 
profesoară de română — care 
avea inspecție în ziua aceea — 
Si nu ne învățasem lecția, am 
fugit de la oră...

(Motivul e limpede, elevii 
și-au găsit chiar și circumstan-

țe. Este o abatere neieșită din 
comun ; „nu sînt ei nici primii, 
nici ultimii elevi care fug de la 
ore...11).

— Cum au primit părinții e- 
liminarea voastră ?

Tăcere, ochi plecați și răspun
suri de genul : „nu i-am anun
țat11, „mama a aflat de la școa
lă11, „le-am spus pe depar
te11...

— Regretați fapta ?
— Sigur. Ne-am și recunoscut 

vina. Ne-am dus singuri, ime
diat, la tovarășul director să-i 
spunem, pentru că... am aflat 
că ne caută (Costel Crăciun, în 
numele tuturor).

Configurația școlară a acestor 
șase elevi reiese din răspunsu
rile la întrebare : „Ce fel de 
elev ești „Așa si-așa“ ni s-a 
răspuns. „Așa și-așa“ însem- 
nînd. după catalog, corigent Ia 
una sau două materii, medii nu 
mai mari de 7.

Aparent „întîmplă
tor11 și inofensiv, un ac 
cu gămălie ajunge, 
dintr-o bancă a clasei 

a X-a A, pe catedră în timp ce 
profesoara de engleză preda 
lecția. Proiectat cu putere, pu
tea produce un accident cu ur-

mări grave. Din 1 
întîmplat așa, deși faptul în sine ” 
nu poate fi ignorat. Deci, cine 
este autorul? Nimeni. Clasa în-^ 
treagă păstrează, atunci și înv 
multe zile după aceea, tăcere. 
Oameni serioși, profesori și pă- — 
rinți. își pierd timpul în căuta- 
rea făptașului. Pentru că, acu
lui cu gămălie i se adaugă lași
tatea, solidaritatea rău întelea-i 
să a unui întreg colectiv de 
elevi care nu mai au 8 ori 10 
ani, ci 17. Pînă la urmă se află,, 
dar cum ? Nota 7 la purtare 
trecută în catalog întregii clase 
n-a produs nici un efect. Pers
pectiva de a fi eliminată în
treaga clasă, de asemenea. „Sal
varea11 a venit de la mama făp
tașului, Florică Cristescu. < 
l-a informat pe profesorul diri
ginte. adăugind, firește, că totul 
a fost involuntar.

(De la trimișii noștri spe
ciali ION MARCOVICI si 
OCTAVIAN URSULESCU)

a seară la ora 20 antenele 
posturilor de emisie ra
dio și televiziune au 

transmis în eter semnalul de 
începere a Festivalului inter
național de muzică ușoară 
Brașov 1969. Odată cu mi
lioanele de spectatori români, 
25 de companii T.V. ale unor 
țări europene printre care Bel
gia, Franța, Danemarca, Un
garia, Iugoslavia, U.R.S.S., 
Spania, Portugalia etc. vor 
transmite în direct pentru 
spectatorii lor timp de 5 zile 
întreaga desfășurare a cînte- 
cului. După cum ați văzut, 
cei 7 concurenți au cîntat do
rind să aducă drept ofrandă 
muzei Eutherpe Cerbul din 
Carpați, în cele trei valori dh 
aur, de argint sau de brop.z.

Credem că concertul din 
prima seară a debutat ^ub 
buni auguri. Serge Da- 
vignac din Belgia a dove
dit aseară înțeles

29 cooperatori declarîndu-se 
nemulțumiți de modul cum 
fost 
cat
„Producțiile pot fi mai mari. Și 
retribuția la ziua-muncă la fel, 
spunea Ion Șerban, cooperator". 
„Dispunînd de condiții mai bune 
ca anul trecut, de mai multe 
îngrășăminte, de posibilități mai 
bune de mecanizare — s-au 
făcut adeseori referiri — pro
ducțiile firesc vor crește în 1969, 
cifrele deci „trebuie corectate11. 
„Cifrele de plan sînt mici și nu 
sînt mobilizatoare" — arăta Ma
rin Zăvoianu — vicepreședinte
le cooperativei. Dar orice încer
care se dovedea inutilă, argu
mentele se pierdeau precum o 
frunză în pustiu. Căutînd să 
dezvolte multe din ideile criti
ce cuprinse chiar și în darea de 
seamă (la culturile de cartofi, 
porumb și legume, de pildă, 
producțiile planificate în anul 
trecut nu s-au realizat din ca
uza lucrărilor de întreținere 
efectuate cu întîrziere și de 
proastă calitate; zeci de tone 
din producție au rămas pe cîmp ;

a 
întocmit planul, au încer- 

să-i aducă îmbunătățiri.

au
etc.)

mortalitățile în zootehnie 
fost nejustificat de mari 
participanții la discuții au cău
tat să dovedească că există încă 
rezerve nefolosite, că stabilirea 
unor cifre de plan mai mobili
zatoare este nu numai o treabă 
de gospodar, dar și o obligație. 
Părerile membrilor cooperatori 
se izbeau însă, de fiecare dată 
de „fermitatea" tovarășului de
legat al Uniunii județene a 
C.A.P. Planul fusese aprobat, 
așa că... nu se mai putea reveni.

Formalismul în care s-a des
fășurat adunarea generală — 
modul 'cum s-a dezbătut și a- 
probat planul (întîi aprobat și 
apoi dezbătut) este cea mai eloc
ventă dovadă — și nu aspectul 
unic ce i-a îndreptățit pe mem
brii cooperatori din Odobești să 
susțină că această adunare nu 
i-a reprezentat — a ceea ce în
seamnă încălcarea democrației 
cooperatiste, nesocotirea drep
tului fiecărui membru al coope-

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a IlI-a)

EXPEDIȚIE IN
MICROCOSMOS

Reportaj la Institutul de biochimie 
al Academiei

Laboratoarele Institutului de 
biochimie al Academiei. Ne aflăm 
pe acele tărîmuri ale chimiei, 

J. £ unde moleculele fac saltul fasci
nant de la materia lipsită de via- 
ță la viu. E justificată, așadar 

care emoția cu care privim această 
bucată dreptunghiulară de sticlă 

- cu striuri albastre. Striurile nu 
0 sînt altceva decît atotputernicii 3 Copiem acte neieși— acizi nucleici păstrători ai „zes-

te din comun din jur- trei ereditare" și deținători ai u- 
nalul clasei a IX-a D.^nor poziții-cheie în biologia vieții 
clasă în care din 39 ”■ .....

de elevi, 23 au nota scăzută la 
purtare in trimestrul I :

11 XI 19G« : Mihalache, Rădu- 
lescu. Martin produc dezordine 
în ora de latină. Radulescu a Âatenția

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDKAȘCU g

(Continuare în pag. a IV-a)

noastre... Ei s-au rînduit aici cu- 
minte, nu după rolul pe care-l 

& joacă în organism, ci după capa
citatea de a migra sub acțiunea 
< atentului electric... Ni se atrage 

, i că electroforeza în gel 
este o metodă foarte sensibilă de 
separare a acizilor nucleici. Iată-i, 
se pot distinge cu cea mai mare 
ușurință : acesta este purtătorul

de informații, acidul ribonucleio 
mesager, celălalt este... Electro
foreza, imunelectroforeza, cromo- 
tografia, utilizarea izotopilor ra
dioactivi nu constituie decît me
tode de studiu, un fel de instru
mentar în sens mai larg, pentru 
cercetătorii de la Institutul de 
biochimie.

Munca de punere la punct a 
„instrumentarului" a fost însă 
considerabilă, iar strădaniile de 
îmbogățire și perfecționare a lui 
sînt permanente. Tehnica electro- 
forezei pe agaroză a acizilor nu
cleici, de pildă, a fost elaborată 
în sectorul condus de Sabin Vasu, 
pe baza și concomitent cu lucră-

EUGENIA GROSU

(Continuare în pag. a IV-a)

bine cîntecul românesc, me
sajul său, știind ce să aleagă 
din voluminosul caiet cu texte 
și partituri oferite de Uniunea 
Compozitorilor. Acest tînăr 
distanțat ca vînstă de restul 
concurenților (născut în 1937) 
a avut un debut tîrziu — 1963 
— cînd a cîștigat cîteva pre
mii. Participarea sa la festiva
lul de la Brașov, după cum 
ne declară, se datorește în 
mare parte confratelui său 
premiat la întîia ediție, lac- 
ques Uustin, bunelor impresii 
împărtășite de acesta despre 
armonioasa atmosferă a Festi
valului.

Serge Davignac 
tiv cîteva premii 
radioteleviziunile 
Franței.

Tînăra noastră
Mihaela Mihai „suava blondă" 
cum au denumit-o cîțiva ga
zetari străini, a fost în formă. 
Ceea ce a plăcut în seara con
cursului la Mihaela 
fost în mod special 
notă de melancolie, 
firii sale și foarte 
„songului" 
pretat. Ne spunea după spec
tacol că „romantismul nu are 
nîrstă" și ca să o completăm

(Continuare în pag. a ll-a)

are la ac- 
oferite de 
Belgiei și

debutantă,

Mihai a 
delicata 
naturală 
potrivită

pe care l-a inter-

Spre derdeluș
Foto : N. MOLDOVEANU
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Avancronica
Ia Litoral S3

Sub zăpadă, litoralul pre
gătește surprize... „Surpri
zele" anului 1969 sînt de 
fapt puncte ale unui plan 
amplu, care prevede dezvol
tarea capacitățllbr turisti
ce. în principal in cele 
„3 M“ : Midia, care va de
veni cea mai mare stațiune 
de pe țărmul Mării Negre. 
Mamaia si Mangalia.

Vom începe cu Mamaia, 
locul clasic al vacanțelor, pe 
litoral. Trei noi hoteluri — 
„ Jupiter", „Junona" șl ,A- 
poilo" — vor găzdui, în a- 
ceastă vară, încă 950 de tu
riști. Lor și celorlalți vizi
tatori le vor sta la dispoziție 
încă patru restaurante „în 
premieră" : grădina de vară 
„Union" („stil 1900 1") resta
urantele „Marea Neagră" și 
„Jupiter" și, în sfirșit, 
„Cherhanaua" — amplasată 
chiar pe malul lacului Slut- 
ghiol și specializată în pro
duse pescărești. Tot la Ma
maia. hangarele de bărci 
din fala pontonului de am
barcațiuni nautice vor fi 
transformate într-un mare 
bazar cu o bogată, diversi
tate de produse. Două com
plexe comerciale noi vor fi 
amplasate în fața hoteluri
lor „Doina" și „Victoria".

Dar noutățile anului 1969 
nu s-au sfirșit. La Constan
ta, clădirea Cazinoului — 
care, din 1898. a trecut prin 
numeroase avataruri — este 
supusă, acum, unor serioase 
modificări constructive, me
nite nu numai să-i redea 
strălucirea inițială, ci șl 
s-o sporească.

Tot Ia Constanta, în spa
țiul special amenajat la nive
lul terasei a III-a a Edificiu
lui roman cu mozaic, se va 
amenaja un bazar compus 
din 7 unități care vor des
face o gamă variată de pro
duse turistice, de artizanat, 
produse locale specifice, 
articole de foto și sport, 
răcoritoare etc. Vorbind des
pre canacitătie comerciale 
în creștere, va 
consemnăm, tot 
trei unități-bazar — modali
tate comercială care și-a 
verificat în sezonul trecut 
eficacitatea — care vor fi 
deschise la Eforie si Man
galia. Tot la Mangalia se va 
da în folosință un mare 
complex comercial cu o 
suprafață de 1 300 mp. Alte 
spatii comerciale sînt în 
curs de construcție la Costi- 
nesti și 2 Mai.

Problema transportului 
pe litoral, atît de des și pe

trebui să 
aici, alte

CE VREȚI SA

r nlamă pe litoral I

bună dreptate criticată, va 
il, ni se spune, în bună 
parte rezolvată, prin creș
terea sustanțială a parcu
lui de autobuze si troleibu
ze, înființarea unor noi sta
ții de taximetre, recondițio- 
narea unor drumuri și cons
truirea unor parcaje.

în extremitatea sudică a 
stațiunilor maritime, la 
Mangalia, vor fi date în fo
losință hotelurile „Meteor", 
„Atlas". „Centaurul", „Calip- 
so". „Cometa" și altele, în- 
sumînd 15 000 locuri pentru 
apropiatul sezon turistic. In 
faza 
1970 
avea 
riști.

Și . ____________
mă oră : primii cl " 
anului 1969 au și sosi t' pe li
toral în aceste zile, fiind 
găzduită în impunătorul ho
tel „Europa" din Eforie- 
Nord. Oaspeții sînt turiști 
veniți din Suedia.

S-a 
tina I

finală — vara anului 
— Mangalia-Nord va 
26 500 locuri pentru tu-

încă o noutate de ulti- 
oaspeti al

rldicat. așadar, cor-

c. ISMAlLEANU

ȘTIȚI DESPRE

VIITOAREA DV. PROFESIE 2

PROFILUL INVĂȚĂMÎNTULUI
SUPERIOR ECONOMIC

INIȚIATIVA ARE CUVINTUL
Șantierele tineretului 

la ora unor noi debuturi
De vorbâ cu tovarășul DUMITRU GHERGHiȘAN, 

prim->ecretar al Comitetului U.T.C. 
al Municipiului București

In ziarul nostru de Ieri 
am consemnat faptul că orga
nizația U.T.C. a municipiului 
București a fost distinsă cu 
„Premiul special* șl „Diploma 
de onoare a C.C. al U.T.C." 
pentru rezultatele obținute tn 
cadrul acțiunilor de muncă 
patriotică. Succesele obligă. 
Ce v-ați propus să realizați a- 
nul acesta 7

— De fapt, ne-am făcut un 
plan pe 3 ani. De ce ? Pen
tru că, pînă In 1970, vrem să 
terminăm lucrările pe cele 
trei mari șantiere ale tinere
tului ce se vor deschide pe 
zona salbei de lacuri a rtulul 
Colentina. Cele trei șantiere 
ale tineretului vor fl deschise 
în Străulești-Grlvița, Panteli- 
mon II șl Cernlca. La Strău- 
lești-Grlvlța vom executa, anul 
acesta, lucrări de terasărl, ni
velări, perieri șl plantări de 
pomi. Tot anul acesta vom or
ganiza șl primul club nautic al

• In 1969 : primul club 
nautic al tineretului din 
Capitală • Tn zona Pan- 
telimon II : cea mai mare 
bază cultural-sportivă a 
tineretului bucureștean ® 
Un pitoresc „sat turistic" 
la Cernica • Autorii pro
iectelor : tinerii.

dln Capitală, care 
cu ambarcațiuni 

cursul anului vil- 
terminate și cele 
sportive amplasate 

ștrand al

tineretului 
va fi dotat 
proprii. în 
tor vor fi 
două baze „ 
lîngă viitorul 
I.C.A.B.-ului. O noutate : apa 
de aici va fi curată, deoarece 
fabrica de zahăr Chitlla — îm
plinind o sută de ani de rod
nică activitate — își încetea-- 
ză producția. în zona a Il-a,

Pantellmon II — în afară d« 
lucrări de terasare, nivelare, 
periere $1 plantări de pomi — 
vom organiza cea mal mare 
bază cultural-sportivă recreati
vă din Capitală, cam de două 
ori cit actuala bază studen
țească, cu un club, terenuri de 
sport, bazine de înot șl o 
pistă nautică olimpică. Cît pri
vește zona a III-a, punctul 
Cernlca, ea va fl, probabil, cea 
mai pitorească.

— Prin ce anume ?
— Beneficiind, aici, de un 

cadru natural propice, vom a- 
menaja un „sat turistic" com
pus dlntr-o cabană turistică 
de circa 100 de locuri șl 12 că
suțe. Pentru sezonul de vîrf, 
cînd vom organiza tabere per
manente, ne-am propus șl a- 
menajarea unul camping din 
corturi. Alături de celelalte 
complexe turistice construite 
de către Consiliul popular, 
complexul turistic al tineretu
lui va fi un loc de recreare 
care, amplasat în apropierea 
orașului, dă viață unei dorințe 
mal vechi a bucureșteanulul. 
Tn încheiere, aș vrea să arăt 
că proiectarea obiectivelor tu
ristice este făcută de către ti
neri, membri al organizației 
noastre. ,

ȘT. GANESCU

Ziua mecanizatorului'1
Organizația U.T.C. de Ia 

I.A.S. „30 Decembrie", jude
țul Ilfov, in colaborare cu 
conducerea 
și comitetul 
organizat o 
torului". In 
acestei zile, 
treprinderii 
liză detaliată a participări! 
tinerilor mecanizatori Ia în
deplinirea la timp și in bune 
condiții a sarcinilor care 
le-au stat in fată. In conti
nuare, specialiști din Între
prindere au vorbit despre 
folosirea judicioasă a în
grășămintelor chimice și 
rezultatele 
rlrea producției 
avantajele 
salarizare 
tn muncă 
Programul 
asemenea, 
concurs

întreprinderii 
sindicatului, a 

„zi a mecaniza- 
prima parte a 
conducerea în- 

a făcut o ana-

judicioasă a 
chimice 

obținute în spo- 
agricole, 

noului sistem de 
«I cointeresare 

a mecanizatorilor, 
zilei a cuprins, de 

un interesant 
„Cine știe agricul-

La Brașov
vînătoarea
(Urmare din pag. I)

spunem că virsta sa este virsta 
cintecului, pur romantică.

Am dori sincer ca Mihaela 
Mihai, studentă a Conservato
rului din București să aibă 
sorți de izbîndă în obiectivul 
critic al juriului. Cine sini 
ceilalți concurenți ? Jacqueline 
Midinett din Elveția. Cîntă- 
reața cu nume de cintec. La 
televiziunea din Mănchen a- 
cum doi ani s-a prezentat cu 
melodia „Midi-Midinett". 
Crainica prezentatoare nepro- 
nunțînd clar numele, faptul a 
produs o dilemă publicului 
spectator, dar melodia s-a 
bucurat de otita popularitate 
incit i-au pus numele Midi
nett. Midinett nu este numai 
o cîntăreață, ceea ce a inter
pretat aseară era o compozi
ție proprie.

•*s*‘.,*s*s*s*s*saî*e*»*s*e*s*s*e*»*«*w*5v*e*»*s*»*«*s*s*s*s*s*»*s*s*»*s*s*s*«*ț*T*^T*s*sî5

a început
cerbilor • ••

Kaare Sundelin (Suedia) fl 
debutat la „voci noi" a casei 
de discuri Phillipps. După 
cum ați văzut este un cîntă- 
reț original, cu personalitate. 
Nu imită pe nimeni, deși îi 
place foarte mult Tom Jones, 
care interpretează balade din 
trecutul istoric. Studentă la 
Universitatea din Stockholm, 
Clair Cherryl concurentă din 
Anglia ș(-a aniversat virsta 
(19 ani) aseară pe scena Bra
șovului. Acel joc de scenă il 
are fiindcă a fost balerină în 
trupa regală de balet. Marga
rita Dimitrova, concurentă din 
Bulgaria, a cucerit publicul 
prin calitatea interpretării și 
timbrul său grav.

Stavro Shialis, simpaticul 
cipriot este îndrăgostit de cîn- 
tecele populare românești.

ciștlgă". Ia care au 
mecanizatori din 

ferme. întrebările 
particlpanților se

tură.
participat 
diverse 
adresate 
refereau la efectuarea diver
selor lucrări agricole, folo
sirea rațională a mașinilor 
agricole, cunoașterea nor
melor de tehnică și securi
tate a muncii etc. Prin răs
punsurile bune. temeinic 
documentate, s-au distins 
tinerii Declanu Gheorghe, 
FIuș Nfcolae și Dumitra Ion, 
cîștigătorii primelor trei 
locuri. „Ziua mecanizatoru
lui" s-a încheiat cu partici
parea tuturor mecanizato
rilor șl a familiilor acestora 
la spectacolul „Cursa 
șoareci", prezentat de 
Teatrul Ciulești la 
Palatului K.S.K.

OPREA EUGEN 
activist, 

subredacția județeană

i

PRIMIRE

Prin intermedinl televizorului MIRAJ
*»►

IN CĂUTAREA 
MICROSCOPULUI 

NEUTRONIC!
Oamenii de știință de Ia 

Institutul de cercetări nu
cleare din Dubna au reușit 
„să oprească" neutronii, 
prlnzîndu-i .,într-o capcană"
— a declarat, recent, acad. 
I. Frank, laureat al Premiu
lui Nobel. Este vorba de așa- 
numltii „neutroni ultrareci"
— particule care se depla
sează cu o viteză de aproxi
mativ 5 metri pe secundă și 
care posedă proprietatea de 
a fi reflectate de suprafețele 
anumitor substanțe.

Se știa, încă din anul 1954, 
că această proprietate a „ne
utronilor ultrareci" poate fi 
folosită pentru a-i păstra în
tr-un volum închis. Pînă 
acum, însă, nimeni nu a reu
șit să realizeze o astfel de 
„capcană de neutroni", ex
trem de necesară, dat fiind 
faptul că, prin sprijinul lor, 
se poate mări de mii de ori 
precizia anumitor măsură
tori. Același neutroni s-au 
dovedit, de asemenea, deose
bit de utili în studiul parti
culelor elementare.

