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ClND TREBUIAU DESCHISE
UȘILE CĂMINULUI
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ABIA S-AU DESCHIS
PORȚILE ȘANTIERELOR

Printr-o hotărîre a Marii Adunări Naționale au fost alocate în acest an 100 000 000 lei 
pentru construirea unor cămine destina te tinerilor care lucrează în industrie, însumînd 
10 000 locuri. Ziarul nostru a publicat o serie de materiale care urmăreau modul în 

care se pregătește finalizarea acestor investiții în cîteva centre industriale, semnalînd re
gretabile rămîneri în urmă sau, pur și simplu, neatacarea lucrărilor. Revenim pe urmele arti
colului publicat în nr. 6329 din 20 septembrie pentru a confrunta realitatea și promisiunile 
de atunci cu stadiul de acum al lucrărilor.

Trebuie s-o spunem de la în
ceput că suita constatărilor nu 
este, deloc îmbucurătoare. Să în
cepem cu Craiova. Reamintim 
faptul că în Cetatea banilor tre
buiau să-și sărbătorească revelio
nul în casă nouă 585 de tineri, 
dar din păcate nici unul dintre 
aceștia nu va intra în casă nouă 
la data amintită. Față de mij
locul lunii septembrie, remarca 
noastră nu aduce nici o nou
tate. Semnalam atunci demararea 
bună a lucrărilor la căminul de 
115 locuri pentru tinerii de 1» 
întreprinderea 6 construcții și 
faptul că la celelalte 2 cămine 
de cîte 225 locuri fiecare pentru 
Uzinele „Electroputere'- și pentru

combinatul chimic, nu erau încă 
atacate luorările. /

Pe șantierul căminului între
prinderii 6 construcții consta
tăm că se mai lucrează încă la 
turnarea fundației, zidarii ne- 
avînd.din această cauză un front 
de lucra suficient. „Lipsa de for
ță de muncă, în special de mun
citori necalificați, observă tovară
șul ing. Marin Pițica, șeful șan
tierului nr. 604, ne-a creat în 
ultimele două luni o situație ■ 
foarte grea. Lucrările au stagnat 
complet mai mult de 20 de zile. 
Totuși, pînă la .31 decembriț 
vom reuși să consumăm 680 mii 
lei din totalul de un milion, cit

s-a acordat pentru acest cămin, 
chiar dacă pînă în prezent am 
cheltuit numai 200 mii lei". ..Pu
tem spune însă cu certitudine, 
adaugă tovarășul maistru Toni 
Zgubini, ...................

! 1970 va fi terminat „în roșu“ și 
; acoperit, pentru a putea continua 
pe timpul iernii lucrările inte- 

1 ripare. Pînă ja 1 martie nu vom 
reuși însă să-l dăm în funcțiune1". 
(In urmă cu două luni, tovarășul 
maistru Toni Zgubini ne-a asi
gurat că va fi dat în funcțiune

că pînă la 1 ianuarie

ION MORARV

(Continuare în pag. a tll-a)

IN BAZINUL LFGUMICOl
ARAD

Se acționează 
cu jumătate 

de măsură 
pentru 

asigurarea 
producției 

viitoare
Se spune că legumicultorii 

nu au pauză în munca lor 
nici măcar o singură zi intr-un 
an. Abia încheie un ciclu de 
producție . și încep altul, în 
majoritatea cazurilor semăna
tul în răsadnițe sau în cîmp 
suprapunîndu-se recoltatului. 
Piața, industria de conserve, le 
așteaptă rodul muncii în fie
care din cele 365 de zile ale 
anului, tn ce măsură răspund 
acestei solicitări cultivatorii de 
legume din județul Arad ? In 
acest moment-cumpănă atit 
pentru noua recoltă cit și pen
tru cea viitoare ce acțiuni și-a 
înscris pe agenda de lucru ti
neretul ? Am căutat răspuns 
acestor întrebări acum, cînd 
grija pentru valorificarea ulti
melor cantități de produse ale 
grădinilor este dublată de 
efortul pentru plantatul în 
seră. “ ' '.
pentru . consumul în primele 
zile ale primăverii viitoare, de 
asigurarea bazei materiale ne
cesară îndeplinirii exemplare a 
sarcinilor de 
lui 1970.

'..Recoltăm, 
roșiile tirzii, 
tare de sere 
inginerul Marius Ștefan de la 
cooperativa agricolă Șimand, 
semănăm ultimul hectar cu 
spanac din cele planificate, 
pregătim terenul rezervat gră
dinăritului pentru anul viitor. 
Contribuția tineretului ? De 
fapt numai cu tinerii lucrăm 
în grădina de legume. în sera 
solariu lucrează o echipă de 24 
de tineri, iar la sortare încă 
șase : la transportul îngrășă-

semănatul verdețurilor

producție a anu-

sortăm și livrăm 
din cele 24 hec- 
solare. ne spune

GH. FECIORU

('C<>r-'’’jucrc în peg. a lll-a)

Furnalele sînt brafele puternice și de înălțime ale siderurgiei. 
Fotografia ; ION CU CU

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSESCU
• Ambasadorul Republicii Islamice Pakistan

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit marți, 11 noiem
brie 1969, pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al

Republicii Islamice Pakistan la 
București, Jamsheed K. A. Mar
ker, în legătură cu plecarea sa 
definitivă din țara noastră.

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

• Ambasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So-* 
cialiste România, a primit marți, 
11 noiembrie 1969. pe ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Ceho

slovace, ing. Karel Kurka, în 
legătură cu plecarea sa definiti
vă din țara noastră.

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

PAG. 4

Prezențe fără catalog

SA FIM SINCERI,
CA INTRE NOI,

COLEGII
(ancheta „Scinteii

tineretului" la liceul nr. I

din Oradea)

Vizita primului ministru

ai Republicii Congo (Brazzaville),

PROMOȚIA 1969 
LA LUCRU

Nobilul

argument

al datoriei

♦ La Vilcea u 22 medici tineri 
repartizați, 22 prezentați •

Mi s-a părut totdeauna că vremea prezentării la posturi a celor, 
mai tineri specialiști corespunde mimai în parte stărilor sufleteștii 
cu care cei mai mulți dintre absolvenții facultăților pornesc spre! 
locurile de muncă. Este, într-adevăr, între energiile potențiale, 
caracteristice zecilor de mii de ingineri, profesori, agronomi oriI 
arhitecți și nostalgiile inerente toamnei un oarecare fenomen de. 
contrazicere: tinereții acestor specialiști i-ar sta mai bine cadrull 
germinativ al primăverii. Dar contrazicere poate fi numai ini 
parte, căci toamna este ea însăși o vres.e a semănatului și proiec-’ 
telor. In miez de toamnă, începe, de fapt, o primăvară nouă, 
iar prezentările la posturi devin niște firești ceremonii...

Am asistat la un asemenea moment, căruia nu i-aș da denu
mirea de sărbătoare, poate prea pretențioasă, dar căruia ar fi 
în egală măsură nedrept să-i refuzi emoția, așteptarea întîlnirii 
cu profesia, vibrația omenească a pornirii cu adevărat spre înde
plinirea marilor responsabilități ce revin tînărului în viață. Epi-\, 
tetele s-au consumat demult; întîlnirii cu locul de muncă i s-al 
zis moment botărîtor, ori moment crucial, adevărul în sine al 
rămas insă același. La Drăgășani m-am aflat în fața a douăzeci! 
de medici, „promoția 1969'. exact în momentul cind trăiau/ 
clipele în care „trecutul" — cei 16 ani de studii — se lega cwj 
viitorul lor, — luarea în primire a circumscripțiilor medicale.

Primul fapt reținut: din douăzeci și doi de tineri repartizați 
județului Vîlcea, douăzeci s-au prezentat la locurile de muncă,

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a V-a)
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SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUl-IDERl|

CINE SCHIMBĂ RUTA
DORMITOR-RESTAURANT?

Am discutat, intr-un articol 
anterior, ce purta titlul „Două 
întrebări pentru brașoveni", de
spre cîteva din elementele cau
zale privind fenomenul huliga
nismului în orașul de la . poale
le Tîmpei. Am omis atunci, cu 
bună știință, problema petrece
rii instructiv-educative a timpu
lui liber la o anumită categorie 
de tineri și legătura acesteia cu 
fenomenul amintit. Iată de ce :

Brașovul, burg străvechi, este

astăzi unul. dintre marile cen
tre industriale ale țării și stră
lucirile sale sugerează un ritm 
impetuos de creștere ; este a- 
proape imposibil să, nu fii im
presionat de numărul mare al 
construcțiilor noi.

Marile zone industriale, în 
continuă dezvoltare, ca și nu
meroasele șantiere de locuințe 
reclamă numeroase brațe de 
muncă (numai în construcții lu
crează circa 20 000 de oameni).

Majoritatea salariaților angajați 
în aceste locuri de muncă sînt, 
după cum se știe, flotanți. Sînt 
veniți din diverse colțuri de 
țară, vor lucra aici cîteva luni 
sau poate câțiva ani și apoi se 
vor muta cu șantierele în alte 
locuri, la alte obiective. Tutu-

VICTOR
CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a V-a)
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Convorbiri oficiale
Mi-La Palatul Consiliului 

niștri au avut loc marți 
neața convorbiri oficiale între 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
și primul ministru al Republicii 
Congo (Brazzaville), comandan
tul Alfred Raoul.

La convorbiri au participat 
Corneliu Măriescu. ministrul 
afacerilor externe, Cornel Bur
tică, ministrul comerțului exte
rior, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, Radu Constantinescu, 
vicepreședinte al Comisiei gu
vernamentale de colaborare și. 
cooperare economică și tehnică, 
Gheorghe Lazăr, adjunct al mi
nistrului industriei lemnului. Ale
xandru Tuion, ambasadorul Ro
mâniei la Brazzaville, Emilian 
Maneiur, director în M.A.E.

Din partea congoleză, 
vorbiri au 
Assemekang, 
lor externe, 
zalaye, 
riatului
N’Ndiaye, director de. cabinet al 
primului ministru, A. Dadet, 
consilier politic și diplomatic pe 
lingă Cabinetul primului minis
tru, M. Moubounon, comisar al 
planului, D. Nzala-Backa, înalt 
funcționar al Ministerului Indus
triei Minelor, M. Bangui, inginer 
agronom, Sebastien Bikouta, șeful

de 
dimi-

la eon- 
Charles 
afaceri- 
Nouma- 
Comisa-

participat 
ministrul

Ambroise 
coordonator al 
general al planului,

și convențiilorDiviziei tratatelor 
din M.A'.E.

In cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
deschisă, .. prietenească, au fost 
abordate o serie de probleme 
privind relațiile bilaterale, ex- 
primîndu-se dorința comună de 
a explora posibilitățile de coo
perare în diferite domenii, în in-

teresul ambelor popoare, al păcii 
și colaborării internaționale.

A avut loc. de asemenea, un 
schimb de păreri privind aspec
te ale situației internaționale ac
tuale, alb lupței antiimperialiste 
pentru consolidarea libertății 
și independenței naționale a po
poarelor.

CE ESTE 0 EDITURĂ
DE ARTĂ?

Convorbire cu MODEST MORARIU
redactor șef al Editurii Meridiane

— Precum sîntem in
formați, la Comietul de 
Stat pentru Cultură și Ar
tă se lucrează de mai 
multă vreme Ia elabora
rea unor măsuri menite 
a îmbunătăți activitatea 
editorială. Credem că ele 
vor da un curs nou mun
cii și în editura al cărui 
redactor șef sinteți...

— Editura Meridiane, în ulti
mă perioadă de timp, și-a re- 
dobîndit profilul pentru câre ac
tivitatea ei era destinată de 
multă vreme și pe care, noi, cei

LIZAREA
DUCȚIE
baza unei

programări continue
Te șantierul Lotru

Foto : C. CIOBOATĂ

de ing. dr. MARIN ENE
director de studii I.C.O.P,

La proiectarea unui sistem 
informațional modern, elemen
tul. esențial de* care-trebuie să 
se> țină , seama este asigurarea 
desfășurării unui proces con-

tinuu în activitatea economi
că. Dar în studiile întreprinse 
de institutul nostru asupra 
sistemului informațional ac
tual. am constatat o tendință 
de ignorare tocmai a princi
piului continuității și, în ace
lași timp, de promovare exce
sivă a periodizării circula
ției informației în toate activi
tățile întreprinderilor. Circu
lația informației, în loc să 
fie specializată pe urmărirea 
și reglarea în permanență a 
procesului de producție, este 
deplasată spre raportările pe
riodice care consemnează tar
div situații existente fără a 
avea însă o putere de decizie. 
Din această cauză însuși siste
mul informațional actual 
activitatea de planificare 
transformat în activități 
sine, iar uneori chiar, în
ne ale producției.

Deși procesul de producție' 
este continuu prin esența lui,

și 
s-au 

în 
frî-

(Continuare în pag. a V-a)

care lucrăm, efecțiv aici nu îl 
ignoram, dar îl neglijasem. Ea 
a devenit — exclusiv — o edi
tură de artă. Unica de acest fel 
din peisajul nostru editorial. A- 
cest fapt ne-a permis să acor
dăm în sfîrșit o extindere mai 
mare editării unui anume tip 
de. cărți a căror apariție avea 
pînă acum un caracter improvi
zat. Din cîte îmi dau seama, 
măsurile preconizate, de C.StC.A., 
privind îmbunătățirea, sistemu
lui editorial ca atare ne vor a- 
juta tocmai să ne precizăm și 
mai exact profilul, legat — cum 
spuneam — de problema tipări
rii lucrărilor de artă. Care va 
fi cadrul administrativ al aces
tor măsuri e greu să precizez 
atîta vreme cit nu s-a trecut 
practic la înfăptuirea dor. Ele 
vor viza însă, cred, în. mod ne
cesar descongestionarea admi
nistrativă. dbbîndirea unei mai 
mari autonomii, factori care la 
rîndul lor vor influența asupra

mobilității inițiativelor editurii 
etc... Cred că toate aceste schim
bări pe care le întrevedem vor 
asigura o aplicare mai precisă 
a . principiului 
editurii.

responsabilității

— în 
purtate 
editurile a devenit aproa
pe un loc comun sublinie
rea necesității acordării 
unor tiraje adecvate pen
tru multe lucrări. Aceas
tă problemă afectează de
sigur și preocupările dv.

toate discuțiile 
in legătură cu

— Problema tirajului e o pro
blemă foarte delicată. Ați atins 
un punct nevralgic al activită
ții editurilor noastre. Nu-mi as
cund decepția produsă de cei 
calificați să comande tirajul. Se 
întimplă des ca toate pledoariile 
noastre la ședințele anuale, ca
re au ca scop stabilirea tirajelor, 
să nu trezească nici un ecou. 
Sînt cazuri cind cu satisfacție 
constați că factorii responsabili 
de această chestiune pot să se 
orienteze just. Această orienta
re e însă de prea puține ori re
zultatul unei analize foarte ștl-

GRIGORE ARBORE

(Continuare în pag. a Il-a)
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il inițiativă a profesorilor de la liceul bucii reștean „Ion Neculce"

SERILE ȘTIINȚIFICE
u

„Serile științifice11 se vor reuniuni de înaltă ținută pentru 
comunicări și dezbateri pe marginea unor probleme de larg 
îateres, din toate domeniile cunoașterii umane. Citim în 
preambulul programului: „Nădăjduim că auditoriul „Serilor 
științifice" va primi cu interes acțiunea noastră văzînd în ea 
străduința de a urca pe o nouă treaptă de seriozitate întreaga 
muncă a liceului: a accentua preocupările științifice ale per
sonalului didactic ; a da un nou imbold orientării elevilor 
spre studierea și cucerirea fortărețelor edificate de geniul 
uman ; a strînge mai mult legăturile între familiile elevilor 
și școală".

O caldă invitație la asistență și participare activă repre
zintă însuși programul primelor „Seri științifice" din care 
spicuim cîteva teme : „Contribuții la modernizarea învăță
mîntului", „Noi cercetări ale subsolului patriei noastre și 
modul lor de valorificare în decursul planurilor cincinale", 
„Aportul lingvisticii în metodologia predării limbilor străine", 
„Compușii macromoieculari utilizați în viața de toate zilele", 
„Teze, tendințe și mijloace de expresie în opera lui Mace- 
donski" etc.

ca peștii

Este titlul nou
lui film românesc 
ce se lucrează la 
Studiourile cine
matografice de Ia 
Buftea. Aflat în 
faza finală de mon
taj, filmul regizat 
de către Ștefan 
Traian Roman (ab
solvent al I.A.T.C.- 
ului secția 
din anul 
la bază 
scris de 
Popescu, 
regizor a

regie 
1968) are 
scenariul 

Tudor 
Tinărul 

mai lu-

brele, film ' de 
spionaj și aventuri 
este adevăratul său 
debut în a 7-a 
artă.

— Ce povestește 
scenariul ?

— Despre inven
ția unui chimist 
român, o reali
zare științifică, ca- ----x jn prac_ 

revolu- 
industria 
a cau-

re, pusa 
tică, ar 
ționa 
mondială 
ciucului.

Acest lucru de-

nile rețelei de 
spionaj. Pe Dima 
îl mai caracteri
zează curajul, ab
negația și.-, umo
rul.

— Unde ați fil
mat ?

— Majoritatea fil
mărilor au fost 
realizate în Bucu
rești, ziua și noap
tea precum și în 
Deltă și la Barajul 
Vidraru de la 
Hidrocentrala Ar- 

Actorii „joa-

La Termocentrala Deva

m. v.

Probe defere in funcțiune a primului grup
ConstructoriRșî montorii de 

pe șantierul^ Termocentralei 
de ia Dewț a^Jtrăit ieri, 11 no
iembrie, ffi^Av’niment memo
rabil : dnj^Fmai mulți ani de 
muncă înjrordată ei au ajuns 
în stadiul cînd își culeg pri
mele roade. în dimineața zilei 
s-a aprins focul la cazanul blo
cului nr. 1 realizîndu-se o eta
pă de o deosebită importanță 
din fluxul tehnologic. Ca să 
poată împinge spre paletele 

inei în fiecare oră 660 tone

CALENDAR

de abur la o presiune de 140 
de atmosfere și o temperatură 
de 550 grade cît este capacita
tea sa proiectată — cazanul, o 
construcție metalică uriașă for
mată din două corpuri, trebuie 
să se hrănească în același stil 
adică eu 140 tone de cărbune 
pe oră. Aprinderea focului a 
asigurat condițiile necesare în
ceperii probelor de suflare a 
conductelor cazanului care 
constituie repetiția generală 
înaintea marelui eveniment : 
punerea în funcțiune a primu
lui grup din seria celor patru 
de cite 210 megavați fiecare.

AL. BĂLGRĂDEAN

Specialiștii englezi au realizat o 
membrană din cauciuc siliconic 
care va permite oamenilor să res
pire în apă ca peștii.

Comentînd această realizare 
o mare importanță practică, prof. 
DENIS MEDROSE, de la Academia 
regală de studii medicale post-u- 
niversitare din Londra, a declarat 
că membrana se remarcă îndeosebi 
prin faptul că reprezintă o barie
ră absolut sigură pentru toate o- 
biectele solide și organismele vii, 
permlțînd totodată, circulația li
beră a gazelor și vaporilor în me
diul subacvatic. Permeabilitatea 
excepțională și selectivă a mem
branei față de oxigen șl bioxid de 
carbon face posibilă folosirea ci și 
la instalațiile „plămin-inimă" ar
tificiale.

Se prevede că în urma unor per
fecționări. membrana va putea fi 
folosită pentru confecționarea u- 
nor „bronhii" care ar permite îno
tătorilor să extragă oxigen direct 
din apă în loc să utilizeze aparate 
de respirație grele și complicate.

Omul va respira in apă

crat Buftea
două filme de scurt 
metraj intitulate 
Sărutul vieții și 
La datorie, iar la 
televiziune citeva 
„prim planuri" de
dicate marilor per
sonalități ale ar
tei și științei ro
mânești : Victor
Eftimiu, Oscar Han, 
Vida Geza și Gri- 
gore Moisil. 
domni fără

Doi 
um

dansează interesul 
marilor firme
străine ce caută 
să zădărnicească 
— prin intermediul 
a doi 
aplicarea 
rirli.
- opune ?
— Eroul 

căpitanul 
El reușește 
intuiție și 
să dejoace

spioni — 
dcseope-
cine se
filmului 

Dima. 
prin 

logică 
acțiu-

decoruri 
naturale, pe străzi, 
în magazine, case 
particulare.

— în rolurile 
principale apar... ?

— Mihai Pălă- 
desdu, Silviu Stăn- 
culescu. Emil Hos- 

Virgil Ogășa- 
Oss Eniko, Mi- 
Niculescu și 
Barton.

su,

ION PASAT

„CRONICA PERSONALĂ 

A LUI LAONIC"
de PAUL CORNEL CHITIC

la Teatrul Tineretului din Piatra Neamf

GHEORGHE
ASACHI

O cultură națională este mai 
mult decît o însumare de ope
re memorabile, ea este o struc- 
ttră cu articulații fine, vizibile 
într-o examinare diacronică. 
In perspectiva istorică deci, 
actele culturale, a căror succe
siune nu este indiferentă, ci se 
încheagă într-un proces orga- 

. nic, sînt luminate brusc și 
căpătă semnificația pe care, 
izolate de context, nu ar 
avea-o.

Personalitatea lui Asachi, de 
la moartea căruia se împlinesc 
100 de ani, se circumscrie unor 
asemenea acte. Importanța lui 
în cultura noastră este extrem 
de mare. El a jucat rolul de 
pionier, adică de deschizător 
de drumuri în multe domenii. 
Pregătirea sa enciclopedică îl 
făcea capabil pentru asemenea 
inițiative Vorbea sau înțele
gea mai multe limbi : france
za, germana, polona, rusa, ita
liana, engleza, limbile moarte. 
Studiile făcute la Lemberg în
tre 1798—1804 și apoi la Univer
sitate, unde obține diploma de 
doctor în filozofie (Asachi s-a 
născut la 1 martie 1788) îi des
chid perspective din cele mai

diverse spre științele exacte 
(diplome de inginer și arhi
tect). filozofie, literatură, arte 
plastice.

