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ÎNDEPLINIREA exemplara
A PLANULUI ANUAL

Întrebînd de directorul între
prinderii Industria sîrmei de 
cuie și lanțuri din Galați, precum 
și de ceilalți membri ai condu- 

, cerii unității ni s-a răspuns cu 
un ton firesc: „Sînt prin secții. 
Au multe probleme de rezolvat 
în aceste zile. Știți, este sfîrșit 
de an și...“ Dar tocmai că acesta 
era și obiectivul investigațiilor 
noastre : stabilirea pulsului acti-

mitetului U.T.C. După cîteva 
clipe eram față în față cu Du
mitru Popescu, persoana căuta
tă. Ne-am interesat cum era și 
firesc, de activitatea organizației 
U.T.C. desfășurată în aceste zile 
în sprijinul producției, pentru 
îndeplinirea tuturor indicatorilor 
de plan și eventual pentru de
pășirea lor.

— Nu sînt probleme cu înde-

ore om absențe nemotivate. Cei 
în cauză au fost discutați în a- 
dunări. Am trimis, de asemenea, 
scrisori părinților lor.

— Dar în luna aceasta, în zi
lele care au mai rămas pînă la 
sfîrșitul anului nu ați inițiat 
chiar nimic ? am întrebat noi cu 
oarecari speranțe. Nu am primit 
nici un răspuns pozitiv.
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vității în zilele ultimului asalt 
pentru îndeplinirea tuturor indi
catorilor de plan și desigur, a- 
colo unde sînt posibilități, pen

ii tru depășirea lor. Așa că, flin 
' primul minut al pășirii în respec

tiva unitate, ni se oferă elemen
tele cheie din configurația acestor 
zile: un plus de concretețe' în 
activitatea conducerii întreprin
derii, un ajutor direct calificat și 

ȚL operativ dat secțiilor Ia rezolva
rea multiplelor chestiuni. După 
cum aveam să aflăm mal tîrziu 
acest ajutor este asigurat nu nu
mai în prima secție, ci și în ce
lelalte două, nu rare fiind cazu
rile cînd directorul și inginerul 
șef sînt văzuți în întreprindere 
la grele ceasuri de noapte.

Am întrebat însă în același 
prim minut și de secretarul co-

plinirea planului, se pronunță 
Dumitru Popescu, secretarul co
mitetului U.T.C., de aceea acum 
nu desfășurăm nici o acțiune cu 
un asemenea scop. Am organizat 
în primele două trimestre cîteva 
concursuri profesionale dar ele 
nu și-au atins scopul fiindcă ti
nerii înscriși nu au vrut să se 
pregătească așa că am renunțat. 
Ne-au mai atras atenția cei care 
absentau nemotivat. Luna trecu
tă, de pildă, s-au înregistrat nu
mai în rîndul tinerilor' 320 de

Cum în pulsul activității orga
nizației U.T.C., o comitetului ei. 
nu recunoaștem pulsul activită
ții întreprinderii în aceste zile, 
batem din nou la ușa directoru
lui întreprinderii. Convorbirea 
care are loc este cam zbuciuma
tă, interlocutorul nostru fiind ne
voit să răspundă cu indicații sau
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Participanții la sesiunea festivă din ziua de 22 
decembrie 1969, consacrată împlinirii a 20 de ani 
de existență a Societăților de științe istorice și de 
științe filologice, societăți științifice ale cadrelor 
didactice, prezintă Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, dv. personal, scumpe to
varășe Nicolae Ceaușescu, în numele celor peste 
6 500 de membri ai ambelor societăți, omagiul 
respectuos și profunda lor gratitudine.