In urmă cu cîteva 
luni, restaurantul 
lacto-uegetarian din 
Cluj (unitatea nr. 66) 
a fost complet reno
vat — gratie unor 
investiții de 400 000 
lei — transformîn- 
du-se intr-un local 
modern și plăcut, 
eu ornamente și 
mobilă din fier for
jat. In majoritatea 
timpului, insă. loca
lul este gol. Moti
vul : frigul. Proiec

tantul sistemului de 
încălzire (tehn. Cri- 
șan Ghedeon) a în
cercat aplicarea u- 
nul proced-eu nou 
care însă nu dă 
rezultate. Atît ?e- 
ful de proiect (arh. 
Mircea 
cit și 
întreprinderea 
șenească 
dări© 
Cluj 
nu au

Amitroaie) 
executantul, 

oră- 
de gospo- 

și construcții 
(I.O.G.C.C.), 

sesizat aceas-

• • •

tă defecțiune, 
adresa nr. 1051 
23 ianuarie 
I.A.P. — Someșul 
arată că „problema 
încălzirii a rămas 
nerezolvată, d i n 
care cauză desface
rea zilnică a scăzut 
în mod simțitor,/ Ur 
realizarea eficien
tei economice pen
tru rambursarea 
creditelor bancare 
nu se poate asigura" 
Pînă în prezent — 
cu toate acestea — ni
meni nu 
măsură 
pentru 
situației, 
va consumatori mai 
curajoși se încălzesc 
(mai bine zis, în
cearcă să se încăl
zească) la radiatorul 
electric așezat pe 
pervazul ferestrei...

a luat vreo 
concretă 

remedierea 
Jar cei citi-

sînt oaspeți în casa dv.

de 
către

CERBUL DE AUR“
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In laboratorul de fizică neu- 
tronică condus de scad. 
I. Frank a fost efectuată o 
Interesantă experiență pen
tru obținerea de neutroni 
ultrareci. Instalația creată în 
acest scop se compune din- 
tr-o țeavă curbată, cu supra
fața interioară extrem de 
bine șlefuită. După ce aerul 
a fost scos din această „cap
cană", neutronii rapizi au 
străbătut țeava fără să-l ur
meze conturul. Numai neu
tronii cu o viteză mai mică 
de 5,7 metri pe secundă s-au 
reflectat pe suprafața țevii 
j! au urmat sinuozitățile ei. 
El au fost captați și „siliți" 
să participe la experiențele 
cercetătorilor. S-a reușit 
păstrarea neutronilor în 
interiorul țevii timp de apro
ximativ 200 de secunde.

Potrivit declarațiilor acad. 
I. Frank, proprietățile neu
tronilor ultrareci nu au fost, 
pînă acum, aproape de loc 
studiate. Tn principiu, se știe 
că ei pot fl focalizați și, de 
aceea, este probabil ca, în 
viitor, să se realizeze o op
tică neutronică asemănătoare 
celei electronice — instru
mentul cel mai perfecționat 
Ie explorare a microcosmo
sului.

. Peteaua actuală a școlii superioare economice din țara noas
tră este dezvoltată, începînd din anul 1967'1968. într-o nouă 
forma de organizare, pe baza următoarelor principii : îmbina- 
,r!a.. ,bună,a Pregătirii economice generale cu cea de specia
litate, folosind in mai mare măsură tehnicile moderne de cal
cul și realizînd o mai strînsă corelare cu cerințele producției ; 
cuprinderea, ir. nomenclatorul de specialități, a unor direcții noi 
de pregătire (cibernetică economică, mecanizarea și automati
zarea calculului economic) ; diferențierea duratei de școlarizare 
după specificul specialităților — 4 ani la Economie generală, 
Economia industriei, Economia agriculturii, Contabilitate. Fi
nanțe—Bănci. Economia Comerțului interior. Economia comerțu
lui exterior și Merceologie ; 4 ani și jumătate la Statistică ; 
a ani la Mecanizarea și automatizarea calculului economic și 
Cibernetică economică.

Tn prezent, facultăți de studii economice există, în afară de 
Academia de studii economice din București, la universitățile 
din Craiova, Cluj. Iași. Timișoara.

Cifrele de școlarizare au crescut In ultimii ani și vor crește 
în continuare. Numărul studenților este astăzi de circa 7 300 Ia 
cursurile de zi și in jur de 5 200 la învățămîntul fără frecvență. 
In actualul an universitar, s-au organizat și cursuri serale.

La Academia de studii economice funcționează șase facultăți : 
Facultatea de economia producției, care grupează secțiile ce 
pregătesc economiști pentru industrie, construcții. traspor- 
turi și agricultură ; Facultatea de calcul economic și ciberne
tică economică, reunind secții înrudite (Statistică, Mecanizarea 
și automatizarea calculului economic. Cibernetică economică) ; 
Facultatea de comerț — cu secții „Comerț interior". „Comerț 
exterior și „Merceologie" ; Facultatea de finanțe ; Facultatea 
de contabilitate ; Facultatea de economice generală. De aseme
nea. au căpătat un profil de specializate corespunzător cele
lalte facultăți economice din tară.

Conținutul procesului de învățărnînt în școala noastră econo
mică superioară ține seama de imperativele impuse pregătirii 
de specialitate de numeroase discipline bazate pe matematică 
avînd o importanță ridicată pentru studierea fenomenului eco
nomic — planometria. statistica economică, econometria. ciber
netica economică — ca Si de pătrunderea metodelor matematice 
în celelalte discipline economice. în pregătirea viitorilor eco
nomiști disciplina de bază este economia politică. Planurile 
de învătămînt ale tuturor secțiilor includ, pe lîngă cursul de 
matematici aplicate la economie, cursul de calcul economic 
cu aplicații la ramura în care se specializează viitorul absol
vent și cursul de cibernetică economică. Pentru specialiști-pro- 
gramatori. planurile de învățărnînt cuprind ca discipline de spe
cialitate : echipamente de culegere, transmitere și prelucrare a 
datelor ; cibernetica economică ; calculatoare electronice : 
metode de calcul numeric ; calcul economic ; cercetări opera
ționale ; electronică ; electrotehnică ; mecanică tehnică ; orga
nizarea si conducerea unităților șl sistemelor de prelucrare a 
informației Se tinde astfel către un profil de economist-analist, 
un statistician modern care să dețină bogate cunoștințe mate
matice șl de tehnica calculului ia mașini mecanografice sau 
electronice, un economist-programator. un specialist cu mul
tiple disponibilități în contabilitatea activității economice, un 
cercetător al fenomenelor șl proceselor economice, înarmat cn 
toate mijloacele moderne de investigație și analiză în domeniul 
economiei, industriei, agriculturii, comerțului, finanțelor.

La Conservatorul „Ctprlan 
Porumbescu" din București a 
fost Inclus in programul de In- 
vățămînt al studenților un 
atractiv curs de cinematografie 
intitulat : ISTORIA ȘI TEO
RIA FILMULUI, A FILMULUI 
MUZICAL ȘI A MUZICII DE 
FILM. Deocamdată facultativ, 
cursul, Inițiat șl condus de re
gizorul Nlcolae Corjos de la 
Casa de filme București, susci
tă un deosebit Interes în rîn- 
dul studenților.

— Este un prim pas în ve
derea introducerii artei Ulmu
lui, ca disciplină de studiu, în 
Institutele de invățămtnt su
perior. Ar fl bine, după pă
rerea noastră, dacă acest în
ceput s-ar extinde șl te Arte 
plastice, la Arhitectură, pre
cum șl la facultățile de filo
logie din întreaga țară — ne 
spune lectorul Nlcolae Corjos.

[ffnema

• • • • •

CURS
DE CINEMATOGRAFIE

LA CONSERVATOR
— Cum se desfășoară acest 

curs ?
— Se organizează săptămînai 

și este frecventat de majorita
tea studenților de la Conserva
tor. Pentru prezentarea anumi
tor teme sînt Invitați regizori 
de film, operatori, compozitori 
șl critici. Pe lîngă acest curs, 
mai există și o grupă specială 
de studiere a artei filmului și 
a muzicii de film. Cele mai 
interesante referate sau studii 
sînt publicate în revista stu
denților din 
„Orpheu44.

— Se realizează
— Da, dar în 

(cursul durează 
primul an, studenții prezintă, 
obligatoriu, un studiu tratînd 
despre un film muzical sau 
muzica unui film. In al doilea 
an, se realizează filme scurte 
(5—10 minute), în care intere
sează nu atît fabulația, cît, mal 
ales, banda sonoră caracteri
zată prin muzică, efecte sono
re și zgomote.

conservator,

șl filme ? 
al doilea an. 
doi ani). In

ION PASAT

ROLLS ROYCE-UL GALBEN — 
rulează la Patria (orele 10 ;
12.45 ; 15,15 ; 18 , 20.30). PENTRU 
ÎNCĂ PUȚINI DOLARI — rulea
ză la Republica (orele 8 j 10 ;
12.15 i 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15) ;
București (orele 8,45 ; 11 ; 13,15 ;
16 ; 18,30 ; 21). PAȘA — rulează la 
Luceafărul (orele 9 ; 11 ; 13 ; 15 ;
17 ; 19 ; 21) ; Festival (orele 9 ; 11 ; 
13 ; 15 ; 17 ; 19 : 21). „...APOI S-A 
NĂSCUT LEGENDA" — rulează la 
Victoria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45) ; Floreasca (orele 9 ;
11.15 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 i 20,30). CU
ȚITUL ÎN APĂ — rulează la Cen
tral (orele 9 ; 13 ; 15 ; 19) ; VIAȚA 
LUI MATEUS — orele 11 ; 17 ; 21). 
PENSIUNE PENTRU HOLTEI — 
rulează la Lumina (orele 9—15,45 ; 
în continuare 18,15 ; 20,45) ; Dru
mul Sărit (orele 15 ; 17,30 ; 20). A- 
Uf ST PA MINT ESTE AL MEU — 
rulează la Doina (orele 9—10 pro
gram pentru copii, 11,30 ; 13,45; 16 ;
18.15 ; 20,30 ; Lira (orele 15,30 ; 18 ; 
20,15). UN OM PENTRU ETERNI
TATE — rulează la Union (orele
15.30 ; 18 ; 20,30). Sîmbătă orele 18 
program de desene animate ; Mio
rița (orele 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 
20,30). PROGRAM DE FILME DO
CUMENTARE IN PREMIERA — 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9-21). PIANELE MECANICE — 
rulează la Feroviar (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 : 18,15 ; 20,45) ; Excel
sior (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30) ; Modern (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45). RIO 
BRAVO — rulează la Grivlța (ore
le 9,30 ; 12,45 J 16,15 | 19,30) ; Glo
ria (orele 9,30 ; 12,45 : 16,15 ; 19,30). 
PRIMĂVARA PE ODER — rulea
ză la înfrățirea (orele 15,15 ; 17,45 ; 
20). UN DELICT APROAPE PER
FECT ! — rulează la Buzești (o- 
rele 15,30 ; 18) ; DARCLEE (orele 
20,30). EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN — rulează Ia Dacia 
(orele 9,30—15,30 în continuare t

18 ; 20,30) ; Gluleștl (orele 15,30 | 
18 ; 20,30). MARELE ȘARPE — ru- 
lează la Bucegi (orele 9 ; 11,15 ; 
13,3G ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Arta (ore
le 9,15—14,30 în continuare ; 16,15 ; 
18,15 ; 20,45), FALSA LIRA DE 
AUR — rulează la Unirea (orele 
15,30 ; 18) ; MAGAZINUL DE PE 
STRADA MARE (orele 20,30). A- 
VENTURILE LUI TOM SAWYER, 
MOARTEA LUI JOE INDIANUL 
— rulează la Ferentari (orele 
15,30 ; 19). MADE IN ITALY — 
rulează la Moșilor (orele 15,30 ; 
18 ; FALSTAFF orele 20.30" ; Co- 
trocenî (orele 15,30 ; 18) ; STRIGA
TUL (oreJe 20,30). BUNA ZIUA 
CONTESA — rulează la Melodia 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) ; Tomis (orele 9,30—13,30 în
continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Fla
mura (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30). FELDMAREȘALA ru
lează la Volga (orele 9—13,30 în 
continuare ; 15,45 ; 18 ; 20,30). PLA
NETA MAIMUȚELOR - rulează 
la Viitorul (orele 15,30 ; 18) ; LA 
ORA CINCI DUPĂ AMIAZA (ore
le 20,30) ; BECKET — rulează la 
Auroia (orele 10 ; 13,30 ; 16,30 ;
19.30) . URLETUL LUPILOR — ru
lează Ia Popular (orele 15,30 ; 18) ; 
A TRECUT O FEMEIE (orele
20.30) . ÎNȚELEPTUL DE PE MUN
TELE BLESTEMAT — rulează la 
Munca (orele 16—18) ; COLINA 
(orele 20,30). CĂDEREA IMPERIU
LUI ROMAN — rulează la Flacăra 
(orele 15,30 — 19). PRINȚESA — 
rulează la Vltan (orele 15,30 ; 18) ; 
COLIVIE PENTRU DOI (orele 
20,30). SAMURAIUL — rulează la 
Rahova (orele 15,30 ; 18). IN ORA
ȘUL „S“ (orele 20,30). LUSTRA
GIUL — rulează la Progresul (ore
le 15,30 ; 20,30) ; REBUS MIRACU
LOS (orele 18). JUDOKA, AGENT 
SECRET — rulează la Pacea (orele 
15,30 1 18,30 ; 20,15). PANTOFUL
CENUȘARESEI — rulează 
Crîngașl (orele 15,30 : 18 ;
DRAGA BRIGITTE — rulează 
Cosmos (orele 15,30; 18 j 20,15),

tciilfii
Opera Română 1 GISELLE, ora 

19,30 ; Teatrul de Operetă : MY 
FAIR LADY, ora 19,30 ; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : IDIOTUL, ora 19,30 ; 
Teatrul Național ,,T. L. Caragiale 
(Sala Studio) : TRAVESTI, ora 
19,30 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Sala Schitu Măgureanu) : 
PHOTO FINISH, ora 20 ; Teatrul 
de Comedie : UCIGAȘ FĂRĂ SIM
BRIE ora 20 ; Teatrul Mic : OFI
ȚERUL RECRUTOR, ora 20 ; Tea
trul „C. I. Nottara" (Bd. Maghe- 
ru) : ECHILIBRUL FRAGIL, ora 
19,30 ; Teatrul „C. I. Nottara" (Sa
la Studio) : CIND LUNA E AL
BASTRA, ora 20 ; Teatrul Giu- 
lești : MEȘTERUL MANOLE, ora 
19,30 ; Teatrul B. Șt. Delavrancea : 
DOAMNA DE LA MAXIM, ora 20 ; 
Teatrul Evreiesc de Stat : DIBUK, 
ora 20 ; Studioul I.A.T.C. „I. L. 
Caragiale" : VISUL ; GUIERNICa 
(premieră), ora 19,30 ; Teatrul „I. 
Creangă" : ADRESANȚII NECU- 
NOSCUȚI, ora 15,30 ; Teatrul Țăn
dărică (Calea Victoriei) : ȘORICE
LUL ȘI PĂPUȘĂ, ora 17 ; Tea
trul Țăndărică : SPECTACOL
NOCTURN : EMIL BOTTA ȘI NI
CKY WOLCZ, ora 21,30 ; Teatrul 
Țăndărică (str. Academiei) : A- 
VENTURILE LUI PLUM-PLUM, 
ora 17 ; Teatrul satiric muzical 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : CA
FEAUA CU LAPTE DE ADIO, 
ora 19,30 ; Sala din Calea Victo
riei 174 ; VARIETĂȚI PE PORTA
TIV, ora 19,30 ; Ansamblul artistic 
al U.G.S. SELECȚIUNI ’68, ora 
20 ; Circul de Stat : CIRCUL ARE 
CUVINTUL, ora 19,30.

mână. Gramatică (clasa a VIII-a) 
• 16,00 — Campionatul mondial de 
hochei pe gheață (giupa B) Româ
nia — Norvegia • 17,30 — Telex 
TV. • 17,35 — Pentru elevi. Con
sultații la fizică (clasa a XH-a). 
Tema : Structura corpusculară a 
luminii (Efect fotoelectrlc șl efect 
Compton). • 18,05 — Limba rusă. 
Lecția a 44-a • 18,30 — Studioul 
pionierilor ■ 19,00 — Telejurnalul 
de seară • 19,30 — „La zi". Timp, 
ritm, dezvoltare. Prezintă conf. 
Vladimir Treblcl șl dr. Mlhal De- 
metrescu. • 19,45 — „Bucureștiul 
în alb" — reportaj filmat • 20,09
— Festivalul internațional de mu
zică ușoară „Cerbul de aur" Bra
șov — 1969. • Concurs de Inter
pretare (ID. Participă : Renate 
Kern — R. F. a Germaniei, Grant 
Frazer — Anglia, Renata Pacclni
— Italia, Julio Iglesias — Spania, 
Luminița Dobrescu, România, Ja
nos Koos — Ungaria, Charlotte 
Lesly Aiello — Luxemburg. • Re
citalul în afară de concurs susți
nut de Tereza Kasovlja șl Udo 
Jtirgens. — In pauză : Din culisele 
festivalului • 23,00 — Telejurnalul 
de noapte.

PROGRAMUL II

TV. a 20,05 — 
simfonic. In program : • 
pentru orchestră de coar- 
Paul Constantlnescu. • 
pentru harpă șl orches-

te
20,15), 

la

PROGRAMUL I
• 11,00 — Limba germană. Lec

ția a 45-a (reluare) • 11,30 — Pen
tru elevi. Consultații la limba ro-

• 20,00 — Telex
Concert 
Concert 
de de 
Concert
tră în SI bemol major de Hăndel. 
Interpretează orchestra simfonică 
a Radioteleviziunii. Dirijor : Hen
ry Selbing. Solistă : Martine Ge- 
liot — Franța • 20,50 — Film do
cumentar : „Orizonturi" — reali
zat de Studioul de Televiziune 
București • 21,05 — Film artistic : 
„O femele excentrică" — cu Judy 
Halliday și Jack Lemmon. Premie
ră pe țară • 22,30 — Seară de ba
let

Copiii, iarna 

și arta

Cum arată terna, In viziunea 
micilor artiști al penelului f 
Un răspuns 1a această Între
bare vi-1 poate oferi expoziția 
de pictură și desen pe tema 
„Iarna văzută de copil", des
chisă în municipiul Tr. Severin. 
După cum ne comunică, într-o 
corespondență, tov. Ion Șer- 
ban, cel 25 de elevl-artlștl 
prezintă aici peste 100 de ex

ponate.

• ••••••••••

La cluburile tineretului
din București

Ateneul Tineretului (sectorul I) : 
„Joia tineretului" cu formația 
„Entuziaștii" — ora 17.

Unlversal-CIub (sectorul III) : 
„Bitmurl românești" — seară dis
tractivă cu formațiile de muzică 
șl dansuri populare ale clubului 
șl orchestra de ghitare electrice 
„Amiral" — ora 17.

Clubul Elevilor (sectorul IV) : 
„Mărțlșoare... mărțlșoare", cu 
Gionl Dlmltrlu, Petre Guști și or
chestra de ghitare electrice 
„Apollo" — ora 17.

Tehnlc-Club (sectorul V) : Ex
punerea „Instaurarea primului 
guvern democratic din Istoria Ro
mâniei — moment de mare însem
nătate Istorică", urmată de un 
spectacol muzlcal-coregraflc al 
formațiilor clubului — ora 16.

Modern-Club (sectorul VIII) : 
„Un dans... și primii ghiocei" — 
spectacol al cercului de balet al 
clubului — ora 18,30.

Casa de cultură a studenților 
din București

• Sala mică — ora 19 : „pictori 
celebri — Matisse" (film pe 16 
mm.) • Sala mare — ora 20 : Por
tret cinematografic — „Peter 
O’TolIe". Prezintă Eugen Comar- 
nescu. Urmează filmul artistic 
„Cum să furi un milion". • Stu- 
dent-Club — ora 20 : Orchestra 
„Mondial" șl „Al șaselea episod 
cu... alternanțe" (spectacol de ba
let modern șl poezie). Interpretea
ză Simona Ștefănescu, Adina Ce
zar șl George Țârnea. Regia B. 
Roman.
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ANCHETA
NOASTRĂ

Ce înseamnă
A FI UTECIST

Poate că una din însușirile cele 
mai semnificative, de fapt o re
zultantă a tuturor însușirilor care 
compun portretul politic și mo
ral al unui utecist, este aceea a 
exemplului personal. însuși Statu
tul U.T.C. subliniază cu precădere 
necesitatea ca tînărul care a fost 
investit cu titlul de membru al 
U.T.C., și deci „activează în 
una din organizațiile sale și în
deplinește hotărîrile Uniunii Ti
neretului Comunist", să se con
stituie fără întrerupere într-un 
exemplu demn de urmat în mun
că și în învățătură, să lupte neo
bosit pentru înfăptuirea politicii 
partidului, să.și ridice permanent 
nivelul profesional și politic, să

Calitatea de membru al 
U.T.C., este de la sine înțe
les, nu presupune doar exis
tența potențială a unor însu
șiri, afirmarea lor doar pe 
plain teoretic, abstract. Ele 
trebuie să aibă o existență 
concretă, palpabilă, să se ma
nifeste în orice împrejurare. 
Zi de zi, utecistul trebuie să 
facă dovada trăsăturilor sale, 
intervenind alături de tova
rășii săi în rezolvarea pro
blemelor ce frămîntă colecti
vul. Iar această intervenție 
trebuie să întrunească, la rîn- 
d său, anumite atribute : 
să Ue sinceră, să fie gindită, 
să fie adecvată. Și promptă, 
mai ales.