După 1812, cînd se întoarce 
în tară după călătorii la Vie- 
na șl în Italia, Asachi se ilus
trează în domenii esențiale 
pentru cultura unui popor : 
teatru, presă, scoală, litera
tură..

La 27 decembrie 1929, din 
îndemnul său, are loc prima 
reprezentație teatrală în lim
ba română cu „Mirtil și Hloe“. 
prelucrată de el după Gessner 
și Florian. Mal tîrziu, în 1836, 
înființează, împreună cu vor
nicul ștefan Catargiu șl spăta
rul Vasile Alecsandri (tatăl 
poetului) un conservator dra
matic. în sfîrșit în 1837, 
trul Național dă 
prețentație cu 
prelucrare de 
Kotzebue.

Asachi este și . . ..
celui dintîi ziar moldovenesc 
— „Albina românească" — al 
cărui prim număr apare la l 
iunie 1829 și în coloanele că
ruia se publica, pe lingă știri 
politice și oficiale literatură.

Contribuția la dezvoltarea 
învățămîntului este și ea de 
aceeași importanță. In 1814 în
ființează, pe lîngă Școala dom
nească de limbă greacă o cla
să de inginerie și hoternlcie, în 
1820 reorganizează seminarul 
de la Socola, și are un aport 
decisiv la deschiderea Acade
miei Mlhăilene în 1835. In 
sfîrșit, Asachi este și fondator 
al Pinacotecii, și al societății 
medicilor și naturallștilor din 
1833.

Asachi este scriitorul de în
ceput al unei literaturi, la 
care importanța operei stă nu 
atît în sine, cît în premisele 
pe care le oferă culturii căreia 
îi aparține. Poet de influențe 
clasice (și în poezia de dragos
te, petrarchizant), Asachi este 
mai mult un cultivator al for
mei decît un poet de înaltă 
vibrație artistică. „Legendele" 
și „Baladele" sale încearcă să 
închipuie o mitologie română, 
bazată pe tradiția populară. 
Nuvele istorice conturează un 
gen literar, ilustrat cc. geniu 
de C. Negruzzi, iar sonetele și 
fabulele îl fac întîiul sonetist 
și fabulist român.

Activitatea de ctitor cultural 
aț lui Asachi aduce în actuali
tate cîteva idei fertile pentru 
acel timp. Inițiativele multila
terale pe tărîmul teatrului și 
ziaristicii, promovarea învăța- 
mîntului în limba română, 
încurajarea dezvoltării tiparu
lui și artelor plastice, fac din 
Asachi un promotor al renaș
terii naționale în cultură.

SABIN BORCAN

. Tea- 
prima sa re- 

„Laperius", 
Asachi după

întemeietorul

UN NOU MUZEU

AL SATULUI

IdIS - deseoperițivă frumusețea !
Cristian Teii, laPe strada 

numărul 13, privirea e atrasă, 
de o firmă ademenitoare ca o 
dulce ispită : Institutul de cos
metică „Iris". Spre acest in
stitut., apărut de curînd, se în
dreaptă tot mai des pașii fe
meilor și — am aflat-o ulterior 
— tot aici sosesc și unele scri
sori prin care expeditorii (băr
bați) întreabă d.acă micul tem
plu a] Afroditei li se adresea
ză și lor. Interesul 
„Iris" — primul și 
tă singurul institut 
tică din țară — este 
de mare, lucru de altfel pe de
plin justificat, căci stimularea 
și menținerea f ...
pului omenesc, precum și re
medierea unor lipsuri ale aces
tuia — într-un 
tica — a încetat de 
considerată un lux, 
pare frivolă.

Vorbind despre 
ne-am obișnuit cu 
unei încăperi mici (anexată cel 
mai adesea unităților d'e frize
rie sau coafură) unde o spe
cialistă acordă ...................
feței noastre, 
de îngrijire 
corpului sau 
a defectelor 
nesc foarte 
nea ateliere de cosmetică. La 
„Iris" însă, aparatura deose
bit de modernă și multiplele 
procedee folosite, sînt menite 
să întrețină sau să obțină nu 
numai aspectul plăcut al feței 
ci și atît de dorita frumusețe 
a corpului. Să luăm de pildă 
supernemectronul. Privindu-1 în 
funcțiune, constați doar că o 
persoană se odihnește într-un 
fel de pat. De fapt ea nu 
se odihnește ci face... gim
nastică ! Datorită curentului 
de frecvență medie care ac
ționează asupra corpului prin 
interferență, sub aparența a- 
ceasta de inactivitate, mușchii 
lucrează atît de intens îneît 30 
de minute de complicitate cu 
supernemectronul echivalează 
ca efect pozitiv cu 30 de ore de 
gimnastica. Cred că nu e cazul 
să insist asupra activizării cir
culației sanguine, tonificării 
mușchilor, înlăturării grăsimii 
celulitice și a altor binefaceri 
care pot rezulta dintr-un ase-

stîrnit de 
deocamda- 
de cosme- 
deci destul

frumuseții cor-

cuvînt cosrrie- 
mult să fie 
o. preocu-
cosmetică 
imaginea

toată atenția
Dar aparate 

propriu-zisă a 
de corectare 

lui se întîl- 
rar în aseme-

menea tratament. într-o altă 
cabină observi că dintr-o încă
pătoare cutie de lemn nu iese 
decît un cap Nu avem de-a 
face cu „frumoasa fără corp", 
ci cu frumoasa care face ...o 
bato cu aburi ozonizați, con- 
< ■ :tă după modelul tradițio
nalelor „sauna" finlandeze. 
După ce ozonoterapia își va 
termina acțiunea, vor urma 
fine pulverizați! cu apă de 
plante bogate în fitohormoni și 
nu știu dacă după toate aces
tea Popeea Însăși n-ar fi 
nunțat la băile ei cu 
favoarea „saunei".

Apoi, a altă 
Sub un aparat i 
ultraviolete o tînără 
zează. O face poate din fante
zie sau, acțitmînd pe linia cos
meticii reparatorii, intenționea
ză să-și șteargă urmele vreunei 
vechi acnei ? N-am întrebat-o, 
prea era frumos tenul acela 
arămiu, acum în prag de iarnă- 
Aparatele văzute în continuare 
(estetodinul, folosit pentru mi- 
mogimnastică ; gyrodinul — 
activator pentru proasta cir
culație a sîngelui; apara
tul pentru vibromasaj, cel 
cu bule de aer pentru 
masajul picioarelor dove
desc fără putință de tăgadă 
să datele fizicii, chimiei, 
anatomiei, fiziologiei și bine
înțeles, ale dermatologiei stau 
la baza cosmeticii moderne. în 
ceea ce privește procedeele de 
îngrijire a tenului folosite aici, 
putem spune cu certitudine că 
ele au depășit de mult practi
cile din trecut care utilizau cel 
mai adesea rețete și formule 
empirice „Iris" e un mic sanc
tuar în care se dețin — și pen
tru cei care vor să le afle 
se și împărtășesc — tainele 
frumuseții unui ten îngrijit. De 
la tovarășa Olga Tuduri, res
ponsabila institutului, cu care 
am discutat despre cosmetică 
în general și despre „Iris" în 
special, am aflat un lucru foar
te interesant.

— Lumina, culoarea și mu
zica vor constitui în curînd 
ajutoare prețioase în activita
tea noastră.

— în ce sens culoarea ? am 
întrebat cu surprindere.

re- 
lapte în

surpriză, 
de raze 
se bron-

— O vom folosi diferențiat 
în funcție de tipul psihologic 
constituțional al persoanei care 
ni se ‘ 
soană 
nere 
va fi 
lă — 
o vom folosi pentru un tip ner
vos contractat, iar bleu pentru 
cel nehotărît. ' J

Ideea mi s-a părut interesan
tă cu toate că nu știu precis în 
ce măsură se va putea efectua 
aprecierea rapidă și justă a di
feritelor tipuri psihologice, 
mijloacele de investigație ce 
se pot folosi la „Iris" fiind to
tuși limitate.

Sperăm că în peisajul cos
meticii noastre moderne acest 
institut își va păstra 
racterul de pionierat 
cel de unicat.

MARIA

adresează. Pentru o per- 
apatică halatul și în ge- 
dotarea textilă a cabinei 
roz ; pentru una irascibi- 
vernil ; culoarea galbenă

doar ca- 
nu și pe

în apropiere de Hm. Vîlcea, în 
localitatea Bujoreni, au început 
lucrările de amenajare a unui 
nou muzeu âl satului. Conceput 
ca o sinteză a celor mai bune 
reâlizări ale creației populare 
vîlcene, muzeul va cuprinde 31 
de monumente de arhitectură și 
124 construcții anexe. Specialiștii 
intenționează ca, prin utilizarea 
unui frumos peisaj natural să se 
dea noului ,sat“ scopuri docu- 
mentar-științifice, dar să ofere în 
același timp șl posibilități de re- 
creere pentru orășeni și turiști.

După cum sîntem informați, 
pînă la începutul lunii noiembrie 
fuseseră depistate circa 15 monu
mente de arhitectură populară șl 
37 gospodării anexe, toate din bo
gata zonă folclorică a Horezului. 
Două locuințe, deja achiziționate, 
vor deveni primii locatari ai nou
lui sat creat pentru a păstra spre 
amintirea generațiilor obișnuite 
deja să trăiască într-o atmosferă 
modernă, talentul și priceperea 
constructorilor de case vîlceni.

Contemporană prin relativa 
ei detașare față de autenticita
tea faptului istoric, prin atribu
irea unor semnificații inedite 
consensului istoric al epocii în 
care își plasează acțiunea, pie
sa „aproape istorică" a lui 
Paul Cornel Chitic este o 
creație puternic împlintată 
în național. Vlad Țepeș, ex
ponent al setei de drepta
te a poporului român, domnitor 
care face dreptate și poate _ să 
și moară pentru dreptate, devine 
d'e fapt un simbol al ideii de 
dreptate dusă pînă la ultimele 
ei limite, antiumane, greșind a- 
tunci cînd vrea să adapteze via
ța la patul procustian al crite
riului său abstract.

Dreptatea lui Țepeș, pornind 
de la o necesitate socială, reală, 
înoetează la un moment dat să 
mai fie o dreptate omenească. 
Logica lui Caligula din piesa 
lui Camus, înceta să mal fie o- 
menească, transformîndu-se în
tr-o puternică forță, antiumană 
și determinînd o coalizare gene
rală împotriva reprezentantului 
ei. Acolo era vorba, pe d'e o 
parte, de o coaliție în numele 
rațiunii umane îndreptate îm
potriva unei logici antiumane, 
iar pe de altă parte, de o sinu
cidere conștientă a lui Caligula, 
pentru că ideea dispariției lo
gice trebuia să-1 conducă la
sine însuși. în piesa lui
Chitic, coaliția boierilor nu 
se mai produce în nume
le unui adevăr dei sens
contrar ci în numele ace
luiași adevăr, în numele acele
iași idei de dreptate, care cere 
sacrificarea domnitorului, fără 
ca acesta să-și poată înțelege 
sfîrșitul, răma-s singur și nemai- 
avînd prin cine să-și facă drep
tate.

Departe de a fi hazardată, 
comparația cu piesa lui Camus 
se poate susține in planuri mul
tiple (nu și în cel al valorii, fi
rește), fără ca prin aceasta piesa 
lui Chitic să poată fi suspectată 
de lipsă de originalitate. Nu a- 
vem d'e-a face cu o influență di
rectă ori transpunere mimetică. 
Piesa vizează un spirit al deta
șării de semnificația concretă a 
gestului în epocă și o apropiere 
de semnificația lui posibilă în 
istorie-

Tehnica dramatică folosită și-a 
încorporat influența scenariului

cinematografic, scenele înlăn- 
țuindu-se mai mult pe princi
piul montajului. Autorul a cre
at astfel posibilitatea unui ritm 
spectacular alert și a unei ten
siuni dramatice în interiorul 
scenelor-secvențe, dar a negli
jat racordările între scene, 
ponderea lor în economia între
gii piese și tensiunea care putăa 
să rezulte dintr-o dezvoltare 
graduală și a construcției dra
matice, nu numai a ideilor. Lun
gimilor și revenirilor, care sub
liniază deficitul de tehnică dra
matică, li se adaugă uneori scli
pitoare jocuri de cuvinte, care 
riscă însă să se deruleze în si
ne, fără să mai poată exprima

CARNET
TEATRAL

efectiv adevărurile profunde la 
care ținteau.

Teatrul Tineretului din Piatra 
Neamț, continuîndu-și tradiția 
lansării unor noi nume în tea
tru, a încredințat textul unui alt 
debutant pe scena profesionistă: 
regizoarea Magda Bordeianu. 
Spectacolul ei, fără să poată de
păși semnalatele carențe ale 
textului, reușește să le estom
peze, să le treacă într-un plan 
cu totul secundar, aducînd în 
scenă respirația amplă, incan
descența personajului principal, 
dramatismul ideilor piesei. De
corurile semnate de Mihai Mă- 
descu subliniază, prin relativa 
lor neutralitate, lipsa de impor
tanță a concretului istoric și 
totodată importanța prelungirii 
semnificației lui în contempora

neitate, permițînd în același 
timp rapiditatea trecerilor de la 
o scenă la alta și o adecvată 
sugestie de atmosferă. Mai puțin 
izbutite, costumele s-au oprit pe. 
undeva la jumătatea drumului, 
între text și spectacol.

Alexandru Drăgan demon
strează o reală înțelegere a pro
blematicii piesei și a fanatis
mului întru idee pe care-1 re
prezintă Vlâd Țepeș, reușind 
să-1 transmită cu o autentică vi
brație interioară, pe care am 
mai regăsit-o doar la Lucia 
Doroftei (Doamna), în a doua 
parte a spectacolului și din cînd 
în cînd la Boris Petroff, în 
nu mai puțin dificilul rol al 
uneltei lipsite de scrupule dar 
nu lipsite de inteligență și fa
natism.

Din nefericire, spectacolul su
feră din cauza absenței interpre
tului lui Laonic, înlocuit defec
tuos cu prea tînărul Constantin 
Cojocarii, care nu rezistă sub 
greutatea personajului său. Cu
plul Laonic — Vlad Țepeș nu se 
mai poate realiza și întreaga e- 
conomie a spectacolului, inclusiv 
aparițiile boierilor, se resimt 
de acest lucru. Printre reușitele 
actoricești trebuie să menționăm 
portretizările realizate de Mitică 
Popescu și Eugenia Balaure, a- 
parițiile de grup fiind în gene
ral bine gîndite regizoral, bine 
armonizate plastic, dar prea mo
dest susținute de actori.

Dincolo de carențele de teh- 
nică ale textului și de limitelaȚ 
de distribuție ale spectacolului, ' 
reprezentația treatrului din Pia
tra Neamț reușește să convingă, 
reușește să demonstreze auten
ticitatea și profesionalitatea a 
doi, artiști : dramaturgul Paul 
Cornel Chitic și regizoarea 
Magda Bordeianu.

VICTOR PARHON

Ce este o editură de artă?

SUCIU

OFICIILE POȘTALE DIN ÎNTREAGA 
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ora 20; Teatrul Mic : PREȚUL — I 
ora 20; Teatrul G-iuiești: PĂLĂ- 
RIA FLORENTINĂ — ora 19,30; 
Teatrul „C. I, Nottara" (S-dul Ma 
gheru): LA CIORBA DE PO
TROACE — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Vasilescu": DE LA BACH 
LA TOM JONES — ora 19,30; Tea
trul „Ion Creangă": UMBRA DOC
TORULUI NAGVAN — ora 9,30; 
Teatrul Țăndărică (Calea Victo
riei): ELEFĂNȚELUL CURIOS — 
ora 17; (Str. Academiei): CĂLU
ȚUL COCOȘAT — ora 17; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy): BIR
LIC — ora 19,30; (Călea Victori
ei) : FEMEI, FEMEI, FEMEI — 
ora 19,30; Circul de Stat: RITMU
RILE ARENEI — ora 19,30.

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : 
lează la Patria (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30), Sala Palatului
R.S.R. (orele 17,15; 20,15).

BERU Șl COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Festi
val orele 8,45; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21). Favorit (orele 10; 13: 
15,30; 13; 20,30).

CĂLDURĂ : rulează la Republi
ca (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 21).

IN imparatia leului de 
ARGINT: rulează la Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 21), 
București (orele 9: 11,15: 13,30:
16,15; 18,45; 21).

GALILEO GALILEI: rulează la 
Victoria (orele 8,45; 11: 13,30; 16; 
18,30: 20.45).

VIRID1ANA s rulează la Central 
(orele 9,30. 11,45; 14; 16,15; 18,30,
20,45), Cinemateca (sala Union) 
(orele 10; 12,30).

MINA CU BRILIANTE : rulează 
la Lumina (orele 9,30—15,45 în 
continuare; 18,15; 20,45).

BALTAGUL: rulează la Doina 
(orele 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45 - 
program pentru copii orele 9—10), 
Gloria (orele 18,15; 20,30), ~ 
ra (orele 18,15: 20.30).

LA NORD PRIN NORD 
rulează la Gloria (orele 
15), Flamura (orele 9; 12;

PROGRAM DE FILME_____
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

MAI PERICULOASE DECIT 
BĂRBAȚII : rulează ta Feroviar 
(orele 9; 11; 13,15: 16; 18,15; 20,30), 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16;

Flamu-
VEST : 
9; 12;
15).
DOCU-

18,15; 20,30), Modern (orele 9; 11,15; 
13.30: 16: 18.15: 20,30).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30), Tomis (orele 9: 11,15 13,30; 
15,45: 18,15 : 20,30).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Grivița (orele 9.15—12,15 în 
continuare; 16.15: 19,30), Aurora 
(orele 9.30; 12,30: 16: 19,30).

LA EST DE EDEN : rulează la 
înfrățirea (orele 15; 17,45 : 20).

OMUL MOMENTULUI : rulează 
la Buzeștl (orele 15,30; 18).

CELE TREI .NOPȚI ALE UNEI 
IUBIRI : rulează la Buzești (o- 
rele 20,30).

ANGELICA ȘI SULTANUL: 
rulează la Dacia (orele 8,30—21 în 
continuare).

LUPII ALBI 
cegi (orele 9: 11,15:
20.30) , Floreasca 
13,30: 16; 18.15; 
9,30—15,45 în i
20.30) .

ATENTATUL 
VO : rulează I 
15,30; 18; 20,15), 
18; 20,30).

STELELE DIN EGER: rulează Ia 
Lira (orele 15,30; 19).

OMUL CARE VALORA MILIAR 
DE: rulează la Drumul Sării 
(orele 15; 17,30; 20), Viitorul (orele 
15,30; 18), TATA (ora 20,30).

PARIA : rulează la Giulești 
(orele 15,30; 18; 20,30), Volga (ore
le 9,30—16 în continuare; 18,15; 
20,30).

FAMILIA NOASTRĂ TRĂSNI
TĂ : rulează la Cotroceni (ora 
18), Ferentari (orele 15,30; 18;
20.15).

DOMNIȘOARELE
FORT : (rulează la 
rele 15,30: 20,30).

rulează la Bu- 
13,30: 16; 18,15; 

(orele 9; 11,15' 
20,30), Arta (orele 
continuare: 18,15;

DE LA SARAJE- 
!a Unirea (orele 
Vitan (orele 15,30,

DIN ROCHE-
Cotroceni (o-

VIRSTA INGRATA : rulează la 
Pacea (orele 15.45; 18: 20.15).

A TRAI PENTRU A TRAI î 
Iează la Crîngași (orele 15,30; 
20,15).

RĂZBOI ȘI PACE: (seriile

RUBRICA NOASTRĂ A- 
NUNTĂ ASTĂZI DOUĂ IM
PORTANTE EVENIMENTE 
TURISTICE :

1. REVELION — 1970. Biroul 
de Turism pentru Tineret se 
preocupă intens de sărbăto
rirea Anului Nou. Au fost rea
lizate deja contracte definitive 
cu o serie de cabane și sta
țiuni situate în locuri din cele 
mai pitorești. Astfel, peste 240 
de tineri vor petrece revelionul 
în cabane din Bucegi și Făgă
raș—Gîrbova, Rodbav, Gîtul 
Berbecului, Poiana Neamțului. 
Alți două sute vor fi oaspeții 
Pîrîului Rece și Predealului 
Tot atiția vor poposi la Govora 
și Căciuiata, iar o sută de stu- 
denți se vor reîntîlni în tradi
ționalul loc de odihnă univer
sitară — Izvorul Mureșului. 
Revelionul acestui an va în
semna, de altfel, o veritabilă 
excursie, deoarece, de data a- 
ceasta, sărbătoarea se va întin
de pe parcursul a patru zile și 
jumătate.

2. VACANȚA ELEVILOR. 
B.T.T. a pregătit și lansat 
excursii cu odihnă în tabere, 
organizate în două serii. Prima 
serie, de 8 zile (22—30 decem
brie) va aduce Ia startul... o- 
dihnei 600 de elevi, găzduiți la 
Pîrîul Rece, Timișul de Sus, 
Predeal, Călimănești și Căciu
iata. A doua serie, de 6 zile 
(5—11 ianuarie 1970) va avea, 
pentru 250 de amatori, punct 
terminus vilele din Predeal și 
cabanele din Bucegi. în mo
mentul de față înscrierile sînt 
în fază incipientă, elevii puțind 
să solicite, în continuare, locuri 
prin intermediul comitetelor 
U.T.C. din școli.

ru-
18;

____  _____  III 
și IV) rulează la Miorița (orele 
9; 12,30: 16; 19,30), Moșilor (orele 
15,30; 19).

TIGRUL: rulează la Munca
(orele 16: 18: 20). Progresul (orele 
15,30; 18).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE : 
rulează la Progresul (ora 20,15).

UN GLONTE PENTRU GENE
RAL : rulează la Flacăra (orele 
15,30; 1S; 20,30).

MOARTEA UNU1 BIROCRAT : 
rulează la Popular (orele 15,30; 
18; 20,15).

SOARELE VAGABONZILOR: 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20.15)

CONTEMPORANUL TAU : ru
lează la Rahova (ora 20), AN
GELICA ȘI SULTANUL (orele 
16' 18).