Ei vă sînt recunoscători pentru grija deosebită 
și permanentă pe care o purtați școlii românești, 
pentru prețuirea pe care o acordați corpului di
dactic, pentru îndemnurile mobilizatoare și valo
roasele îndrumări pe care ni le adresați în toate 
împrejurările. Școala a constituit și constituie o 
preocupare de zi cu zi a conducerii partidului, ca
re a elaborat orientarea în problemele fundamen
tale ale învățămîntului și a conceput soluțiile cele 
mai importante pentru dezvoltarea și perfecțio
narea lui, materializată în documente programati-

PREȘEDINTELE SOCIETĂȚII 
DE ȘTIINȚE ISTORICE,

Acad. P. CONSTANTINESCU-IAȘ1

Siluete și „profile"
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A DOUA
NATURĂ
UMANĂAcum, la ora bilanțului anual, constructorii și beneficiarii lor din județul Cluj n-au motive de 

satisfacție deplină. Din cele 1 786,5 milioane lei, fonduri de investiții planificate pentru econo
mia județului, s-au cheltuit în 11 luni, doar 1.480,6 milioane. Pentru luna decembrie a ră
mas, prin urmare, un volum însemnat de lucrări de executat și tocmai de aceea în aceste zile 
sînt necesare eforturi deosebite pentru ca recuperările să se realizeze totuși, în cel mai scurt 
timp posibil.

Inscriindu-se într-o dezvol-
tare de modernizare conți- ■ .

nuă, Uzina „Metalul roșu" I

. . . . . . . I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
'ACOPERĂMÎNTUL 

j ANONIMATULUI

din Cluj, a beneficiat și a- 
nul acesta de fonduri de inves
tiții, în vederea finalizării lu
crărilor de construcție a unei 
hale, pentru un grup social, o 
centrală termică. Normal ar fi 
fost ca șantierul să-și deschidă 
porțile încă la începutul anu
lui pentru ca la 31 decembrie, 
obiectivele planificate să fie pu
se într-adevăr în funcțiune. Nu
mai că și de data aceasta, „ne
prevăzutul" a dat lucrurile peste 
cap. După ce Institutul de pro
iectări pentru industria ușoara 
executase proiectul lucrării, be
neficiarul obține suplimentarea 
fondurilor și cere modificarea 
lui, la dimensiunile permise de 
noile investiții. Cinci în cele 
din urmă proiectul a fost refă
cut, lucrările nu puteau totuși 
începe. Lipsea decretul de ex
propriere a terenului pe care ur
ma să se, ridice construcția. Cî
teva luni la rînd, telefoanele și 
adresele alarmante ale uzinei, 
solicitau aproape zilnic ministe
rului să facă demersurile ne
cesare pentru urgentarea a- 
cestei documentații, dar ele 
n-au avut succes. în aceas
tă situație, tovarășul ing. Emil 
Oachiș, directorul uzinei cluje-

IOAN RUS 
ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a lll-a)
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TOLERANȚĂ ȘI INTOLERANȚA 
ÎN TRATAMENTUL DEBUTANȚILOR

S-ar părea că s-a ajuns la o 
curată „problemă a debutanți- 
lor". Cineva se sperie de mulți
mea cărților apărute și vi- 
novați sînt găsiți, de înda
tă, dehutanții, care — fireș
te! — asaltează editurile în- 
tr-un număr de neîngăduit. Alt
cineva, caustic și distrugător, dă 
„fenomenului" un nume — de- 
butantism — după care se a- 
vîntă donquijotește asupra cîtorva 
cărți de început, năruind fragile 
mori de pint sub lovituri năpraz- 
nice cuvenite uriașilor. In jurul 
unui tînăr abia ivit în necruță- 
toarea arenă a literaților se iscă 
o discuție ce se lungește neper-

mis și e în vădită opoziție cu 
valoarea încercărilor literare ale 
aceluia.

Sub strict aspect literar nu 
pot fi găsite prea multe justi
ficări, 
chiar dacă la origine se află un 
fapt de istorie literară. Anume, 
este vorba de o masivă întinerire 
a literaturii noastre — și în spe
cial a poeziei, unde lucrurile sînt 
cu deosebire evidente — pe par
cursul acestui din urmă deceniu. 
Evoluția poeziei și prozei româ
nești din ultimii. 25—30 de ani 
îi situează la loc de frunte și pe 
Ion Alexandru, Nichita Stănescu, 
Ilie Constantin, Cezar Baltag,