Combativitatea — una din 
componentele calității de 
membru al U. T. C. — are, 
fapt recunoscut, rezultate 
mult mai vizibile în îndrep
tarea lucrurilor atunci cînd 
se declanșează imediat, cind 
aoționează operativ, în con
textul împrejurărilor care o 
reclamă. Se mai întîmplă, 
însă, și In unele organizații 
ale municipiului nostru ca 
unii tineri să aștepte aduna
rea generală sau vreo altă șe
dință pentru a-și dovedi 
combativitatea. De cele mai 
multe ori efectul intervenției 
este înjumătățit din această 
pricină. Combativitatea nu 
trebuie să se manifeste doar

sub forma unor intervenții 
sporadice, oricît de intransi
gente ar fi. Crearea atentă, 
fără întrerupere, a unui cli
mat de combativitate este 
singurul mod care duce . la 
rezultatul educativ maxim. 
Iar lucrul acesta nu se.poate 
obține dccît prin cultivarea 
în rindul colectivului a unui 
comportament corespunzător, 
printr-un exercițiu perma
nent, prin apelul insistent la 
situațiile concrete care oferă 
un asemenea prilej, antrenîn- 
du-se tinerii la o viață de 
organizație care să posede ea 
însăși, în chip evident, aceas
tă trăsătură. adică să fie 
combativă.

M-aș opri Ia un exemplu, 
cel al organizației U.T.C, de 
la centrala electrică a Com
binatului de celuloză și hîr- 
tie. Nu de mult, de pildă, un 
tinăr din secție a avut o ati
tudine necorespunzătoare, fa
ță de maistrul său. Uteciștii 
de aici n-au așteptat aduna
rea. Nu s-au formalizat in 
convocatoare. Au luat cazul 
în discuție imediat, la ieșirea 
din schimb. Fiecare tînăr a 
simțit nevoia să-și spună pă
rerea, să-și manifeste, cu alte 
cuvinte, combativitatea. Fără 
îndoială, nu oricind și nu ori
cine simte această nevoie. 
Dar ea se poate forma. In 
cazul tinerilor acestora ea s-a 
format și continuă să se for
meze datorită exercițiului la 
care îi antrenează organiza
ția. procedînd astfel ori de 
cîte ori a fost nevoie. Așa 
ar trebui să procedeze fleca
re organizație. Fiindcă dobîn- 
direa de către tineri a com
bativității este un cîștlg e- 
norm pentru colectiv, Dentru 
organizația însăși. O dovadă 
ar putea-o constitui un exem- 

i pin tot de la același combi
nat. Adunarea de alegeri a 
organizației de la cartoane 
era amenințată la un moment 
dat de formalism și superfi
cialitate. Cei cîțiva membri 
al biroului crezuseră că pot 
trece ușor peste unele defi
ciente. S-au înșelat însă. Ti
nerii n-au acceptat compro
misul. Deși și ei s-au recu
noscut vinovati într-un fel. 
n-au nregetat să critice, să 
ia atitudine, să analizeze în 
modul cel mai serios lucru
rile pe care darea de seamă 
le cam escamotase. Și bine 
au procedat. Activitatea din 
urczent a organizației este 
cea mai bună dovadă a ceea 
ce se poate realiza cînd tine
rii manifestă combativitate, 
cînd iau pozjtie cu prompti
tudine și maturitate. Cînd 
procedează, cu alte cuvinte, 
ca uteciști.

CONSTANTIN 
N. CONSTANTIN 

secretarul Comitetul- 
municipal Brăila 

al U.T.C.

ÎN MUNCĂ • ÎN VIATA DE 0R6ANÎZATÎE SECRETELE „LONGEVITAJII
UTILAJELOR

dovedească o înaltă corectitudine 
și ținută morală în societate și 
familie. Toate aceste trăsături pe 
care tînărul trebuie să le aibă în 
mod firesc, odată ce i-a fost în
deplinită dorința de a intra în 
rîndurile organizației, pot fi ex

ARGUMENTUL
EXEMPLULUI

PERSONAL
primate scurt și cuprinzător în 
numai două cuvinte: exemplul 
personal.

M-aș referi, așadar, la exemplul 
pe care trebuie să-l ofere un ute
cist nu în mod ostentativ, prin 
acte ieșite din comun sau în si
tuații deosebite, ci la exemplul 
acela cotidian, la locul de muncă 
sau în afara întreprinderii, evi
dențiat prin însuși modul de 
comportare a tânărului în viața de 
toate zilele. In întreprinderea 
noastră sînt multe asemenea ca
zuri. Dacă l-aș aminti, de pildă, 
numai pe Gheorghe Baciu, pe 
care noi îl cunoaștem foarte bine. 
A absolvit cursurile de calificare 
în mpseria de strungar anul tre
cut, în întreprinderea noastră ; era 
de pe atunci considerat printre

Noua țesătorie de mătase Victoria din Iași este una din cele mai mari și moderne din Europa. In prima etapă ea va produce 
6 milioane m.p. țesături mătase pe an, iar în final 10 milioane m.p. țesături anual

Foto: AGERPRES

• •••••••••
— Interesul statornic, pa

siunea pe care o dovedesc și 
tinerii din orașul nostru pen
tru cunoașterea problemelor 
politice, a evenimentelor 
complexe care caracterizează 
societatea contemporană și, 
evident, datoriile ce-i revin 
organizației noastre, ne-au 
îndemnat — ne declara to
varășul Constantin Nichita, 
locțiitor al secretarului Comi
tetului municipal Bacău al 
U.T.C., să înscriem la loc de 
frunte în preocupările noastre 
găsirea de noi și noi moda
lități, îmbunătățirea perma
nentă a formelor prin care 
să venim în sprijinul tineri
lor. In diversificarea fi îm
bogățirea acestor forme, în 
sporirea gradului lor de a- 
tractivitate și eficiență, pre
ciza interlocutorul nostru, 
propunerea înființării unui 
club de informare destinat 
unui gen de manifestări dis
tincte a întrunit aprecieri ge
nerale, concentrînd asupra sa 
atenția majorității tinerilor 
din municipiul nostru. Nume
le său, MERIDIAN-CLUB, 
sugerează într-un fel profilul 
problematicii căreia își pro
pune să-i răspundă. Este se
diul unei activități de infor
mare politică și cultural- 
științifică, profil care permite 
incursiuni pline de noutăți 
într-o sferă destul de largă de 
probleme. E un fel de revis- 
tă-orală, care dialoghează pe 
viu și dă răspunsurile pe loc.

— Știm că despre acest club 
s-a vorbit fi la Conferința or
ganizației municipale U.T.C. 
Bacău, propunerea înființării 
lui fiind cuprinsă, de altfel, 
în programul de activitate a- 

meseriașii buni, iar el, prin stră
dania sa neîntreruptă de a nu ră- 
mîne în urma propriei meserii, 
prin locul al doilea pe care l-a 
obținut la etapa județeană a „O- 
limpiadei strungarului", n-a dez
mințit această impresie, ci dim

potrivă, a dovedit o seriozitate și 
o perseverență demne de urmat. 

Dar tineri ca el mai sînt în 
fabrica noastră, Peterfi Albert, de 
pildă, sau Vajda Arpad, sau Va- 
sile Jucan, Dumitru Teodor, 
Gheorghe Boer, Karoly Ferenca, 
Vaier Turcu — iată numai cîțiva 
și fiecare este în felul său un 
exemplu și pentru cei din jur. Aș 
spune chiar, fără să greșesc deloc, 
că cei mai mulți dintre cei aproa
pe cinci sute de uteciști ai fa. 
bricii sînt asemenea exemple de 
comportare în muncă și după a- 
ceea, în afara orelor de pro
gram.

Ceea ce nu mai poate prilejui 
afirmații la fel de îmbucurătoare 
și categorice este modul în care 
organizația U.T.C. din întreprin

• •••••••• • •

Audoptat cu acest prilej, 
trecut mai bine de două luni 
de atunci. Cîte „dialoguri" au 
avut loc în cadrul clubului 
și cum au fost primite de ti
neri ?

— Clubul e abia la în
ceput, n-a avut loc decît o 
întîlnire cu un ziarist de la 
Agerpres, la care au pârtiei-

DE INFORMARE POLIEICĂ
pat vreo 200 de tineri. In 
cele aproape trei ore, cît a 
durat dialogul, s-a întreprins 
o adevărată călătorie pe iti- 
nerariul unora din cele mai 
de seamă evenimente inter
naționale. Vreau să subliniez 
în mod deosebit faptul că în 
tot timpul desfășurării întîl- 
nirii, tinerii participanți au 
format un public pasionat, 
participant activ la stabilirea 
temelor de discuție.

Adăugind la cele aflate de 
la tovarășul Constantin Ni- 
chita propriile noastre con-

dere face cunoscut exemplul lor. 
Organizațiile U;T.C. ie mulțu
mesc, din păcate, de multe ori, 
cu simpla enumerare a lor la 
capitolul „pozitiv" și atenția cea 
mai mare cade apoi asupra celor
lalți, asupra tinerilor care le mai 
fac greutăți. Puține sînt organi
zațiile care să apeleze în mod 
consecvent la exemplul celor mai 
buni uteciști, pentru a-1 trans
forma într-un adevărat argument, 
cultivîndu-1 cu mai multă aten
ție, „descifrîndu-1" pe planul con
cret al metodelor și procedeelor, 
ceea ce ar completa fericit acțiu
nea de criticare, de trezire la 
realitate a celor ce se abat de 
la normele jnuncii. Noi înșine, 
trebuie să recunosc, în direcția 
îmbunătățirii disciplinei la locul 
de muncă, care prezintă încă des
tul de multe puncte nevralgice, 
acționăm mai mult prin luarea 
în discuție a celor în cauză, che
marea lor în fața comitetului etc., 
iar pe cei care ne-ar putea ajuta • 
în mod real prin forța de înrîu- * 
rire a exemplului lor, continuăm 
să-i privim de la oarecare dis- • 
tanță, mulțumiți doar că nu ne 
„ridică probleme’.

Do aceea mi se pare că, oda. 
tă ce admitem importanța acestei 
trăsături în complexul de factori 
care definesc calitatea de membru 
al U.T.C., trebuie să-i și acordăm 
atenția cuvenită pentru a-i impri
ma o valoare practică, de mare 
utilitate în viața organizației, fo
losind exemplul personal al celor 
mai buni uteciști drept un în
demn permanent, adresat tuturor 
membrilor organizației.

GHEORGHE ORZA 
secretarul comitetului U.T.C, 

al Întreprinderii 
Metalotehnica“-Tîrgu Mureș
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statări, încercăm să reconsti
tuim imaginea noului club al 
tinerilor din orașul Bacău. A 
fost primit, în adevăr, cu in
teres. Are încă de pe acum 
numeroși prieteni în rindul 
muncitorilor, studenților fi e- 
levilor din oraș. Dar, dacă ne 
vom referi la modul cum îfi 
desfășoară clubul activitatea,

dem vedea că, de fapt, din
colo de denumire și de acea 
primă și ultimă întîlnire care 
a avut loc, sînt încă multe 
lucruri care așteaptă să fie 
puse la punct. Deocamdată, 
clubul nu și-a descoperit o 
sală ca să-l găzduiască, deși 
Casa de cultură a sindicate
lor din oraș dispune de un 
spațiu adecvat. Nu a fost 
constituit, de asemenea, un 
colectiv care să-i coordoneze 
activitatea. Atunci cine să în
treprindă sondaje în rîndul 
tinerilor asupra problemelor

Maria Totoianu lucrează în 
Fabrica de confecții — Cra
iova numai de un an. Timp 
suficient pentru a dobîndi 

stima colectivului 
Foto : O. PLECAN
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ce vor sta la baza viitoarelor 
întîlniri, cine să stabilească 
invitații, cine să discute cu 
ei, cine să se ocupe, cu alte 
cuvinte, cu amănuntele orga
nizării fiecărei întîlniri ? Sau 
se scontează, în continuare, 
pe o frecvență rară a acesto
ra — să zicem una la două 
luni, ca pînă acum ?

Comitetul județean U.T.C., 
aflat doar cu un etaj mai sus, 
în aceeași clădire, trebuie să 
dea comitetului municipal o 
mînă de ajutor. Intre altele, 
ar fi putut să ofere exemplul 
unor experiențe asemănătoa
re existente în cuprinsul ju
dețului. Nu mai departe, în 
municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. Și aici există un 
club asemănător. Numai că, 
spre deosebire de cel de la 
Bacău, acesta are o activi
tate permanentă datorită fap
tului că aici comitetul muni-

Cînd autoritatea adunării

generale este știrbită
(Urmare din pag. I)

rativei de a-și spune părerea, de 
a-și aduce contribuția la elabora
rea hotărîrilor ce privesc colec
tivitatea.

Ceea ce a zdiuncinat și mai 
mult încrederea în cei ce veni
seră să ajute pe cooperatori în 
buna desfășurare a adunării lor, 
a fost tocmai superficialitatea 
cu care au fost ascultați, atunci 
cînd s-au referit la modul ne
principial de muncă al consiliu
lui de conducere. Uzînd de 
exemple mai mult decît convin
gătoare, numeroși vorbitori au 
arătat că nesocotirea hotărîrilor 
adunării generale, 
prem al 
consiliu și 
ședințe, a 
în ultima 
cu grave 
consolidării 
perativei lor agricole. Au fost 
aduse critici argumentate la 
adresa brigadierilor. „Oameni
lor nu Ii s-a atribuit retribuția 
suplimentară ce li se cuvenea — 
au amintit majoritatea vorbitori
lor — în schimb conducerea a 
avut grijă

ca for su- 
cooperativei, de către 
mai ales de către pre- 
devenit — mai ales 
vreme — o practică 
repercusiuni asupra 

economice a coo-

„."ă să și-o încaseze". 
„Loturile individuale — a ară
tat cooperatorul Dumitru Fliu 
— numai președintele le știe 
soarta". „Conducerea a dovedit 
că nu prea are gîndul la trebu
rile cooperativei — a spus coo
peratorul Petre Șerban. Avem 
o sumă de grîne din care am 
putea iriga, dar pentru că n-a 
existat suficientă preocupare 
avem amenajată o suprafață cu 
mult sub posibilități.
spus-o 
ba".

Alți

Noi am 
de multe ori, dar degea-

vorbitori au criticat fap-
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U.T.C. a căutat printre 
de tineri din oraș, in- 

cercetători, profesori, 
cărora le-ar place să 
organizatorii unor ac- 
specifice. Unul din 

a fost ales președintele

cipal 1 
miile 
gineri, 
pe cei 
devină 
tivități 
aceștia 
clubului. De aici încolo, ini
țiativa a aparținut în între
gime colectivului de tineri 
care conduc activitatea nou
lui club. A avut loc o întîl
nire cu redactori ai revistei 
„Cronica" din Iași. Pe agen
da clubului se află înscrisă o 
viitoare întîlnire cu redactori 
ai revistei „Magazin istoric". 
Se poate vorbi do perspecti
va unei activități bogate, mu
nicipiul fiind sediul unei dez
voltate industrii chimice, unde 
lucrează numeroși specialiști 
cu înaltă calificare. Savanți și 
cercetători de prestigiu, mem
bri ai Academiei R.S.R., sînt 
oaspeți obișnuiți ai orașului 
de pe Trotuș. Mulți dintre 
specialiștii combinatelor, care 
călătoresc peste hotare, au 
posibilitatea să împărtășească 
nemijlocit tinerilor din cele 
văzute în diverse țări ale lu
mii, impresii 
țile politice, 
rale, artistice 
ridiane.

Și tocmai
pării tinerilor deveniți orga
nizatori ai propriilor activi
tăți, clubul de informare din 
municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej își desfășoară sta
tornic inițiativele. „Meridian- 
club" n-are decît să-i urmeze 
exemplul.

despre realită- 
sociale, cultu- 
de pe alte me-

datorită partici-

C. NANCU

țVrmar* <fin pag. 1)
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Franc vă poate spune mul- 
această direcție.
loc să vorbească el, secre

tarul, a preferat să ne pună Ia 
dispoziție dovezi și documente. 
Făcînd o trecere în revistă a a- 
cestora, am putut consemna o 
preocupare sistematică și îndelun
gă a organizației U.T.C. pentru 
ca toți tinerii să-și îngrijească 
mașinile cu care lucrează. De o 
mare eficiență s-a dovedit între
cerea organizată între cele trei 
grupe U.T.C. intitulată „Mașina 
cea mai bine întreținută". Un 
colectiv care pe lingă numeroși 
tineri cuprinde și muncitori vîrst- 
nici, cu experiență, supraveghea
ză activitatea fiecărui utecist, în
registrând asemenea unui seismo
graf orice abatere de la normele 
de întreținere și exploatare a ma
șinilor. După un interval de timp, 
de observație, pe fiecare mașină 
s-a atașat o plăcuță de culoare 
roșie sau neagră (după caz) cu 
inscripția : „Mașină bine întreți
nută" sau „Mașină rău întreținu
tă". Acțiunea are un caracter 
permanent și se desfășoară cu 
mult succes de mai bine de un 
an. Dacă la început plăcuțele ne
gre erau la fel de numeroase ca 
și cele roșii, acum ele nu mai 
pot fi întâlnite decât în cîteva 
locuri, la mașinile pe care lucrea
ză tinerii amintiți mai sus.

In practica comitetului U.T.C. 
a intrat și organizarea unor rai- 
duri-anchetă în care sînt urmă
rite mai multe aspecte ale acti
vității tineretului în producție. 
Ultima acțiune de acest fel, des
fășurată la 15 ianuarie sub con

tul că nu s-a ținut o evidență 
riguroasă a. produselor vândute 
pe piață, direct de către coope
rativă și nici a destinației pe 
care au luat-o banii încasați ; 
în acest sens multe din criticile 
aduse au vizat și pe tinerii Ma- 
rioara Neață, șefă contabilă, 
brigadierii Ion Badea, Alexandru 
Dincă, Maria Nicolae. „La noi 
în conducere, nu există principi
alitate — a subliniat în nenu
mărate rânduri Constantin Mi
trei, secretarul comitetului de 
partid pe cooperativă. Pînă cînd 
această conducere nu va fi 
schimbată, nu vom reuși să ne 
redresăm și, acum este cel mai 
potrivit moment ca să hotărîm 
pe cine alegem".

Aprecierile oamenilor au fost pe 
deplin îndreptățite. Dacă ne refe
rim fie și numai la indicatorul 
„valoarea zilei-muncă", care, în 
final exprimă eficiența muncii 
tuturor membrilor, scăderea pe 
care a înregistrat-o, de la 36 lei 
cît ajunsese în 1966 la 24 lei 
în 1967, la 23 lei în 1968 și la 18 
lei planificată pentru 1969, este 
un argument solid pentru care 
oamenii au solicitat alegerea unui 
alt consiliu de conducere în frun
tea căruia să fie ales un pre
ședinte destoinic. Amenințările 
repetate ale vicepreședintelui U- 
niunii... — „în cazul cînd vei 
continua să faci aprecieri critice 
nefondate (? !) la adresa conduce
rii cooperativei voi fi nevoit să 
te poftesc afară" — a viciat at
mosfera de lucru a adunării, a 
lipsit pe mulți cooperatori de 
dreptul de a-și spune deschis pă
rerea, de a discuta lipsurile, ne
ajunsurile și măsurile ce trebuiau 
luate. In acest climat, era limpe
de că adunarea nu-și putea atin
ge scopul propus. Dar pentru că 
făcuseră propunerea să fie schim
bat președintele și ceilalți mem
bri ai consiliului de conducere, 
tovarășul Coman și-a făcut... da
toria, consultând adunarea : „Sîn- 
teți pentru actualul președinte al 
cooperativei ?“ și au ridicat mî- 
na cîțiva. „Sînteți împotrivă ?" 
au ridicat mîna alți cîțiva. 
Lipsa de interese pentru a- 
cest punct al ordinei de zi era 
o consecință firească a modului 
în care se desfășurase pînă atunci 
adunarea, cînd oamenii spuneau 
una și cei din prezidiu, în numele 
lor, hotărau alta. Dar abținerea 
în masă, nehotărîrea care, firesc, 
impunea o dezbatere lărgită, a 

Fertilizarea solului la ferma Domnești a I.A.S. Dudu, județul Ilfov
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ducerea inginerului Emil Vînăto- 
ru, șeful comisiei de pregătire 
profesională a tineretului, a avut 
ca temă „Disciplina tinerilor în 
producție", unul dintre aspecte
le studiate fiind și modul de în
treținere a mașinilor. Aspectele 
culese au fost aduse la cunoștin
ța tuturor tinerilor prin interme
diul stației de radioficare și a a- 
fișelor fulger expuse în mai mul
te puncte ale halei. Programul de 
activitate cuprinde la acest capi
tol și alte interesante acțiuni. 
Menționăm cele două întîlniri 
prevăzute: una cu frezorul Va
ier Stăvaru și strungarul Ion 
Koptzi, muncitori cu multă ex
periență și vechime în întreprin
dere, ultimul dintre aceștia frun
taș de cinci ani consecutiv în în
trecerea socialistă, și o altă întîl
nire cu tovarășul Alexandru 
Pocol, directorul uzinei. Tema 
centrală a discuțiilor — impor
tanța disciplinei la locul de mun
că, atenția și grija ce trebuie a- 
cordată mașinilor, descifrarea „se
cretelor" care asigură mașinilor 
un record în materie de longe
vitate.