BLOW-UP : rulează la Capitol 
(orele 9,15; 12; 15,15; 18; 20,45).

MIERCURI 12 NOIEMBRIE 1969

MIERCURI 12 NOIEMBRIE

Opera Română f TRUBADURUL
— ora 19,30. Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
TDIOTUL — ora 19,30: (Sala Stu
dio): AL PATRULEA ANOTIMP
— ora 19,30; Teatrul de Comedie : 
NICNIC — ora 20; Teatrul Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Schitu Măgu- 
reanu) : Ufc TRAMVAI NUMIT 
DORINȚA — ora 20; (Sala Studio): 
SFÎNTUL MITICĂ BLAJINU —

I
I
I
I
I

• 18.00 Deschiderea emisiunii 
„Urmașilor mel“ — emisiune pen
tru tineretul școlar • 18,30 Bun 
e vinul ghlurghiuliu. Soliști ; 
Stefania Stere-Polovenco, Ana 
Toma, Nicolae Trofin, Radu 
Gheorghe. Acompaniază orchestra 
condusă de Sile Ungureanu • 
19,00 Telejurnalul de seară • 19,20 
Intermezzo muzical • 19,30 Trans- 
focator. Stejarii nu cresc în seră. 
Cum educăm inteligența. Emisiu
ne de Al. Stark e 20,00 Tele-cine- 
mateca. Dr. Jekyll și dl. Hyde" • 
21,50 Reflector. Telefoileton coti
dian o 22,00 Salonul literar al 
TV. Viața — atelierul permanent 
al scriitorilor o 22,40 Interpreți
îndrăgiți de muzică ușoară : Mar- _ 
gareta Pislaru • 23,05 Te’ejurna- I 
Iul de noapte. ■

I
I
I

I. ANDREIȚĂ

AZI ÎN LIBRĂRII:
• EDITURA POLITICA :

Gerhard Prause: „Nimeni nu a 
rîs de Columb" — lei 10,00.

• EDITURA PENTRU LITE
RATURA:

Vintllă Corbul: „Dinastia Su- 
derland", vol. I, lei 13,50. Mircea 
Radu Iacoban: „o 'mască în plus"
— lei 2,75. V. Timofte: „îmbar
carea pentru Cythera", — lei 2,50. 
Iordan Lucacl: „Timp fără ore"
— lei 5,25.

• EDITURA TINERETULUI: 
Vsevolod Nestaiko : „Necunoscu
tul din apartamentul 13“ — lei 
5,00. Al. Bălăci : ,,Nicolo Machia
velli" — lei 7,75. Eugen Barbu : 
„Principele" — lei 12,00. Cezar 
Baltag : „odihnă în țipăt" — lei 
7,00.

• EDITURA PENTRU LITERA
TURA UNIVERSALA:

Sofocle : „Teatru" — lei 18,50.

• EDITURA MERIDIANE:
Adina Nanu : „Antonello la 

Messina" — lei 25,00.

• EDITURA ȘTIINȚIFICA:
M. Liubomira: „Etica neotomis- 

tă“—lei 4,50. Al. Vianu: „Nașterea 
S.U.A." — lei 21,50. Emil Bittman: 
„Biolectricitațea" — lei 8,00.

• EDITURA ACADEMIEI:
Ion Pascadl : „Esteticieni ro

mâni" — lei 9,75. » * * ; „Docu
mente Roumanie Historlca B. Țara 
Românească", voi. XXIII — Iei

(Urmare din pag. 1)

ințifice și statistice. Cei chemați 
să facă această treabă, se asi
milează uneori, nepermis, pe ei 
înșiși cu cititorul, renunțînd să 
ihai fie educatorul acestuia. 
Fapt este că astfel sîntem puși 
în fața unor situații foarte șupă- 
rătoarea.- De pildă. Tratatul des. 
pre peisaj și figură al Iui Andre 
Lhote și Arta peisajului de 
Kenneth Clark sînt cărți care 
nici nu s-au văzut în standurile 
librăriilor. Difuzarea ne-a acor
dat un tiraj de 2 400 exemplare, 
absolut insuficient. Peste 10 ani 
un student oarecare va avea ne
voie de aceste cărți l’ără șansă 
de ,a le mai găsi. Cunosc edi
turi străine, la care dacă ceri o 
carte apărută cu citeva .ec^iii 
în urmă, ți se poate oferi. La 
noi, editorul, ca și difuzorul, 
nu-și asumă niște riscuri. Mo
tivul invocat cel mai ades este 
că nu se pot depozita cărțile : e- 
ditorul nu are dreptul să le de
poziteze, difuzorul nu are un
de.

Mai este apoi și problema 
asijderi delicată a așa numitei 
„viteze de scurgere", potrivit 
căreia o carte trebuie să se e- 
puizeze într-un timp excesiv 
limitat. Dar aici dramatizarea a- 
acestui principiu, necesar desi
gur, nu-i indicată, e vorba deci 
și aici de unele nuanțări...

— Cum credeți că s-ar 
putea remedia o asemenea 
situație ?

Tn ceea ce privește cărțile au
torilor români ored că editura 
trebuie să aibă posibilitatea, cu 
riscul de a da greși, să decidă 
în anumite cazuri dacă este 
cazul să depășească tirajul. Din 
Istoria artelor plastice din Ro
mânia, volumul II, s-au tipărit 
12 000 exemplare. Ea nu se mai 
găsește. în patria lui Brâncuși 
un excelent album Brâncuși, 
semnat de Dan Hăulică, s-a e- 
ditat în 500 exemplare, epuizate 
urgent.

— Nu credeți că ar tre
bui reînviată și la noi o 
practică mai veche în ac
tivitatea editorială : aceea 
a tipăririi întîi a tiraju
lui de pornire, a tirajului 
minimal deci de sondare ?

— Problema este destul de 
complexă și ține mai mtiit de 
posibilitățile tipografiilor noas
tre. Sigur că principiul e 
acceptabil și este indicată o a- 
semenea soluție cu condiția să 
se studieze întreaga rețea, în
tregul complex de condiții care 
garantează succesul pe mai de
parte al unei cărți. Nu trebuie 
pierdută din vedere nici utili
tatea în perspectivă a cărții în 
cauză.

— Ne-ați putea spune 
ce criterii ați avut în ve
dere în elaborarea planu
rilor de perspectivă ale 
editurii, care nouă, după 
consultare, ni s-au părut 
a fi mult mai bogate și 
mai precis orientate în 
comparație cu cele din a- 
nii trecuți ?

— O parte din răspuns 1-ăm 
dat deja în prima parte a con
vorbirii noastre. Considerîndu- 
ne redeveniți editură de artă 
am căutat ca în editura noastră 
să apară cărți de artă plastică 
românească și universală, arhi
tectură, albume de fotografii, 
cărți de arheologie, lucrări 
despre monumente istorice, des
pre istoria teatrului și cinemato
grafului.

Am încercat să cuprindem te
ritorii cît mai vaste ale artei. 
Am încercat să cuprindem în 
paralel momentele importante 
din evoluția artei românești si 
universale.

Necunoscînd însă de multe ori 
suficient propriile noastre va
lori artistice n-am reușit in su
ficientă măsură să le impunem 
atît în conștiința publicului nos
tru cît și a celui dfe peste hota
re.

Trebuie reconsiderată în vir
tutea unui asemenea considerent 
o întreagă concepție editorială, 
în așa fel îneît nimic din ceea 
ce trebuie făcut cunoscut să nu 
ne scape atenției. Am inițiat în., 
acest sens cîteva serii și colec- ' ,■ 
ții. Cea care a debutat cu al
bumul Voroneț (reproduceri în 
alb-negru și color) a stîrnit in
teresul cititorilor. Noi avem in 
lucru o colecție de caiete ma
nuscript în care se vor edita re
produceri din diferite cărți ra
re care, există în depozitele bi- , 
bliotecilor noastre. In afară de 
albume și micile monografii ca
re fac o cercetare și o expunere 
morfologică mai există seria 
consacrată lucrărilor de sinteză. 
Anul acesta a apărut Istoria ar
tei plastice românești, vol- I, 
rod al muncii de cercetare a 
specialiștilor de la Institutul de 
Istoria Artei. Seria va continua v 
apoi cu o istorie „pentru toți" 
a picturii românești, datorată 
unui colectiv de lucru din care 
citez pe Vasile Drăguț, Vasile 
Flo_rea; Dan Grigorescu și intitu
lată Pictura românească tn 1 000 
imagini. în seriile consacrate 
lucrărilor monografice de bază, 
vor apare chiar anul acesta un 
Andreescu monumental (Radu 
Bogdan), o monografie Nicole 
Grigorescu (Remus Niculescu), 

mare monografie consacra
tă picturii exterioare din nordul 
Moldovei. Nu vom neglija nici 
arta populară. In ce privește 
arta universală criteriile de 
principiu sînt aceleași. Tre
buie să hrănim publicul nos
tru foarte însetat de imagini cu 
albume de diferite tipuri, înzes
trate cu aparatul aritic cores
punzător. Pe de altă parte va 
trebui să edităm în continuare 
lucrările din bibliografia uni
versală de bază.

De îm succes remarcabil s-a 
bucurat Biblioteca de artă pe 
care vrem s-o transformăm în
tr-un fel de „bibliotecă pentru 
toți" Ștudiem posibilitatea ca în 
aceeași colecție să apară mici 
istorii de artă pe țări cum și 
momente semnificative, esențiale 
din istoria artei. Căutăm pe cît 
posibil să nu excludem apariția 
unor cărți individuale deși co
lecția. și seria s-a dovedit a fi o 
necesitate a cititorului...

— Ce face editura dv. 
pentru promovarea unor 
autori tineri care să aibă, 
în același timp, compe
tența necesară.

— Căutăm, pe cît este posibil, 
să vehiculăm și nume noi, care 
circulă, insistent Ia ora aceasta 
în presă. In general, editura în
cearcă acum a modifica puțin și 
o anumită optică în ceea ce pri
vește promovarea autorilor. A- 
utorul nu trebuie să fie un om 
care a găsit în carte un mijloc 
de cîștig- împrospătarea colec
tivelor de autori e un lucru care 
ne interesează în primul rînd. 
In momentul de fată există o 
mare disponibilitate de cadre ti
nere. Există foarte mulți tineri 
istorici și critici de artă inte- 
resanți și capabili, cărora ne 
străduim să le deschidem por
țile editurii noastre, avînd cer
titudinea că ne facem în ace
lași timp datoria și față de pu
blicul care așteaptă lucrări de 
calitate, dar și față de cultura 
noasțră în genere, care resimte 
nevoia acută a unor cadre spe
cializate. Aceeași optică încer
căm să o abordăm în privința 
traducerilor, care, din păcate, 
deveniseră o sursă de cîștig pen
tru persoane nu totdeauna în 
stare să ne asigure versiuni ro
mânești de o bună calitate.



In aefiunea de recuperare a noi suprafețe 
agricole. Comitetul județean lași al U.T.C 

confirma :

funciare, 
de a pre- 
acțiunilor 
tineri, di- 
tovară.șul

• LUMINA IZVORULUI DE OȚEL

funcționea-

• MIRAJUL ÎNĂLȚIMILOR

la

Cu toții al- 
pricepută și 
îndrăgostiți

defecțiuni, 
alături de 
la sfîrșitul 
economia

N. UDROIU
I. CHIRIC

cartier din 
Proba ca-

nici frunze nu găsești

v-ați și de
generai...
cele două 

unul

terminat liceul, dar 
tot n-ai plecat. Pu- 
schimbi ocupația... 
înțeleg pe cei care 

socot că munca fizică este in
compatibilă cu diploma de 
bacalaureat. Că n-am mers 
mai departe e o chestiune ce 
ține de biografia mea parti-

așa incit, 
jurnaliști, 
lunii no
tării va 
tone fon-

Ca obiectiv distinct al ac
țiunilor patriotice — la înce
putul anului conferința jude
țeană Iași a organizației U.T.C. 
și-a înscris pe agenda întrece
rii, redarea in circuitul agri
cok a unor mari suprafețe de 
t-^en — lucrările de îmbună- 
taȚfri funciare au polarizat, sau 
mai de grabă trebuiau să po
larizeze eforturile tineretului, 
preocupările organizațiilor 
U.T.C. de la sate. Acum, cînd 
este timpul să vorbim despre 
realizări, revenim pe șantie
rul acestui obiectiv. începem 
investigarea de la Oficiul de 
fond funciar, gospodărirea ape
lor și îmbunătățiri 
Solicitării noastre 
zenta rezultatele 
desfășurate de către 
rectorul oficiului, 
inginer Vasile Roșu îi răspun
de nedumerit:

— într-adevăr, prin planul 
de stat, ne spune dumnealui, 
județului nostru i-a revenit în. 
sarcină ' recuperarea pentru 
producția agricolă a 385 hec
tare, constînd în special în de
frișări de vii hibride îmbă- 
trînite. și desțeleniri de pășuni. 
Că s-ar fi angajat și comite-

Comitetului județean Iași al 
U.T.C., am mers intr-una din 
comunele amintite, la Popri- 
cani. Unde sint cele 5 hectare 
la care, prin acțiuni de muncă 
voluntar-patriotică, au parti
cipat și tinerii ? am întrebat 
pe rînd pe președintele coo
perativei agricole, Călin Ioniță, 
pe secretarul comitetului co
munal U.T.C., Mihai Hogaș, și 
pe primarul comunei, Eugen 
Vornicu. Din nici unul din 
răspunsuri nu am putut de
duce că aici ar fi fost vorba de 
așa ceva.

— în comuna noastră sînt 
230 de tineri, dar poate de aici 
înainte să facem ceva. Eu sînt 
de trei luni secretar — s-a 
scuzat Mihai Hogaș.

Revenim la județ. Prin na
tura ei. acțiunea de redare 
circuitului agricol a noi su
prafețe, de recuperare a arabi
lului, pentru că mai precis 
despre asta este vorba în acest 
județ, trebuie să poarte apro
barea O.F.F.G.A.I.F. Aici teh
nicianul Laurențiu Roșu ne 
oferă numele unităților cu do
cumentarea referitoare la 
schimbările ce au avut loc în 
structura categoriilor de folo-

\1
^•il județean U.T.C. să ne spri- 

*jine ia astfel de acțiuni, nu 
cunosc. La nivel de județ, răs
pund de problemele fondului 
funciar de mulți ani, și chiar 
dacă nu mi s-ar fi adresat mie 
direct, în cazul în care s-ar 
fi întreprins ceva, aș fi aflat. 
Dacă totuși de la comitetul ju
dețean U.T.C. vi s-a spus că 
s-a făcut ceva, întrebați-i un
de ?

La comitetul județean U.T.C. 
pentru o discuție în problemă 
ni s-a recomandat tovarășul 
losub Vaimblad — activist ca
re coordonează acțiunile de 
muncă voluntar-patriotică.

— în acest an, ne răspunde 
dînsul, ne-am angajat să ne 
aducem contribuția la redarea 
în circuitul agricol a 350 hec
tare. Pînă acum am raportat 
ca realizate 165 hectare.

— Unde sînt aceste tere
nuri ?

— La Gorbani 16 hectare, 
la Forăști 11 hectare, la De- 

Aftii 3 hectare, Popricani 5 
hectare...

— In altă parte ?
— ...5 la Popricani, 16 

Gorbani, 3 la Delenl.
Ca Ghiță Pristanda.
— Am vrea să mergem în- 

tr-o comună. Aveți o situație 
care să cuprindă aceste acți
uni. pentru a alege cîteva or
ganizații ?

— Dacă nu vă ajung aceste 
exemple, mai stați cîteva zile 
în județ și am să vă dau și o 
situație.

r Nu ținem neaparat la scripte 
nici la redarea acestei con

vorbiri. Ele însă ne dezvăluie 
ușurința cu care unii oameni 
se joacă cu cifrele, cu declara
ții prin care se angajează și 
raportează îndeplinirea fictivă 
a obiectivelor propuse. Afir
mațiilor ce le facem stă măr
turie nu numai ce am redat 
pînă acum.

însoțit de tovarășul Murgoci 
de la comisia tineret sătesc a

sință a fondului funciar.
nu punem la îndoială faptul că 
în aceste unități, printre cei 
care au redat circuitului agri
col terenurile respective să nu 
fi fost și tineri. „Dar — am 
revenit cu întrebarea la co
mitetul județean U.T.C. — s-a 
remarcat, s-a făcut undeva cu
noscută inițiativa lor, s-a în
treprins ceva organizat?** Pen
tru că, angajamentul care con
semnează expres că „tineretul 
iși va aduce contribuția" nu cre
dem, cînd aeesta s-a asumat, 
să fi însemnat o simplă copie
re a cifrelor din planurile or
ganelor agricole, planuri, care 
desigur, sînt platforma orga
nizațiilor U.T.C. pe care aces
tea își clădesc acțiunile. Și to
tuși...

— Ce ați urmărit la comi
tetul județean U.T.C. — avea 
să ne declare ulterior tehnicia
nul Laurențiu Roșu, pentru 
că, cu două ore în urmă (timp 
în care la comitet am insistat 
să ni se indice o organizație 
reprezentativă cu o asemenea 
acțiuni* — n.n) a venit cineva 
de acol<\ să-mi solicite, din 
scriptele noastre, unde s-au fă 
cut recuperările de terenuri 
agricole.

Așa cum In toate sectoarele 
de activitate, cadrele și orga
nele de specialitate depun efor
turi susținute pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de 
plan ale acestui an, a angaja
mentelor asumate, la fel și or
ganele 
tineret 
trebuie 
aici

organizațiile 
județului 
cel puțin 

dacă 
să le in

Păcurarii Ion, oțelar la. Combinatul siderurgic Galați..

Foto: C. CIOBOATĂ

de
Iași 

de 
pînă

și 
ale 
ca 

înainte, 
acum n-au făcut-o,
tensifice. Sîntem în perioada în 
care se execută încă lucrări 
de desfundare a terenurilor în 
scopul trecerii lor la categorii 
superioare de folosință. Parti
ciparea activă a tinerilor poate 
și trebuie să se resimtă în mod 
deosebit. Au un angajament 
și trebuie să și-l respecte.

N. COȘOVEANU 3

vechi in cele nou construite, 
va fi scurtat considerabil, 

va produce într-un termen

• CONSECINȚA...
O INIȚIATIVA a comitetului orășenesc Ocna Sibiului demnă de 

reținut, tncepînd de luni. 10 noiembrie, tinerii din cadrul Fabricii 
de cuțite, unitate economică la care sînt in curs de execuție impor
tante lucrări de investiție, efectuează, zilnic, la sfîrșitul programului 
de lucru, mutarea utilajelor din halele ’■* e“

In acest fel timpul destinat montajului 
Intrarea in funcțiune a noilor hale se 
mult mai scurt decît cel planificat.

• „M-A ÎNDRUMAT U.T.C.-UL"
CU NOSCIND necesitatea pregătirii forței de muncă calificată la 

Uzinele textile din Clsnădie pentru noile hale ce se construiesc aici, 
Comitetul orășenesc U.T.C. și-a propus să recruteze din rîndul ab
solvenților școlii generale un număr de tineri pentru cursurile de 
calificare de scurtă durată. 5S de tineri s-au prezentat astfel la în
treprinderi, fiecare mentionin'.! „ni-a îndrumat U.T.C.-ul". Invățind 

* meseria la locurile de muncă ei fac parte de-acum dintre oamenii 
de nădejde ai întreprinderii. Asta se cheamă, Intr-adevăr, „a pune 
umărul" 1

Despre oameni, cel mai con
vingător vorbesc faptele. Ele 
au puterea de a le sublinia 
trăsăturile, de a pune în evi
dență ginduri intime, efor
turi mari și mici, delicatețea 
mîinilor, forța cugetului. Cel 
mai tinăr dintre izvoarele pu
ternice de fontă al țării — 
furnalul a doilea de 1 700 mc. 
de la Galați — este un fapt al 
oamenilor, al constructorilor 
marelui combinat. La puțin 
timp de la elaborarea primei 
șarje sîntem din nou aici și 
încercăm acum să vorbim 
despre autori din perspectiva 
operei lor — construcție de 
deosebită complexitate, obiec
tiv economic de primă însem
nătate pentru economia națio
nală. Unghiul pe care-l prefe
răm ca reporteri se deschide 
larg și cuprinzător.

Pășind pe platforma fur
nalului, devenim imediat mar
torii elaborării unei noi șarje. 
Șuvoiul de metal pornește vi
jelios pe jgheaburi, împrăștie 
seîntei, lumină și căldură. Fi
zionomia furnaliștilor mais
trului Gheorghe Ghidei, pare 
sculpturală, bucuria conviețu
iește cu încordarea. Aici cu
vintele sînt puține și rostite 
într-un timp de comandă. La 
cițiva pași de noi își au pri
virile concentrate asupra șu
voiului de metal incandescent 
ing. Buzea Oancea, șeful sec-

în biografia profesională a 
tînărului Ion Monea, mecanic 
de utilaj la întreprinderea 7 
producție industrială din Ti
mișoara, figurează un itinerar 
impresionant. L-am avut co
leg în urmă cu 11 ani cînd, 
proaspăt absolvent al Școlii 
profesionale de construcții, a 
făcut cunoștință cu primul 
șantier. Avea doar 17 ani, iar 
înfățișarea nu trăda nimic 
deosebit. A fost mai întîi o 
macara „Pionier", pe unul din 
șantierele orașului. A armat 
apoi alta, „23 August'* o mi
niatură din ceea ce mai tîrziu 
se va numi macara-turn în 
stare să domine impresionan
tele siluete a blocurilor cu 12 
etaje. în .1962. primul pro
totip al macaralei turn reali
zată pe țară a ieșit pe porțile 
Uzinei de construcții metali
ce din Bocșa și și-a dat exa
menul de omologare cu acest 
tînăr. La Timișoara începuse

ției furnale, și inginerul șef ai 
sectorului, Ion Dinu. Urmărin- 
du-i discret, pitești pe chipu
rile lor sentimentul împlinirii, 
al atingerii scopului umărit.