„problemei" debutanților,

I
I
I
I

Dan Laurențiu, Gh. Pituț, Adrian 
Păunescu, George Alboiu, apoi 
Nicolae Breban, Șt. Bănulescu, 
Al. Ivasiuc, Virgil Duda, Sorin 
Titel, G. Bălăiță, Nicolae Velea 
(enumerarea poate continua) — 
dar nu s-au împlinit încă zece 
ani de cînd toți acești autori e- 
rau. doar niște „debutanți" I Ma
rele număr al tinerilor care, 
după debuturi strălucite, s-au im
pus cu temeinicie a dus însă și 
la crearea unei prejudecăți ce s-a 
dovedit a fi păgubitoare. Un fel

MIRCEA IORGULESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

ce de însemnătate capitală pentru învățăminte! 
nostru, Directivele Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și Legea învățămîntului pri
vind dezvoltarea școlii de toate gradele — călăuză 
a muncii noastre de fiecare zi.

Făcînd un bilanț al activității lor din răstimpul 
de la înființarea societăților lor pînă azi, evocînd 
tradiția glorioasă a învățămîntului românesc și 
privind spre luminoasele perspective ale acestuia 
deschise de politica înțeleaptă a partidului, par
ticipanții la sesiunea festivă, exprimîndu-și încă o 
dată calda lor recunoștință față de conducerea 
partidului, vă asigură că membrii celor două so
cietăți științifice ale cadrelor didactice își vor con
sacra în continuare, alături de toți colegii lor din 
întreaga țară, alături de întregul nostru popor, 
toată puterea de muncă înfăptuirii cu devotament 
a politicii marxist-leniniste a Partidului Comunist 
Român, programului partidului nostru de dezvol
tare a învățămîntului din patria noastră .

VICEPREȘEDINTE AL SOCIETĂȚII 
DE ȘTIINȚE FILOLOGICE, 

Prof. Univ. AL. DIMA 
membru corespondent al Academiei

IN VIAȚA UTECIȘTILOR 
DIN COOPERATIVELE

AGRICOLE

DE LA GRUPĂ
LA ORGANIZAȚIE,

NU DOAR
UN SALT

ORGANIZATORIC
Adunările de dare de seamă și alegeri . ale organizațiilor 

U.T.C. de la sate care, în unele județe, se apropie de sfîrșit, 
statufează în ceea ce privește activitatea uteciștilor din coope
rativele agricole o nouă formulă organizatorică. Pe baza unor 
cerințe desprinse din experiența anilor trecuți, grupele 
U.T.C. din C.A.P., componente pînă acum ale organizațiilor 
sătești, devin organizații de sine stătătoare, dobîndind de aici 
un regim superior de competențe și atribuții statutare — drep
tul de a adopta măsuri într-o arie mai largă de probleme, de a 
soluționa cererile tinerilor ce doresc să devină-membri ai or
ganizației, de a-și constitui fonduri proprii etc.

Știut este însă că o structură nu-i în cele din urmă decît o 
structură, un cadru. Care sînt atunci în acest caz mutațiile pe 
care le implică în alte planuri o asemenea măsură organiza
torică? Care sînt în practică, în conținutul activității politico- 
educative a tinerilor din C.A.P., consecințele trecerii de Ia gru
pă la organizație ? Sau, care ar trebui, să fie, am completat 
noi șirul întrebărilor dată fiind situația asupra căreia chiar 
primul interlocutor ne-a atras atenția :

— La mai puțin de-o lună de 
la aplicarea noii structuri e ris
cant să formulezi demonstrații 
convingătoare. Și totuși argu
mente sau măcar unele indicii 
nu lipsesc. Iată de pildă, con
tinuă tehnicianul GHEORGHE 
PUTINEANU, cazul organizației 
noastre. Eram și sîntem aici, în 
C.A.P. Beiu din comuna Sto- 
robăneasa, în toate sectoarele, 
cincizeci și ceva de uteciști.

A. NICOLAE
(Continuare în pag. a lll-a)

„SPUNE-MI CU
CINE UAABLI,
CA SA-ȚI SPUN
CINE EȘTI
Cu acest scurt dicton înțelep

ciunea populară ■ aproape că a 
epuizat problema prieteniei și 
dragostei ! Nu mai rămîn de a- 
dăugat' decît... detalii. Dar nici 
acestea nu mi se par lipsite de 
interes mai ales că vreau să mă 
refer la un singur aspect — e- 
fectul pe care-1 au relațiile u- 
mane, la vîrsta primei tinereți, 
asupra atitudinii față de muncă.