Am enumerat aceste acțiuni 
din programul de activitate din 
dorința de a evidenția prompti
tudinea cu care organizația 
U.T.C. intervine pentru găsirea 
soluției unor probleme reale care 
frămîntă secția. Mihai Frank, se
cretarul U.T.C., este un bun cu
noscător al fiecărui tînăr („de 13 
ani — ne spune cu vădită mîn- 
drie — lucrez în uzină, iar de 
10 ani sînt secretar al comitetu
lui U.T.C."). Este fără îndoială 
și aceasta o explicație a rezulta
telor de care aminteam.

fost luată drept aprobare — cu 
ce drept ? — pentru menținerea 
în funcție a lui Gheorghe Alecu. 
Cînd însă se anunță că președin
tele nu va fi schimbat, în sală 
izbucnește nemulțumirea. Un 
cooperator, luînd cuvîntul, în
cearcă să spună că nu s-a apre
ciat just numărul voturilor 
deoarece „pentru" au fost doar 
cîțiva. Intervenția vicepreședinte
lui de la Uniunea județeană îi 
determină însă pe cooperatori să 
părăsească adunarea care a și fost 
declarată încheiată... „atingîndu-și 
scopul", a ținut să precizeze to
varășul Coman, pentru ultimii oa
meni ce se îndreptau spre ieșire.★

Ulterior, am avut o discuție cu 
tovarășul Constantin Coman, vi
cepreședintele uniunii județene, 
care condusese adunarea. „Pre
ședintele Alecu este foarte cinstit, 
ne-a spus dînsul. De asta am și 
susținut (! I) realegerea lui". Ni 
s-a argumentat că, avînd acasă 
tot ce-i trebuie, el nu este tentat 
să ia (adică să fure de la coope
rativa agricolă) nici cît negru sub 
unghie. Se poate, nu-i contestăm 
cinstea, dar este oare aceasta sin
gura calitate ce se cere unui pre
ședinte de cooperativă ?

Singura în măsură să hotărască 
asupra întregii activități — eco
nomice, financiare și organizato
rice — a cooperativei, este, așa 
cum clar definește statutul, adu
narea generală, dezbaterea și a- 
probarea programului de dezvol
tare a cooperativei, a direcțiilor 
în utilizarea mijloacelor materiale 
și bănești în scopul creșterii pro
ducției, a veniturilor cooperativei 
și a membrilor ei fiind una din 
atribuțiile de seamă ale adunării 
generale și nicidecum a unor 
persoane, indiferent cine ar fi. 
Modul cum a fost dezbătut și a- 
probat planul cooperativei agrico
le din Odobești, răstălmăcirea 
punctelor de vedere exprimate de 
cooperatori, cer — din partea U- 
niunii județene a cooperativelor 
agricole Dîmbovița — o analiză 
atentă pentru ca hotărîrile unei 
noi adunări, să exprime, așa cum 
e firesc, interesele și propunerile 
membrilor ei. Rediscutarea cifre
lor de plan se impune cu atît 
mai mult cu cît atmosfera creată 
în această unitate, acum, la în
ceputul activității pe anul 1969, 
nu e favorabilă, nu insuflă încre
dere oamenilor în evoluția viitoa
re a cooperativei lor.

Foto; AGERPRES
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De Ia călătoria stilistică prin 
două secole de muzică întreprin
să de Tilde Urseanu pentru a 
recrea coregrafic climatul spiri
tual al unei epoci, (treeîndu-ne 
prin saloanele rococco ale casa- 
tiunilor, prin zbuciumatul ro
mantism wertherian șl atmosfera 
feerică a valsurilor vieneze, 
pînă la Tripticul de balet com
pus din Ciudatul trubadur de 
Liviu Ionescu, Ucenicul vrăjitor 
de Paul Dukas și Preludiile Iul 
Liszt, pe care ni-1 propune co
regrafia astăzi, pe scena Operei 
Române, e desigur o distanță. 
Și nu numai în timp. Deosebiri 
calitative dar si similitudini sti
listice despart șl apropie 
două montări. Alegîndu-sl 
mod programatic partituri 
zicale de o mai restrînsă 
culatie dansantă, si lipsite 
modele consacrate, coregrafia 
caută, pe drumul cu spini al 
experimentului, viziuni origi
nale și corespondente plastice. 
In majoritatea cazurilor, de 
astă dată, experimentul cîștlgă 
învestitura artei. Limbajul co
regrafic dobtndește o configura
ție personală.

Ca premisă a vizualizării au
ditive, lui Tilde Urseanu îl ser
vește respectul față de partitură 
(spunea Bejart șl avem certi
tudinea consensului coregrafiei. 
„Singurul remediu este supune
rea fată de muzică. Dacă iubesc 
muzica, dacă o studiez profund, 
dacă îi caut fiecare lege, în 
același timp mă supun ei cu cea 
mai mare umilință șl aplecare, 
cu riscul de a nu o mai auzi, 
deoarece am transformat-o cu 
totul în gestul care este împll-, 
nirea unei partituri"). A con
strui însă structuri dramatice 
pe muzici liniare, nu se poate 
solda decît cu eșec artistic. 
Dacă prima parte a Simfoniei 
neterminate oferă largi posibili
tăți dramaturgiei coregrafice, 
partea a doua a partiturii — an
dante con motto — liniară, lină, 
fără creșteri, obligă si din 
punct de vedere coregrafic la 
repetări, aducînd o implicită 
scădere a tensiunii dramatice. 
Cu cită dezinvoltură a inversat 
Balanchine Serenada ceaikov- 
skiană ! Sclavia față de muzică, 
fidelitatea umilă față de parti
tură, lipsa de curaj în adapta
rea el la necesitățile unității 
coregrafice au adus scăderile 
estetice remarcate mai ales în 
bucata schubertiană. Un balet 
nu este, nu trebuie si nu poate 
fi confundat cu un concert sim
fonic „Ilustrat". Tripticul actual 
marchează un hotărît pas îna
inte : raportate la muzică, inhi
bările au fost depășite. Față de 
Ciudatul trubadur, piesă carac
terizată printr-un discurs mu
zical stenic și melodios, cu ritm 
interior pregnant, dinamic si un 
limbaj direct ce și-a asimilat 
expresivitatea cuceririlor con
temporane, coregrafa adoptă o 
atitudine creatoare. Urmărind 
liniile de forță ale muzicii, Tilde 
Urseanu își construiește libretul 
pe liberul principiu al momen- 
telor-cheie. în jurul lor gru
pează mișcarea. între momen- 
tele-cheie se interferează într-o 
alternanță abil dirijată, cotidia
nul cu visul, realitatea de mun
că cu relaxarea sau universul 
sentimentelor Intime. Dacă obiș
nuitul de fiecare zi e simbolizat 
prin evoluțiile grupurilor de o 
parte șl alta a barei — simbo
lic instrument de lucru — 
versul intim apare prin 
două cupluri antinomice : 
al împlinirii lirice șl cel al 
gicel neîmpliniri. Dar lumile se 
interpătrund, granițele între in
terior și exterior se estompează,

Cine ftie, ridică mina
Foto: AGERPRES 

situațiile obișnuite se alternează 
cu întîmplări neobișnuite (visul 
trece în coșmar), aducînd trium
ful atotbiruitoarei iubiri. Dacă 
în Mica Serenadă broderia sub
tilă a liniei, bazată pe precizia 
și semnificația detaliului con
centra atenția pe nuanțe în 
dauna viziunii de ansamblu, în 
Ciudata! trubadur (puncte de 
contingență cu optica ingenuă 
a cuplului de îndrăgostit! din 
Valsuri) viziunea nu este amen
dată de detaliu, ci converge, în- 
tr-o manieră concentrată șl 
expresivă, subliniind personali
tatea coregrafiei, la crearea u- 
nui tablou al sincretismului 
între muzică, mișcare plastică

UN NOU
SPECTACOL
PE SCENA

OPEREI ROMÂNE

si culoare. Căci scenografia 
Paulei Brâncoveanu devine, mal 
ales în primele bucăți ale Trip
ticului element activ, contri
buind cu forță plastică la con
figurarea estetică a întregului.

Dacă prima bucată a Tripticu
lui s-a ivit din necesitatea creă
rii imaginii vizuale a unei mu
zici date, sentimentul organizîn- 
du-se în gest, gestul în atitudini, 
în geometrii abstracte, în exis
tentă plastică de sine stătătoare 
si toate împreună în magia sim
bolului, Ucenicul vrăjitor s-a 
născut dlntr-o acțiune precisă si 
dlntr-o la fel de precisă muzică. 
Deci schița coregrafică, plasată 
în mirajul unui univers de 
basm, urmărește fidel, cu umor 
si candoare cunoscutul subiect 
goethean într-un figurativism 
naiv, cu tenta de esentializare. 
Totul e tratat aici cu tușe păs

T
toase. în liniile mari ale expre
sivității. între muzica attt de 
plastică a lui Dukas si imaginea 
vizuală atît da muzicală a lui 
Tilde Urseanu — o armonie lău
dabilă.

Nu același lucru se poate 
spune despre ultima componen
tă a Tripticului. în traducerea 
coregrafică a lui Liszt, Tilde 
Urseanu nu împlinește o parti
tură. uneori imaginea vizuală 
stingherește muzica, interpreta
rea ei coregrafică fiind în repe
tate rînduri arbitrară. Din gru
pări sl regrupări statuare, pe 
principii arhitectonice sau de 
balet alb șl oricîte excelente ro
luri solistice sl de cuplu, fără 
o viziune de ansamblu, muzica 
nu poate fi tălmăcită în balet. 
Preludiile vor atrage însă pe 
mal departe îndrăgostltil de ba
let prin excelentele partituri 
coregrafice create. Ele valorifi
că la o înaltă măiestrie virtuți 
tehnice, pun în valoare uriașul 
potențial artistic al baletului 
nostru. De altfel — șl e poate 
meritul major al acestui spec
tacol — se aduc pe scenă roluri 
coregrafice complexe, în sfîrșlt, 
pe măsura capacităților actuale. 
Prezenta în caietul-program dar 
sl în spectacol cu roluri core
grafice corespunzătoare valorii 
lor, a unor balerini ca Magdale
na Popa și Alexa Mezincescu, 
Ileana Iliescu și Valentina Mas- 
slni, Leni Dacian și Rodica Si- 
mion, Cristina Hamel, Gabriela 
Nlcolescu, Simona Ștefănescu, 
Cristina Saru. Cora Benador, 
Mihaela Crăciunescu, Lăcrimioa
ra Stan. Marta Hertzeg, Natalia 
Petrescu, Rose-Marie Both (or
dinea este 
sau Sergiu 
se, Amato 
Ștefănescu, 
Alexe, Ion 
Pleleanu.
Gheorghe Cotovelea, Pavel Ro
taru. Gheorghe Constantinescu, 
Nicolae Denes e o garanție în 
plus a calității la care se adaugă 
șl contribuția orchestrei sub 
bagheta lui Cornel Trăilescu.

Noul spectacol al Operei Ro
mâne nl se prezintă astfel, nu 
numai ca un succes coregrafic, 
dar sl ea un adevărat și plenar 
regal de artă.

strict întîmplătoare) 
ștefanski, Dan Mol- 
Checiulescu. Marin 
Petre Clortea, Ion 
Tugearu, Paraschlv 
Adrian Gheorghiu,

TOMA GEORGE MAIORESCU

In timpul concertului

Micro-periplu

în jurul poeziei

MIRCEA MALIȚA:

tinere românești
In cadrul schimburilor poetice 

franco-române. revista trimestria
lă „Art et Poesle" publică, în nr. 
45/1968, sub semnătura criticului 
literar Constantin Crlșan, un in
teresant articol intitulat „Micro- 
periplu in Jurul poeziei tinere ro
mânești". în afara unor disociații 
judicioase referitoare la caracte
risticile distinctive ale celor mal 
talentațl reprezentanți al liricii 
tinere, autorul informează pe ci
titorul francez șl asupra altor as
pecte ale vieții noastre literare : 
edituri, reviste etc. Amintim tot
odată, că apariția acestui articol 
marchează debutul unei așa-zlse 
„îngemănări" poetice intre asocia
ția „Art et Poesle" și revista 
„Ateneu". Mensualul băcăuan va 
difuza în paginile sale texte șl 
poeme extrase din „Art et Poăsle".

Sfinxul este o carte de „că
lătorii livrești" în care erudiția 
măsurată face suficient loc unui 
seducător joc al Ipotezelor. A- 
devărul este în cărți (cum arată 
acest adevăr din cărți și cit 
de direct, este o chestiune de 
interpretare) și cine pleacă la 
drum fără să-1 știe nu prea are 
ce găsi. „Cheița pentru înțele
gerea istoriei Angliei" a fost 
găsită de autorul acestor false 
note de călătorie, într-adevăr 
pe lespezile Turnului Alb din 
Londra și nicăieri în altă parte. 
Dar această găsire nu este re
velație, ci o identificare con
ținută latent In preliminarii, ca 
filigranul în coala înnegrită de 
text. Prin urmare, călătorul 
plimbă, ca Stendhal în roman, 
oglinda rațiunii deasupra eveni
mentelor istoriei dîndu-le forma 
ce li se potrivește, simbolul cu
venit. în „Cronica Brltaniei" se 
urmărește filigranul, schema e- 
ternă în care au jucat persona
jele Istorice, albia în care s-au 
scurs, pînă la nerecunoaștere, 
toate apele Istoriei. Situațiile se 
repetă nu pentru că este la mij
loc o fatalitate cl fiindcă omul 
codifică timpul pentru a dispune 
de el șl nu, ca In vechile cro
nici, vremlle să-1 copleșească. 
Intervenția rațiunii codificatoa
re este, desigur, o creație ne
naturală, și întrucîtva antlcipa- 
tlvă, după o lege a activității 
umane analoagă legii naturii 
însă nu reflexul ori copia aces
teia. Filigranul este acoperit de 
straturile suprapuse ale unei 
realități complicate. Susținîn- 
du-le, el există ca semn, schemă, 
arhetip dezvăluit de fiecare dată 
în lucrarea complexă a genera
țiilor Istoriei. Turnul Alb pe 
care îl Imaginează Wilhelm Cu
ceritorul confirmă, mal înainte 
de a se adăuga acesteia, ideea 
puterii evocată de zidul roman.

în filigran stau, apoi, semnele 
cavalerismului ce și-a pus pece
tea pe raporturile învingătoru
lui cu învinsul. Iată un fapt 
tulburător : Henric al Il-lea dis
pune uciderea sfetnicului Tho
mas Becket dar se comit erori 
de procedură (!) drept pentru 
care toată Anglia în frunte cu 
regele face penitență.

Intr-o formă sau alta, cere
monialul politeții animă gestul 
tuturor învingătorilor stăpînl ai 
sîngerosului Turn. E un para
dox plin de semnificații si, de
sigur, un etern subiect literar. 
Aceasta, cu atît mai mult cu 
cît, cum scrie autorul, „Trecu
tul e ca un lut moale din care 
artiștii, oamenii de rțnd, sa- 
vanțli, modelează necontenit 
pentru uzul propriei lor epoci".

Turnul Londrei este scenariul 
dramatic al jocului puterii ur
mărit în situații conflictuale ca
racteristice. Este trecută în re
vistă disputa partenerilor în a

cest joc marcat, In primele faze 
mai cu seamă, de un adevărat 
ceremonial. Insă duelul în care 
învingătorul n-are de ce să fie 
trufaș fiindcă sorții au vrut să 
învingă dispare, disputa deve
nind mai aspră în umanista Re
naștere, „mult mai puțin cere
monioasă decît apusa eră a ca
valerilor" în înfruntările din jo
cul puterii.

Iată, în acest scenariu drama
tic, și sinteza, reprezentată de 
regimul Elisabetei, care joacă 
deodată toate rolurile din sce
nele de pînă la ea. Și, mai de
parte, „poveștile sinistre cu doi 
jucători și un călău" continuă 
în lanț, epoca modernă aduce 
decadența Turnului, călăul dis
pare din piesă, suprimarea se 
rafinează prin tehnică adecvată, 
în fine, faptele care confirmă 
regula jocului poartă în ele pro
pria judecată. Mecanismul pu
terii a funcționat fără oprire ca 
într-o situație dramatică pe care 
schimbarea actorilor și a deco
rului n-o pot anula. Jocul pu
terii în Anglia este o perfectă 
dramă clasică în care la mare 
preț este schema limpede, situa
ția sferică, prea suficientă sieși 
pentru a mai acorda personaje
lor Importanța reală. Dar în 
acest fel, filozofii — ale căror 
capete au căzut adesea In a- 
ceastă dramă — sînt răzbunați. 
Este perfidia dramei care-șl u- 
clde personajele de dragul sche
mei, situației conflictuale, cum 
o numește autorul Sfinxului. El 

SFINXUL
caz, mituri
a Habsbur- 
cu traseul 

un labirint 
T nu

ne pare un spirit raționalist care 
desființează cu ironie bonomă 
sau caustică, după 
și legende.

Existența absurdă 
gilor este asimilată 
kafkian. Traseul e 
de nestrăbătut, „castelul 
poate fi atins. Toate încercările 
familiei domnitoare de a stabili 
contacte cu locurile în care a 
încercat să se implanteze au 
rămas fără ecou. Mesajul trimis 
n-a ajuns niciodată la țintă deși 
„supusul jalnic", „umbra" n-a în
cetat să cheme mereu mesajul, 
însă nu pe acela trimis. Tenta
tivele unor Intruși de a-și na
turaliza destinul nu sînt lipsite 
de un tragic grotesc, notă pe 
care a avut-o șl cordialitatea 
împărătesei Maria Tereza, și e- 
lanul populist al jozefinismulul 
ca și, mai înainte de acestea, 
toată campania de înnobilare a 
originii cu scrisori false, cu le
genda descinderii dintr-o fami
lie romană etc. „Rațiunile" is
torice ale amurgului acestui im
periu sînt. în mare, cele care 
decurg din principiul funcțio
nării straniului mecanism : „uzul 
forței și perpetuarea ei“. Ceea 
ce nu face mai puțin adevărată 
paradoxala victorie a unei ex
traordinare literaturi hrănite 
uimitor de acest amurg. Cită 
literatură absurdă în tot acest 
tragic grotesc al existenței di
nastiei înstrăinate încă de la 
naștere !

De altminteri, pînă la reflexele 
literare tîrzil destinul i 
este de o tăioasă echitate : 
secole de expansiune au 
urmate de șase decenii de 
creștere". Firește, fiecare 
menea mărire poartă în 
de la naștere germenii decăderii. 
Istoria ei este o piesă în care 
deznodămîntul, după vaste de
filări de personaje victorioase, 
cade asupra umerilor firavi al 
unuia singur. „Decăderea o 
joacă un singur erou". El de
nunță iluzia puterii jucîndu-șt 
rolul ce l-a fost încredințat cu 
o totală dăruire dacă nu chiar 
cu un sol de disperare de din
colo de viață. Personajul dramei 
și denunțătorul, cel care joacă 
șl este jucat, bîntult de Insomnii

istoric 
: „șase 

fost 
des- 
ase- 
sine

își muta de citeva ori pe noapte 
rigidul pat de fler iar ziua lu
crează ca un salahor, nu lip
sește de la datorie (!), fiind 
total lipsit de simțul proporții
lor cînd e vorba de îndatoriri. 
S-ar părea că natura a înzestrat 
ciudat de potrivit („automatism 
al fatalității") un erou căruia 
istoria i-a dictat rolul. Intr-o 
superbă inconștiență, omul este 
trăit de rol. Acesta a fost împă
ratul pe care, mort fiind, maes
trul de ceremonii îl recomandă 
Capucinilor : „Fratele vostru 
Francisc, un sărman păcătos".

Dacă istoria puterii poate pro
duce exemplare de acest fel 
aceea a lipsei de putere nu e 
mai puțin semnificativă. Cazul 
la care ne putem opri, o dată 
cu Mircea Malița, este Balzac 
(Geneva lui Balzac). Bogăția 
(implicit puterea) este austeră 
(vezi rigidul pat de fier și zil
nica salahoreală dinainte) iar 
sărăcia — grandomană. s-ar pu
tea spune. „Mecanismul fericirii 
la Balzae este simplu", firește, 
dar întrebarea e : ce-1 pune în 
mișcare ? Un lucru nu tot atît 
de simplu. Iată : iluzia nobiliară 
e Întreținută de un baston cu 
miner bătut în pietre și oaspeți 
de marcă (sîntem aproape de 
Macedonski), bucuria „candidă 
și teluricS" (s.n.) este produsă de 
„veniturile imaginare ale gră
dinii casei sale", scriitorul „de
scrie cu voluptate căldura șl e- 
leganța halatului din stofă cir- 
caziar.ă", ..gusta faldurile man
tiei albe benedictine. iar la 
„promisiunea (s.n.) Iubirii". Bal
zac^ „tresărea cu toate simțu
rile" și alege pentru cele mai 
profunde și angajante mărturisiri 
o absență (în corespondența cu 
o Necunoscută, pe care o iu
bește înainte de a fi văzut-o) 
căreia s-ar putea spune că îi 
creează o identitate. Eva de 
Hanska („nume evocator de cas
tele poloneze, moșii întinse cu 
păduri, lacuri șl gr'ne" toate, 
firește, o neprețuită himeră) este 
creația lui Balzae, născută din 
tulburătoarea invocare a unei 
absențe. Plăsmuirea umple aș
teptarea. Acesta este, desigur, 
un ideal. Pe cînd, dincolo. în- 
țoreîndu-ne la piesa mai dina
inte, idealul este un banal țel, 
drumul eroului care joacă sin
gur decăderea unei întregi di
nastii este în totul opus. Nici o 
„autentică" plăsmuire nu-1 con
feră prezență. „Sărmanul păcă
tos" moare după ce a trăit ca 
și un mort. Balzae este eroul 
propriei drame, acela juca un 
rol încredințat și care-1 trăia, 
înstrăinîndu-1 
fatalității" 1).