— Merge bine, ni se adre
sează ing. Ștefan Banu, ad
junctul șefului de secție fur
nale. Am și atins o capacitate 
zilnică de 900 tone fontă. Con
structorul și-a făcut, de aceas
tă dată, din plin datoria. Nu 
numai că au dat furnalul în 
funcțiune cu 45 de zile înainte 
de termen, dar calitatea lucră
rilor executate este cea scon
tată și dorită. Astfel că avem 
condiții ca pînă la sfîrșitul lu
nii noiembrie să producem 
peste plan 60 000 tone fontă, 
ceea ce are o deosebită impor
tanță pentru economia națio
nală.

Tînărul inginer Mihai Fier- 
bințeanu, 29 de ani, șeful șan
tierului I.M.I.A., care a lucrat 
la Hunedoara, Craiova, Alba 
Iulia, Dej, Timișoara, Cluj 
etc., ne oferă noi date:

— După trecerea acestor 
zile de la intrarea în func
țiune, ne mărturisește tînărul 
inginer, emoțiile noastre se 
risipesc, lăsînd locul mulțumi
rii, convingerii că am executat 
lucrări de bună calitate, că 
am învățat ce trebuia după 
construirea primului furnal de 
mare capacitate aici, la Galați. 
Toate instalațiile

construcția noului 
Zona tipografilor .
litățji a dus la stabilirea unui 
record unic : într-un singur 
schimb au fost montate 78 de 
panouri, ceea ce este egal cu 
4 apartamente. Adevărata 
competiție cu timpul a stabi
lit-o însă la Reșița : vreme 
de 17 luni, cît a durat edifi
carea cartierului Moroasa, 
Ion Monea, cu macaraua sa, 
a montat 280 din cele peste 
1 500 apartamente cite s-au 
făcut, „A fost unul dintre cele 
mai impresionante momente 
din viața mea, acela în care, 
părăsind Reșița am admirat 
un întreg oraș pe dealurile 
acelea mai înainte, golașe**. A 
urmat apoi cartierul mineri
lor, din Moldova Nouă, ceva 
din debutul Orșovei noi. Ora- 
vița, Caransebeș, din nou Ti
mișoara. Pe răbojul 
sint trecute pînă-n 
3 500 de apartamente.

anilor 
prezent

• MAI SINT MOTIVE ?
PRIMA DATA, adunarea de alegeri a grupei U.T.C. din coopera

ția de consum din Iernut, județul Mureș, s-a amînat pentru că nu

fusese pregătită corespunzător. A doua oară s-a amînat pentru că 
din C'i 2T de uteclști nu erau prezenți decît cincisprezece. Aduna-

ză fără 
sperăm, 
că pînă 
iembrie 
primi în plus 60 000 
tă. Dacă aceste previziuni ale 
noastre se vor adeveri, vom 
considera că ne-am făcut pe 
deplin datoria.

Sentimentul răspunderii so
ciale se dovedește a fi una din 
coordonatele vieții sufletești 
a acestor constructori, un iz
vor al dăruirii și entuziasmu
lui în munca lor. Toți cunoaș
tem că fiecare zi devansată 
față de termenul intrării în 
funcțiune a furnalului în
seamnă optimizarea ciclului 
activității în oțelăria combi
natului și mai ales echilibrarea 
balanței de oțel a economiei. 
Intrarea în funcțiune cu 45 de 
zile înainte de termen a avut 
la bază această convingere, a- 
cest sentiment. Tînărul ingi
ner Mihai Fierbințeanu ne 
vorbește cu căldură despre cei 
care nu au precupețit nici un 
efort, despre Dinu Chirilă și 
Constantin Hoară, despre ingi
nerii Dumitru Mălăescu și 
Victor Crăete.

— Colectivul pe care îl con
duc, ne declară șeful șantie
rului IMIA, este format din 
buni meseriași, așa incit pu
tem executa cele mai dificile 
lucrări. Avem, oameni care au 
lucrat la 5 furnale, la Reșița,

Hunedoara și Galați (șefii de 
echipă Ion Savu și Vasile Bă- 
beanu), ingineri cu experiență 
de la Hunedoara (Virgil Co- 
poacă și Victor Crăete) și al
ții, care s-au format aici (Du
mitru Mălăescu). 
cătuiesc o familie

■ harnică, toți sînt 
de meseria lor.

— Am aflat că 
plasat „cartierul

— Lucrăm la 
calculatoare electronice, 
la furnale, altul la sectorul e- 
nergetic. Ne-am organizat ac
tivitatea și vom trece peste 
cîteva zile la .montaj. Vom a- 
corda o atenție deosebită 
calculatorului ^Ade la furnale 
deoarece acesța va avea un 
măre rol în funcționarea op
timă a instalațiilor în elabo
rarea unei fonte de calitate. 
Sîntem hotărîți să le execu
tăm intr-un timp record.

Intre timp. fonta, din furnal 
a pornit spre convertizoarele 
oțelăriei. Furnaliștii și repre
zentantul constructorilor se 
privesc cu încredere și se des-' 
part ca vechi și buni prieteni. 
Ei știu că se vor întîlni în ipo
staze asemănătoare în curînd, 
cînd. va începe construcția ce
lui de al treilea furnal.

I-am mărturisit că inten
ționez să scriu despre el. Ini
țial îl știam în zona de con
strucții din Calea Șagului. 
„Acolo am fost pină astă-pri- 
măvară, iar aici voi rămîne 
pînă la sfîrșit**,. „Hrănea** a- 
tent buna creștere a unui 
complex comercial și a unui 

. bloc glisant. cu opt etaje, ce 
abia răsărise din pămînt.

— Care este „porția** zilni
că pe care Ie-o administrezi ?

— Cam 150 tone de beton, 
plus alte adausuri.

— Și ce înseamnă aceasta?
— Greutatea unui bloc cu 

10 etaje.
— Ți-ai 

de plecat 
teai să-ți

— Nu-i

moment dat 
avem tăria 
Mi-am des- 

în această 
pa- 
atit

culară. La un 
este nevoie să 
autocunoașterii.
coper.it pasiunea 
muncă, în această viață
sionantă de constructor 
de apropiată de înălțimi. Mi
rajul înălțimilor l-am ;us- 
tat" încă de pe atunci cînd 
ne-am cunoscut prima dată. 
A început cu parașutismul. 
Albastrul înălțimilor l-am 
străbătut ca planorist-moto- 
rist. Iar acum frecventez 
cursurile de radioamatori ale 
Universității populare.

Imaginea pe care ți-o oferă 
prietenii despre ei înșiși se 
cere mereu corectată. Ion Mo
nea n-a renunțat niciodată la 
pasiunea sa. Doar atît că ea 
se manifesta într-un fel strict 
personal, 
ști acolo 
viitorului 
reale nu

Satisfacția de a se 
unde dimensiunile 

prind contururi 
este greu dc înțeles.

ION DANCEA

rea n-avea insă să se țină nici la cea de a treia dată stabilită. 
Motivul ? Să vezi și să nu crezi : de data asta nu s-au prezentat 
tocmai cei care convocaseră adunarea. Au uitat pur și simplu.

Sperăm că a patra oară adunarea se va ține, în sfîrsit. Fiindcă, 
chiar dacă nu știm numărul exact al motivelor care pot determi
na aminarea unei asemenea acțiuni ni se pare totuși că in cazul 
acesta ele au cam fost epuizate.

• ÎN FAMILIE...
I.A INDUSTRIA SIRMEI Cinipia Târzii au loc periodic ședințe cu 

angajații secțiilor, în majoritate tineri, la care sint invitate soțiile 
acestora sau alți membri ai familiei lor. Aici, în acest cadru, se 
analizează absențele nemotivate de la lucru care nu totdeauna sint 
cunoscute și acasă, actele de indisciplină și atitudinea față de mun
că a tinerilor. Soțiile și părinții angajaților devin astfel colabora
tori fermi și eficace ai organizațiilor U.T.C. Intr-o astfel de ședință 
ținută recent soțiile și-au iuat angajamentul că vof determina 
• disciplinarea soților și că abaterile lor jiu se vor mai repeta". 

Inițiativa organizației U.T.C. se dovedește eficientă, bucurîndu-se de 
viu interes.

• ••••••••••••••••
Se acțioaei

cu jumătate de măsură
(Urmare din pag. 1)

mintelor, incepînd de ieri s-au 
prezentat 22 de tineri, iar în 
cîmp șase tractoriști uteciști 
ară. discuie, nivelează. Lucrea
ză bine. Aprecierea este do
vedită de calificativul cu care 
sint recepționate lucrările, de 
numărul zilelor-muncă cu care 
sînt retribuiți zilnic. Remarc 
pe Aurelia Pucea. Axente An- 
ghel, Veturia Milos, Ion Ju- 
ghel, Vasile Tiplea, Ion Cris- 
tea. Anul acesta, ca urmare a 
producțiilor mari obținute, am 

> avut posibilitatea să livrăm 
suplimentar la contract 40 de 
tone legume. Pentru anul vii
tor ne-am propus realizarea u- 
nuj venit minim de 80 000 lei 
la hectar Pentru obținerea a- 
ces.tui succes accentul va cădea 
pe intensificarea producției, 
îmbunătățirea calității și eșa
lonarea producției pe tot 
timpul anului. Fără îndoială, 
în tot acest timp ne vom baza 
pe efortul și elanul tineretu
lui".

E adevărat, piețele orașului 
Arad au fost bine aproviziona
te, dar numai cu legume tîrzii. 
La direcția agricolă, tovarășul 
Adrian Gabăr, șeful servi
ciului plan, ne asigură că anul 
viitor situația va fi îmbunătă
țită simțitor. Ca argumente 
sînt aduse : concentrarea pro

ducției legumicole în numai 35 
de cooperative agricole, pro
ducerea pe plan local a peste 
90 la sută din cantitățile de 
semințe necesare, măsurile or
ganizatorice întreprinse în 
scopul generalizării experien
ței pozitive. Cîteva situații 
anacronice ne îndreptățesc 
însă să ne întrebăm : Cît de 
bine vor fi aprovizionate pie
țele, de vreme ce doar cîteva 
unități și-au respectat pină a- 
cum obligațiile ce le aveau de 
a asigura producerea legume
lor — verdețuri pentru primă
vară ? Prin ceea ce n-au reali
zat se pare că cele mai multe 
unități sînt dispuse să întirzie 
la întîlnirea cu consumatorii, 
să ..răspundă" piețelor tot prin 
hîrtii acoperite de scuze și 
superscuze. La Mișca, de pil
dă. din cele 10 hectare de ver
dețuri. cooperatorii n-au semă
nat nici un hectar. „N-am a- 
vut semințe, ne spunea tovară
șul Petru Moț. președintele 
cooperativei agricole. Agrose- 
mul nu ni le-a asigurat**. La 
Agrosem, însă, am văzut scris 
negru pe alb : cooperativa a- 
gricolă din Mișca a ridicat în 
întregime semințele solicitate. 
Atunci, cum explicați această 
situație, tovarășe președinte ? 
Privind în altă parte, dumnea
lui ne răspund/? ■ „Verdețurile 
nu sint rentabile pentru noi.

u

N-am cultivat niciodată. Știți, 
la noi e îngheț tîrziu, iarna-i 
aspră...**

„Motivele sînt puerile; ni se 
răspunde la județ unde am în
fățișat această situație. Adevă
rul este că tovarășii din con
siliul de conducere al coopera
tivei agricole din Mișca nu vor 
să-și însușească cifra de plan". 
Nimic In plus. Deși aceeași si
tuație am întilnit-o și la alte 
cooperative : Satu-Nou, Com- 
lăuș, Peregul Mic, Șimleani, 
Aradul Nou — ca să amintim 
numai cîteva. In altă ordine 
de idei, nicăieri nu ni s-a vor
bit despre vreo măsură orga
nizatorică întreprinsă de di
recția agricolă pentru im
pulsionarea acestor lucrări.

Oare, se pierde din vedere 
aici că direcția agricolă re
prezintă interesele statului și 
că prin întreaga activitate ce 
o desfășoară trebuie să asigu
re îndeplinirea întocmai a ci
frelor de plan ? Din păcate, 
aici totul se rezumă numai la 
situațiile operative întocmite, 
lipsesc intervențiile prompte, 
diferențiate de la o unitate la 
alta. Lipsesc și pentru că spe
cialiștii acestui organ, deși își 
încarcă caietele cu cifre și se
sizări din cadrul cooperative
lor agricole, de foarte puține 
ori Ie aduc la cunoștință, le 
supun dezbaterii, așează în 
dreptul lor soluțiile optime 

de rezolvare. Printr-un aseme
nea stil de muncă se explică 
atît indisciplina de plan (anul 
acesta, de pildă, producția de 
legume nu s-a realizat pe sor
timente și datorită faptului că 
suprafețele planificate nu au 
fost cultivate cu legumele res
pective, la unele renunțîn- 
du-se complet, jar la altele 
parțial), cît și la întîrzieri 
nejustificate privind pregăti
rea suprafețelor rezervate le- 
gumiculturii pentru anul vii
tor. Doar 10 la sută din tere
nurile ce vor fi cultivate anul 
viitor cu legume s-au pregătit 
pină acum. Materialul lemnos 
lipsește pentru încă 30 la sută 
din suprafața necesară de 
răsadnițe; doar în mică mă
sură au fost fertilizate supra
fețele legumicole.

Ce ați întreprins în scopul 
intensificării activității în le
gumicultura ? — l-am întrebat 
pe tovarășul Liviu Derban, 
prim secretar al Comitetului 
județean Arad al U.T.C. „în 
primul rînd — ne răspunde 
dumnealui, prin activiștii co
mitetului județean, în unitățile 
producătoare de legume am 
indicat extinderea experienței 
anilor anteriori, de a constitui 
echipe de tineri care să lucre
ze la transportul îngrășăminte
lor, la efectuarea celorlalte lu
crări de sezon. Pînă acum în 
32 de cooperative agricole s-au 
constituit asemenea echipe 
care cuprind circa 5 000 de ti
neri. De asemenea, prin discu
țiile generate, organizațiile 
U.T.C. din județul nostru s-au 
angajat să asigure executarea 
lucrărilor de bază în sere, să 
amenajeze 20 din cele 37 hec
tare solarii planificate pentru 
anul viitor**.

Și, consecință a acestei pre
ocupări, în majoritatea coope

rativelor agricole ale județului 
Arad întîlnim acțiuni dintre 
cele mai cuprinzătoare ale ti
neretului. Spunem „în majo
ritate" pentru că în altele, și 
șirul exemplelor sîntem nevoiți 
să-1 repetăm — Aradul Nou, 
Șimleani, Peregul Mic, Mișca, 
Satul Nou, Comlăuș, adică a- 
colo unde, de fapt, era aștep
tată mai mult decît în altă 
parte intervenția tinerilor, or
ganizațiile U.T.C. încă n-au 
întreprins nimic. Și astfel, 
inactivitatea lor aruncă o .um
bră asupra preocupării gene
rale ce se manifestă la Comite
tul județean Arad al U.T.C., 
a bunelor rezultate obținute 
de către organizațiile U.T.C. 
din localitățile vecine. De a- 
ceea, în aceste unități, o dată 
cu măsurile concrete ce se im
pun în scopul îmbunătățirii 
situației din legumicultură, 
este necesară și intervenția 
hotărîtă a comitetului jude
țean U.T.C. în scopul învioră
rii muncii de organizație, 
pentru plasarea „activității a- 
cesteia în centrul problemelor 
economice ale cooperativelor 
agricole respective. Problema 
producției de legume în bazi
nul Arad nu trebuie să rămî- 
nă nici un moment în cum
pănă. Mobilizîndu-se toate for
țele de care se dispune, există 
condiții ca rămînerile în urmă 
să fie recuperate, iar necesa
rul de legume să fie asigurat 
în mod exemplar.

...Problema producție; de le
gume în bazinul Arad nu tre
buie să rămină nici un mo
ment în cumpănă. Mobilizîn
du-se toate forțele de care se 
dispune, există condiții ca ră
mînerile în urmă să fie recu
perate, iar necesarul de legu
me să fie asigurat în mod 
exemplar.

Cînd Irnhiiiiiu deschise ușile
(Urmare din pag. I)

în februarie 1970. Sperăm că a- 
ceste ultime angajamente să nu 
fie formale. Vom urmări desigur 
respectarea lor).

Faptul că au fost atacate lu
crările la cele două cămine des
tinate uzinelor „Electroputere" și 
Combinatului chimic din Craiova 
este îmbucurător, dar nu și sufi
cient. Trebuie accelerat ritmul 
de lucru de pe ambele șantiere și 
completată de urgență forța de 
muncă necalificată pentru con
struirea căminului de la „Electro
putere". Maistrul Ion Ciuper- 
gă ne asigură că „a în
ceput transportarea cărămizilor și 
peste cîteva zile vom începe zi
ditul conform graficului. Sîntem 
aprovizionași cu toate materialele 
așa că zidul o să urce repede. 
Tinerii de la „Electroputere" vor 
putea intra în acest cămin la 
sfîrșitul primului trimestru din 
anul viitor. Ne mai lipsesc șase 
dulgheri și cîțiva muncitori neca- 
lificați**. Tovarășul Nicolae Fier- 
tu, șeful secției pentru probleme
le tineretului din economie, 
din cadrul Comitetului jude
țean Dolj al U.T.C. ne a- 
sigură că se va ocupa personal 
de procurarea și angajarea mun
citorilor, și dulgherilor necesari 
pentru căminul de la „Electro- 
putere** urmărind, de asemenea, 
la zi evoluția lucrărilor pe șan
tierele celor trei cămine.

Speram că la Pitești vom găsi 
remedierile așteptate în urma 
constatărilor făcute în luna sep
tembrie. Nici unul dintre șantie

rele de aici nu ne îndreptățește 
să afirmăm însă așa ceva. Pentru 
Uzina de autorisme din Piteșt. 
s-au alocat fonduri pentru două 
cămine cu cite 300 locuri fiecare. 
La aceste două cămine lucrările 
n-au început încă, chiar dacă to
varășul inginer Ion Mureșan, de 
la serviciul investiții al uzinei, ne 
asigura cu două luni în urmă că 
la 1 octombrie constructorul va 
începe lucrul; „documentațiile 
necesare au fost completate abia 
la sfîrșitul lunii octombrie, ne 
informează tov. ing. Marcel Mi- 
halcea, șef adjunct al serviciului 
investiții, așa că în acest an nu 
se vor putea efectua decît fun
dațiile celor două cămine care 
vor fi date în folosință, probabil, 
la sfîrșitul trimestrului III al a- 
nului viitor". Ne putem 
permite oare să apelăm la justifi
cări, să scuzăm această stare de 
lucruri ? Desigur că nu ! O ana
liză amănunțită a justificărilor 
ar scoate la iveală desigur, și de
zordinea, lipsa de finalitate și de 
urmărire a lucrărilor de pe șan
tierul care din august 1968 tără
gănează construirea căminului 
pentru tinerele muncitoare de la 
Fabrica textilă „Argeșana". Pri
mul termen de punere în func
țiune, luna mai 1969, a fost 
replanificat Ia 30 septembrie 
1969. Maistrul Niculae Marin 
prelimina însă acum un nou ter
men, sfîrșitul lunii decembrie 
1969. Ritmul în care se lucrează 
pe acest șantier este ilustrat con
vingător de cîteva date. Lîngă 
viitorul cămin stă amorțită o ma-

♦
cara turn de 4 tone care, ne spu
ne macaragiul Nicolae Lincă, 
daca avea materiale „la mină" 
termina cu acest bloc în cel mult 
două luni. Macaraua este aici din 
mai și lucrările au ajuns abia la 
etajul doi. Lipsa de materiale, de 
muncitori, de unelte, sînt cîteva 
din argumentele pe care ni le 
servește liniștit maistrul Niculae 
Marin. Nu este nici un semn că 
lucrările se vor accelera. în acest 
ritm de lucru ne întrebăm peste 
cit timp se vor da în funcțiune 
căminele ă căror lucrări n-au fost 
încă atacate? Este și cazul cămi
nului de 115 locuri, pentru tine
rii de la Combinatul de articole 
tehnice din cauciuc la care lu
crările nu au fost încă începute. 
Sîntem informați că vor începe 
în acest an și se vor termina 1» 
sfîrșitul trimestrului III 1970.

Așadar, de la raidul nostru din 
luna septembrie prea multe bj- 
Oruri nu s-au schimbat. Dincolo 
de deficiențele care persistă în 
organizarea muncii pe șantiere, 
în aprovizionarea acestora cu 
materiale, se simte în continuare 
lipsa forței de muncă. E surprin
zător faptul că comitetele jude
țene Dolj și Argeș ale U.T.C. au 
continuat să acorde o mică aten
ție desfășurării lucrărilor pe aces
te șantiere, în loc să sprijine con
ducerile lor în recrutarea forței 
de muncă necalifioată și califica
tă, să organizeze acțiuni de mun
că patriotică prin care tinerii 
să-și aducă aportul lor substan
tial în vederea grăbirii lucrărilor. 
E datoria lor să o facă acum.

coper.it
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chipa noastră, în cea de a doua deplasare lipsii
de elementul surpriză — însoțitor preferat al gazetarului — a- 
nunțîndu-și vizita la Oradea. A făcut-o cu bună știință... Dorind 
să faciliteze un dialog, era normal să-i prevină pe interlocu
tori. Acum, derulînd banda de magnetofon, apar evidente și 
avantajele și dezavantajele. Elevii orădeni, avizați erau „în gar

dă", reflectaseră la temele propuse după discuția de la Ploiești. Dar, pentru 
că-și luaseră foarte în serios dreptul la replică, pe care o voiau egală, dacă 
nu cumva mai de ținută decît opiniile exprimate de colegii ploieșteni, se sim
țeau ușor timorați. ,

Așa a fost la început. Apoi s-au așezat, parcă, în aceeași sală cu elevii 
din Ploiești și au discutat... „ca între noi, colegii" acceptînd, între ei echipa 
„Scinteia tineretului" cu întrebările sale.

ECIIIPA „SCÎNTEII TINERETU
LUI" : Colegii voștri din Ploiești știu 
că la discuția lor nu s-a pus punct. Voi 
aveți dreptul la replică, la continuarea 
ei. Știm că invitația v-a tentat de la 
prima lectură a paginii. De ce ?