S-ar . părea că restrîng prea 
mult domeniul : în fond vorba 
de atitudinea față de viață, în 
general... Dar nu văd cum s-ar 
putea vorbi azi despre vreun 
aspect al vieții, fără a-1 referi laI muncă... Despre dragoste, de 
pildă, se spune că......înaripea

ză"... Nu chiar totdeauna, fie 
vorba între noi. De la Dalila în
coace (dacă păruL lui Samson 
însemna putere, și dacă puterea 
înseamnă aripi, adică ambiții, 

adică muncă), s-a văzut că se 
invers. Ma-

. i aceas- 
... „ _________ observație (ci
tez din „Intrusul") : „De unde 
știu oamenii că marile primejdii 
ale vieții sînt legate două cîte 
două, una propriu-zisă, care e, 
plus femei ? Femeile se lipesc 
de toate i vin și femei, scandal 
și/>femei, bani și femei..." Mi se 
va spune că în asemenea cazuri 
e vorba de cu totul altceva de
cît dragoste ; -dar acest cuvînt e 
greu de definit — și fapt e că 
multe lucruri rele se pot face în 
numele dragostei prost înțelese 
pentru o femeie prost aleasă...

I
i poate întîmpla și... inver 

rin Preda face în privința 
ta o interesantă observai

I
I
I
I
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MODEL DE OM SAU... 
SUPRAOM ?

N-am întîlnit adolescent sau 
tînăr care visează... mediocrita
tea. De la cel mai valoros pînă 
la cel mai superficial, cu toții își 
imaginează — cu mijloacele lor 
— un model deosebit. în discu
țiile cu prietenii, în clipele de 
imaginație inerente idilelor, a- 
ceastă tendință nu lipsește nici
odată. Fără a încerca însă să 
abat discuția (deși cele ce ur
mează merită o discuție aparte), 
voi spune că cel mai adesea me- 
delul elementar, al primei vîrs- 
te a ambițiilor; este furnizat de 
filme și lecturi. Or, ce se întîm- 
plă aici ? Este inerent filmului 
și cărții de aventuri (nu am ni
mic cu genul, vă asigur !) să 
prezinte oameni... ,,extraordi
nari-' în condiții ..extraordina
re". Unele „modele" pot fi va
loroase (eroii în război, cei care 
te. salvează dintr-o calamitate, 
dintr-un incendiu, temerari ex
ploratori și — ultima modă — 
cosmonauții), sau discutabile fâ
șii pumnului și ai glontelui, se
ducători în serie).

Ce cărți și ce filme ar trebui 
încurajate și care ar trebui com
bătute constituie, repet, o pro
blemă aparte. Dar, oricum am 
lua-o, prima hrană a imagina
ției rămîne extraordinarul și

IONEL HRISTEA

(Continuare în pag. a V-a)

Am fost anul trecut, în Ita
lia, la un festival de teatru, 
martorul unei confuzii aproa
pe kafkiene. Programul de 
sală, întocmit înaintea înce
perii festivității, făcea un 
amplu bilanț al formațiilor de 
teatru studențesc de pe conti
nent, Cel mai puternic era 
elogiată cîștigătoarea unui 
festival anterior de la Zagreb, 
cu piesa „Nu sînt Turnul Eif
fel" de Ecaterina Oproiu. A- 
ceastă echipă era de altfel 
considerată drept „cea mai 
bună formație studențească 
din Răsărit". Un singur amă
nunt era greșit în această cas
cadă de surperlative : nume
le capitalei de unde venea 
ansamblul elogiat. In loc de 
Bucarest, apărea peste tot 
Budapest.