Balzae și-a la-
cînd din ea o capodoperă, ulti
mul Habsburg a moștenit un fel 
de viață pe care a neantizat-o. 
Extremele nu se ating și dacă 
sînt complementare își rămîn 
veșnic străine. Ca eroismul 
vieții cu povara ei. Imperiul lui

(„automatismul

creat viața, fă-

Balzae îl și conține, serntoeui 
însuși nu e altul decit eroii săi. 
Celălalt, imperiul istoriei, nu 
primește mesaje de la un străin 
care, în ciuda moștenirii, rămîne 
lipsit de toate. O schemă, ca 
oricare alte. I.a rîndul său, msul 
genial de la lasnaia Poliana 
„descrie zădărnicia unei scheme 
bazate pe viziunea limitată a 
unui individ, intoxicat de pu
terea sa ți arigurat de impeca
bilul sdii reBowotnetii, precum fi 
vanitatea ambiției de a modela 
istoria conform voinței sale".

Gustul autorului pentru sce
nariul dramatic ce stă scris în 
istorie ori mitologie ni se relevă 
din nou in Cavalerul trac, zeu 
al dreptății și binelui. Circula
ția pe vaste întinderi geografice 
a imaginii călărețului împinge 
în față ipoteza de proveniență 
sadoveniană a emblemei puse 
de cei vechi pe aspectele lumii 
și fenomenele naturii. Cavalerul 
trac esle o asemenea emblemă 
exprimînd „ideea omului între
git cu mediul uman". Dar, ur
mărind acum pe autor, capitolul 
Cavalerului trac nu este altceva 
decît un nou caz de filigran 
căruia i se scot în evidență, 
printr-o chimie specială, trăsă
turile pure. Erudiția se despo
vărează, ea este o tehnică, un 
mijloc și nu scop. Manuscrisul 
dintîi este sustras rîndurilor ce 
l-au deformat ori făcut indes
cifrabil și salvat de povara stra
turilor de istorie în care sensul 
Inițial — aproape în toate cazu
rile de o eternă actualitate — 
s-a pierdut ori a fost răstălmă
cit. Ca și Turnului Londrei, a- 
cestui Cavaler trac 1 se descrie 
aventura (Istorică) mitologică. 
„Arhetipul", expresie a unei re
alități alegorice, este împins în 
prirn-plan prin chiar derularea 

t lentă a evenimentelor, ce rămîn 
în urmă. Rezultatul e un baso
relief literar al Istoriei esențiale, 
aceea minată de idei care șl 
este adevărata creație umană. 
Credința autorului, credința' 
unui modern, este exprimată 
foarte frumos altundeva : „Cîm- 
pia n-are isterie. Ha colecteoaâ 
existențele umane ic un loc cu' 
iarba uscată ji le dă drept fă-$ 
rîmituri straturilor peoJopice.V 
Numai construcția omenească: 
creează evenimente. (...) legea 
creației umane (ce) strică den
sitatea difuză a naturii, alcă
tuind noduri de afirmare încă
pățînată".

Să notăm, în fine, convertirea 
peste tot a materiei concrete, a 
evenimentelor încllcite - r:- 
fuze în idei formulatei, dis
tincție sau arta reconfortantă a 
constringent informului, bizaru
lui intru acceptarea sensului șt 
formei conferite de rațiune.

„Logosul grec — spune Dio- 
dor. în Dialog pe Acropole — nu 
e bine înțeles de urmași. El ,e 
deopotrivă, substanța existenței, 
legea din natură și gîndir.ea din 
om ; în același timp este stră
duința discursivă rațională de a 
pătrunde existența prin gîndire ; 
el este și călăuza conduitei, ghi
dul eticii". Epocile sc ilustrează 
prin cîte o idee sub semnul că
reia creează. Dezechilibrarea ra- 

’ portului între idee .și tentă, din
tre teorie și practică este fatală 
punînd în pericol însăși flinta 
umană și Epictet se întreabă cu 
perfectă îndreptățire : .dubind 
rațiunea șl fructul său, teoria, 
nu am investit în ele elementul 
religios al absolutului și Intole
ranței ?“ Răspunsul și sfatul lui 
Diodor este edificator: „există 
impostori care strecurindu-se 
sub toga filozofului acoperă cu 
aparența judecății uzul forței, 
abuzul puterii, vicierea adevăru
lui. nu este vina teoriei. în- 
dreapță-te împotriva faleificato- 
rilor".’„Cum—se întreabă însă 
Epictet — să știi unde încetează 
necesitatea obiectivă a judecății 
corecte rt începe intransigența 
dogmatică a credinței dacă ulti
ma se înfățișează deghizat!1 b 
forma impecabila a silogismu
lui inventat de noi ?" întrebările 
pe care și le pun cei doi greci 
„eterni" exprimă o adevărată a- 
naliză a^ioștenirii vechii Grecii. 
Constatarea e că aceasta își păs
trează actualitatea, condiția fiind 
ca filigranul să nu fie întunecat 
ori făcut indescifrabil. Aceasta 
cu atît mai mult cu cît „erorile 
se depistează greu și la răstim
puri mai lungi decît însăși viața 
omului. însoțește, te rog — im
ploră Epictet — chemarea logo
sului din mesajul splendid al 
Acropole! cu un apel împotriva 
fanatismului și intoleranței, 
chiar cînd au acoperire teore
tică".

C. STANESCU

• •• ••••••••••••••••••••«
(Urmare din pag. I) 

plecat de la ora de chimie. 
13 XI : Voinea si Marin au fost 
indisciplinați. 20 XI: Martin 
vine cu lecția nescrisă. 26 XI. 
Constantinescu, Răzvan, Mihai 
tulbură liniștea. Rog dirigintele 
să ia măsuri. 27 XI : Martin 
n-are carnetul de elev. Clasa 
dezordonată. 11 XII : Radulescu 
nedisciplinat. Mlhăîlescu n-are 
carnetul de elev. Clasa e zgo
motoasă. 16 XII : ...a fugit de 
la ora de chimie, (numele n-a 
putut fi descifrat întrucît în lo
cul Iui apare o pată mare de 
cerneală). 18 XII: Martin dezor
donat. 18 I: Toată clasa indis- 
cipiinată la ora de engleză. 
20 I : Clasa indisciplinată la 
franceză. 21 I: Am găsit dra
peria ruptă. 22 I : Palog se joa
că în ore. 23 I : Am găsit scau
nul de la catedră rupt. 27 I : 
Voinea produce dezordine în 
ore. 28 I : Am găsit banca a 
treia și galeria rupte. 29 I : Ra
dulescu, Simion, Voinea produc 
dezordine. 30 I : Am găsit gea
mul spart. 3 II : Martin e dezor
donat. Rădulescu aruncă hîrtii. 
Clasa zgomotoasă. 4 II : Iones
cu, Bucur, Mihalache. Batog 
vorbesc în ora de engleză. 5 II: 
C sa dezordonată ta latină. 
Rădulescu e dat afară de la oră. 
6 II : Am găsit șurubul scos la 
scaunul catedrei. Constantines- 
cu, Rădulescu au încercat sa 
fugă de la oră. 7 II: Am găsit 
geamul spart. 8 II : Constanti
nescu. Răzvan au introdus ză
padă sub gulerul unei eleve. 
9 II : Clasa dezordonată. Mihăi- 
lescu vorbește în ore. 11 II: 
Am găsit stinghii rupte de la 
bănci. Rădulescu, Martin, Miha
lache. Rogojan, Pascu, Simion, 
Constantinescu vorbesc neîn
trerupt. Să 11 se scadă nota la 
purtare. 12 II : Dumitrescu nu 
ia notițe. 13 II: Am găsit ban
ca a doua de la geam ruptă.

Ce s-ar mai putea adăuga la 

acest portret colectiv 7 Avem 
Imaginea amplificării actelor 
de indisciplină și nu, cum ar fl 
fost firesc în urma sancțiunilor 
din primul trimestru, a descreș
terii lor, măcar ca număr.

4 La rubrica „Nota la 
purtare" din catalogul 
clasei a XH-a A, 
ne-am uitat într-o 

doară. Nu era să ne închipuim 
că tinerii aceștia, aproape... stu
dent!, n-au. toți, nota 10 Ia pur
tare. Si n-au, jumătate din cla
să. Ba, mai mult. Singurele cla
se cu „reprezentanți" în proce
sul verbal al consiliului peda
gogic care a luat în discuție ca
zurile elevilor avînd note la 
purtare sub 7 sînt : o clasă a 
VIII-a și... clasa a XII-a A. O 
alăturare care face cinste celor 
dintr-a XII-a !

Am ținut să facem cunoștință 
cu cei trecuti prin consiliul pe
dagogic : Radu Teodorescu si 
Toma Ștefan, deținători ai no
telor de 5 și, respectiv, 6 la pur
tare, întrucît aceste note pre
supun abateri grave de la dis
ciplină. O întrebare directă :

— De ce aveți asemenea note 
la purtare ?

T. S. Nu sîntem noi cel mai 
indisciplinați. Clasa noastră e 
mai veselă și profesorii o cred 
nedisciplinată.

R. T. Nu cred că toți profe
sorii au fost consultați cînd ni 
s-a dat nota la purtare... Altfel 
nu luam note așa mici.

Eroare 1 Aproape toată școala 
îi cunoaște pe acești doi elevi 
și un întreg consiliu pedagogic 
a subscris la propunerea profe
soarei diriginte Florica Cebue. 
Pentru că : Teodorescu Radu 
vine la școală cu ținută neco
respunzătoare. este obraznic cu 
tovarășii profesori, face imposi
bilă desfășurarea unor ore, fuge 
de la ore. are multe notări în 
jurnalul clasei, vorbește și se 
poartă vulgar, uhădti chiat hu

liganic, motiv pentru care co
legii se cam tem de el. Toma 
Ștefan are o ținută și o com
portare necorespunzătoare, nu 
accidentală, ci repetată, și-a 
permis să-și șteargă numele din 
jurnalul clasei care, după cum 
se știe, este un document școlar 
oficial.

calcul

Chiar șl numai după 
aceste fapte (ele sînt 
mult mal numeroase) 
am fi putut face un 

care să totalizeze actele 

„INDISCIPLINĂ? DA! DAR NU
IEȘITĂ DIN COZ JN..."

de Indisciplină din școală, hal 
să le numim și noi, Inofensive. 
O primă încercare ne-a dezar
mat. Pentru că rubrica din ca
talog consacrată disciplinei — 
nota la purtare — jurnalele de 
clasă, trădează o atmosferă 
compusă din zeci și zeci de a- 
bateri de la normele unei vieți 
școlare exemplare. Să fie disci
plina școlară prea severă, im
posibil de respectat ? Am riscat, 
adresînd o asemenea întrebare 
elevilor din 4 clase. Oricît ar 
părea de necrezut. în afara u- 
nul singur elev (credem în sin
ceritatea răspunsurilor chiar sl 
pentru faptul că n-au fost sem
nate), toți subiecții ne-au decla
rat că disciplina școlâră nu este 

prea severă. Mal mult chiar, 
unii au fost de părere că nor
mele școlare ar putea să fie 
mai drastice. Ciudățenia apare 
cînd aceiași elevi care consi
deră că ceea ce le cere școala 
este perfect realizabil, comit 
cel puțin o abatere de la disci
plină săvîrșită în acest an șco
lar. începînd de la hîrtiile a- 
runcate în clasă șl sfîrsind cu 
copiatul și chiulul de la ore. 
Răspunzînd la această anchetă 
„ad hoc" fiecare s-a gîndit nu
mai la sine. Noi însă am avut 

totalul. Un total deloc optimist. 
Elevii s-au obișnuit cu aceste 
„mici" abateri, le privesc cu în
găduință, fie că sînt ale lor, fie 
că aparțin colegilor, Ie presară 
cu haz cînd le povestesc acasă, 
cer profesorilor circumstanțe a- 
tenuante pentru că „s-a întîm- 
plat prima oară", pentru că au 
fost „neintenționate", pentru că 
„nu sînt prea grave", pentru că 
„s-a întîmplat a doua oară"... 
Pentru că „nu sînt ei primii 
care dovedesc indisciplină", ci, 
de cînd e școala școală șl elevii 
elevi, există și abateri de la 
disciplină. Așa e viata de elev I 
— spun ei.

Din păcate așa e. Dar ceea ce 
nu spun elevii, s-0 spunem noi. 

Definiția „Așa e viața de elev" 
vizează partea hazlie a lucruri
lor. Dar nu toate faptele se în
cadrează la șotii nevinovate. Și, 
mai ales, urmările nu sînt deloc 
hazlii. Zeci de abateri „nevino
vate" înseamnă zeci de ore de 
cursuri trunchiate, nervi măci- 
nați, profesori transformați, 
fără voia lor, în oameni pe post 
de cicălîtori, uneori de anche
tatori, colegi împiedicați să în
vețe. în cele din urmă, este 
vorba de un furt din timpul 
destinat învățăturii și recuperă- 

rile sînt extrem de grele. Nici 
măcar din întîmpiare n-am gă
sit un elev, avînd nota scăzută 
la purtare pentru indisciplină, 
să aibă o situație școlară bună. 
Nu este suficient de conclu
dent 7

6 Nota Ia purtare o dă
dirigintele. însemnări
le din jurnalele clase
lor aparțin profesori

lor. Eliminările, sancțiuni foar
te grave, le judecă conducerea 
liceului, uneori chiar consiliul 
profesoral. Bine, rău, școala 
reacționează față de indisciplină 
utilizînd mijloace corective spe
cifice. Nu stă în intenția noas
tră să calificăm dacă a proce

dat bine ori nu față de flecara 
caz în parte, pentru că, se pare, 
nu sancțiunile școlare lipsesc. 
Absentele sînt în altă parte. 
Sînt absente reacțiile colectivu
lui de elevi, ale uteciștilor față 
de o abatere sau alta, fată de 
atmosfera de îngăduință reci
procă. „Debilitatea" opiniei co
lective trebuie să dea de gîndit 
acestor organizații; nu facem 
afirmații gratuite, pentru că 
faptele pe care le-am semna
lat sînt de natură să neliniș
tească si un om străin de școa

lă. Martori oculari, uneori par
ticipant direct — uteciștii 
rămîn de foarte multe ori indi
ferenți sau chiar în defensivă. 
Probăm cu dovezi concludente. 
Fuga colectivă de la ora de ro
mână a celor șase elevi din clasa 
a Xl-a C. a avut loc în ziua de 
3 februarie. Fiind informat că 
grupa U.T.C. va avea o discu
ție despre „Omul în societatea 
noastră, comportarea sa" pe 
data de 10 februarie, directorul 
liceului, tovarășul Constantin 
Petricu, a amînat sancționarea 
vinovaților în speranța că jude
cata colectivă va fi mal aspra. 
Zadarnic însă, în discuția ute- 
ciștilor nu s-a suflat nici un cu- 
vînt despre această abatere.

— De ce tovarășă secretară 
Constanța Tudor ? Chiuia! nu 
contravine comportării civiliza
te a omului societății noastre ?

C. T. — Ba da, dar noi știam 
că direcțiunea va lua oricum 
măsuri. Ce rost mai avea să 
discutăm și în organizație ?

Deci o adunare a uteciștilor 
consumată în discuții sterile, 
fără obiect, deși el exista con
cret, în clasă, foarte proaspăt ! 
Ce eficientă pot avea asemenea 
dezbateri ?

Elevii Teodorescu și Toma. 
din clasa a XII-a A, cei doi de
ținători ai notelor de 5 și 6 la 
purtare trăiesc de ani de zile 
într-un colectiv de uteciști, ca 
uteciști. Colectivul îi accepții 
așa cum sînt — mai cu înțele
gere, mai din neputință — une
ori chiar declarată. „Toma — 
spune Maria Lisnic, membră în 
biroul U.T.C. al clasei — era 
mal bun. Dar s-a împrietenit cu 
Teodorescu si s-a lăsat influen
țat". Cu alte cuvinte. Teodores- 
cu, unul singur, a fost mai pu
ternic decît un întreg colectiv, 
același colectiv care declară că 
„Teodorescu nu mai poate fi 
schimbat".

— Despre notele la purtare 
ale acestor doi colegi s-a dis
cutat In clasă ?

— Nu, n-am discutat, nu mal 
sîntem în clasa a V-a să-i dă
dăcim — declară Doina Preo
teasa, secretara biroului.

— și la urma urmelor, ceea 
ce fac ei nu e prea grav ! Doar 
n-au dărîmat școala ! — este de 
părere Lisnic Maria.

Da. este un punct de vedere. 
Organizația U.T.C. respectivă 
este probabil gata să aștepte 
un asemenea deznodămînt al 
„obrăzniciilor" și al altor 
„fleacuri" de genul acesta, pa- 
trohînd liniștita note scăzute la 
purtare peiitru jumătate din 
clasă. Există și justificarea. 
Ne-a dat-o secretara U.T.C. : 
„în clasa a Xlî-a n-are nici un

rost să mai intervii eu ședințe". 
Ca și cum opinia uteciștilor are 
nevoie neapărat de ședințe ca 
vă se poată manifesta.

Aproape fără modificări, și în 
celelalte colective ale claselor 
opinia uteciștilor funcționează 
după același calapod. Din cauza 
acestei inerții toti tovarășii 
profesori cu care am discutat 
declară că se simt frustrați de a- 
jutorul esențial pe care l-ar 
putea da organizațiile U.T.C-, 
că măsurile administrative nu 
capătă integral un sens educa
tiv tocmai din pricina absentei 
nemotivate a opiniei colective.

Aceasta este adevărata fată a 
cazurilor de indisciplină neieși
te di» comun și numai spațiul 
ne retine să arătăm pe larg ce 
efecte au asupra esenței vieții 
școlare — învățătura.

Din discuția cu tovarășul 
Teodoru, îndrumătorul organi
zației U.T.C. din partea organi
zației de partid, am desprins» 
nobila intenție a corpului pro
fesoral de a ridica prestigiul a- 
cestui liceu tînăr, aflat abia în 
al zecelea an de existentă, Ia 
nivelul liceelor de renume din 
Capitală. In numele acestui țel 
se ridică ștacheta exigentei la 
învățătură, corpul profesoral își 
dăruiește cu generozitate ttmoul. 
cunoștințele și experiența ‘ de 
viață, elevii sînt îndemnați să 
folosească pe deplin condițiile 
materiale existente. Dar, pe 
lingă toate acestea, bunul re
nume al liceului îl creează, In 
ultimă instanță, elevii săi prin
tr-un nivel ridicat lă Învăță
tură. printr-o comportare e- 
xemplară la școală și în afara 
ei. premisa unei tlnute desăvîr- 
site la absolvire. Iată din ce 
perspectivă ar urma să-și re- 
f.on?,d£K£ activitatea organizația U.T.C.. militînd pentru creș
terea combativității fiecărui 
uiecist, astfel îneît indisciplina 
sa înceteze de a mai fi Sursă 
și efect al unei slabe munci de 

învățătură.
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Plecarea la Moscova a tovarășilor Manea Mănescu și Emil Drăgănescu

este fidelă surprizelor

(Agerpres)

ambasadorul R.D. Germane la 
București, șl membri ai amba- “ 
sadei.

,„CUPA“FOTBAL '

TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Stat al RepublicH Socialiste 

România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis Excelenței sale 
general-locotenent JOSEPH ARTHUR ANKRAH, președin
tele Consiliului de Eliberare Națională, următoarea tele
gramă :

In numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al meu personal, adresez 
Excelenței Voastre, membrilor Consiliului de Eliberare Na
țională și poporului ghanez, cordiale felicitări șl urări de 
fericire și prosperitate cu ocazia celei de-a 12-a aniversări 
a proclamării independenței de stat a Ghanei.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre România ți 
Ghana se vor dezvolta ți în viitor în interesul ambelor 
noastre țări.

La invitația Comitetului 
Central al P.C.U.S. și a Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
miercuri dimineața au plecat 
la Moscova tovarășii Manea 
Mănescu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, însoțiți de consili
eri și experți.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost de față tova
rășii Janos Fazekas, Mihai 
Gere și alte persoane oficiale.

Au fost prezenți A. V. Ba- 
Bov, ambasadorul Uniunii So-

vietice la București, și membri 
ai ambasadei.