ELENA JUDE, clasa a XlI-a B, reală : 
încerc eu să răspund „de ce". Dar, 
dacă admitem că am intrat în dialog, 
mă voi adresa lor.

Vă spun de la bun început: 'mi-ați 
plăcut. Pentru franchețe. Cu toate că nu 
învăț cu voi, m-am simțit printre voi.

Echipa „Scînteii tineretului" : Răs
punsul Elenei Jude „mi-ați plăcut. Pen- 
tru franchețe", — întregit cu răspunsu
rile date de ADOINA ARSU, IRINA 
GfiCZI, HORI A* IUONAȘ, de fapt poate 
fi înmulțit cu 19. Pentru că ceilalți in
terlocutori orădeni au avut aceeași pă
rere. Luind unanimitatea aprecierii 
drept o formulă de curtoazie, care pu
tea imprima discuției noastre tonul a- 
cela, călduț, al „alianței în rău și bine", 
i-am provocat :

„Și ce v-a displăcut ?" 
ALEXANDRU ROȘCA, clasa a XlI-a, 

umană : Răspunzîndu-vă dv., vă pot 
spune că întrebarea e oricum prea ca
tegorică. Nu ne-au displăcut, pentru că 
ne-au reflectat. Ne-au reflectat într-atît 
de fidel, încît ne recunoaștem și în e- 
rori. Poate aici sîntem în avans față de 
ei. Recuncsoîndu-ne și în erori, înseam
nă că ne cunoaștem punctele vulnerabi
le și urmează să ne dăm în primul rînd 
nouă înșine repiica.

Deci, pentru ei și pentru noi aș avea 
de adus o corectură la „formula" cole
gialității. Și nu de ordin teoretic.

Cuvîntul „alianță" îl accept. Trăim 
ani de zile în același colectiv și nu se 
poate să nu fim solidari. Dar nu de-a 
valma, Ia bine și la rău. Mă consider bun 
coleg. Și, cu toate acestea, discernămîn- 
tul nu mi s-a atrofiat pînă la acordul 
total cu colegii, chiar și atunci cînd gre
șesc. Alianța în rău anulează colegiali
tatea. în schimb, o singură opinie cu
rajoasă și dreaptă exprimă colegialitate, 
ca în cazul relatat de Mihaela, de la 
Ploiești.

ECHIPA „SCÎNTEII 
LUI" : Da, dar fata de la 
a spus că nu e corect să 
soara n-a găsit aderență 
colegi. Atunci cum rămîne cu afirmația 
că „și o singură opinie curajoasă poa
te exprima colegialitatea", dacă nu e în 
stare să determine o reacție în lanț ?

ALEXANDRU ROȘCA : Eu știu cum 
se întîmplă între noi. Pe față nu recu
noaștem dreptatea unuia singur, ni se 
pare că el se ridică împotriva colecti
vului, trădînd solidaritatea și, în con
secință, colegialitatea. Undeva, în inte
riorul nostru există însă precis conști
ința că e posibil ca unul singur să va
dă mai limpede decît ceilalți. Dar o re
miniscență din clasele primare, cînd a- 
veam obiceiul să ne supărăm direct pe 
„pîrîtdrul" clasei, persistă și în clasa a 
XH-a. Deosebirea e că acum teoretizăm 
și găsim diverse formule de justificare. 
Un exemplu : Ne place Iorga și ne aple
căm asupra înțelepciunilor exprimate de 
el. Am găsit la el cuvinte care ar putea 
exprima și colegialitatea, și pe care le 
citez din memorie : „Unui prieten ade
vărat nu i se trece nimic cu 
dar i se iartă totul". Noi le 
uneori astfel : trecem totul cu 
și iertăm totul...

MONICA ENATESCU, clasa 
Sigur că în manifestarea colegialității 
sînt destule nuanțe. Și, de multe ori, din 
cauza lor nu vedem componentele certe 
și fundamentale ale colegialității. Du
pă părerea mea, asta e discutabil în o- 
piniile elevilor ploieșteni despre colegi
alitate. Pentru mine, acest sentiment nu 
poate exista decît într-un colectiv bine 
sudat, format. Colegialitatea implică 
sinceritate, ajutor reciproc, colaborare, 
cinste, curajul opiniei. în nici un caz, 
nu includ în hotarele colegialității încu
rajarea chiulului, sustragerea de Ia da
torie.

FLOREA TAMAȘ, clasa a X-a, reală : 
Da. așa' este, cu specificarea că nu tre
buie aduși toți elevii la același numitor, 
încît toți să aibă aceleași păreri și ace
eași reacție. într-o colectivitate trebuie 
să apară distinctă și părerea individu
ală. fără ca prin aceasta respectivul să 
fie suspectat ca necoleg. Eu pot să nu
mesc destui buni colegi care nu se ali
ază în rău. Trebuie să fim totuși atenți, 
pentru că există și falsă colegialitate. 
O exprimă ccl mai bine următoarea 
situație. Un elev cu o slabă pregătire 
se așează lîngă un elev foarte bun, ști
ind că poate conta pe ajutorul lui. Atît 
timp rit stă lîngă el îl consideră un co
leg bun. Imediat după ce și-a schimbat 
locul din bancă, și deci nu mai benefici
ază de serviciile sale, colegialitatea a 
dispărut, pentru că nici n-a existat...

GABRIELA HUREZEAN, clasa a Xl-a 
umană : Dar viața de elev nu există fă
ră colegialitate. Acolo unde trăiește un 
colectiv de elevi, există și colegialitate. 
De aceea și apare ca o axiomă. înțeleg 
prin colegialitate să faci totul pentru 
colegul tău, încît nu știu unde pot plasa 
spiritul combativ și critica în relațiile 
colegiale.

N.A. Fiecare din interlocutori a
* spus ceva despre colegialitate.
Ș Putem aprecia că elevii din Ora

dea au dovedit o înțelegere mai 
aproape de conținutul exact al 
colegialității, ceea ce ne face să 
credem că și acționează în a- 
celași spirit. Oricum, însă, sîntem 
încă la pași distanță de adevă
rul despre colegialitate. Dacă 

) comparăm opiniile pe care le de- 
î ținem acum cu cele exprimate de 
i generații de elevi aparținind cî- 

torva ani în urmă, ne dăm seama 
că o componentă esențială a co
legialității — combativitatea — 
este uneori estompată de un sen
timentalism pueril, care supraso
licită înțelegerea, ajutorul, dezvă
luirea greșelilor „pe ocolite". Răs- 

gpunsul unuia dintre elevi reflec
tă perfect acest punct de vedere. 
„Eu îl acopăr pe cel care greșeș

TINERETU-
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vederea, 
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eu fiind consideratROȘCA ALEXANDRU

MARIA MORARU, clasa a Xl-a 
reală: Am simțit și eu distanța artificia
lă între membrii biroului și uteciști. Pe

propus cîteva ac-

FIREZ RODICA
Și

ARSU DOINA

te, dar această acoperire o fac fn 
așa fel încît' el s-o înțeleagă și 
altă dată să nu mai săvîrșească 
acea greșeală". Evident iă, în 
situația aceasta sînt oreu de pla
sat spiritul combativ și critica, 
ele fiind rezervate — cum spu
nea Al. Roșea — doar pentru 
ședințe și, eventual, „mese ro
tunde".

Spunea cineva că colegialita
tea se statornicește, automat, în
tr-o colectivitate de elevi. Pînă 
la un punct, avea dreptate. între
barea este, „ce fel de relații co
legiale se stabilesc ?“ Depășesc 
ele stadiul elementar dl înțelege
rii totale, fără discernămînt, al 
solidarității totale, în bine și rău P 
După cum am văzut, punctul pe 
i n-a fost pus.

Combativitatea și spiritul exi
genței sînt atribute ale utecistu- 
lui. Iar utecistul este elev în via
ța de zi cu zi, și în această cali
tate trebuie să se manifeste com
bativ, exigent, cu răspundere. 
Cînd e el cu adevărat: zi de zi, 
cînd „e bun", înțelegător", „a- 
coperă", sau odată pe lună, la a- 
dunare, cînd critică, e sever, vede 
toate lipsurile ?

Aici se simte nevoia intervenți
ei organizației U.T.C. — o in
tervenție de natură să producă 
schimbarea de optică, pentru ca 
opinia colectivului să nu se mani
feste prin „delegați: membrii 
birourilor să adune fapte, să le 
prezinte periodic pentru a fi cri
ticate.

Așa, de fapt, s-a ajuns și la 
„noi și ei". Dar să ne întoarcem 
la discuția noastră.

ECHIPA „SCÎNTEII TINERETU
LUI" : La Ploiești, colegii voștri alcătu
iau două categorii : cei care se manifes
tă zi de zi ca uteciști și marea masă, 
deci „ei“ cei din activ — și „noi" res
tul uteciștilor, reproșîndu-și unii alto
ra lipsa de sprijin. Se pune întrebarea : 
„noi" și „ei" este un fenomen ploie
ștean ? Prin ce mijloace ați unifica 
„noi" și „ei" în „noi"?

VALENTINA ILEA, clasa a XH-a, u- 
mană : Dragi colegi din Ploiești, fiți li
niștiți : fenomenul nu e numai ploieș
tean, e și orădean — am în vedere nu
mai școala mea. Căutați și voi și noi 
un vinovat care să tragă consecințele 
pentru starea de fapt. După mine, 
vinovată este o anumită formalitate in
filtrată, așa, pe nesimțite, în viața noas-

atunci intram numai în prima cate/ 
gorie și mă simțeam foarte prost 
că „eram dată la o parte" cînd era vor
ba de anumite probleme intime ale 
colectivului. „Ea e perfectă", „e 
cretara U.T.C.", „e elevă mode! 
n-o să ne 
legii. Am 
atitudinea 
Acum nu
U.T.C.", ci și „Mery“. Am reușit pentru 
că e un colectiv unit, pentru că progra
mele le alcătuim în comun și pentru că 
acțiunile le realizăm tot noi...

DANIEL DAN, clasa a IX-a: Vechi
mea mea în U.T.C. este ceva mai mică 
și, poate de aceea, impresiile sînt mai 
proaspete. Cînd sîntem primiți în U.T.C. 
simțim că ni se

„Ea e perfectă", „e se- 
U.T.C.", „e elevă model" și 

înțeleagă — spuneau co- 
început să-mi autocontrolez 
față de colegi. Și am reușit, 
mai sînt numai „secretara

LUI“ : Apreciem că, în această proble
mă, v-ați apropiat foarte mult de ade
văr, descoperind — după expresia voas
tră — „unde se întrerupe firul" și cum 
poate fi „înodat" pentru a face să dis
pară bariera. La discuția noastră i-ați 
reprezentat și pe „ei" și pe „noi", și a- 
vem impresia că nimic nu vă desparte, 
înțelegem, deci, că bariera a apărut 
dintr-o eroare a stilului de muncă, pe 
care o recunoașteți și, odată recunoscu
tă, poate fi ușor înlăturată. Cum ? 
spus-o chiar voi. Așa că, trecem mai 
parte...

Ne mai datorați un răspuns : ați
flectat Ia comparația Mihaelei Mihăiles- 
cu: „Școala este locul meu de muncă, 
uzina mea" ?

FELICIA MIHAI, clasa a XH-a, rea-

Ați 
de-

re-

mare importanță,
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Și
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tră UiT.C. Formalitatea a pornit de la 
un lucru care la început era bun. De la 
nevoia de a face planuri. Dar s-a ajuns 
ca planul să nu reprezinte ceea ce într- 
adevăr avem de gind să înfăptuim, ră- 
mînînd o simplă hîrtie. Și asistăm cum 
această viață de organizație, care ar tre
bui să fie viața noastră de zi cu zi, se 
clădește pe hîrtii — pe un plan, pe un 
referat. Planurile, referatele le fac cei 
aleși, Cei aleși de noi. Uneori îi alegem 
pe cei mai buni, alteori... ca să scăpăm 
noi. Odată aleși, mulți dintre ei se izo
lează, dar îi și izolăm ; „ei" fac 
planuri și „noi" trebuie să le îndepli
nim. „Noi" nu facem nimic pentru că 
așteptăm ca „ei" să ne antreneze, „ei" 
ne trasează sarcini din plan iar „noi" 
considerăm că planurile nu ne repre
zintă... Aparent, e un cerc închis. Tre
buie să deschidem cercul, și mijlocul 
e la îndemînăa noastră. Să renunțăm 
la formalismul care limitează ifneori 
viața de organizație.

RODICA FIREZ, clasa a Xl-a, uma
nă : Eu fac parte din “membrii acti
vului, pentru că sînt secretara orga
nizației U.T.C. din școală. De ce s-a a- 
juns la această demarcație ? Poate și 
pentru că, așa cum spunea și Valentina, 
sîntem considerați un „stat în stat". Nu, 
nu este adevărat, noi nu sîntem un „O- 
limp“ al organizației, sîntem și noi sim
pli uteciști care nu ne deosebim de co
legii noștri decît prin plăcereh și atrac
ția deosebită pentru activitatea U.T.C. 
Această barieră s-a format poate și din- 
tr-un spirit de comoditate. „Ei" trebuie 
să întocmească programe de activități, 
procese-verbale, dări de seamă, fac do
sare despre munca uteciștilor, au fel de 
fel de ședințe (eu de la început de an 
mi-am pierdut timpul în fiecare după- 
amiază ori la ședințe ori făcînd rapoar
te), iar „noi" participăm odată pe lună 
la o adunare de o oră și ne plătim re
gulat cotizația.

Se face în general o prea mare deo
sebire între două noțiuni atît de strîns 
legate în realitate : a fi elev și a fi ute- 
cist.

încît avem impresia că de noi urmea
ză să depindă tot rostul organizației în 
care activăm. Apoi, nu ne mai întreabă 
nimeni ce păreri avem, ce am dori să 
facem. Ni se prezintă un proiect gata 
întocmit, care devine destul de auto
mat programul nostru. Sigur că noi 
îi alegem pe cei din birou pentru că 
sînt cei mai capabili. Dar asta nu în
seamnă că ei știu totul, pot totul, tre
buie să vină cu propunerile de acasă și 
să ne întrebe, convențional, ce părere 
avem...

ELENA JUDE : Știu din proprie ex
periență — am fost secretara comitetu
lui U.T.C. — că de-o parte și de cea
laltă intențiile sînt foarte bune. Unde
va, însă, firul se întrerupe. Și am im
presia că se întrerupe la veriga de ba
ză. Comitetul întocmește în comun acel 
atît de discutat program de activitate ; 
el cere membrilor săi — care nu nu
mai că răspund de o grupă, dar fac 
parte din colectivul respectiv — să a- 
ducă în acest program sugestiile uteciș
tilor. De ce pînă la urmă planul reflectă 
doar sugestiile membrilor comitetului, 
nu-mi explic...

ALEXANDRU ROȘCA : ..deși nu e 
deloc greu de explicat. Firul despre care 
vorbeai se întrerupe tocmai aici, la 
„sondarea preferințelor uteciștilor". Și 
eu vorbesc d.in experiență, chiar din una 
de dată recentă. Secretarul U.T.C. al cla
sei a venit la mine și m-a întrebat ce 
activități propun. M-a întrebat doar pe 
mine. Eu i-am
tivități, și cu asta s-a terminat consul
tarea uteciștilor, 
„masa uteciștilor".

CECILIA OLARIU, clasa a X-a, uma
nă : Mi-aș permite să pun punctul pe i. 
Există un procent de uteciști pasivi. îi 
aleg pe cei d.in activele U.T.C., „delegîn- 
du-i“ pe ei să și activeze. Pe de altă 
parte, există și un număr din cei aleși 
care se cramponează să ducă ei tot gre
ul activității, considerînd că acesta es
te un mare merit. La urma urmelor, de 
ce să căutăm vinovați într-o parte sau 
în alta și să nu ne punem problema res
ponsabilității de uteciști față de tot 
ceea ce se întreprinde în organizația 
noastră ?

ECHIPA „SCÎNTEII TINERETU-

ia : Comparația îmi place în primul 
rînd ca formulare. Dar, dacă mă gîn- 
desc bine, îmi place și pentru sensurile 
ei. Și cînd spun sensuri, îmi apar res
ponsabilitățile pe care le implică. Uzina 
cere calificare, disciplină, abnegație. 
Considerînd școala ca o uzină, învăț 
pentru că trebuie să învăț. Dar școala 
nu este locul tău de muncă definitiv. 
Și atunci, învăț pentru că trebuie să 
învăț, dar învăț mult mai mult la ma
teriile care îmi plac, pentru că în școa
lă clădesc edificiul viitoarei mele cari
ere. Deci, la unele materii mă pregătesc 
voluntar și simt o plăcere deosebită să 
învăț, pe cînd la celelalte mă pregătesc 
ca pentru o datorie, ca o obligație zil
nică.

VALENTINA ILEA: Ești elev, și e 
ca și cum ai avea o profesie. De ce să 
înveți pentru că trebuie să înveți ? în
veți pentru că^ vrei să știi, pentru că vrei 
să cunoști și chiar dacă uneori, mai ales 
către sfîrșitul trimestrului, simți că nu 
mai poți, ideea că poate descoperi ceva

nou în lecția următoare menține plăce
rea de a învăța și n-o transformă în „în
văț pentru că trebuie să învăț". Mă 
simt uneori ca un fluviu care primește 
mereu și mereu alți afluenți, îndreptîn- 
du-mă spre marea mult visată. Dar, 
„fluviul" de 18 ani se grăbește prea mult 
și abia în cîmpie își dă seama că n-a 
adunat atîția afluenți cîți să-1 facă ma
re și puternic. Poate că. într-un fel, ne 
grăbim prea mult spre maturizare, vîrs
ta pe care o credem teribilă și extraor
dinară și nu avem răbdare să adunăm 
tot ceea ce ne trebuie ca să fim teribili 
și extraordinari...

GABRIELA HUREZEAN: Cu toate 
acestea, e imposibil să înveți în timpul 
anilor de școală tot ceea ce ar trebui să 
înveți. Sînt sigură că peste 10 ani nu voi 
mai ști formula binomului sau alte for
mule. Ce-ți dă școala este enorm și a- 
tunci trebuie să selectezi, ca să rămîi 
cu ceva. Recunosc că nu învăț chiar 
fiecare lecție, deși n-am note slabe...

ADAM CIUCA, clasa a Xl-a, umană : 
Dar școala noastră — uzină, ar stagna 
dacă n-am învăța fiecare lecție. Sînt 
acord cu Valentina, că învățăm ca 
știm și nu pentru notă. în viață nu 
va întreba nimeni ce note am avut 
elevi, deși, paradoxal, am față de min£ 
pretenția să iau note mari.

EUGENIA ARABAGIU, clasa a XH-a, 
umană: Pentru a te achita de sarcina 
de elev trebuie să înveți. Și trebuie să 
înveți foarte, foarte mult. Sigur că în 
fața noastră e un ocean de știință. Toa
tă arta e

DANIEL
' Pentru că 
criterii de 
vedea cu exactitate ce vei avea nevoie 
în viață din ceea ce-ți dă școala. Și to
tuși nu știu cum se întîmplă însă, dar 
dacă ai 10 la toate obiectele nu ești în
totdeauna cel cîștigat. Cunoști, ce-i 
drept, 
nu te 
spune, 
viață".

IOANA DOBROTA, clasa
îmi place să fiu conștiincioasă, să mă 
simt cu sufletul împăcat că mi-am fă- S 
cut datoria. Și nu oricum. Nu cred că 
un elev care are numai note bune nu 
poate străluci prin ceva. Dimpotrivă. 
Oare notele nu reflectă tocmai pregă
tirea, cultura ? Normal că sînt și excep
ții, tocilarii care lasă totul în seama 
memoriei, nu prelucrează ceea ce înva
ță. Dar eu nu-i trec în categoria elevi
lor buni, ci numai în cea a elevilor con
știincioși. Cu orice „risc", orice s-ar 
spune despre mine, mie îmi place să 
mă prezint bine pregătită. Nu mă simt 
bine dacă nu învăț.

ELENA GHIȚA, clasa a Xl-a, umană : 
Hctărît, școala ne dă și ne cere ceea ce 
efectiv e posibil de realizat. Nu cred că 
noi sîntem chemați să facem selecția. 
Altceva trebuie să facem noi : să depu
nem un efort sistematizat, să învățăm 
cu metodă.

MIRCEA GEORGESCU, clasa a IX-a : 
Ideal ar fi să reușești să rămîi cu un 
nucleu al tuturor cunoștințelor din școa
lă. Din păcate, în viața de elev inter
vine foarte mult factorul „îmi place", 
„nu-mi place". Așa se ajunge la selec
ția de care s-a vorbit atît.

RODICA FIREZ : Abia în clasa a 
XII-a un elev devine cu adevărat înțe
lept. Atunci știe exact ce a pierdut și ' 
cum ar fi trebuit să profite de anii de 
școală. Din păcate, timpul e ireversi
bil, părerile de rău tîrzii. Bine ar fi, to
tuși, să devenim înțelepți mai devreme...

să știi să înoți... 
DAN : ...și nu să
la vîrsta noastră 
selecție și nici nu

de 
să 
ne 
■■y
■©

selectezi. 
n-ai încă 
poți pre

. _ ... Cunoști,
materia programei, dar parcă 
detașezi prin nimic și 

hotărît: „asta voi
nu poți 
face în

a iX-a:

P.S. Dupo cîteva ceasuri de discuții, ne-am despărțit de coechipierii noș
tri din Oradea. Deținem nu numai imaginea și numele noilor noștri prieteni
— tineri interesanți și interesați de tot ce se petrece în lumea lor — nu nu
mai banda de magnetofon, ci și confesiuni în plus, așternute pe hîrtie în 

timpul discuției din dorința de a întregi o idee, de a ne clarifica și a se cla
rifica pe ei înșiși. Nu ne așteptam la răspunsuri „ideale" de la elevi „ideali", 
perfect fondate, cu o argumentație de neclintit. Față în față cu ei, am des

coperit cea de a 100-a generație a liceului orădean, nu a unui liceu oareca
re — le satisfacem dorința să menționăm acest lucru — ci a Liceului nr. 1. 
E o generație care nu vrea să treacă prin școală oricum, ci luînd de la ea
— unii totul, alții cu... selecție, în nici un caz. puțin, în nici un caz, cruțin- 
du-se. Se simt bine în școală, „acest zid de protecție" — cum o numea o ele
vă, deși se gîndesc cu persistență la viitorul lor. Școala-viitorul sînt privite 

în corelație. Elevii știu că școala dă avantajul de a clădi viitorul pe o fun
dație existentă. Și fundația o vor solidă. Ceea ce ni s-a părut esențial în 

convorbirea cu elevii orădeni. Vulnerabili de a primi repiica unor colegi, 
sînt și ei. Cine preia microfonul ? Dar mai bine nu, ne invităm noi la ele
vii din Botoșani. Dorim să descoperim „misterul" trofeelor de valoare pe 
care, repetat, de un număr de ani, le obțin la olimpiadele naționale. Aș
teptăm însă și alte invitații.