O confuzie geografică pro
prie multor cetățeni ai unor

Bucarest?
' ROMULUS RUSAN

țări mari și mijlocii —• veți 
zice. Adevărat, dar de la a- 
ceastă confuzie a pornit un 
șir întreg de qui-pro-quo-uri, 
demne de cel mai autentic 
teatru în teatru :

Cum echipa bucureșteană 
s-a întîmplat să nu poată par
ticipa la concurs, (dar cum 
colega ei din Budapesta s-a 
prezentat), tot timpul festiva
lului aceasta din urmă a fost 
privită, spre jena membrilor 
ei, drept succesoarea triumfu
lui de la Zagreb. In. comuni
carea rezultatelor concursu
lui, de altfel, premiul însușit 
pe hună dreptate de studen
ții maghiari a și fost corelat cu 
succesul lor în Iugoslavia. 
Protestele lor erau luate drept 
false modestii, în timp ce pre
cizarea făcută de unicul re
prezentant bucureștean a fost 
primită cu o vie uimire. 
Drept care, în buletinul vii
torului festival, organizatorii 
fiu evitat să mai vorbească și 
de Budapest, și de Bucarest.

Faptul e simptomatic pen
tru o situație mult mai veche 
și mult mai generală. Încă din 
secolul trecut, bonjuriștii pro-

(Continuare în pag. a V-a)
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și. pe bună
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începutul vacanței elevilor și 
studenților a coincis cu căderea 
primelor zăpezi abundente pe 
Valea Prahovei și pe Valea Ti
mișului, ceea ce a spulberat ne
liniștea tuturor. .
dreptate, căci ce farmec ar fi 
avut vacanța de iarnă lipsită de 
zăpadă ? In acest an la Bușteni 
se află cea mai mare tabără stu
dențească. cocheta stațiune din
tre Sinaia și Predeal treeînd în 
..proprietatea" ținerilor. Coman
damentul (director Iosif Urs) 
a alcătuit pentru Cei aproape 
000 de studenți din București, 
Cluj. Iași, Timișoara. Suceava un 
bogat pf-ogram de tabără.' Intru- 
cît pîrtia de schi nu este întru 
totul adecvată 
acestea se 
la PreAeal. 
organiza excursii 
ia. Doftana, Bran și 
Brașov. La vila Pescăruș am în
tîlnit un grup de studenți din 
diferite centre universitare. Li
nii'dintre ei (Ionel Negreanu, 
anul I, Institutul politehnic 
Cluj, Rita Dinu, anul I. A.S.A. 
București), se află pentru prima 
dată într-o tabără. în timp ce 
alții (Monica Rotaru. filologie, 
anul V, Cluj și Alexandrina 
POp. farmacie, ahul V, Cluj.) se 
află aici pentru ultima dată, dar 
toți sînt veseli, bine dispuși, dor
nici să-și petreacă cît mai fru-

concursurilor, 
desfășura 

se vor 
Sina- 

Poiana

vor 
Zilnic

la

și Alexandrina 
lhul V. Cluj,) se

mos vacanța. Alături de studen
ții români se găsesc aici și nu
meroși studenți străini. Jose 
Luis Cabera și Jose Ruiz Fe- 
rera din Cuba, studenți în anu! 
I. I.P.G.G. ne mărturisesc că 
sînt îneîntați de frumusețea Bu- 
cegilor și de abia așteaptă pri
mele excursii spre cabanele 
Gura Diham. și Poiana Izvoare
lor. La Predeal studenții s-au 
stabilit în vilele Crizantema și 
Porumbița. Responsabilul cul
tural, nu contenește să ne pre
zinte programul taberei. Am re
marcat din lunga sa expunere 
că loeul preponderent este re
zervat poeziei — un recital de 
versuri din lirica românească 
și universală — însoțit de o tul
burătoare coloană sonoră, de un 
concurs „Recunoașteți versuri
le”. Apoj studenții fiecărui cen
tru universitar vor prezenta un 
program propriu iar cel mai 
reușit va fi premiat. Din prima 
zi au început lecțiile pentru cei 
ce doresc să învețe să schieze, 
iar de pe Cioplea săniuțele au 
pornit la vale... In altă zi auto
buzele cu însemnele B.T.T. . îi 
vor duce pe studenți la Sibiu, 
Brașov. Rucăr Bran. Sinaia.