★
La sosire, pe aeroportul Se- 

remetievo, au venit în întîmpi- 
narea oaspeților K. F. Katușev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
N. A. Tihonov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți Teodor Ma
rinescu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în 
U.R.S.S., și membri ai amba
sadei.

tuf ui.
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Noua sală a sporturilor din orașul Gh. Gheorghiu-Dej intrată recent In funcțiune

Am vrut o dată să merg 
în audiență. De la ușă, se
cretara m-a întrebat: „Aveți 
număr de ordine ?“ „Nu !“ 
„Atunci nu intrați”. Nu am 
intrat în ziua aceea și nici 
în cele ce au urmat pentru 
că... nu am avut o hîrtiuță, 
un cartonaș cu misteriosul 
număr de ordine. De aceea 
ml-am spus că în ceea ce 
mă privește, la audiențele 
mele, trebuie să desființez 
numărul de 
oricine șl cu 
este primit

Dar vorba 
cla omului, așa că începem :

— Dumneavoastră sîntețl 
tovarășul Ovidiu Arieșanu 
din orașul Oțelul Roșu ?

— Eu I
— Tot cu ONT-ul T
— Tot !
Deși cunoșteam întîmpla- 

rea — e încurcătură veche 
— am lăsat omul să-și spună 
păsul.

în 1967 am plecat prin ONT 
în concediu la Tușnad. Din 
greșeala sau neatenția func
ționarului care mi-a eliberat 
biletele, O.N.T.-uI s-a păgu
bit cu 128 lei. Am primit o a- 
dresă, în care mi s-a explicat 
situația, eu am înțeles și am 
restituit urgent diferența res
pectivă. Chestie de obraz.

— Deci s-a rezolvat.
— Da, dar în 1968, am luat 

din nou bilete, tot prin O.N.T. 
pentru Eforie — Nord. De 
data aceasta tot din vina 
ONT-ului, cel păgubit am 
fost eu, cu suma de 72 de lei.

MI spua că banii M voi 
primi Ia Caransebeș. Au 
trecut de atunci luni do zile, 
eu bat drumurile pe Ia ONT, 
ți răspunsul e mereu ace
lași : „Banii nu au fost vi
rați de cel de la Eforie**.

ordine, adică 
orice problemă 
la orice oră. 
lungă e sără-

Fără
număr

de ordine
N-o fi ți cazul acesta tot o 
chestiune de obraz ?

— Dumneavoastră ?
— Cu audițiile speciale.
— Un moment, să notăm. 

Care va-să-zică în comuna 
VInjuleț, județul Mehedinți, 
comitetul UTC, directorul 
căminului cultural organizea
ză audiții la radio sau vizi
onări colective la televizor, 
nu ?

— Nu ! Profesorul Sandi 
Moise, tehniciană veterina
ră, farmacista se închid în

cămin șl organiaeazft audiții 
In trei in timp ce tinerii 
stau la ușă. De-aata la zicem 
audiții speciale.

— Păi, cum vreți 
numiți altfel ? I

★
Noul vizitator, o 

cunoștință : Ion V. 
membru al subredacției noa
stre din Brăila. S-a năpustit 
pe ușă, cu o întrebare.

— Ce desființăm : bariera 
sau buteliile î Și a început 
să depene următoarea po
veste :

— Locuiesc pe șoseaua Vi
zirului nr. 3 într-un bloc nou. 
Dacă blocul acesta era numai 
cu 115 m mai spre oraș, 
aveam butelie de aragaz 
dar așa...

— Nu e clar...
— Ba e foarte clar. Blo

cul e dincolo de bariera 
Călărași.

— Tot nu înțeleg.
— E simplu. Centrul din 

Brăila aduce butelii nu
mai la cei care locuiesc 
pînă la barieră, ceilalți nu 
mai primesc pentru că zona 
de servire e stabilită la acel 
retevei vopsit în alb și roșu. 
Dacă dai însă 25 de lei pen
tru o butelie, bariera dis
pare. De asta vă întreb, ce 
să desființăm: bariera sau 
buteliile ?

— Eu zic să rămînă bute
liile, să rămînă șl bariera șl 
să desființăm formalismul, 
că tot nu folosește Ia nimic.

aă la

veche 
Marin,

GH. NEAGU

VICTORII ROMÂNEȘTI

înapoierea din R.D.G. a delegației guvernamentale 
condusă de tovarășul losif Banc

LA C.M. DE LUPTE GRECO-ROMANE

Mlerourl la amiază «-a îna
poiat în Capitală delegația 
guvernamentală. condusă de 
tovarășul losif Banc, vicerpreșe- 
dlnite al Consiliului de Miniș
tri. care, la invitația guvernu
lui Republicii Democrate Ger
mane a luat parte la deschide
rea «dițiel de primăvară a Tîr- 
g. Internațional de la Leip
zig.La aosire. pe aeroportul Bă
neasa, delegația a fost întîm- 
pinată de tovarășul Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, de 
membri ai guvernului și alte 
persoane oficiale.

Au fost de fată Ewald Moldt,

* ALa plecarea din Berlin, de- 
legația a fost condusă de Max 
Sefrin, vicepreședinte al Const- 
llului de Miniștri al R.D. Ger- 
mane, si alte persoane oficiale.

A fost prezent ambasadorul 
Republicii Socialiste România A 
la Berlin, dr. lng. Nicolae Ghe- 
nea.

PRONOSTICUL 
ZIARULUI NOSTRU

pentru concursul
(Agerprea). ț PRONOSPORT Nr. 10

CONCURSUL
„V. ALECSANDRICi

în cinstea celet de a 25-a ani
versări a eliberării patriei, Comi
tetul de Stat pentru Cultură șl 
Artă organizează cea de a X-a 
ediție a Concursului „Vaslle Alec- 
sandiT*, menit a contribui la sti
mularea creației de piese de tea
tru într-un act, care să exprime 
situații, conflicte ți caractere 
semnificative epocii noastre so
cialiste.

Se recomandă celor care vor 
participa la concurs să trimită 
mal cu seamă piese Inspirate din 
viața contemporană a oamenilor 
muncii de la orașe și sate, a in
telectualității, tineretului, studen
ților, din viața de familie etc. ; 
de asemenea, pot fi trimise piese 
inspirate din trecutul de luptă al 
poporului nostru pentru dreptate 
socială șl națională, precum și din 
i Itățile șl aspirațiile spre pro- 
grcb ale societății contemporane. 
La concurs se admit una sau mal 
multe piese într-un act — în lim
ba română sau în limbile naționa
lităților conlocuitoare — comedii, 
vodeviluri, drame, tragedii, în 
proză sau versuri. Se primesc și 
piese pentru teatrul școlar și de 
păpuși. Pot fi trimise numai lu
crări care nu au fost tipărite, re
prezentate sau premiate la alte 
concursuri. Nu se Iau în conside
rare versiuni prescurtate ale u- 
nor piese în mal multe acte și 
bici dramatizări.

Lucrările vor fi expediate sub 
tin motto (pseudonim), pînă la 15 
lube 1969 pe adresa : Casa Cen
trală a Creației Populare — strada 
Popa Soare nr. 39, sectorul 3, 
București, cu mențiunea „pentru 
concursul Vaslle Alecsandrl".

Pieselor selecționate le vor fl 
atribuite premii în bani cuprinse 
între 1 500 și 10 000 lei. Uniunea 
Scriitorilor, Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, 
Comitetul Central al Uniunii Tine
retului Comunist, Uniunea Asocia
țiilor Studenților șl Consiliul 
Național al Organizației Pionieri
lor vor acorda premii speciale.

(Agerpres)

A APĂRUT Nr. 2/1969 
AL REVISTEI 
„PROBLEME 
ECONOMICE"

Plute pe Bistrița

• Patru echipe din prima divizie au părăsit 
terenul învinse 9 7 invingători au fost cu- 
noscufi după prelungiri • Rapid s-a calificat 

grafie... regulamentului

• Sportivii români continuă 
să obțină victorii în campiona
tele mondiale de lupte greco- 
romane care au Ioc la Mar del 
Plata. Un frumos succes a re
purtat, în tururile doi $1 trei, 
Cornel Turturea (52 kg), care 
l-a învins la puncte pe ameri
canul Chevez și a dispus prin 
tuș de suedezul Kjell Femstrom. 
Turturea, Berceanu, Negul ți

Martfriescu sînt cel 4 luptători 
români, care candidează la o 
medalie. Remarcabilă poate fi 
considerată comportarea lui Gh. 
Berceanu (48 kg). Acesta, în tu
rul doi l-a învins la puncte pe 
bulgarul Gheorghiev, iar în 
turul următor a cîștigat la punc
te în fata campionului sovietfo 
Kustov. La cat. 90 kg, N. 
l-a pus tuș pe elvețianul

Negul
Mar-

tinettl, iar în turul 3 a dispus 
Ia puncte de norvegianul Haa
kon. La cat. peste 100 kg, N. 
Martinescu a terminat la ega
litate cu suedezul Erikkson. In 
turul următor, Martinescu a 
a făcut meci nul cu norvegianul 
Hem.

Iată alte rezultate înregistra
te de luptătorii români : cat. 
57 kg : I. Baclu b.p. Traikov 
(Bulgaria) și face meci nul cu 
Kazakov (U.R.S.S.) ; cat. 62 kg : 
P. Coman b.p. Matti (Finlanda) 
și pierde prin tuș Ia Rurua 
(U.R.S.S.) ; cat. 68 kg : S. Po
pescu b. descalificare pe Taka
hashi (Japonia).

In cinstea celei de-a XXV-a 
aniversări a eliberării patriei 
noastre și a celei de XX-a ani
versări a înființării Organizației 
pionierilor din România, în zi- A 
lele de 23—24 mai, Consiliul Na- w 
țional al Organizației Pionieri
lor și Institutul de Științe Pe- 
dagogice vor organiza, la Bucu- W 
rești, simpozionul national cu 
tema : „Bazele psiho-pedago- _ 
glee ale activității pionierești". 9 
Lucrările acestei manifestări 
științifice se vor desfășura în 
cadrul a trei secții și anume : A 
Teoria pedagogică a activității 
pionierești ; Psihologia vîrstei 
pionierești ; Metodica activității a 
pionierești. ,

Etapa din 9 martie 1969

1. U.T.Arad—„U“ Craiova
2. F.C.Argeș—Steaua
3. Petrolul—Rapid
4. Jiul—Vagonul
5. „U" Cluj—Dinamo 

Bacău
8. Farul—Crișul
7. Dinamo Buc.— 

A.S.A. Tg. Mureș
8. Fiorentina—Lanerossl
9. Napoli—Bologna

10. Pisa—Verona
11. Roma—Internazionale
12. Torino—Palermo
13. Varese—Sampdoria

1
x
2
1
i 
i
1
1
1
x 
X
1
1

ECOUL TÎNĂR
AL TRADIȚIILOR9

unde pînă în prezent tradițiile 
specifice ale zonei (multe din ele 
unice în întreaga țară) n-au con
stituit obiectul unor preocupări 
mai consistente. Anul acesta, în 
mai, Pădurea de Crîng de la Și- 
pote va găzdui ziua Călușarilor 
din Dobrogea — unde acest obi
cei are trăsături cu totul particu
lare față de alte zone folclorice. 
La Băneasa, în septembrie, 
va avea loc Sărbătoarea fluierași- 
lor ; la Viile, în aprilie, festivita
tea tradițională care se numește 
„udatul mireselor" ; la Mihail Ko- 
gălniceanu, în octombrie, Zilele 
folclorului aromân ; la Cogealac, 
în iulie, concursul „Cîntec de 
cimpoi". Pe lingă acestea, se vor 
relua, în cîteva sate, competiții 
sportive tradiționale: concursul 
de pehlivănie (lupte populare), 
concursul alergărilor de cai. Casa 
județeană a creației populare va 
edita o culegere de datini și obi
ceiuri dobrogene și va organiza, 
în decembrie, o sesiune de comu
nicări științifice pe această temă. 

întinerirea tradițiilor se dove
dește a nu fi, așa dar, un proces 
artificial, ci un fenomen organic, 
răspunzînd unor necesități spiri
tuale mereu proaspete și actua
le. Înalta semnificație educativă 
a acestui fenomen îl impune 
printre preocupările de prim rang 
ale organizațiilor U.T.C. Ecoul 
tînăr al tradițiilor se prelungește 
în conștiința tineretului contem
poran, contribuind la desăvîrșirea 
armonioasă a personalității sale. 
Tocmai de aceea, realizările obți
nute pînă acum în această di
recție trebuie să fie punctul de 
plecare al unei acțiuni mult mai 
ample și mai precis direcționate, 
care să cuprindă toate județele 
țării, toate zonele folclorice, ur
mărind întreținerea și dezvolta
rea unuia dintre cele mai preți
oase tezaure pe care le-a păs
trat, de-a lungul veacurilor, 
ritualitatea acestui popor.

(Urmare din pag. I)

toarea salcîmului (județul Galați) 
au re-devenit tradiții puternice, 
îmbogățite cu tot ceea ce ritmul 
alert al vieții contemporane le 
poate adăuga. Ele se află, în ma
joritate, la a treia sau la a pa
tra ediție „modernă" (unele au 
fost reluate chiar ceva mai de
mult), și este limpede că matca 
lor s-a dovedit îndeajuns de lar
gă pentru a cuprinde preocupări 
și mijloace de expresie artistică 
variate, apte să răspundă celor 
mai diverse solicitări. Ele au de
venit realmente sărbători vii și 
impresionante, care înnobilează 
timpul liber al tinerilor și le oferă 
amintiri greu de uitat.

Se înțelege că succesul unor a- 
semenea manifestări este hotărît, 
în primul rînd, de modul In care 
funcționează capacitatea comite
telor județene fi comunale U.T.C. 
de a colabora cu organismele 
culturii de masă interesate, la rîn- 
dul lor, in realizarea unui liant 
temeinic între tînăra generație și 
tradițiile cultural-artistice ale po
porului. Comitetele județene pen
tru cultură și artă, casele creați
ei populare, căminele culturale 
constituie în această direcție co
laboratori permanenți și prețioși, 
căci ele dispun de mijloacele a- 
decvate pentru ca inițiativele ti
nerilor să fie transpuse în fapt, 
înțelegerea exactă a sensului a- 
cestei colaborări, care constă în 
formularea unui țel comun și, 
deci, în evitarea paralelismelor, a 
dispersării eforturilor, a preocu
pării obsedante și înguste pentru 
realizarea materiei prime a pto- 
priilor dări de seamă, a dus, în 
locurile amintite mai sus, ca fi 
în numeroase altele, la rezultate 
care se cuvin cunoscute și gene
ralizate.

Șanse reale pentru obținerea u- 
nor astfel de rezultate am desci
frat și în proiectele forurilor cul
turale din județul Constanța,

Fotbalul vrea morțiș să ne țină 
într-o baie rece. Dacă vara tre
murăm pentru rezultatele slabe 
ale echipei naționale sau ale e- 
chipelor de club intrate în com
petiții europene, începutul de se
zon de anul acesta vrea, se pare, 
să ne congeleze. Intre surprizele 
mai mari sau mai mici, ale Cupei, 
frigul se înscrie pe primul loc.

Fotbaliștii au alergat după min
ge nu pentru a-i arăta ce știu ei 
(atît cît știu) ci, mai degrabă, 
pentru a mai „păcăli" frigul. Cel 
puțin așa au jucat dinamoviștii 
din Bacău, care au fost depășiți 
la toate capitolele (fizic, tehnic, 
volitiv) de colegii lor inferiori cu 
o divizie, metalurgiștii bucu- 
reșteni (scor 2—1). Nu vrem să 
punem la îndoială sentimentele 
dinamoviștilor față de cupă — 
— n-o iubesc și pace, așa cum au 
arătat și anii trecuți — dar parcă 
ar fi trebuit să onoreze ceva mai 
mult firma diviziei din care fac 
parte. Cota de internațional a lui 
Dembrovski și de viitor interna
țional a lui Ene Daniel a scăzut 
la „bursa" spectatorilor, chiar 
dacă cei care i-au văzut ieri au 
au fost puțini. In definitiv — 
chiar dacă terenul a fost așa cum 
a fost — ei nu s-au aflat în fața 
unei apărări precum cea a Portu
galiei, ca să piardă aproape toate 
duelurile I

Dar să nu-i judecăm prea as
pru pe dinamoviștii băcăoani 
atîta vreme cît fi alți colegi de 
divizie au procedat la fel prin 
alte părți:

Minerul Anina (divizia C) — 
Politehnica Iași 3—1 ; Dunărea 
Giurgiu-Rapid 2—2, (după pre
lungiri) ; Chimia Suceava-Univer- 
sitatea Craiova 4—3 (după pre
lungiri) ; Steagul roșu-Petrolul 
2—1.

Spre a nu lungi prea mult vor-

• O • • •
(Urmare din pag. I)

spi-

navelor românești
Direcția generală „NAVROM" 

fi Oficiul Național de Turism au 
stabilit itinerariile croazierelor ce 
se vor efectua in cursul anului 
de motonavele maritime și flu
viale. Conform contractelor în
cheiate, „Transilvania" va naviga 
pînă în iunie pe ruta Constanța- 
lstanbul-Atena-Beirut-Haija-Nea - 
pole-Genova-Tunis și retur. In 
timpul verii, ea va întreprinde 
circa 50 de curse între Constanța

fi Istanbul. După aceea se 
relua croazierele în Marea Nea
gră și Marea Mediterană.

Motonavele fluviale „Oltenița" 
și „Carpați", pe baza unor înțele
geri cu O.N.T. și cu societatea de 
turism austriacă „Dr. Luftner", 
vor circula timp de aproximativ 
șase luni pe traseul Hîrșova-Giur- 
giu — Turnul Severin — Orșova 
— Belgrad — Budapesta — Bra
tislava — Viena și retur.

vor

C. P.

ba, să zicem așa cum zic adesea 
cronicarii: (atît de mult tncît 
fotbaliștii nu vor să-i dezmintă),

că „Cupă fără surprize nu se 
poate". Dacă surprizele din 
fotbalul nostru s-ar opri la Cupă 
poate nu s-ar supăra nimeni...

La un atac, de pe dreapta, 
ai metalurgiștilor, portarul 
băcăoan Ghiță boxează cu 

dificultate I
Foto : VIOREL RABA

REZULTATE TEHNICE :
Brașov : Steagul Roșu — 

Petrolul Ploiești 2—1 (după 
prelungiri) ; Reșița : C.S.M. 
Reșița — F. C. Argeș 0—2 
(0—2) ; Galați : Politehnica
— Vagonul Arad 2—1 (după 
prelungiri) ; Tîrnăveni : Chi
mica — A.S.A. Tg. Mureș 
2—3 (după prelungiri) ; Su
ceava : Chimia — Universi
tatea Craiova 4—3 (după pre
lungiri) *, Ocna Mureș : Soda
— U. T. Arad 6—2 (0—0) ; 
Baia Marc : Minerul — Uni
versitatea Cluj 1—2 (după 
prelungiri) ; Rm. Vîicea : 
Chimia — Farul Constanța
1— 3 (0—1) ; Hunedoara : Me
talul — Crișul Oradea 1—2 
(după prelungiri) ; Giurgiu : 
Dunărea — Rapid București
2— 2 (după prelungiri) ; Bucu
rești : Metalul — Dinamo 
Bacău 2—1 (1—0) ; Schela 
Mare : Muncitorul — Jiul 
Petroșeni 0—1 (0—1) ; Anina : 
Minerul — Politehnica Iași
3— 1 (1—0) ; Turda : Arlcșul
— Steaua 2—4 (0—3) ; Pia
tra Neamț : Ceahlăul — Di
namo București 0—4 (0—3).

(Agerpres)

Victorie modestă 
la Caen

Prin telefon de la trimisul 
nostru special, VAiSILE CA- 
BUlEA :

Turneul internațional de 
handbal al „celor 
turneu care reunește forma
țiile Cehoslovaciei, 
K. F. a Germaniei, 
niei. României și Franței, 
a debutat aseară, la Cacn, cu 
partida România — Spania 
La capătul unui joc de mo
destă factură tehnică, echi
pa noastră a repurtat victo
ria cu scorul de 18—14 
(11—7). Surprinși de vitali
tatea replicii adversarilor, 
jucătorii noștri au comis nu
meroase greșeli, îndeosebi în 
apărare. Autorii golurilor ■ 
Guneș și Gruia, cîte 4. Nlca 
șl Samungi cîte 3, Dumitru 
— 2. Popescu și Oțelea cîtc 
unul. La ora tîrzie cînd 
transmit, cea de-a doua par
tidă, R. F. a Germaniei — 
Cehoslovacia, un meci ex
trem de disputat, a înregis
trat Ia pauză scorul de 9—9. 
Interesul localnicilor pentru 
turneu este deosebit de 
mare. Lor le place să spună 
că, în aceste zile, orașul lor 
este, fie și pentru o singură 
zi, „centrul mondial al hand
balului". întreg Caen-ul. 
împînzit de afișe, trăiește din 
plin mult comentatul eveni
ment. De fapt, turneul este 
considerat o veritabilă avan
premieră a ceea ce va fi 
exact peste un an, in aceleași 
orașe franceze și chiar în a- 
celeași săli : campionatul 
mondial de handbal. Primele 
contacte cu viitoarele gazde 
ale C.M. ne îndreptățesc să 
anticipăm un remarcabil 
succes organizatoric.

cinci”,
R.D.G.,

Spa-

e © • © «
rile lui Tanev și Mundro, Mac 
Indoe, Peackok și Diengman, care 
au folosit electroforeza în studiul 
acizilor nucleici pentru prima 
dată în lume, în anii 1967/1968.