■ LUCREȚIA LUSTIG
MARIETA VIDRAȘCU



Vizita primului ministru

ai Republicii Congo (Brazzaville), Primire la președintele

Consiliului de Miniștri

comandantul Alfred Raoul
Vizită protocolară

Primul ministru al Republicii 
Congo (Brazzaville), comandan
tul Alfred Raoul, a făcut marți 
dimineață o vizită protocolară 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste

Depunere
Marți dimineață, primul mi

nistru al Republicii Congo 
(Brazzaville), comandantul Al
fred Raoul, împreună cu per
soanele oficiale congoleze care 
îl însoțesc în Vizita în țara 
noastră au depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor lup
tei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism.

La solemnitate au participat 
Ion Cosma, prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular al muni
cipiului București, Petru Burla-

România, Ion Gheorghe Maurer. 
Premierul congolez a fost în

soțit de Charles Assemekang, 
ministrul afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale congoleze.

Au fost de față Corneliu Ma

de coroane
cu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Alexandru Tujon, 
ambasadorul României la Braz
zaville, generali și ofițeri supe
riori.

Ia fața monumentului era ali
niată o gardă de onoare. Au 
fost intonate imnurile 
ale celor două țări.

După depunerea 
asistența a păstrat un 
de reculegere.

în continuare a fost vizitat 
monumentul.

nescu, ministrul afacerilor ex
terne, și alte persoane oficiale 
române.

întrevederea care a avut loc 
cu acest prilej s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

de stat

coroanei, 
moment

Vizita în județul Brașov
Ministerul Afacerilor Externe, și 
alte persoane oficiale.

La sosirea în Brașov, oaspeții 
congolezi au fost salutați cordial 
de Constanța Cîrțînă, președinte
le Consiliului popular județean, 
Constantin Șuțli, președintele 
Consiliului popular municipal, 
primarul municipiului Brașov, de 
alți reprezentanți ai organelor 
locală de stat.

în cursul după-amiezii, primul 
ministru al Republicii Congo 
(Brazzaville), comandantul Alfred 
Raoul, și celelalte persoane ofi
ciale aflate în țara noastră au 
plecat într-o vizită în județul 
Brașov.

,( aspeții sînt însoțiți de Bujor 
Af, -ișan, ministrul minelor, Ale- 
xab.ru Tujon, ambasadorul Ro
mâniei la Brazzaville, Tudor 
Jianu, director al Protocolului în

Dejun
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a oferit marți un dejun în saloa
nele Palatului Consiliului de 
Miniștri, în onoarea primului mi
nistru 11 Republicii Congo (Braz
zaville), comandantul Alfred 
Raoul.

Au luat parte Ilie Murgulescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, miniștri 
și membri ai conducerii unor mi
nistere și instituții centrale, oa
meni de știință și cultură, alte 
persoane oficiale.

Au participat, de asemenea, mi
nistrul afacerilor externe congo
lez, Charles Assemekang, și ce
lelalte persoane oficiale congole
ze care îl însoțesc pe comandan
tul Alfred Raoul

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă prie
tenească, cei doi premieri au ros
tit toasturi.

Președintele Consiliului de A 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit marți după- 
amiază, pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar — 
al Republicii Socialiste Ceho- V 
slovace la București, Karel 
Kurka, în legătură cu pleca- 
rea sa definitivă din țara “ 
noastră.

La
curs 
dială, 
ci pat 
junct
externe.

întrevedere, care a de- 
într-o atmosferă cor- 

tovărășească, a parti* 
Nicolae Ecobescu, ad- 

al ministrului afacerilor

TRICOLORII STEAUA (T1NERET-REZERVE): 6-0 3-0

LA SNAGO V-SOARE ȘI... OPTIMISM
Pe gazon»! verde al stadio

nului de la Complexul sportiv 
Snagov, și pe o vreme însorită, 
s-a desfășurat, ieri, după-amia- 
ză, în fața Ioturilor boxerilor, 
a ziariștilor și specialiștilor, un 
nou meci de antrenament și ve
rificare a echipei naționale. De 
data aceasta partenera de joc 
a reprezentativei a fost echipa 
juventistă a clubului Steaua, 
condusă de antrenorul Nicolae 
Tătaru. Antrenamentul a fost 
util, tinerii steliști luindu-și ro
lul în serios, au făcut totul 
pentru o replică dirză, favori- 
zînd antrenorilor lotului prile
jul unor conspecte cit mai au
tentice, cît mai judicioase asu
pra potențialului de joc al se- 
lecționabililor.

In general, se poate spune că 
tricolorii s-au mișcat bine, do
vedind poftă de joc. Scorul^ de 
6—0 — o jumătate de duzină — 
ilustrează, de altfel, verva lor

de joc, cu preludii scurte la 
acțiunile de atac și o decizie 
fermă în fața porții, ceea ce a 
sporit mult coeficientul de 
eficacitate față de Brașov. Dar 
li se poate reproșa că deși te
ritorial au dominat tot timpul, 
iar la început, timp de 5 minute, 
adversarul nu s-a intîlnit cu 
mingea, totuși prima acțiune, 
care s-a soldat cu gol — a mar
cat Deleanu, dintr-o pasă a lui 
Dumitrache — am consemnat-o 
de-abia în minutul 20. Prea 
tirziu, dacă ne gîndim la pro
verbul „cu trezitul de diminea
ță, departe ajungi..." Pe urmă 
a urmat seria de goluri, sem
nate în ordine de : Dumitrache, 
Dehelean (autogol dintr-o pasă 
a lui Radu Nunweiller — nu 
era nici o salvare) pînă la pau
ză iar după, Radu, Lucescu și 
Dembrovschi rotunjesc suma.

A evoluat următoarea forma
ție : Răducanu, Sătmăreanu,

Hălmăgeanu, Dan, Deleanu, Gher- 
gheli, Dinu, Dembrovschi, Radu 
Nunweiller, Dumitrache, Luces- 
cu. în repriza secundă, în poarta 
sparing-partenerului a apărat 
Răducanu, in linia de atac s-au 
intercalat Domide și Tufan, iar 
la selecționabili buturile au fost 
păzite de Ghiță.

După cum se vede, Dobriif 
din nou a privit meciul de pe 
tușă. Diagnosticul e precizat: 
o sciatică în partea dreaptă, 
recidivantă. Doctorul Tomescil 
îi acordă toate îngrijirile nece
sare, îi face tratamentul adec
vat și, după cum ne-a declarat, 
speră să-1 facă apt de joc pen
tru partida istorică de duminică. 
Nutrim și noi aceleași legitime 
speranțe că intr-un meci așa de 
dificil, nu vom fi lipsiți de 
aportul substanțial al valorosu
lui jucător piteștean.

V. CĂBULEA

(Agerpres) (Agerpres)

CRONICA
U. T. C.

Mircea
Lucescu

Aniversarea unui veac
Aniversarea unui sfert de veac 

de la constituirea Asociației ro
mâne pentru legăturile de prie
tenie cu Uniunea Sovietică — 
A.R.L.U.S. a fost marcată, marți 
după-amiază, în Capitală, printr-o 
adunare festivă ce a avut loc la 
Casa prieteniei româno-sovietice.

în prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Mihail Roșianu, pre
ședintele Consiliului general 
A.R.L.U.S., Vasile Vlad, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Mihai 
Marin, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Ion Moraru, Vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, acad. Ilie

Murgulescu și acad. Iorgu Iordan, 
vicepreședinți ai A.R.L.U.S., Dan 
Marțian, secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
Octav Livezeanu, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S., artistul poporului 
Costache Antoniu. artista emerită 
Dina Cocea, sudorul Anghel Ște
fan, de la Uzina „Electromontaj".

La masa prezidiului au luat loc, 
de asemenea, A. M Jdanov, ad
junct al ministrului petrolului al 
U.R.S.S., conducătorul delegației 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mână, care a participat la mani
festările organizate în țara noastră 
cu prilejul aniversării Marii Revo-

Nobilul

argument
(Urmare din pag. I)

Halți doi anunțîndu-și prezența (lupă îndeplinirea serviciului 
militar. O serie, deci, în care nici unul dintre cei trimiși să 
vegheze la sănătatea locuitorilor unui județ tînăr n-a abdicat 
de la nobilele datorii ale profesiunii de medic.

Și mai important mi s-a părut însă faptul că oamenii aceștia 
tineri au venit aici stăpîniți de sentimente absolut realiste, con
vinși că datoria de a acorda asistență socială întregii populații 
a țării lasă în urmă subiectivismul unor opțiuni. N-am auzit nici 
o plingere, poate doar rugămintea ca în cele cîtevă situații exis
tente să se asigure apropierea soțiilor de aceeași localitate.

Este drept, optimismul celor douăzeci și doi de medici tineri 
se datorește și modalității în care au fost primiți, „Sîntem de-a 
dreptul impresionați de ospitalitatea acordată 1“ îmi declarau în 
egală măsură Elena Popa, Teofll Roșu, Vasile Popescu, Silvia 
Bădoi. In ziua în care i-am intîlnit la Drăgășani, tinerii medici 
încheiau o perioadă în care, la propunerea organelor de condu
cere județene, li s-a organizat un pjogram de cunoaștere a ju
dețului Vîlcea, a frumuseților naturale, a monumentelor, a rea
lizărilor noi. Cu acest prilej ei și-au cunoscut locurile de muncă, 
satul, dispensarul, dar nu numai atit: cu toții au fost trimiși 
să studieze la fața locului condițiile în care vor lucra, să noteze 
cele trebuincioase pentru buna desfășurare a activității. In ziua 
respectivă se întîlneau cu unul dintre secretarii comitetului ju
dețean de partid, tovarășul Ion Matei, care venise să-i asculte, 
să-i întrebe despre casele care au devenit casele lor, despre 
clădirile dispensarelor, despre dotarea medișală ori personalul me
diu sanitar. Pînă și de funcționarea luminii electrice și a aprovi
zionării cu butelii de aragaz s-au ocupat tovarășii din conducerea 
județului!

Urmărind convorbirile dintre tinerii medici și secretarul comi
tetului județean de partid, am înregistrat evoluția, foarte semni
ficativă, a dialogului; de la „bine ați venit" și „bucuroși de 
cunoștință", convorbirile au dus spre nume noi adăugate numelor 
de pe lista trimisă de Ministerul Sănătății. Silvia Zamfirescu- 
Copăceni; Bădoi Silvia-Sinești, Isai Felicia-Sușani, Schenker Klaus- 
Făurești, Totir Constantin-Laloșu, Luminița AdeZa-Bălcești... Stu
denții unui catalog se transformau în medicii unor circumscripții, 
vorbeau deja în numele, în interesul unor oameni!

Desigur, într-un asemenea moment) o încercare de a prezenta 
pe unul dintre ei poate părea nepotrivită: cu toții sînt la început 
și prezența aici nu li se pare niciunuia un „merit". Dacă totuși 
mă voi opri la un nume se datorează unui fapt pur subiectiv : 
la apelul comunei celei mai dificile, Malaia — 40 de km în 
munți, de la Rm. Vîlcea — răspundea un nume de... doctoriță: 
Mariana Popescu-Mehedinți. Am dorit să aflu cum de a ajuns 

> icolo. „Eu mi-am ales această circumscripție", mi-a spus. „O 
■ccunoștedți „Nu... La București mi s-a spus că este foarte 

departe, că pînă mai anii trecuți sate aparținătoare ei erau blo
cate complet în timpul iernii, că nu mai ieșea nimeni din munți 
pînă primăvara. Am aflat în plus că are un folclor bogat, oameni 
buni și că pe aici trece acum drumul spre hidrocentrala Lotru... 
M-am hotărît să merg în aceste locuri". (N-a spus „unde era mai 
greu", poate tocmai din teama de gravitatea declarației. Dar ea, 
o fată, a ales locul cel mai depărtat. Este un fapt).

O plecare în necunoscut ? Părinții, bucureșteni, s-au cam 
îngrijorat. Tatăl a vrut să vadă locul de muncă al fiicei și, fără 
„aprobare", a plecat să-l cunoască. Fata s-a supărat (promitea 
să aibă o discuție „serioasă" în familie pentru acest act de 
„subminare" a personalității). Totul va merge însă bine, sîntem 
siguri, căci tînăra doctoriță este hotărîtă să fie cineva, acolo, în 
inima munților.

„Circumscripția nu-i ușoară, dar mi-a plăcut, mi-a spus tînăra 
doctoriță de copii. Sînt oameni interesanți. Medicii din Brezoiu, 
localitate aflată la vreo 20 km, aflînd de venirea mea, au orga
nizat și ei o primire și încă într-un mod excepțional, ceea ce 
dovedește că prin vecini o să am colegi buni’.

...Totul, mă gîndeam, este să nu pornești în viață măcinat di 
temeri, să mergi privind sigur în direcția unde ai fost chemat, 
tinde trebuie să-ți îndeplinești datoriile de cetățean,de om cu 
pregătire superioară. La noi peste tot se poate trăi bine, iar 
munca, viața, pasiunea îți pot aduce inestimabile satisfacții.

Marți seara a sosit în 
Capitală o delegație a miș
cării tineretului comunist 
francez (M.J.C.F.) condusă 
de Paul Augot, mem
bru al Biroului național 
al M.J.C.F. și vicepreședin
te la „Loisir et Vacance** 
care la invitația Comitetu
lui Central al U.T.C. va 
face o vizită în țara noas
tră. La sosire, pe aeropor
tul Băneasa, delegația a 
fost întimpinată de tova
rășul Iosif Beljung, mem
bru al Biroului C.C. al 
U.T.C., si activiști ai C.C. 
al U.T.C.
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Despre condiția

cum îi plăcea să-și spună 
.umbra lui Pîrcălab". între

de la constituirea A.R.L.U.S
Iuții Socialiste din Octombrie, 
Roza Geamanova, V. G. Ratkin, 
G. P. Șumilov și S. A. Osminin, 
membri ai delegației, precum și 
A. V. Basov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București.

în sală se aflau conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, reprezentanți ai vieții 
științifice și culturale, oameni ai 
muncii din întreprinderile și in
stituțiile bucureștene. precum și 
membri ai ambasadei Uniunii 
Sovietice.

Adunarea a fost deschisă de 
acad. Ilie Murgulescu. Despre 
semnificația aniversării A.R.L.U.S. 
a vorbit Mihail Roșianu, pre
ședintele Consiliului General 
A.R.L.U.S.

Vorbitorul a evocat tradiția le
găturilor de prietenie româno- 
sovietice, politica consecventă 
dusă de Partidul Comunist Ro
mân pentru prietenie, alianță și 
colaborare cu Uniunea Sovietică, 
activitatea desfășurată de 
A.R.L.U.S. în cei 25 de ani de 
existentă, menită să promoveze 
cunoașterea, stima și prietenia re
ciprocă, schimburile științifice și 
cultural-artistice dintre cele două 
țări.

A luat apoi cuvîntul A. M. Jda
nov, conducătorul delegației Aso
ciației de Prietenie sovieto-româ-

nă, care, după ce a subliniat înal
ta apreciere pe cate popoarele so- 
vietice o acordă prieteniei cu po
porul român, activității desfășu- 
rate de A.R.L.U.S., a dat citire 0 
textului unei telegrame de felici
tare adresate Asociației române — 
pentru legăturile de prietenie cu W 
Uniunea Sovietică, de carie con
ducerile Uniunii Asociațiilor So- 
vietice de prietenie și legături W 
culturale cu străinătatea și Aso
ciației de prietenie sbVîeto-ro- a 
mână. ™

A vorbit apoi ambasadorul U- 
niunii Sovietice la București, a 
A. V. Basov, care, în numele Am- 
basadei U.R.S.S., a felicitat căi- « 
duros A.R.L.U.S.-ul și a adresat 4* 
.Urări pentru întărirea și lărgirea ™ 
prieteniei tradiționale dintre cele 
două țări și popoare, pentru con- A 
solidarea unității țărilor socialiste, 
pentru întărirea păcii și a socia
lismului.

Adunarea s-a încheiat cu un 
program artistic susținut de cu- — 
noscuți actori ai scenelor bucu- ™ 
reștene.

ACu același prilej, în holul Ca- ™ 
sei prieteniei româno-sovietice a 
fost organizată o expoziție de A 
fotografii, ilustrind dezvoltarea " 
relațiilor de prietenie dintre po
porul român și popoarele sovie- A 
tice.

Cu trei ani în urmă, cînd re
vista „Viața studențească" mi-a 
îngăduit să-i desenez îri cîteva 
cuvinte un portret lui Mircea 
Lucescu, acesta nu era decît —

așa
timp „șeptarul" Sportului stu
dențesc, pe atunci, și-a contu
rat deja un palmares de invi
diat rămînînd în conștiința iu
bitorilor jocului cu balonul ro
tund și a cronicarilor — „căpi
tanul de pe Wembley".

Evitînd să vorbim despre 
ultimul hop în drumul spre 
țara aztecilor n-am abandonat 
însă ideea de a-i afla gîndurile 
privitoare Ia condiția 
rii... Dar mai întîi : 
ereție :

— Se pare, în ciuda 
țelor, că postul de 
stingă nu e ceea ce 
eufemistic idealul...

— Rezervele spectatorului

adaptă- 
o indis-

aparen- 
extremă 

numim

(Urmare din pag. I)

ror acestor oameni întreprinde
rile respective le asigură, în ge
neral, condiții de masă și ca
zare corespunzătoare. Cei mai 
mulți dintre cei care beneficia
ză de aceste condiții fiind ti
neri, problema se pune în egală 
măsură și în legătură cu moda
litățile de petrecere a timpului 
liber, prin aceasta înțelegînd nu 
numai condițiile propriu-zise 
(săli, biblioteci etc.) dar și ști
ința unei organizări și utilizări 
adecvate a orelor din afara pro
gramului de muncă.

Să începem cu un caz. Mihai 
Firițeanu este un tînăr în ju
rul vîrstei de 25 de ani. Lu
crează ca muncitor pe șantierul 
unei fabrici și locuiește într-un 
dormitor comun. La locul de 
muncă e liniștit, priceput, co
municativ. Fără să fie lipsit de 
mijloacele materiale trebuin
cioase (cîștigă la fel ca ceilalți) 
viața lui după orele de program 
este însă de o sărăcie care în
grijorează. Se duce la dormito
rul din str. Zizinului, se spală, 
mănîncă, se odihnește puțin și 
apoi pornește hai-hui pînă sea
ra. Și aceasta zi de zi. Ar tre
bui, evident, să iasă din acest 
tipar, să-și găsească o preocu
pare intr-adevăr, plăcută și, 
implicit, folositoare.

Dar singur, fără nici o îndru
mare sau un stimulent, el nu 
se pricepe să-și folosească tim
pul liber altfel decît fărîmițîn- 
du-1, fără rost și, încetul cu în
cetul, într-un mod din ce în ce 
mai reprobabil. Cînd are bani 
de buzunar — și are mereu, fi
indcă pe șantier se cîștigă bi
ne — se duce la bufetul cu au
toservire și bea ceva. Tovără
șia aceasta, a paharului, a în
ceput să facă din el un om iras
cibil, gata oricînd de scandal. 
Astfel, intrînd într-o zi într-un 
restaurant din apropiere și re- 
fuzîndu-i-se comanda făcută — 
era deja amețit — a început să 
spargă vesela și să răstoarne 
mesele care-i veneau la înde- 
mînă.

Cum de ajung acești tineri, 
proveniți din familii cu bune 
moravuri și care, în alte îm
prejurări. au o comportare fi
rească, să se dedea la astfel de 
acte în timpul lor de distracție ? 
Unii dintre cei cu care am stat 
de vorbă lăsau să se înțeleagă 
că marile necazuri de acest fel 
provin de la o stare de neștiin
ță, de nepricepere de a se des
curca, cu timpul și banii lor, în 
mediul nou pe care-1 o- 
feră orașul. Se știe doar că

Brașovul este unul dintre cen
trele culturale și turistice de 
prestigiu, oraș care pune la în- 
demîna tineretului numeroase 
posibilități de petrecere utilă, 
instructivă și distractivă a tim
pului liber. într-un oraș în 
care ai la îndemînă spectaco
le de teatru, de cinemato
graf, concerte, manifestări 
sportive, muzee, expoziții, bi
blioteci ca să nu mai vorbim 
de bogata paletă turistică niț, se 
poate spune că drumurile duc 
într-o singură direcție — spre 
circiumă ! Răul trebuie căutat, 
deci, în lipsa de orientare, ori 
poate în lipsa de deprindere a 
acestor tineri — în general pro
veniți de la sate — de a se in
tegra și utiliza mijloacele cultu
rale moderne, de care dispune

pot fi întemeiate, ale celuipot fi întemeiate, ale celui în 
cauză nu există. Nu neg, desi
gur, faptul că-mi place să-mi 
lansez jocul pe dreapta — 
„zona" consacrării înainte de 
revenirea la Dinamo —, ar fi 
eronat însă — după ce răspun- 
zînd unor circumstanțe știute, 
am reușit să mă adaptez — ca 
să fac o dramă din aceasta. în 
fond, eu nici nu sînt extrem 
stingă, ci pur și simplu atacant.