La peste 1000 de metri altitu
dine vacanța se desfășoară în 
cele mai bune condiții. Zilnic 
cîteva sute de ilustrate, ducînd 
cu ele prospețimea și frumuse-

IN DEZBATERE

PRACTICA UCENICILOR
Ieri, au început in 

Capitală lucrările u- 
nei consfătuiri care 
analizează probleme
le organizării și des- 

instruirii 
a elevilor 
peste 410

fășurării 
practice 
din cele 
școli profesionale ale 
țării.

Participă tovarășii 
Miron Constantines- 
cu, ministrul învătă- 
înintuîui, Ion Tcorca- 
nu, șeful secției în- 
vățămînt a Consiliu
lui de Miniștri. Floa
rea Ispas, secretar al 
C.C. al U.T.C., mi
niștri adjuncți ai

ministerelor econo
mice și alți membri 
ai Consiliului învățâ- 
mîntnlui profesional 
și tehnic, precum și 
reprezentanți ai sin
dicatelor, 
zațiilor i 
directori 
profesori, 
instructori 
liști 
deri.
ca punct de plecare 
informarea 
organizării 
fășurării 
practice 
cu profil industrial' 
prezentată de tovară-

ai organi- 
de tineret, 
\de școli, 

maiștrii- 
i și specia- 

întreprin-din 
Dezbaterile au

„Asupra 
și des- 
instruirii 

din școlile 
l«

șui Vasile Alexan- 
drescu, adjunct al 
ministrului invăță- 
mîntului. Cu acest 
prilej se va discu
ta și proiectul de re
gulament 
ganizarea 
șurarea 
practice 
din școlile profesio
nale recent elaborat 
de Ministerul Tnvăță- 
mintului in colabora
re cu ministerele 
care au în subordine 
școli profesionale.

Lucrările 
tuirii

pentru or- 
și desfă- 
instruirii 

a elevilor

consfă- 
continuă azi.

I. T.

CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE
• • ■•-■vv, •-■'(.a1-.

ÎNVĂȚĂMÎNTUL PROFESIONAL 
Șl TEHNIC

Recent, a luat ființă, în cadrul 
Ministerului lnvătămîntului, Cen
trul de cercetare pedagogică și 
perfecționare a personalului di
dactic din învățămîntul profesio
nal și tehnic (C.E.P.E.I.T.). Des
pre menirea acestui nou profil de 
cercetare științifică l-am rugat să 
ne ofere amănunte, pe tovarășul 
DUMITRU COJOCA.RU, directo
rul Centrului.

Înființarea Centrului de cerce
tare pedagogică și perfecționare a 
personalului didactic din învăță
mîntul profesional și tehnic are 
ca principal obiectiv cercetarea 
fundamentală și aplicativă a unor 
probleme de primă importantă 
din aceste domenii. Dintre acestea 
amintesc cîteva teme : selecția 
elevilor pe profesiuni, orientarea 
profesională, probleme de conținut 
ale învățămîntului, cuprinzînd, de 
asemenea, proiectarea materiale
lor didactice moderne etc.

— Toate aceste teme de cerce
tare au fost și constituie și în pre
zent obiectul a numeroase discuții,

■A

AZI, IN LIBRĂRII
EDITURA PENTRU LITERA

TURA Universala
II. Hesse : „Jocul cu mărge

lele de sticlă", lei 15,50.
EDITURA ȘTIINȚIFICA

Enzo Collotti • „Germania na
zistă", lei 16,00 i

EDITURA TEHNICA
xxx „Tabele matematice 

uzuale", Iei 15.00
EDITURA MUZICALA

Liyiu Glodeanu : „Concert 
pentru flaut și orchestră op. 13, 
lei 7,25 Liviu Glodeanu ; „Con
cert pentru flaut și orchestră 
op. 13. (partitura), lei 18.00 
Gheorghe Dumitrescu : „Simfo
nia a 11“ (partitura), lei 39,00. 
Dimîtrie Cuclin ■ „Simfonia a 
XIV-a“, (partitura), lei 89.00.

propuneri și experimente, e drept 
izolate, în scopul îmbunătățirii 
procesului profesional-educativ în 
aceste școli. Care vor fi meto
dele ce vor defini cercetarea ști
ințifică a centrului, referitoare la 
problemele prezentate ?