Sau alt exemplu : proaspătul — 
pe atunci — absolvent al facul
tății de chimic (astăzi, deținător 
al titlului de doctor) Mihail Șer- 
ban a învățat în 1957 — după un 
prealabil studiu aprofundat în 
țară — unele amănunte impor
tante ale metodei polarografice de 
la însuși inventatorul polarogra- 
fiei, laureat al premiului Nobel, 
savantul ceh 1. Heyrovski. Iar 
histocromatografia în strat subțire 
a învățat-o la Padova, la Centrul 
de Biologie Moleculară, de la 
profesorul S. Curri, autorul meto
dei.

Dar să trecem în sfîrșit pragul 
institutului și să vedem ce anume 
se studiază aici cu ajutorul aces
tor metode ale științei moderne.

„perfecționate", adică adecvate 
noilor funcțiuni.

Astfel au luat naștere „clasele" 
și „speciile" de molecule compa
rabile cu cele ale biologiei. (E fi
resc să poarte același nume, pen
tru că fără evoluția filogenetică a 
moleculelor — subliniază inter
locutorii noștri — evoluția viețui
toarelor nici n-ar fi fost posibilă).

...Ni se pare firesc, așadar, ca 
laboratorul în care ne aflăm să se 
numească „laborator de biochi
mie comparată", aidoma celor de 
„Anatomie comparată" sau „Fi
ziologie comparată".

Cercetătorii acestui sector de la 
Institutul de biochimie al Acade
miei urmăresc cu asiduitate „Evo-

tru obținerea, pe cale biosinteti- 
că a „sării de lămîie" — acidul 
citric.

O serie de enzime ale fungilor, 
cele care hidrolizează peCtinele, 
sînt folosite, în general, în toate 
procesele de extracție a unor com
puși de origină vegetală, în dife
ritele ramuri ale industriei ce 
prelucrează materii prime vege
tale.

— Ce anume vă interesează la 
acizii nucleici ai fungilor ?

Replica interlocutorului este, 
din nou, promptă:

— Vrem să vedem dacă ei 
suferă modificări în diferitele faze 
morfogenetice ale microorganis
mului.

tea fi, însă, una dintre consecințe
le eventualei — și scontatei — 
izbînzi a muncii asidue în care 
este angrenat acum întregul co
lectiv.

Problema în studiu este com
plicată și laborioasă : urmărirea 
pas cu pas — și în complexitatea 
amănuntelor ei biochimice — a 
întregii „comportări" a proteine
lor cu proprietăți de anticorpi, 
într-un organism viu. Rezolvarea 
ei cere, pe lingă o apreciabilă 
perseverență, și putere de muncă, 
fi temeinice cunoștințe de biolo
gie și medicină. Cercetătorii sec
torului dau dovadă de mult entu
ziasm. Iar alți cercetători tineri și 
foarte tineri, de la cîteva institute

Expediție în microcosmos
MOLECULELE EVOLUEAZĂ 

„FILOGENETIC"

Concluzia la care au ajuns cer
cetătorii este pe cît de limpede, 
pe atît de surprinzătoare.

Evoluționismul lui Darwin a 
cucerit definitiv victoria pe tărîm 
științific ; copiii de vîrstă școlară 
înțeleg astăzi cu ușurință legătura 
care există între diferitele clase 
de viețuitoare aflate pe diferite 
trepte de evoluție : toate au avut 
un strămoș comun.

Dar moleculele ? Pînă nu de
mult, se știa că ele sînt inerte. 
Pare uimitor: multe dintre mole
culele cu funcții asemănătoare, 
dar cu structuri deosebite astăzi 
la diferitele viețuitoare, se trag 
dintr-un „strămoș comun", o mo
leculă străveche care a evoluat 
filogenetic — modifieîndu-și mai 
mult sau mai puțin sesizabil 
structura, înlocuind unele dintre 
componentele ei cu altele mai

luția izoenzimelor din creier și 
mușchi în seria vertebratelor". 
Rezultatele obținute pînă acum P 
Ele vin să consolideze temeliile 
noii științe, care este biochimia 
comparată, și chiar (cum este ca
zul redactării monografiei în curs 
de apariție, privind mecanismul 
contracției musculare) ale biochi
mici în general.

ACIZII NUCLEICI 
DIN FUNGI

— Cum a intrat modestul As
pergillus în atenția dv. ?

Interlocutorul nostru, Sabin 
Vasu, zîmbește binevoitor:

— Aspergtlii erau mai demult 
în atenția biochimiei, biologiei... 
și industriei, fiind folosiți în dife
rite procese de biosinteză. Indus
tria alimentară, de pildă, folosește 
intens aceste microorganisme pen-

— Probabil că unele modificări 
există, din moment ce chiar acizii 
nucleici țin „în subordine" cele 
mai importante procese din ma
teria vie...

— Tocmai. Aici se află și rostul 
cercetărilor noastre : vrem să știm 
în ce constau aceste modificări.

— Cu scopul, desigur, de a 
putea interveni...

— Exact. Rezultatele de pînă 
acum prezintă o deosebită impor
tanță pentru obținerea practică a 
unor mutanți stabili, cu proprie
tăți dorite.

...SA ASIGURAM REUȘITA 
TUTUROR TRANSPLANTĂRILOR 

DE ORGANE I

...Acesta este unul dintre visele 
cercetătorilor sectorului de Imu- 
nochimie, condus de tînărul bio- 
chimist dr. Victor Gheție. De 
fapt, nu este chiar un vis: ar pu-

de cercetări din Capitală, au ac
ceptat, cu același entuziasm, să 
fie colaboratorii apropiați ai bio- 
chimiștilor, explorînd vastul și 
fundamentalul proces al imuni
tății.

Rezultatele obținute pînă acum 
sînt de natură să accentueze opti
mismul. Din lucrările elaborate se 
poate vedea, de pildă, care anu
me parte a moleculei unui anti
corp se unește cu antigenul și în 
ce împrejurări... biochimice, anti
corpii devin primejdioși chiar 
pentru organismul care le-a dat 
naștere. (E vorba de catabolizarea 
lor incompletă, cu rămînerea in
tactă a acelei porțiuni active, de 
unire cu antigenul, și de acumu
larea unei cantități, exagerate a 
unor astfel de cataboliți).

Ajungem cu gîndul la trans
plantările de organe. Fenomenul 
de „respingere", cu urmările lui 
fatale, are la bază tot un pro-

ces antigen-anlicorp. Actualele 
mijloace, „imuno-stipresive" folo
site în transplantări de organe 
caută să stăvilească formarea 
anticorpilor. Dar, o dată cu opri
rea formării anticorpilor, este o- 
prită (nedorit, dar inevitabil) și 
„fabricarea" altor substanțe pro
teice, indispensabile sănătății și 
chiar vieții bolnavului.

Perspectivele care se întrevăd 
din rezultatele obținute pînă a- 
cum la Institutul de biochimie 
ne dau speranța că, intr-un viitor 
mai mult sau mai puțin apropiat, 
se va putea opri nu formarea 
anticorpilor, ci acumularea în ex
ces a acelor nedoriți produși in
termediari de catabolism (soluția
— superioară celei actuale — ar 
fi, deci, catabolizarea completă și 
selectivă a anticorpilor nedoriți).

...Cu academicianul Eugen Ma- 
covschi, diieclorul Institutului, 
purtăm, în încheierea vizitei, o în
delungată discuție asupra noii sale 
teorii asupra viului — TEORIA 
BIOSTRUCTURII.

Biostructura, existentă numai 
în viu, este cea care trebuie să 
devină, într-o măsură din ce în 
ce mai însemnată, obiect de stu
diu pentru biochimie. Pentru că, 
intrînd în alcătuirea biostructurii
— care este un întreg și repre
zintă saltul calitativ de la chimie 
la viață — moleculele capătă în
sușiri noi, diferite de cele ante
rioare. Pentru că moleculele nu 
sînt inerte. Cercetările de bio
chimie comparată, cele asupra a- 
cizilor nucleici din fungi, studiul 
imunității și celelalte cercetări 
din institut aduc importante date 
științifice noi ce pot alcătui no) 
puncte de plecare pentru dezvolt 
tarea teoriei biostructurii.

—Și, astfel, cu pasiune, maturi
tate și răspundere cercetătorii ds 
la Institutul de biochimie al A- 
cademiei R.S.R. se străduiesc si 
răspundă cît mai exact unora din* 
tre cele mai stringente întrebări 
ale științei contemporane.



Puternice atacuri
l

Ihu patrioților sud-vietnamezi
în cadrul luptelor ce se desfășoară în Vietnamul de sud, 

forțele patriotice au supus unor bombardamente intense peste 
20 de baze și obiective militare americano-saigoneze.

Noile acțiuni s-au dovedit la 
fel de viguroase ca cele declan
șate la începutul săptămânii tre
cute, ele dezmințind anticipațiile 
experților militari americani pri
vind durata și intensitatea actua
lelor lupte. în zona Saigonului, 
atacurile patrioților au continuat 
să fio semnalate la distanțe tot 
mai mici de capitală. Astfel, a 
fost supus unui bombardament cu 
mortiere un avanpost american 
situat la numai 4 km est de zo
nele periferice ale orașului. In 
ceea ce privește capitala propriu- 
zisă, aceasta a cunoscut miercuri 
adoptarea unor măsuri de securi-

Interviul lui

tate excepționale, ca urmare a 
atentatului eșuat, a cărui țintă a 
fost premierul regimului, Tran 
Van Huong.

Dintre acțiunile întreprinse de 
forțele F.N.E, pe restul teritoriu
lui sud-vietnamez, agențiile de 
presă semnalează în special bom
bardarea unor poziții strategice 
americane dispuse în zona pla- 
tourilor înalte, printre care im
portantul post de observație elec
tronic „Holloway". Patrioții au 
mai supus unor bombardamente 
combinate baza aeriană Ban Me 
Thuot, instalațiile comandamen
tului american de la Tay Ninh, 
pozițiile din apropierea orașului 
An Hoa ale pușcașilor marini a- 
mericani etc.

Duy Trinh
HANOI 5 (Agerpres). — Ngu

yen Duy Trinh, vicepremier și 
ministru al afacerilor externe al
R. D. Vietnam, a acordat un in
terviu publicației „Bonner Korres- 
pondenz". El a subliniat că în
cetarea agresiunii în Vietnam, în
cetarea definitivă a tuturor ac
țiunilor de încălcare a suverani
tății și securității R. D. Vietnam, 
retragerea totală și necondiționa
tă a tuturor trupelor din Vietna
mul de sud, crearea posibilității 
poporului vietnamez din ambele 
zone să reunifies Vietnamul fără 
nici un amestec din afară, con
stituie conținutul esențial al po
ziției guvernului R. D. Vietnam 
și F.N.E. El a arătat, de aseme
nea, că aceasta este baza rezol
vării complete a problemei viet
nameze care garantează drepturi
le naționale fundamentale ale po
porului vietnamez. Dar, a arătat 
el, reprezentantul S.U.A. la Con
ferința cvadripartită de la Paris 
evită discutarea unei asemenea 
soluții și cere în primul rînd dis
cutarea problemei „restaurării 
zonei demilitarizate".

' După ce a menționat că S.U.A. 
au invadat Vietnamul de sud, 
Nguyen Duy Trinh a subliniat 
că problema crucială a încetării 
războiului este retragerea totală 
și necondiționată a trupelor
S. U.A. și ale aliaților lor din 
Vietnamul de sud. Aceasta este 
problema care trebuie discutată 
în primul rînd la Conferința de 
la Paris. Evitînd această proble
mă, S.U.A. dau dovadă că refuză 
să rezolve în mod serios proble
ma vietnameză și să-și aducă 
contribuția pentru ca la Conferin
ța de la Paris să se obțină re
zultate pozitive.

Ministrul afacerilor externe a 
vorbit apoi despre victoriile ob
ținute de forțele patriotice din 
Vietnamul de sud împotriva in
vadatorilor, rcafirmînd hotărîrea 
poporului vietnamez de a con
tinua lupta pînă la obținerea vic
toriei definitive.

Minislrul apărării al Statelor 
Unite, Melvin L^ird, a părăsit 
miercuri Washingtonul cu des
tinația Saigon, pentru o inspec
ție de șapte zile în Vietnamul 
de sud. La întoarcere el va 
prezenta un raport președinte
lui Nixon asupra situației ge
nerale militare din Vietnamul 
de sud.

■ m ■ i ia
SEMNAREA UNOR CONTRACTE 

ROMÂNO - ALGERIENE
• IN BAZA acordului do 

cooperare economică dintre 
România și Algeria, marți au 
fost semnate la Alger trei con
tracte privitoare Ia furnizarea 
de echipament minier și acor
darea de asistentă tehnică în 
vederea valorificării unor ex
ploatări algeriene.

o IN DUPA-AMIAZA zi
lei de 5 martie Pavilionul 
româneso de Ia Tîrgul * in
ternational de la Leipzig a 
fost vizitat dc vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri 
al R.D.G., dr. Kurt Fichtner.

Oaspetele a fost întîmpi- 
nat de către ambasadorul 
Republicii Socialiste Româ
nia în R.D.G.. cir. ing. 
Nicolae Ghenea, și de alți 
reprezentanți români cu 
care s-a întreținut cordial.

SCRUTINUL DIN CHILE
• REZULTATELE definitive 

ale alegerilor parlamentare 
din Chile arată că partidul de- 
mocrat-creștin de guvemămint 
a obținut 29,7 la sută din tota
lul voturilor exprimate. Cel de 
al doilea partid cu cele mai 
multe voturi înregistrate efcte 
Partidul național, format după 
alegerile din 1965 prin fuziona
rea partidelor radical și conser
vator. Numărul voturilor obți
nute de democrat-creștini la 
aceste alegeri este mult infe
rior celui pe care contau aceș
tia — adică 35 la sută, și celui 
obținut de președintele Eduar
do Frei în cadrai alegerilor 
prezidențiale din 1964 — 
sută.

58 la
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Jim Garrison nu 

pitulează. Refuză 
accepte postura dc
frînt. Cu o uluitoare 
consecventă atacă. 
Fără ezitare și — s-o 
recunoaștem — fără 
acoperire. Promisese 
senzaționale dezvăluiri 
în procesul dc la New 
Orleans, dar martorii 
pc care i-a adunat 
s-au contrazis, rătă- 
cindu-se în labirintul 
declarațiilor. Făgădui
se demascarea unui 
complot și a protago
nistului acestuia — o- 
mul de afaceri Clay 
Shaw. Procurorul din 
New Orleans nu și-a 
impus rezerva, folosea 
tonurile categorice : a- 
sasinii Iui John Ken
nedy trebuiau căutat! 
în cercul de cunoștin
țe ale lui Shaw. Bo
gatul anticar ar fi a- 
ranjat 
Dallas 
Oswald 
Ferrie, 
slujbă, 
toate companiile ae
riene la care reușise 
să se angajeze (dece
dat, între timp, în 
condiții destul de pu
țin clare).

Garrison afirma în 
paginile ziarelor și po 
micul ecran că dispu
ne de probe zdrobi
toare în sprijinul afir
mațiilor sale. Dar. sus
pect, căuta să cîștige 
timp, amînînd proce
sul. Acuzațiile procu
rorului se multiplicau 
și, în condițiile neîn
crederii omului sim
plu fată de concluzii
le raportului Warren, 
Garrison întîlnca des
tulă simpatie. In fond, 
prea puțini americani 
stat dispuși să creadă 
că ceea ce s-a întîm- 
plat Ia Dallas a fost 
opera unui dezechili
brat singuratic. Ideea 
unul complot împotri
va Iui Kennedy are o 
largă circulație, dar 
Garrison nu a reușit 
să aducă la scenă de- 
cît o adnnătură peni
bilă, niște personaje

crima de la 
împreună cu 
și cu David 

un pilot fără 
concediat de

care s-au încurcat în 
declarații. După ce a 
afirmat că i-a auzit pe 
Shaw, Oswald și Fer- 
rie punînd Ia punct 
planul asasinării lui 
Kennedy, martorul 
Perry Raymond Rus
so își reneagă propria 
sa depoziție și pretin
de că a surprins o 
discuție despre un a- 
sasinat, însă... nu știe 
despre cine era vor
ba. Doi ani de zile. 
Russo afirmase con
trariul. Dintr-odată — 
se corectează. Unii ar 
putea vedea în acest 
gest straniu consecin-

R. P. POLONA. — Imagine de la marele combinat petrochimic 
Plock

Vizita delegației
româns în Australia

SYDNEY 5 (Agerpres). — De
legația guvernamentală română, 
condusă de Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care la invitația guver
nului australian face o vizită ofi
cială în această țară, a sosit 
miercuri la Sydney.

După cum s-a mai anunțat, 
delegația va purta convorbiri cu 
membri ai guvernului australian 
și cu reprezentanți ai vieții eco
nomice în vederea analizării și 
stabilirii de măsuri pentru dez-

voltarea schimburilor comerciale 
și a cooperării economice și teh
nice româno-australiene.

Vicepremierul guvernului aus
tralian, John McEwen, a decla
rat : „Sînt bucuros că am prilejul 
de a răspunde frumoasei primiri 
care mi s-a făcut în România". 
El a arătat că de la semnarea a- 
cordului comercial româno-austra- 
lian în 1967, volumul total al 
schimburilor comerciale între cele 
două țări s-a dublat în ulti
mul an.

Evoluția navei „Apollo-0“
Cosmonauții Schweickart și McDivitt au

părăsit cabina, trecind in „modulul lunar"

„Bună dimineața, Houston", 
acesta a fost răspunsul trans
mis prin radio de către astro
nautul David R. Scott, la ora 
7,30 G.M.T. (9,30 ora Bucureș- 
tiului), cînd a fost trezit de a-

• IN UNIUNEA SOVIETICA 
• fost lansat miercuri satelitul 
artificial al Pămlîntului, „Cos- 
mos-268“, la bordul căruia este 
Instalat aparataj științific desti
nat cercetării spațiului cosmic. 
Satelitul a fost plasat pe o or
bită cu perioada inițială de ro
tație de 109,2 minute. Distanța 
maximă de la suprafața Pămîn- 
tului este de 2186 km. Iar cea 
minimă de 219 km. înclinația 
orbitei este de 48,4 grade.

cerut guvernu-• SPANIA a 
lui Guinee] Ecuatoriale acorda
rea unui termen de 15 zile, în- 
cepînd de Ia 4 martie, pentru 
a evacua pe toti cetățenii spa
nioli care doreso să părăsească 
această tară. După expirarea 
acestei perioade de timp și după 
evacuarea cetățenilor spanioli, 
Madridul își va retrage defini
tiv toate forțele sale militare 
din Guineea Ecuatorială.

Acestea sînt elementele prin
cipale pe care le conține răs
punsul ministrului afacerilor 
externe al Spaniei, Fernando 
Castiella, adresat marți minis
trului de externe guineez, Ata- 
nasio Ndongo, care a cerut eva
cuarea unităților armate spa
niole din tară și reglementarea 
acordurilor militare cu Spania.

• AGENȚIA TASS informea
ză că o escadră de patru nave 
militare sovietice, sub conduce
rea căpitanului de rangul întîi, 
V. V. Platonov, a sosit miercuri 
într-o vizită oficială în portul 
nigerian Lagos. Vizita are loo 
în conformitate cu înțelegerea 
dintre guvernele Uniunii Sovie
tice și Nigeriei. Escadra va ră
mîne în portul Lagos pînă la 
10 martie.

mește 
obsedat 
și ambiție". Ziarele a- 
mericane n-au fost 
mai blinde cu el, pn- 
nîndu-i la îndoială 
bunele intenții. Deo
camdată, „dosarul 
Garrison" nu s-a în
chis, iar nimeni nu 
poate face afirmații 
definitive. Totuși, în
doiala crește pe tere
nul impreciziilor care 
an urmat unor afir
mații fără acoperirea 
faptelor. Sau, poate. 
Garrison este și el o 
victimă a complotului 
tăcerii, cu ajutorul că-

„un procuror 
de publicitate

/Mure armele
ta unor presiuni. Alții 
atrag atenția că Russo 
descinde dintr-un spi
tal de psihiatrie, unde 
s-a îngrijit, mai multi 
ani. și că și alți msr- 
tori aparțin periferiei 
societății, au antece
dente penale (unul din 
martorii principali ai 
acuzării execută o 
condamnare pentru... 
spargere) sau sînt cu
noscut! pentru dezechi
librul lor mintal. De
sigur, există persoane 
Interesate să șteargă 
urmele asasinatului din 
Dallas. Insă Garri
son nu a reușit, pa- 
re-se, să descopere a- 
ceste urme. Scandalul 
produs de procuror 
este atribuit, de multi, 
dorinței lui de publi
citate, de a dobindi 
celebritate gratie unei 
tragedii pe 
merica nu 
L’EXPRESS îl denu-

care A- 
a uitat-o.

ruia se încearcă as
cunderea adevărului 
privind drama de la 
Dallas ? Posibil, dar 
improbabil. Garrison 
nu este omul care să 
tacă...