— Adaptarea, se păre, a fi 
chestiunea de esență a fotbalu
lui, dacă nu a sportului în ge
neral. Ce anume reprezintă 
după părerea ta, adaptarea în 
fotbalul practicat astăzi ?

— Nenumărate dovezi 
inspiră observația că acesta se 
reduce la o luptă între fantezii,

fiecare dintre „team“-uri tre
buind să desfășoare o tactică 
adecvată aceleia depuse de ad
versar. în principiu nu alta e 
condiția jucătorului din atac, 
înaintașul care se cramponează 
de post e o victimă sigură în 
deplasare; o victimă salvată 
doar de calități excepționale,

— Bănuim, în forul nostru 
intim, că actuala NAȚIONALĂ 
constituie pentru „diplomatul** 
Mircea Lucescu mediul aproa
pe ideal de manifestare...

— ...fiindcă aici mă simt for
mat pe deplin. Secretul ? In 
sfîrșit, s-a reușit în cadrul unei 
echipe selecționate să se creeze 
un climat în care să se gîn- 
d'ească la un nivel comun in
diferent de deosebirile de tem
perament și de pregătire. în
țelegerea poate fi interpretată 
ca o prietenie, „s'udura psihi
că" fiind mai bună decît la 
orice echipă de club. Fără să 
distrugă particularitățile fie
căruia, specificul unui mod de 
manifestare personal, naționala 
aspiră spre deplina unitate psi
hică. E puțin oare, starea de 
bună dispoziție a out-side-filor: 
desigur, nu există jucător care 
să nu dorească să fie titular, 
dar... cu gîndul la Mexic toată 
lumea visează cu ochii des
chiși...

îmi V. BIBICIOIU
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zut. Evid'ent, sala nu trebuie 
umplută cu grupuri aduse „pe 
bază de convocator" daf pen
tru tinerii amintiți, la începutul 
atragerii lor în circuitul preocu
părilor de interes cultural se 
cere o acțiune de dirijare, acțiu
ne aflată la îndemînă organiza
țiilor U.T.C.

Deocamdată însă prea puține 
eforturi se depun pentru aceas
ta, și ca urmare, găsești prea 
puține elemente menite — și ca
pabile — să schimbe ruta dor- 
mitor-bufet spre altele, mai 
importante. Acestei carențe i 
se adaugă lipsa unor condi
ții materiale care să faciliteze 
direct, încă de la grupurile so
ciale, desfășurarea unei activi
tăți pentru petrecerea timpu
lui liber în mod util și plăcut.

Cine schimbă
ruta dormitor 
restaurant ?

un oraș ca Brașovul. Veniți din 
locuri diferite, scoși din mediul 
familial și social în care au tră
it pînă atunci, ei trebuie să-și 
facă relații noi, să capete de
prinderi noi. Pentru unii, aceas
tă situație poate constitui un 
moment critic, chiar dacă ei 
nu-1 realizează ca atare, și tre
buie ajutați să-1 depășească. A- 
cestor tineri trebuie să Ii se cre
eze necesitatea unor preocupări 
majore, și aici organizația 
U.T.C. este chemată să-și des
fășoare întreaga sa capacitate 
de îndrumare și organizare. 
Antrenați să participe la via
ța cultural-sportivă a orașu
lui, fie la început numai prin 
simpla organizare a unor dis
tracții în comun, tinerii vor 
fi atrași, implicit, pe făgașul 
unei comportări civilizate, se vor 
crea premisele de a face din ei 
niște consumatori de cultură și 
nu de băuturi alcoolice.

Tntr-o recentă anchetă a zi
arului nostru, organizată în rîn- 
dul tinerilor spectatori de tea
tru din Brașov, se arată că nu
mărul acestora este relativ scă-

Dat fiindcă este vorba de o ca
tegorie de tineri care nici n-au 
crescut în mediul orașului, nici 
n-au o stabilitate foarte mare 
într-un loc, fenomen ce se răs- 
frînge asupra posibilităților lor 
de adaptare și integrare, ar 
trebui să existe chiar pe lingă 
dormitoare încăperi amenajate 
in sistem club, cu televizor, cu 
masă de șah, cu mici biblioteci 
volante Mult prea puține locuri 
se bucură de asemenea prezență. 
Lipsa de preocupări pentru or
ganizarea timpului liber al a- 
cestor tineri se alătură unei o- 
misiuni de ordin sanitar-admi- 
nistrativ, care dăinuie de mul
tă vreme la unele dormitoare a- 
parținînd întreprinderilor din 
sectorul construcțiilor și al ma
terialelor de construcții și care 
împing — psihologic vorbind — 
spre „omorîrea" într-un fel sau 
altul a timpului liber. Dormi
toarele T.R.C.L. din str. Fel- 
dioara nr. 23, care adăposteau 
200 de oameni — acuzau lipsa 
de igienă și confort minim. Es
te drept că foarte curînd aces
te dormitoare vor fi mutate pe

r

un nou șantier, fapt care poate 
s-a și petrecut între timp, dar 
ele au arătat așa cam din tot
deauna. Și la dormitoarele din 
străzile Universului și Vasile A- 
lecsandri, aparținînd fabricii 
„Temelia", sînt unele neajun
suri, vădind lipsa de preocupa
re, proastă gospodărire. Lip
sa de ordine și civilizație se 
face simțită în camerele ta
petate cu poze murdare, în 
dulapurile pline de sticle goale, 
se vede pe podele arse, la fe
restrele care nu se închid bine 
etc. în locul desfășurării unor 
activități de antrenare a acestor 
tineri la întreținerea propriilor 
locuințe (doar ei înșiși sînt con
structori de locuințe, sînt 
zidari, parchetari, dulgheri 
etc !) se manifestă o atitu
dine de tolerare a... distrugerii 
propriilor cămine, fapt care 
contribuie la crearea unei at
mosfere neprimitoare, care în
deamnă la „evadări" de genul 
celor ce se petrec în crîștnă.

„Nu este de loc inexplicabil 
că multe dintre cazurile frec
vente de huliganism — relata 
tovarășul Gh. Fulga, adjunct al 
comandantului miliției orașului 
Brașov — se petrec în cartierele 
în care există aglomerări de 
șantiere și respectiv grupuri so
ciale. Pentru profilaxia actelor 
antisociale noi am acționat și în 
aceste locuri prin vizite la dor
mitoarele comune. Am dat a- 
menzi acolo unde s-au constatat 
încălcări ale regulilor de com
portare în societate, d'e convie
țuire în comun, am sesizat or
ganele sanitare atunci cînd a 
fost vorba de unele nereguli, 
întreprinderi ca I-R.C. și 
T.R.C.L. au fost sancționate pen
tru nerespectarea condițiilor ce 
trebuie să le îndeplinească pri
vind organizarea grupurilor so
ciale. Dar situația se perpetu
ează".

...Toți acești tineri la care ne 
referim sînt departe de a avea 
un fond viciat. Contactul lor cu 
viața modernă a orașului tre
buie să fie îndeaproape spri
jinit, în așa fel incit, în locul 
tentațiilor facile, la îndemînă, 
să fie conduși spre organizarea 
civilizată a propriei vieți, cores
punzătoare posibilităților și ce
rințelor culturale ale noului 
mediu. Organizația U.T.C. are 
îndatorirea ca, folosind toate 
formele și mijloacele educative 
și de îndrumare, sâ-i ajute pe a- 
cești tineri să depășească mo
mentul crizei de adaptare, for- 
mîndu-le noi deprinderi și tră
sături de civilizației și compor
tament în societate.

• IN SEMIFINALELE probei 
de dubiu bărbați din ca
drul turneului internațional 
,,Open“ de tenis de la Pa- 
rls, cuplul profesionist austra
lian John Newcombe Tony 
Roche a eliminat cu 6—3, 12— 
10 perechea română Ion Țlriac 
— Ilie Năstase. In finală aus
tralienii vor întîlni cuplul 
Tom Okker (Olanda) — Marty 
Riessen (S.U.A.), învingător cu 
6—4. 6—3 în fata perechii Earl

Buchholz (S.U.A.)—Ray Moore 
(Republica Sud Africană).

In proba de simple, masculin, 
în partida pentru locurile 3—4, 
americanul Marty Riessen a 
dispus cu 6—3, 6—4 de austra
lianul Tony Roche.

• MEXICUL s-a oferit să 
găzduiască meciul de baraj 
(pentru calificarea în turneul 
final al campionatului mondial 
de fotbal), dintre echipele Un
gariei șl Cehoslovaciei. Partida 
ar putea avea loc pe stadionul 
„Azteca" din Ciudad de Me
xico. Federația mexicană a tri
mis în acest sens telegrame la 
F.I.F.A. și celor două federații 
interesate.

Realizarea producției
(Urmare din pag. I)

totuși în întreprinderile anali
zate de noi am constatat că 
defecțiunile menționate se în- 
t-îlnesc tocmai în programarea 
și urmărirea operativă a pro
ducției. Acest lucru este re
flectat prin practica întocmirii 
lunare a planurilor de pro
ducție, procedeu de evidență 
de mult depășit. Este evident 
că activitatea de producție nu 
trebuie urmărită după planuri 
periodice, puse unul lingă al
tul. în realitate producția 
realizează planul întreprinde
rii pe baza unui program con
tinuu și nu după unul lunar. 
Este firesc ca un asemenea 
mod de programare, disconti
nuu, să constituie una dintre 
principalele cauze ale neritmi- 
cității, ale stagnărilor înre
gistrate în producție la înce
putul lunii și ale „asalturilor" 
la sfîrșitul ei. Din aceleași 
motive, de multe ori, activita
tea productivă se desfășoară 
independent de obligațiile con
tractuale, urmărindu-se nu
mai realizarea valorică a ser
viciilor prevăzute în plan, ca 
o sarcină „în sine".

Pentru a înlătura aceste fe
nomene, noul sistem informa
țional prevede înlocuirea pro
gramelor lunare prin introdu
cerea programelor pe obiecte. 
Circulația informației pri
vind activitatea de producție 
va începe, cum e și firesc, cu 
momentul cunoașterii terme
nului convenit cu beneficiarul 
pentru producerea unui obiect. 
Din acest moment, se declan
șează programarea, care des
fășoară, în timp și pe capaci
tăți, întregul șir de operații 
tehnologice pînă la predarea 
finală către magazia de pro
duse finite.

în aceste condiții, pentru co
relarea directă a activității de 
producție, respectarea terme
nelor contractuale, declanșa- 
șarea producției nu trebuie 
să intre în atribuțiile activi
tății de planificare ci în ale ac
tivității de desfacere. Elemen
tul nou care intervine în a- 
cest flux de informații, îl

constituie „dispoziția de pro
ducție** emisă de activitatea 
de desfacere, pe baza comen
zilor acceptate.

Cercetările efectuate în in
stitutul nostru au arătat că 
prin, orientarea executării unor 
produse pe bază de stoc se eli
mină discontinuitățile artifi
ciale ce apar în procesul de 
producție, se reduce cantitatea 
hîrtiilor care circulă inutil în 
întreprindere, se reduce ciclul 
de fabricație, se ușurează pro
gramarea și urmărirea pro
ducției, apar noi posibilități 
de organizare în flux a pro
ducției.

Or. este ușor de înțeles că 
un flux rațional de informa
ții trebuie să asigure dispune
rea execuției unui produs cu 
un avans substanțial, care să 
permită producției să se or
ganizeze. Studiile întreprinse 
de institutul nostru au în 
vedere realizarea acestei ce
rințe prin introducerea dispo
zițiilor de producție elaborate 
pe măsura acceptării comenzi
lor sau a stabilirii nivelului 
minim al producției în funcție 
de prospectarea pieței. în acest 
fel avansul cu care se face 
declanșarea producției nu mai 
este îngrădit și nu mai depin
de de sistemul de periodizare 
a planurilor.

Declanșarea producției prin 
activitatea de desfacere re
duce numărul și lungimea cir
cuitelor fluxului informațio
nal, astăzi destul de compli
cat — la legătura directă în
tre desfacere și producție. în 
prezent acest circuit direct 
este complicat inutil fiind com
pus din multe altele: între 
activitățile de planificare-des- 
facere; desfacere-planificare; 
proiectare-tehnologie; tehno- 
logie-planificare; planificare- 
programare.

Eliminarea tuturor acestor 
verigi în declanșarea produc
ției și menținerea unei legă
turi directe între desfacere și 
producție pot asigura, credem, 
nu numai respectarea terme
nelor contractuale, ci și răs
punsul necesar organizării pe 
baze științifice a producției.

xab.ru


în scopuri pașnice 
a teritoriilor submarine

Folosirea

Cuvântarea reprezentantului român 
in Comitetul politic al Adunării Generale

1 ■ ' i ■ ; : • • .

a O.N.U.

pe ministrul 
forțelor armate

Comitetul 
Generale a 
dezbaterile 
blema folosirii-pașnice a terito
riilor submarine situate în afara 
limitelor jurisdicției naționale 
a statelor.

Paralel cu dezbaterile asupra 
acestui punct se discută și un 
proiect de rezoluție inițiat de un 
grup d'e 33 de state în care se 
cere urgentarea lucrărilor pen
tru formularea unui proiect de 
declarație care se referă Ia ac
tivitatea statelor în domeniul 
folosirii în scopuri exclusiv paș
nice a teritoriilor submarine ale 
lumii.

Luînd cuvîntuFîn cadrul dez
baterilor, -eprezentantul român 
Nicolae Micu a făcut o trecere 
în revistă a progreselor înre
gistrate in activitatea Comitetu
lui O.N.U., care se ocupă de a- 
ceastâ problemă, 
convingerea 
studiu atent 
ror statelor, 
elaborarea 
principii 
verneze 
domeniul exploatării și folosi
rii teritoriilor .submarine situa-

al Adunării 
își continuă

, politic 
O.N.U.
in legătură cu pro-

Exprimînd 
că, prin răbdare și 
al pozițiilor tutu- 

se poate ajunge la 
unei declarații de

juridice care să gu- 
activitatea statelor în

te în afara limitelor .jurisdicției 
naționale. El a relevat că o a- 
tenție. deosebită trebuie acorda
tă principiului folosirii acestor 
teritorii in scopuri exclusiv paș
nice.

Delegatul român a sugerat că 
pentru participarea în perspec
tivă a tuturor statelor la efortul 
comun de exploatare și explora
re a resurselor submarine, este 
necesar să șe inițieze, încă de 
pe acum, unele acțiuni concrete, 
în special în ce privește organi
zarea unui sistem de difuzare 
largă a informațiilor științifice 
și tehnice dobîndite în acest do
meniu și pregătirea de specia
liști în toate țările. în special, în 
țările în curs de dezvoltare.

Tn încheiere. Nicolae Micu a 
arătat că bogățiile acestor vaste 
teritorii nu pot și nu trebuie să 
constituie obiectul acaparării u- 
nui grup restrîns de state, ci e- 
le trebuie să si, vească la pro
gresul economic al tuturor ță
rilor, fără nici un fel de discri
minare și, în primul rînd, tre
buie să constituie un aport în
semnat la procesul de dezvolta
re economică al țărilor în curs 
de dezvoltare.

romane

Luptele din
Vietnamul de sud

SAIGON. —- Forțele patriotice 
sud-vietnameze au alâcat luni 
noaptea baza de artilerie ameri
cană „Jerrie", aflată în apropierea 
frontierei cu Cambodgia. Atacul 
a fost precedat de un puternic 
bombardament cu irachete și mor- 
tiere.

Agenția FRANCE PRESSE re
latează pe de altă parte că un 
post militar saigonez, situat la 
230 km nord-est de capitala sud- 
vietnameză, a fost complet izola’ 
ca urmare a unor atacuri succesi
ve efectuate în ultimele zile de 
unitățile patriotice. Soarta celoi 
1.60 de militari saigonezi aflați Ia 
acest post este necunoscută, le-

găturile prin radio fiind între
rupte.

Luni seara, bambardierele B-52 
au lansat aproximativ 100 tone 
de bombe în jurul pozițiilor de la 
Bu Prang ale forțelor speciale, 
aflate de sîmbătă sub focul pa- 
trioților. Atacurile anterioare ale 
avioanelor de vînătoare „Supersa- 
bre" și „Phantom" nu au reușit să 
slăbească presiunea unităților pa
triotice. Acestea au doborît, de 
altfel, două elicoptere americane 
care încercau să sprijine forțele 
asediate. Tn cursul nopții de luni 
spre marți, bombardierele strate
gice americane au mai întreprins 
misiuni în apropierea zonei demi
litarizate și în cîteva provincii 
aflate la granița cu Cambodgia

VIENA 11. — Corespondentul 
Agerpres, P. Stăncescu, transmi
te : Delegația militară română, 
condusă de ministrul forțelor ar
mate, general-colonel Ion Ioniță, 
care face o vizită în Austria, la 
invitația ministrului apărării, 
Georg Prader, a fost primită 
marți dimineață de președintele 
federal al Austriei, Franz Jonas.

în cursul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă foarte 
cordială, președintele și-a expri
mat satisfacția pentru discuțiile 
interesante și fructuoase purtate 
cu președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și cu 
alți factori de răspundere din Ro
mânia în timpul recentei sale vi
zite în România. Președintele 
Jonas a elogiat evoluția pozitivă 
a relațiilor româno-austriece.

In aceeași zi, delegația militară 
română a fost primită de vice
cancelarii!
Withalm.

Ministru] 
României a 
mineții o coroajiă de flori la Mo
numentul eroilor din incintă 
Hofburgului.

La prînz, ministrul apărării al 
Austriei, Georg Prader, a oferit a 
masă în cinstea delegației mili
tare române. Cu acest prilej au 
fost rostite toasturi.

După-amiază. delegația milita
ră română a plecat cu un avion 
special la Innsbruck.

Austriei, Hermann

forțelor armate al 
depus în cursul di-

• ÎN CADRUL manifestărilor 
prilejuite de împlinirea a 200 de 
ani de la începerea pregătirii 
cadrelor medicale în Ungaria, Ia 
Universitatea de medicină din 
Budapesta a avut loc marți festi
vitatea acordării titlului de doc
tor honoris causa unor mari sa- 
sanți ai lumii. Cu acest prilej, 
titlul de doctor honoris causa al 
Universității de medicină din 
Budapesta a fost acordat și aca
demicianului Ștefan Milcu, di
rectorul Institutului „C. I. Par- 
hon“ din București.

Componența
noului

guvern
australian

La Canberra a lost dată publi
cității lista noului guvern for
mat ca urmare a alegerilor ge
nerale desfășurate la 25 octom
brie șF cîștigate de coaliția li- 
beral-agrariană. Funcția de pre
mier a revenit automat, după 
cum s-a anunțat, liderului Parti
dului liberal — principala gru
pare a coaliției, — John Gorton. 
Liderul Partidului agrarian, 
John McEwen, deține, prin 
tradiție, funcția de vicepremier 
șj de ministru al comerțului și 
industriei. Portofoliul afacerilor 
externe, deținut în vechiul gu
vern de Gordon Freeth, care 
nu a reușit să-și mențină la re
centele alegeri mandatul de de
putat.. a fost încredințat fostului 
ministru al finanțelor, William 
McMahon. Această numire a 
provocat oarecare surpriză, în- 
trucît McMahon declarase că 
nu va mai accepta vreo funcție 
ministerială, atita timp cit la 
conducerea cabinetului se va a- 
fla’ John Gorton. Din noul gu
vern mai fac parte, printre alții. 
Malcolm Fraser (apărare), Les
lie Bury (finanțe), Peter Nixon 
(interne), Billv Snedder (pro
blemele muncii), Phillip Lynch 
(imigrație).

dramaticu- 
nigerian ? 
greu ■iu

des- 
<lc-

intea ultimei „confe
rințe la nivel înalt" 
a O.U.A. de la Addis 
Abeba (în vară) gene
ralul Ojukwu propu
sese convorbiri de 
pace „cu agendă des
chisă".

Săptămină trecut, in 
timpul vizitei în ca
pitala togoleză, liderul 
federal, generalul Gi- 
«on, se declara, pen
tru prima oară, dispus 
la „tratative fără con

p|e
75 000 ÎNVĂȚĂTORI GREVIȘTI 

IN VENEZUELA

• GREVA celor T5 000 de în
vățători din Venezuela continuă 
de două săptămîni. La o con
sfătuire sindicală desfășurată 
la Caracas — Ia care au parti
cipat și reprezentanții importan
tei uniuni a muncitorilor din in
dustria petrolieră — s-a hotărît 
organizarea unor acțiuni de so
lidaritate cu învățătorii greviști. 
Aceștia revendică majorarea 
salariilor și construirea de noi 
școli.

• CETĂȚEANUL LIBANEZ 
Edip Kemal Mahmoud a fost a- 
restat luni seara la Ankara sub 
acuzația că conduce o mișcare 
politică ilegală, care urmărea 
instaurarea în Turcia a unui 
regim teocratic, anunță agenția 
France Presse. Politia turcă 
procedase deja duminică, la

De două ori intr-o 
singură săptămină, li
derul biafrez, Ojukwu, 
a afirmat dispoziția 
sa de a incepe convor
biri cu guvernul fede
ral nigerian „fără nici 
un fel de condiții pre
alabile". Asistăm la o 
schimbare fundamen
tală care ar duce la 
rezolvarea 
lui conflict 
Este foarte 
răspuns.

Există indicii 
pre o crescindă 
moralizare și oboseală 
în rîndurile populației 
Ibo retrasă pe micul 
teritoriu rămas sub 
controlul biafrez. Foa
metea face ravagii. 
Reporteri vest-ger- 
mani aflați la fața lo
cului relevă că armata 
biafreză e nevoită să 
recurgă din ce în ce 
mai des la forță pen
tru a face înrolări. 
S-ar putea ca liderii 
Biafrei să fi ajuns la 
concluzia că o soluție 
militară nu e posibilă.