— In primul rînd, căutăm să 
operăm cu cele mai eficiente for
me de cercetare pedagogică și 
mai cu seamă psihopedagogică.

De pildă, în selecția elevilor la 
admiterea în școli, am introdus, 
experimental, metoda testelor de 
inteligență — la anumite grade, 
în funcție de vîrstă și profesiune. 
Astfel, prin completarea de către 
candidați a chestionarelor și fișe
lor psihotehnice, școlile se vor 
orienta în îndrumarea elevilor 
spre anumite profesiuni.

In cadrul problemei de orien
tare profesională, strîns legată de 
cea a selecției, au fost deja ela
borate o serie de monografii ale 
principalelor meserii aflate pe 
prim plan al importanței econo
mice. Aceste materiale vor fi puse 
la dispoziția cadrelor didactice, 
mai ales a diriginților. Proble
mele de conținut se referă la gă
sirea căilor de corelare a planu
lui de învățămînt și a programei 
analitice cu manualele școlare, 
metodica predării și activitatea 
practică.

In ceea ce privește liceele eco
nomice, vom introduce, începînd 
cu anul viitor, în pregătirea ele
vilor unele materii noi, cum sînt 
programarea pe mașini de calcul, 
stenodactilografia în ideea diver
sificării pregătirii lor profesionale.

Aflați doar la începutul activi
tății noastre sîntem încredințați 
că prin dezvoltarea acestui dome
niu de cercetare științifică vom 
aduce o contribuție concretă la 
realizarea conexiunii optime între 
învățămîntul profesional și nece
sitățile economiei.

PAUL SPIRA

C.E.C. ACORDĂ
332 AUTOTURISME DIN MĂRCILE: VOLGA M—21, 

RENAULT 10, DACIA 1100, MOSCVICI 408 Ș.A.

Casa de Economii și Consemnațiunl face cunoscut că depune
rile necesare participării la tragerea Ia sorți pentru trimestrul 
1/1970 a libretelor de economii cu dobîndă șl cîștiguri în auto
turisme se pot efectua pînă la data de 31 decembrie a.c. in
clusiv.

De asemenea, piuă la aceeași dată, respectiv pînă la data de 
31 decembrie a.c., unitățile C.EC. emit librete de economii pen
tru construirea de locuințe cu care depunătorii pot participa 
la tragerea la sorți pentru trimestrul 1/19’0.

Tragerile la sorți pentru trimestrul 1V71969 ale acestor libre
te vor avea toc la data de 29 ianuarie 1970, în Capitală. Cu 
acest prilej. Casa de Economii și Consemnațiuni va acorda ti
tularilor de librete cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme, 332 
cîștiguri în autoturisme din mărcile : Volga M—-21, Renault 10, 
Dacia 1100, Moskvici 408, Skoda și Trabant 001, Iar titularilor 
libretelor de economii pentru construirea de locuințe, cîștiguri 
în bani cu valori de 35(100 lei 20 000 lei și 15 000 lei.

T

LA LOCD. INSU

mintea și, cu toate că 
totul foarte la rece, 

vremea asta înghețul 
și-ar fi dus-o pînă la

») Situația valabilă și pentru acceleratele Satu-Mare— 
București și Ciuj—București.

țea peisajului montan, asociat 
cu saluturi cordiale transmit in 
diferite colțuri ale țării bucuri
ile acestei vacante.

R. VICTOR

,THNȚmC
M M « « ■ « • ■ “ •

Cu toate că z'incarea cu
prinde astăzi aproape o pă
trime din piesele de oțel gal- 
vanizate, ea a fost prea pu
țin perfecționată de la mo
mentul primei sale aplicări 
— sfirșitul secolului trecut. 
Poate părea paradoxal, dar 
chiar dacă procesul de zin- 
care este in mare măsură 
mecanizat, el a rămas ana
cronic datorită soluției elec
trolitice. mai bine zis din 
cauza prezenței cianurilor in 
compoziția acesteia. Pe lin
gă faptul că viciază mediul 
din ateliere și poluează 
cursurile de ape din 
preajma întreprinderilor, cia
nurile impun utilarea in ate
liere a unor instalații de 
ventilare locală, îngreuiază 
urmărirea în condiții cores
punzătoare a zincării, pot 
provoca grave accidente de 
muncă — atacă privirea, ar
suri etc.