După șase săptămîni 
de proces (cu o pauză 
impusă de tradiționa
lul carnaval) și doi 
ani de anchetă, Clay 
Shaw a fost achitat. 
Dar la New Orleans 
nu a revenit liniștea. 
Oficialitățile locale cer 
demisia procurorului. 
Un cotidian îl acuza 
de a fi „nedemn pen
tru funcția sa". Garri
son a devenit el însuși 
acuzat — i se repro
șează de a fi utilizat 
„abuziv și ilegal" pu
terile pe care 
conferă legea, 
imperturbabilul 
nu și-a pierdut 
Cu aceeași siguranță 
de sine, a ordonat a-

1 le 
Insă
Jlm 

firea.

■ ■■■■■■■ 
restarea unuia dintre 
anchetatorii săi. Mo
tivul ? Acesta ar fi 
furnizat avocatilor Iui 
Shaw date secrete pri
vind ancheta desfășu
rată de Garrison. De
clarațiile martorilor 
lui Garrison ar fi a- 
juns, într-o formă sin
tetică. pe biroul apă
rătorilor Iui Shaw. Și 
pentru că răfuiala cu 
anonimul anchetator 
1 s-a părut insuficien
tă, a lansat o nouă a- 
cuzație la adresa lui 
Shaw : mărturie falsă 
în cursul procesului. 
Shaw a afirmat că nu 
i-a cunoscut nicioda
tă pe 
Ferrie. 
multi 
s-au prezentat în fata 
tribunalului, pretind că 
i-au văzut împreună 
pe Shaw șl Ferrie. U- 
nul din martori, un 
agent de publicitate, 
declară chiar că Shaw 
l-a făcut cunoștință 
cu Ferrie pe aeropor
tul din New Orleans.

Jim Garrison nu a 
depus armele. Dacă, 
într-adevăr, dorește 
publicitatea, el a reu
șit să o obțină. Nu
mele Iui se află în ti
tlurile ziarelor, iar 
chipul li apare dese
ori pe ecranele tele
viziunii. Dar publici
tatea care hrănește 
ambițiile poate fi șl 
ucigătoare pentru ca
riera procurorului de 
la New Orleans. El a 
mizat pe sentimentele 
publicului, semnînd o 
poliță. Orice poliță a- 
jiingc, însă. Ia scaden
tă. iar nconorarca în
seamnă faliment, chiar 
dacă cuvântul acesta 
este prea brntal pen
tru un om pus să slu
jească legea. Oricum, 
eșecul Iui Garrison în
tristează, deoarece — 
fapt esențial — crima 
de Ia Dallas 
învăluită de

Oswald și pe 
Totuși, 

martori,

EUGENIU

PROTEST

mai 
care

rămîne 
mister.
OBREA

a

qu r* “t
CAMBODGIAN

• LA PNOM PENH au fost 
date publicității notele adre
sate de Ministrul Afacerilor 
Externe al Cambodgiei guver
nului S.U.A. și autorităților sai- 
goneze în legătură cu acțiunile 
agresive ale 
no-saigoneze 
bodgiei.

In lunile 
rie a.c. se relevă în aceste do
cumente. aproape zilnic unități 
americano-saigoneze au supus 
bombardamentului de artilerie 
mai multe regiuni din Cambod- 
gia. în urma acestor bombarda
mente s-au înregistrat nume
roase victime omenești în rîn- 
dul populației civile, precum si 
mari pagube materiale.

Guvernul Cambodgiei, 
arată în încheiere în notă, cere 
Statelor Unite și administrației 
de la Saigon să ia toate măsu
rile necesare pentru ca aseme
nea acțiuni provocatoare să 
nu se mai repete pe viitor.

trupelor america- 
împotriva Cam-

ianuarie și febra a-

• DUPĂ cum relatează agenția 
M.E.N., președintele Republicii 
Populare a Yemenului de sud, 
Kahtan Al Shaabi, a declarat că 
avioane aparținând forțelor mi
litare britanice au violat spa
țiul aerian al Yemenului, lan- 
sînd mai multe bombe asupra 
unei regiuni situate la frontiera 
de sud-est a tării. După cum a 
precizat președintele. 
Yemenului a adresat 
test Marii Britanii în 
cu acest incident.

guvernul 
un pro- 

legătură

ACORD ÎN CIPRU

se

să

• DUPĂ CUM ANUNȚA a- 
genția France Presse, Carlos 
Arturo Romero, secretar al 
Partidului Comunist din Colum
bia. a fost arestat luni. Agenția 
menționează că Romero se gă
sea în momentul arestării în 
orașul Montoria.

e INSTALAȚIILE PETRO
LIERE din Kirkouk, aparținînd 
companiei Irak Petroleum Com
pany, au fost atacate în noaptea 
de 1 martie cu tir de mortiere, 
anunță agenția France Presse. 
Obuzele au lovit instalațiile de 
alimentare a conductei care trans
portă petrolul brut spre porturile 
mediteraneene. Potrivit unor in
formații din Bagdad, din cele 12 
elemente care formează grupul de 
alimentare a conductei numai 
două au rămas intacte.

Guvernul irakian a ordonat 
deschiderea unei anchete în ve
derea stabilirii autorilor acestui 
atac.

• ÎN CADRUL CONVORBI
RILOR preliminare de la Nico
sia, care au început in iunie 1968 
In vederea soluționării crizei 
cipriote, reprezentanții celor 
două comunități — greacă și tur
că — au ajuns Ia un acord pri
vind crearea a două subcomitete 
care se vor ocupa de detaliile 
viitoarei administrații comune. 
Marti, Glafkos Cleridis și Rauf 
Denktash, reprezentanții celor 
două comunități, au desemnat 
pe membrii subcomitetelor res
pective. Acest acord este consi
derat de observatorii politici 
drept un progres esențial în ne
gocierile dintre comunitatea 
greacă și cea turcă din insulă.

După cum se știe, criza ciprio
tă a izbucnit în decembrie 1963. 
Ulterior, pentru menținerea or
dinii, în insulă au fost aduse u- 
nităti ale forțelor O.N.U.

pelul turnului de control de 
pe Pămînt.

Aceste cuvinte au constituit 
începutul unei zile de lucru 
bogată în evenimente pentru 
echipajul navei spațiale „A- 
pollo-9“. La orele 13,00 (ora 
Bucureștiului), pentru prima 
dată Russell Schweickart și 
James McDivitt au părăsit ca
bina de comandă „Apollo-9“ 
pentru a trece în modulul lu
nar, viitorul vehicul de debar
care pe Lună, trecind prin tu
nelul îngust ce leagă cele două 
nave spațiale. Programul de 
astăzi a fost totuși întîrziat cu 
80 de minute, datorită unor 
defecțiuni neprevăzute ale sis
temului de racordare a modu
lului la „cabina-mamă".

Pentru joi, se prevede ca 
Russell Schweickart să efectu
eze o ieșire în spațiu de 2 ore 
și 25 minute.

Prima misiune a astronauți- 
lor Schweickart și McDivitt a 
fost aceea de a verifica apara
tura și motorul modulului lu
nar. în cursul șederii lor în 
modulul lunar, ei au efectuat 
prima transmisie de televiziune 
spre Pămînt. Imaginile îl pre
zentau pe Schweickart „citind" 
indicațiile instrumentelor de 
bord, îmbrăcat în costumul de 
culoare albă pe care îl va fo
losi joi în timpul „ieșirii" sale 
în spațiu și pe care-1 vor purta 
primii exploratori americani ai 
Lunii. Datorită condițiilor me
teorologice neprielnice, legă
tura prin radio s-a făcut foar
te greu. După această emisi
une de televiziune, care a du
rat 7 minute, cei doi cosmona- 
uți au pus în funcțiune, timp 
de 6 minute, motorul „modulu
lui lunar" pentru a simula o 
aselenizare lină. Odată îndepli
nite aceste puncte ale progra
mului de miercuri, Russell 
Schweickart și James McDivitt 
au revenit în cabina de coman
dă unde se găsea David Scott.

ORIENTUL APROPIAT
• FAWZI PRIMIT DE PREȘEDINTELE DE GAULLE ® ÎNAINTEA

FORMĂRII NOULUI CABINET ISRAELIAN

G. Heinemann ales

președinte ai

R. F. a Germaniei
BERLINUL OCCIDENTAL 5 

(Agerpres). — Gustav Heinemann 
a fost ales miercuri președinte al 
Republicii Federale a Germaniei. 
El a ieșit învingător în al treilea 
tur de scrutin, cînd pentru de
semnarea președintelui era sufi
cientă majoritatea relativă a vo
turilor. Noul președinte a obținut 
512 voturi ale electorilor, în timp 
ce adversarul său Gerhard 
Schroeder, candidat al Uniunii 
creștin-democratc, a întrunit nu
mai 506 voturi.

Gustav Heinemann este mem
bru proeminent al Partidului So
cial-Democrat și a ocupat pînă în 
prezent funcția de ministru al 
justiției.

• MAHMUD FAWZI, consi
lier special al președintelui 
R.A.U, Nasser, pentru probleme
le externe, care se află în capi
tala Franței, a fost primit 
miercuri de generalul de Gaulle. 
Fawzi i-a înmînat președintelui 
Franței un mesaj din partea pre
ședintelui Republicii Arabe U- 
nite.

întrebat de ziariști, după în
trevederea cu generalul do 
Gaulle, în legătură cu conținutul 
mesajului transmis și al convor
birilor avute cu președintele 
Franței, diplomatul egiptean s-a 
abținut de la orice precizare.

• IN CERCURILE POLITI
CE israeliene se desfășoară o 
vie activitate in legătură cu a- 
propiata formare a unui nou 
guvern, ca urmare a decesu
lui premierului Levi Eshkol. 
Marți s-a încheiat o primă 
rundă de convorbiri între par
tidele actualei coaliții guver
namentale. Surse informate 
precizează că aceste partide 
acceptă în principiu desemna
rea d-nei Goida Meir ca prim- 
ministru și sînt gata să rămînă 
în coaliție.

Calendarul politic israclian 
pentru viitoarele zile pare 
deci, în opinia observatorilor, 
să se contureze cu oarecare 
precizie: vineri. Comitetul
Central al Partidului Mlncii 
va aproba candidatura d-nci 
Goida Meir pentru funcția de 
prim-ministru ; duminică, pre
ședintele Zalman Shazar va 
începe consultările în vederea 
formării unui nou guvern.

• TRIMISUL SPECIAL al 
secretarului general al O.N.U. în 
Orientul Mijlociu, Gunnar 
Jarring, a părăsit miercuri Cairo, 
înapoindu-se la cartierul său ge
neral de la Nicosia. în timpul 
vizitei în capitala R.A.U., Gunnai 
Jarting a avut convorbiri cu mi
nistrul de externe egiptean, Mah
mud Riad, privind posibilitățile 
de soluționare — prin mijloace 
politice — a crizei din această re
giune. în cadrul unei conferințe 
de presă, ministrul de externe al 
R.A.U. a declarat că discuțiile cu 
Gunnar Jarring au fost „sincere 
și deschise", dar că reprezentan
tul O.N.U. nu a adus nici o pro
punere nouă.

FRANȚA. — La 2 martie, prototipul avionului supersonic franco-britanic „Concorde" a efec
tuat, la Toulouse, primul zbor de încercare

Intre Dunăre șl Tisa se 
află cel mai mare comitat al 
Ungariei Băcs-Kiskum. regi
une de o bogată memorie 
istorică a luptei oamenilor 
de aici atît cu sărăcia pă
mântului cit și cu ouceritoril 
străini șl opresorii interni...

Interlocutorul meu Bor- 
sos Gyorgy, primul secretar 
al organizației do tineret din 
comitat, după ce mă familia
rizează cu cîteva date isto
rice ale locului, care ar fi 
destinat oamenii de aici să 
ducă, încă cîteva generații 
poate, amarul existenței pe 
care le hărăzise sărăcia pă- 
mintului — în majoritate ni
sipuri și platouri întinse de 
lut — dacă Eliberarea Unga
riei ar fi Întârziat să se pro
ducă, îmi desfășoară un am
plu tablou al transformărilor 
petrecute aici în mai puțin 
de un sfert de veac. Ner
vura, întinsă a Irigațiilor, 
mecanizarea, cu un grad de 
dezvoltare accentuat, de la 
an la an, și mai ales lucratul 
pământului în comun după 
avansate metode agrozooteh-

tățile furnizoare de legume 
șl fructe, cooperativele agri- 
colo de producție din apro
pierea orașului. Una dta mă
surile concrete în cadrul 
acestei colaborări a fost re
crutarea brațelor de muncă 
sezonicie chiar din rândul 
cooperatorilor. Mal mult 
decît atît, pentru a degreva 
fabrica de cheltuielile de ca
zare și deplasare ale acestora 
ca și dc necesitatea extin
derii spațiilor productive, 
munca acestora — pregătirea 
legumelor și fructelor pentru 
Intrarea în fabricație — are 
loc în cadrul cooperativelor. 
Practic, fabrica nu are mun
citori sezonieri în accepția 
tradițională a cuvintului. Do 
asemenea, de comun acord, 
am pus în aplicare un sistem 
de preturi ce se stabileso 
pentru recolta viitoare, pe 
trei categorii : a) prețul mi
nim garantat (cu alte cuvinte 
fabrica se oferă să asiguro 
la fiecare sortiment contrac
tat un preț minim indife
rent de prețul picții sau con
diții pedo-climatice); b) prețul
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nice au transformat pămân
turile ce păreau zgîrcite aici 
cu oamenii intr-o adevărată 
cămară a țării. Monocultura 
dc secară — in medie sub 
1 000 kg la hectar — care se 
practica cu două decenii în 
urmă a rămas o realitate ne
volnică, la care doar bilan
țurile se referă. Un astfel de 
bilanț recent prilejuit de 
aniversarea a șase secole do 
la ctitoria capitalei sale, 
orașul Kecskemet, a trecut 
la capitolul său de realizări 
diversificarea nevisată altă
dată, atît a economiei salo 
agrare cit și edificarea unei 
industrii ilustrativă pentru 
eforturile constructive ale 
poporului maghiar. O dată 
cu dezvoltarea, pe vaste zone, 
a viticulturii — numai în 
anul trecut au fost obținute 
aici 2 200 000 hectolitri de vi
nuri din care 41 °/o au luat 
drumul exportului — a cul
turilor cerealiere, a zooteh
niei și, prin extinderea su
prafețelor irigate, a legumi- 
culturii, in regiune s-a dez
voltat și o modernă indus
trie, mai ales alimentară.

Amabile, gazdele mi-au 
oferit să vizitez pentru 
cîteva ore fabrica de con
serve din Kecskemet care, 
după cum mă informa 
directorul ei, tovarășul 
Vcgyari Istvan, este una 
dintre cele mai dezvol
tate din Europa centrală 
și, de altfel, una dintre puți
nele obiective industriale 
existentă în germene, în re
giune, pînă la Eliberare. 
Provenind din unificarea în 
1957 a două fabrici, produc
ția lor renumită a fost în 
anul trecut, comparativ cu 
anul Eliberării, 1945, de cinci 
sute de ori mai mare. Profi
lată pe conservarea legume
lor și fructelor și păstrarea 
strugurilor de masă pînă in 
sezonul dc primăvară, fabri
ca prelucrează anual 100 080 
tone livrind comerțului in
tern și extern 70 000 tone de 
produse conservate. în sfîr- 
șit, terminînd cu prezenta
rea globală a fabricii, numă
rul muncitorilor angajați per
manent este de 3 500 ridl- 
cîndu-se. în perioadele de 
vârf, la aproximativ 4 500 de 
muncitori.

— Tornind de Ia caracterul 
perisabil al materiilor prime 
ale fabricii — ne spunea di
rectorul ei — din 1966 am 
conceput intr-o nouă formă 
colaborarea noastră cu uni-

plețil și. în sfârșit, c) un preț 
unio pentru tot sezonul. Se 
pare că această ultimă posi
bilitate s-a dovedit a fi ega 
mai avantajoasă pentru fur
nizorii noștri; aproximativ 
90 la sută dintre contracte 
s-au făcut pe acest pre'y.

Pentru a evita piei^L -e 
masive de legume și fructe, 
cum se întimpla in alți ani, 
fabrica este cumpărătoarea 
de drept a întregii cantități 
cultivate de cooperativă. De 
asemenea, în cadrul fabri
cii, funcționează un corp de 
ingineri și tehnicieni care 
asigură o permanentă asis
tentă tehnică cultivatorilor 
incepind cu sămînța nece
sară, mașini speciale pentru 
culegerea recoltei. îndrumări 
de specialitate etc. Trans
portul, o altă problemă care 
ne dădea bătaie de cap cu 
citva timp în urmă, a fost 
pus la punct în sensul că cl 
sc realizează cu parcul de 
mașini al fabricii și al coo
perativelor agricole.

...O gamă largă de pro
duse nurtînd marca acestei 
fabrici și în cele mai multe 
cazuri, realizate după rețete 
elaborate in fabrică — de la 
sotte-urile fine de mazăre cu 
piper și acrituri pînă Ia com
poturi de caise aurii — pot 
fi înliinite pe piața euro
peană. De altfel, producția 
din anul trecut a fost expor
tată in proporție dc 85 la 
sută. Indicele ridicat dc pro
duse exportate își găsește 
explicația nu numai în cali
tatea lor, dar mai ales în di
versificarea acestei calfeay 
in funcție de gusturile be— 
ficiarului. Faptul a devenit 
posibil — preluarea acestei 
sarcini de extindere a vari
antelor de conserve prin sa
vante dozări a componente
lor — și prin mărirea corpu
lui de tehnicieni ai fabricii.

— In 1960 — ne spunea 
tov. Vcgyari Istvan — în 
fabrica noastră munceau 
numai 5 ingineri In prezent 
numărul lor se ridică la 57 
în timp ce ai tehnicienilor 
a crescut la 220. De altfel am 
experimentat aici, la noi. un 
sistem dc stimulare a celor 
cu vechime mai mare care 
a dat rezultatele scontate. De 
altfel trebuie să spun că fa
brica noastră își pune cca 
mai mare încredere în tineri 
și ei, vă spun cu cea mai 
mare sinceritate, nu ne dez
mint.

V. ARACHELIAN

Conferința de presă 
a președintelui hon

WASHINGTON 5 (Agerpres). 
— Președintele S.U.A., Richard 
Nixon, a ținut marți seara la 
Casa Albă o conferință de pre
să consacrată rezultatelor 
turneului său vest-european 
de săptămîna trecută. „Una din 
realizările acestei călătorii 
este aceea că am stabilit între 
Statele Unite ale Americii și 
principalele națiuni din Euro
pa (occidentală — n.r.) — șl 
sper că, do asemenea, și cu 
alte țări din Europa — noi re
lații de încredere care nu exis
tau înainte", a declarat preșe
dintele, reamintind astfel im
plicit aprecierea sa anterioară 
că prea adesea S.U.A. luau ho- 
tărîri fără a se consulta cu par
tenerii lor.

Nixon a reafirmat cunoscuta 
poziție a S.U.A. de „relansare" 
a blocului militar N.A.T.O., 
pentru a cărui întărire s-a pro
nunțat în cursul turneului său 
diplomatic, ceea ce nu cores
punde intereselor păcii, ale 
creării unui climat de destin
dere. de găsire a căilor pentru 
înțelegere și colaborare între 
țările europene.

Răspunzînd apoi unor între
bări. președintele S.U.A. a re
levat că a avut cu interlocuto
rii săi vest-europeni un schimb 
de păreri despre relațiile Est- 
Vest și despre eventualele dis
cuții bilaterale cu U.R.S.S. 
După părerea lui. problemele 
ce ar urma să fie discutate cu 
U.R.S.S. sînt Orientul Apropiat 
și reducerea armamentelor 
strategice.

In legătură cu situația din 
Orientul Apropiat, Nixon a

spus că „este posibil să albă 
loc convorbiri cvadripartite 
la O.N.U." șl a subliniat că 
.Statele Unite nu pot dicta re

glementarea în această regiu
ne, iar cele patru mari puteri 
oot doar să indice domeniile 
în care, după părerea lor. păr
țile direct interesate ar putea 
avea discuții rodnice".

Cu privire la războiul din 
Vietnam, președintele S.U.A. 
a recunoscut că ofensiva forțe
lor patriotice este îndreptată 
în primui rînd împotriva obi
ectivelor militare. In același 
timp el a menționat. în ciuda 
lipsei de popularitate a unei 
asemenea idei, inclusiv în Sta
tele Unite, posibilitatea ca 
S.U.A să intensifice în conti
nuare operațiunile lor milita
re în Vietnamul de sud. El a 
afirmat că nu există „în r-ci
mentul de față sau pentru vii
torul apropiat" planuri de re- 
tragejp a trupelor americane 
din Vietnam, cu toate că ase
menea perspective nu pot fi 
considerate ca favorabile re
zolvării pe cale politică p pro
blemelor majore create de 
agresiunea S.U.A. în Vietn-m. 
Nixon a arătat că delegația 
americană la convorbirile de la 
Paris ,.a primit unele Instruc
țiuni și va primi și altele noi 
cu privire la varietatea de de
mersuri" șl a apreciat că con
vorbirile de la Paris „au ieși! 
din faza expunerii publice a 
pozițiilor, intrînd în faza în 
care începe o luptă înverșuna-1 
tă în legătură cu principalels 
divergențe".
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