Este însă puțin pro
babil ca speranțele 
într-o apropiată re
glementare pașnică să 
fie realiste. Cererea 
de „tratative fără con
diții prealabile" nu în
seamnă un indiciu ab
solut al unor tendințe 
de capitulare a 
frezilor. Ea nu 
de fapt, nouă așa 
ar putea să pară.

bia- 
este, 
cuni 
Ina-

din Milano.ITALIA. în timpul unei recente demonstrații a

ORIENTUL APROPIAT

FILE DE DOSAR
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IMPLICAȚIILE UNEI 
REVALORIZĂRI

TEL AVIV. — In sectorul Ca
nalului de Suez a avut loc marți 
la ora 6,30 (ora locală) o luptă 

'aeriană între avioane israeliene și 
egiptene, a declarat la Tel Aviv 
un purtător militar de cuvînt 
citat de agenția FRANCE 
PRESSE. Potrivit declarației sale, 
în timp ce aparatele israeliene 
bombardau pozițiile militare egip
tene, aviația R.A.U. a intervenit 
pentru a le intercepta. In cursul 
îuptei au fost doborîte trei avioa
ne aparținînd R.A.U. Toate apa
ratele israeliene, a afirmat el, s-au 
întors la bazele lor.

CAIRO. — Un purtător militai 
de cuvînt al R.A.U., citat de a- 
genția REUTER, a confirmat că 
marți dimineața a avut loc în re
giunea Canalului de Suez o luptă 
aeriană între avioane egiptene și 
12 avioane israeliene, care au vio
lat spațiul aerian al R.A.U., Ia 
sud de orașul Suez. Aviația egip
teană a intervenit pentru a inter
cepta avioanele israeliene, iar în 
cursul luptei, a afirmat purtătorul 
de cuvînt, au fost doborîte două 
avioane israeliene. Unul din apa
ratele egiptene angajate în luptă 
nu s-a întors la bază.

CAIRO — în capitala R.A.U. 
s-au încheiat lucrările Consiliu
lui Apărării al Ligii Arabe, la 
care au participat miniștri ai 
afacerilor externe, miniștrii apă
rării și șefii de state majore ai 
țărilor membre ale Ligii Arabe.

rile repetate 
Ojukwu o 
esențială 
biafreză de pînă a- 
cum ? Surse informate 
citate de agenția REU
TER cred a ști că O- 
jukwu e gata să re
nunțe la secesiune 
dacă s-ar oferi Biafrei 
dreptul 
statului 
rian, să 
propria 
poliție.

ale lui 
schimbare 

in poziția 
pînă

ea, în cadrul 
federal nige- 

dispună de 
sa armată și 
Aceasta ar fi

Nimic nou
în Nigeria?

diții prealabile". Re
întors la Lagos, el 
preciza insă cunos
cuta condiție funda
mentală a guvernului 
federal nigerian : „sin
gura bază pentru ne
gocierile de pace râ- 
mîne principiul unei 
Nigerii unite" (adică, 
prealabilul renunță
rii Biafrei la sece
siune).

Nodul gordian al 
conflictului rămînc 
așadar neatins. Să 
semnifice oare avansu-

extrem de aproape de 
ceea ce generalul de 
Ia Lagos a lăsat în 
trecut să se înțeleagă 
că ar fi „doleanțe ac
ceptabile și negocia
bile". Cit de reale sint 
dezvăluirile agenției 
britanice e însă foarte 
greu de apreciat.

Intre timp, războiul 
rare continuă de doi 
ani și jumătate și care 
a făcut sute de mii de 
victime este pe punc
tul de a înregistra o 
nouă rundă sînge-

roasă. Anotimpul plo
ios este pe slîrșite in 
Africa de vest și cu- 
rînd vor reîncepe pe 
scară largă operațiile 
militare. Observatorii 
militari sint unanimi 
de acord că nu se în
trevede victoria nici- 
uneia din părțile im
plicate. Armata guver
nului federal nu este 
in măsură să cucereas
că mica redută bia
freză ; la rindul lor 
biafrezii nu dispun de 
forța necesară pentru 
a sparge inelul sufo
cant al încercuirii. 
Singele care va curge 
in apropiata nouă run
dă se va adăuga mării 
de singe vărsată fără 
sens și finalitate în 
drama nigeriana.

Numai o rapidă și 
insistentă acțiune care 
să determine începe
rea (în sfîrșit) a unor 
negocieri de pace între 
cele două părți în con
flict ar putea evita o 
nouă repriză de masa
cre.‘Unul din prota
goniștii încercărilor de 
mediere de pînă acum, 
împăratul Etiopiei, re
marca zilele trecute 
că „africanii nu au 
făcut decît puțin pen
tru a aduce pace în 
Nigeria" 
care doresc 
Nigeria în 
trebuie să 
bească".

și că „acei 
să ajute 
drama ei 

se gră-

E. R.

s c u r* "t
Ankara și în niai multe orașe 
ale țării, la arestări printre 
membrii turci ai organizației vi
zate, denumită „Hizb-Utata Ir“ 
(Partidul salvării), a cărei con
ducere centrală s-ar afla intr-o 
țară din Orientul Apropiat, ne
menționată însă.

UNITATI MILITARE IN STARE 
DE ALARMĂ IN JURUL 

WASHINGTONULUI

• MINISTERUL APĂRĂRII 
AL S.U.A. a anunțat că diferite 
unități militare au fost puse în 
stare de alarmă pe o rază de 160 
km în jurul Washingtonului 
pentru a fi aduse de urgență în 
capitala americană în cazul „iz
bucnirii de violențe" cu prilejul 
marilor demonstrații împotriva 
războiului din Vietnam, ce vor 
avea loc între 13 și 15 noiem
brie. Oficialitățile au anunțat 
că pînă în prezent au fost mo

bilizați 28 000 de militari care 
staționează în zona capitalei, la 
care se adaugă trupe ale gărzii 
naționale a- districtului Colum
bia și însemnate efective poli
țienești.

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Apărării a anunțat că 
militarii care vor participa la 
manifestațiile din 13 și 15 no
iembrie împotriva războiului 
din Vietnam vor fi pedepsiți. 
Acei ce nu se vor supune aces
tui ordin, precizează agenția 
A.P., sint pasibili de pedepse 
pînă Ia doi ani muncă silnică- 
In același timp, arată agenția, 
o serie de experți ai Pentago
nului discută măsurile ce ur
mează să fie luate împotriva a- 
celor militari din forțele arma
te ale S.U.A., care au permis ca 
numele lor să fie folosit în pu
blic în sprijinul acțiunilor de 
protest împotriva războiului din 
Vietnam.

MAGISTRALA RUTIERA 
INTRE BULGARIA Șl GRECIA

• ÎN BULGARIA continuă 
în ritm intens construcția noii 
magistrale . rutiere moderne 
Blagoevgrad — Rulata, care va 
face legătura între Bulgaria și 
Grecia. Lărgimea noii șosele 
este de 12 metri, iar raza mi
nimă a curbelor, de 400 metri.
• LA WASHINGTON a avut 

loc o reuniune a Consiliului 
Securității Naționale, convo
cată de președintele Richard 
Nixon. Potrivit agenției U.P.I., 
cu acest prilej, au fost exami
nate probleme privind poziția 
Statelor Unite la proiectatele 
negocieri preliminare sovieto- 
aniericane de la Helsinki pen
tru limitarea cursei înarmă
rilor nucleare strategice. La 
reuniune a participat Gerard 
Smith, șeful delegației ameri
cane Ia negocierile de la Hel
sinki.

• NOUL MINISTRU al aface
rilor externe al Spaniei, Gregorio 
Lopez Bravo, a prezidat o reuni
une interministerială ,în cadrul că
reia a fost analizat stadiul în care

i

cu excepția Tunisiei. A fost pre
zentă, de asemenea, o delegație 
a Organizației pentru Elibera
rea Palestinei.

în comunicatul comun dat 
publicității la Cairo, se sublinia
ză că participanții au recoman
dat convocarea unei conferințe 
arabe la'nivel înalt la Rabat 
între 20 și 22 decembrie.

Comunicatul precizează 
s-a hotărît intensificarea spriji
nului acordat Organizației pen
tru ^liberarea 
în acest sens, 
un număr de

în încheiere, în document se 
arată că a fost aprobat un me
morandum cu privire la întări
rea rezistenței arabe în terito
riile ocupate.

Palestinei și că, 
au fost adoptate 
rezoluții secrete.

La primăria circumscrip
ției Wilmersdorf din Berli
nul occidental a avut loc ver
nisajul unei expoziții de artă 
populară românească. Expo
ziția a fost organizată sub 
auspiciile Institutului Român 
pentru Relații Culturale cu 
Străinătatea Și secția cultu
rală a primăriei Wilmers
dorf. Ea prezintă o colecție 
bogată, reprezentativă, de 
costume naționale, covoare, 
ceramică, podoabe, instru
mente muzicale populare și 
fotografii.

La deschiderea expoziției 
a rostit o scurtă cuvîntarn 
Gerhard Schmidt, primarul 
circumscripției, subliniind că 
este pentru prima oară cînd 
cetățenii vest-berlinezi vor 
avea posibilitatea să cunoas
că bogăția și multitudinea 
creației artistice a poporului 
român.

Rezultatele parțiale
ale alegerilor

din Filipine
Primele rezultate parțiale ale alegerilor generale din Filipine 

vin să confirme previziunile preelectorale, 
tualul președinte, Ferdinand

potrivit cărora, ac- 
Marcos, va ieși învingător.

După numărarea voturilor în 
49 la sută din totalul centrelor 
electorale, Ferdinand Marcos 
conduce cu 1448 358 de voturi, 

‘contra 678 333, cite a reușit să 
realizeze rivalul său, senatorul 
Sergio Osroena. Situația este a- 
semănătoare și în ceea ce pri
vește candidații la vicepreședin- 
ție : actualul vicepreședinte, 
Fernando Lopez a întrunit, pînă 
în prezent, 1 441 183 de voturi, 
comparativ cu senatorul Genaro 
Magsaysay, care a obținut nu
mai 654 413.

Echipa aflată la putere, apre
ciază agenția U P.I., e sigură de

victerie în toate regiunile țării, 
inclusiv acolo unde partidul de 
opoziție al lui Sergio Osmena 
părea să se bucure de numeroși 
și pasionați suporteri. Rezultate
le definitive ale alegerilor ur
mează să fie cunoscute în cursul 
zilei de miercuri.

în ciuda unei campanii elec
torale ieșite din comun prin vio
lența disputelor, alegerile gene
rale din Filipine s-au consumat 
fără surprize, îneît singurul lor 
element deosebit pare să-1 con
stituie numărul mare de victi
me pe care l-au provocat. Au 
1'ost cele mai sîngeroase alegeri 
din istoria Republicii Filipine.

Imagine din Leipzig.

Mai mulți cititori s-au 
adresat redacției cu ru
gămintea de a se explica 
intr-un articol cauzele și 
consecințele revalorizării 
mărcii vest-germane.

După cum se știe, la 24 oc
tombrie a.c. noul guvern al R.F. 
a Germaniei a hotărît revalori
zarea mărcii vest-germane. Re
valorizarea nu a fost o surpriză 
deoarece se știa, inclusiv din 
surse oficiale vest-germane, că 
această operațiune va fi una 
dintre primele măsuri econo
mice pe care le va adopta gu
vernul cancelarului Willy 
Brandt.

Proporția revalorizării este de 
8,5 la sută calculată pe baza con
ținutului metalic al mărcii. în- 
trucît, conform regulilor Fondu
lui Monetar Internațional, baza 
de calcul este dolarul american, 
în comparație cu această mo
nedă revalorizarea s-a făcut în 
proporție de 9,2896 la sută. Noul 
curs al mărcii vest-germane 
față de dolar este de 1 dolar = 
3,66 D.M. sau, dacă pînă acum 
o marcă costa 25 cenți, după re
valorizare ea1 costă 27,32 cenți.

Unei monede îi este proprie 
o paritate monetară care deter
mină conținutul în aur al unei 
unități monetare. Prin compara
rea parității monetare a două 
monede se obține cursul oficial. 
De exemplu, 1 dolar — 0.86019 
grame aur iar 1 D.M. = 0,222168 
grame aur. Pe această bază, 1 
dolar = 4 D.M. Schimbînd con
ținutul în aur al mărcii la 1D.M. 
= 0,242806 grame aur. se schim
bă și cursul dintre dolar și mar
că. Conform regulilor care gu
vernează sistemul monetar in- 
teroccidental actual, cursul va
lutar trebuie să fie fix iar e- 
ventualele variații față de pa
ritate nu este permis să osci
leze cu mai mult de 1 la sută 
în sus si în jos.

în ultimii ani exporturile de 
mărfuri vest-germane pe piața 
mondială au crescut într-un ritm 
rapid, acestea depășind net im
porturile. Balanța comercială 
s-a încheiat în ultimii ani cu 
excedente mari. Excedentul ba
lanței comerciale a fost de 16,9 
miliarde D.M. în 1967 și de 18,4 
miliarde D.M. în 1968. (Wirl- 
scliaft und Statistik Heft 1,1969). 
Marele sold activ al balanței co
merciale și implicit al balanței 
de plăți provoacă dezorganiza
rea schimbului internațional, 
storcind rezervele de aur și va
lută ale altor țări, slăbind po
ziția lor financiară. în afară de 
aceasta, scurgerea de mijloace 
bănești din străinătate în R.F. 
a Germaniei putea influența 
dezvoltarea tendințelor inflațio
niste.

în timpul ’puternicei crize va
lutare din toamna anului 1968. 
revalorizarea mărcii devenise 
la fel de iminentă ca și devalori
zarea francului francez. Aceasta 
nu s-a înfăptuit, atunci, mai ales 
din motive politice, avînd în ve
dere că țara se afla în anul 
premergător alegerilor iar re
valorizarea avea să afecteze in
teresele unor pături ale popu
lației, mai ales ale fermierilor 
(care constituie 11 la sută din 
populația țării).

„Ajustarea cursurilor valutare In 
cazul unui dezechilibru funda
mental poate avea loc fie pe 
seama devalorizării, adică a 
micșorării -conținutului în aur 
al monedei și implicit a „ieftini
rii" monedei respective, așa cum 
a fost cazul cu francul francez, 
lie pe seama revalorizării, adi
că prin mărirea conținutului în 
aur al monedei, a „scumpirii" 
monedei respective — cazul 
mărcii. Aceste operațiuni ar pu
tea avea loc, teoretic ; în mod 
automat pe piață prin jocul li
ber al cererii și ofertei. Acesta 
este conținutul experienței care 
s-a făcut lăsînd cursul mărcii sâ 
fluctueze în mod liber de la 
data de 29 septembrie a.c. pînă 
la data revalorizării oficiale din
24 octombrie. Acestei experiențe 
trebuia să i se pună capăt cit 
mai curînd deoarece ea contra
venea regulilor sistemului mo
netar jnternațional, bazat pe 
cursuri fixe iar, pe de altă par
te, punea sub semnul întrebării 
unele instituții ale „integrării" 
vest-europene.

Ca urmare a revalorizării, im
porturile în R.F. a Germaniei 
vor fi cu 8,5 la sută mai ieftine 
iar exporturile vest-germane cu 
9,2896 la sută mai scumpe. Vor 
avea deci de suferit pierderi u- 
nele întreprinderi vest-germane 
orientate spre producția de ex
port. Se așteaptă ca în viitoijj» 
apropiat guvernul sâ anunțe pv 
suri menite să compenseze 
exportatori. După revalorizare, 
ieșirile de capital vor fi însem
nate. Tendințele inflaționiste vor 
putea fi, oarecum, reduse. în 
deosebi vizată de consecințele 
negative ale revalorizării mărcii 
este pătura fermierilor. Se apre
ciază că fermierii vest-germani 
ar pierde 230 milioane DM pen
tru fiecare procent de creștere 
a valorii mărcii. (THE TIMES,
25 octombrie a.c,). Comisia Pie
ței comune a propus instituirea 
unui sistem de subsidii plătite 
fermierilor vest-germani. Fer
mierii s-au opus puternic ideii 
plăților de subsidii. Ei au cerut 
ca prețurile interne să fie men
ținute la nivelul dinaintea reva
lorizării iar pentru protejarea 
lor de concurența importurilor 
mai ieftine ar trebui introdus un 
sistem de impunere a unei taxe 
de frontieră compensatorie.

Implicațiile revalorizării măr
cii asupra situației economice a 
altor țări este de asemenea pro
fundă. Partenerii comerciali ai 
R.F.G. vor căuta să vîndă cit 
mai mult pe această piață înhjă- 
cît în. moneda vest-germană n?A- 
porturile vor apărea mai ieTOtie. 
După cum arată FINANCIAL 
TIMES din 24 octombrie. Fran
ța va avea de cîștigat de pe ur
ma revalorizării, fiind principa
lul partener comercial al R.F.G. 
Exportatorii englezi privesc, de 
asemenea. cu multă speranță 
spre piața vest-germană.

Revalorizarea va fi urmată 
de măsurile promise de guvern, 
menite să compenseze efectele 
dăunătoare ale acesteia asupra 
veniturilor fermierilor și expor
tatorilor. Este posibil ca efecte- ' 
le depline ale revalorizării să se 
facă simțite cu oarecare întijț*"^ 
ziere.

AUREL GHIBUȚIU

II Wilson despre intrarea 
Marii Britanii in Piața comună
Luînd cuvîntul luni seara cu 

prilejul tradiționalului banchet 
oferit de primarul londonez, pri
mul ministru britanic, Harold 
Wilson, a abordat o serie de pro
bleme privind politica internă și 
externă a guvernului său. Refe- 
rindu-se .„astfel. la cererea Angliei 
de a intra în Piața comună, Wil
son a declarat pe un ton polemic : 
„Există un sentiment din ce în 
ce mai insistent că, dacă ni se 
refuză intrarea în Piața comună, 
aceasta nu s-ar datora faptului că 
„cei șase" se tem de efectele 
slăbiciunii Marii Britanii, ci pen
tru că, unii cel puțin, se tem de 
competitivitatea forței noastre

economice crescînde". Tofedată, 
el și-a exprimat părerea eă'îrriouă 
respingere a candidaturii britani
ce la Piața comună ar atrage după 
sine nu numai frînarea potenția
lului industrial și tehnologic aJ 
Europei occidentale, ci și o nouă 
dezmințire a capacității acesteia 
„de a exprima o voce unită și pu
ternică în adunările internațio
nale".

Vorbind despre economia brita
nică,. Wilson a făcut aprecieri 
favorabile asupra evoluției balan
ței comerciale, afirmînd că ea se 
va încheia anul acesta cu un sold 
activ.

K
se află actualele negocieri dintre 
Spania și Piața comună. Deși 
reuniunea a avut un caracter se
cret, s-a aflat totuși că Lopez 
Bravo a reafirmat dorința țării sale 
de a obține aderarea la Piața co
mună. Agenția A. P. amintește că, 
recent, Consiliul ministerial al 
C.E.E. a împuternicit ■ Comisia 
Pieței comune să ducă tratative 
cu Spania, limitate însă la înche
ierea unui acord comercial prefe
rențial.

A FOST DESCOPERIT 
UN NOU GRUP DE STELE

• ASTRONOMII de la Insti
tutul'de tehnologie din Pasade
na (California) au descoperit o 
nouă masă de stele, care ar pu
tea. potrivit părerii oamenilor 
de știință, să reprezinte o veri
gă, în evoluția Universului. Acest 
grup de stele este asemănător, 
sub anumite aspecte, cu miste
rioșii „Quasari" — obiecte cva- 
zistelare — surse foarte înde
părtate de energie intensă. Ca 
și Quasarii. galaxiile ce au fost 
descoperite, au un centru foarte 
strălucitor și emit semnale radin 
puternice. Ele posedă elemente

în spirală care ar putea repre
zenta un stadiu primar al evo
luției Quasarilor. Extrema lu
minozitate a noilor galaxii pare 
să provină nu dâtorită unor con
centrații de stele ci unor explo
zii ale unor nuclee astrale. Noua 
masă, de stele a fost descoperită 
eu ajutorul unui spectrometru 
fotoelectric-și a unui telescop gi
gant cu un diametru de 5 metri, 
de la observatorul astronomic 
din Palomar

• IN COMITETUL POLI
TIC SPECIAL al Adunării ge
nerale a Organizației Națiunilor 
Unite au luat sfîrșit dezbaterile 
în problemele politicii de apar
theid a guvernului Republicii 
Sud-Africane. Luni, după înche
ierea dezbaterilor, a avut loc o 
întrunire a grupului țărilor afro- 
asiatice la Națiunile Unite, la 
care au fost examinate cele do
uă rezoluții ce au fost prezen
tate Comitetului în această pro
blemă. O primă rezoluție preco
nizează, potrivit surselor diplo
matice, amplificarea sancțiuni
lor împotriva regimului de la

Pretoria și convocarea Consiliu
lui de Securitate în vederea e- 
xaminării problemei aparthei
dului. Rezoluția cheamă, totoda
tă, ja recunoașterea caracterului 
legitim al luptei de eliberare a

poporului sud-african. A doua 
rezoluție condamnă tratamentul 
inuman Ia care sînt supuse per
soanele deținute în închisorile 
sud-africane pentru opoziția lor 
față de.politica de apartheid.

In cadrul lucrărilor principalelor Vece ale Skupștinei Fe
derale a R. S. F. Iugoslavia, Mitia Ribicici, președintele Vecei 
Executive Federale, a prezentat un raport cu privire la unele 
probleme economice ale anului 1969 și la elementele politicii eco
nomice pentru anul viitor.

După ce a arătat că anul 1969 a fost unul dintre cei mai favo
rabili pentru economia R. S. F. Iugoslavia, vorbitorul a mențio
nat, printre altele, ritmul înalt de creștere a producției indus
triale, rezultatele obținute în domeniul modernizării și recon
strucției întreprinderilor, sporirea producției agricole, a expor
turilor și a veniturilor provenite din turism. Tot la capitolul 
progrese, a spus el, se poate înscrie și creșterea cu 4 la sută a 
numărului celor angajați în procesul de producție.

Referindu-se la unii factori nefavorabili care au acționat în 
economia iugoslavă în cursul anului 1969, Mitia Ribicici s-a 
oprit asupra creșterii deficitului balanței comerciale și de plăți, 
asupra unor deficiențe în circulația mijloacelor financiare, pre
cum și asupra modalităților insuficiente de sporire a capacității 
de reproducție a economiei. Consumul, a subliniat vorbitorul, a 
crescut mai rapid decît producția și productivitatea muncii.
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