Soluția unei zincări nevă
tămătoare a fost dată de o

ti ELIXIRUL"
ZINCĂRII

NEVĂTĂMĂTOARE
nouă... soluție electrolitică, 
în care cianurile sînt înlocui
te cu POLIFOSFATII DE 
SODIU.

Pe lingă avantajele esen
țiale ale eliminării toxicită
ții și ale unor calități galva- 
notehnice similare cu cele 
ale soluției cianuriee, com
poziția cu polifosfați de so
diu a permis simplificarea 
tehnologiei, crearea unor 
condiții de lucru mult mai 
ușoare, eliminarea 
măsuri preventive 
de costisitoare. De asemenea, 
noul electrolit s-a dovedit a 
fi foarte stabil în timp și la 
diferențele de temperatură. 
Acoperirile de zinc astfel ob
ținute sînt foarte aderente, 
netede, sînt lucioase — nu 
mate ca cele precedente —, 
de culoare deschisă, plăcută 
și practic lipsite de porozi- 
tate.

Prin posibilitatea măririi 
temperaturii electrolitulul, 
viteza de depunere a zincu
lui a crescut de trei ori, cos
tul electrolitului fiind și el 
redus în aceeași proporție. 
Această realizare, a fost ob
ținută de ing. Ion Crișan dc 
Ia I.C.T.C.M.

Astfel, dintr-o muncă se
veră și anevoioasă, zincarea 
a căpătat o strălucire care 
nu „înșeală" privirea.

multor 
deosebit

...ședeam în cabinele de sticlă, metal și vinilin, ajunați, 
cîtc șase, cîte opt, ca niște niari heringi destinați alimenta
ției generațiilor viitoare. Eram vii (încă), ne trăseserăm Pă
lăriile, băștile, căciulile pînă sub urechi și intindeam cît pu
team, cu zadarnică disperare, de pulpanele paltoanelor, 
blestemind moda contemporană care a impus mantaua-scur- 
teică, vitregă genunchilor. Izbite stacatto, rotulele sunau a 
xilofon dureros, iar în ghete aveam nu degete, ci țurțuri de 
streașină. Mirosea a mănuși arse de jarul țigărilor sorbite 
pînă Ia muc, era mult fum de tutun, ca o înșelare și mult 
abur de respirație, ca o spaimă și noi, deși rigizi, simțeam 
cum trecem incet-încet în dulcea euforie de dinaintea sfirși- 
tului, despre care scriu martirii expedițiilor arctice în jurna
lele lor tragice. Am fi lăsat și noi, precum acei martiri, un 
mesaj înaintea înghețării finale — depus eventual în scru
miera din perete — dar cerneala din stilouri se făcuse groasă 
ca Iapovița, iar pasta din pixuri era densă ca unsoarea. Zi
ceam : Cu ce ți-am greșit, Cefereule — căci, uitasem să vă

spun, toate acestea se-ntîmplă intr-un tren, in Rapidul 16, 
Timișoara—București *) — cu ce ți-am greșit de ne pedepsești 
așa ? Că noi am îndurat gerul sălilor de așteptare și n-am 
cricnit. Și Ia cozi la casele de bilete ne-am prăpădit nervii 
fără să scoatem o sudalmă. Și la impolitețea persoanelor 
care mormăie la noi dc după ghișeuri n-am răspuns cu im
politețe. Iar prețul călătoriei l-am plătit cinstit și întreg, cît 
scrie-n tarife.. Uite-așa ne munceam 
aveam condiții optime ca să judecăm 
nu puteam să aflăm răspuns. Iar în 
își făcea încet-încet lucrarea și sigur 
capăt, dacă nu s-ar fi auzit de-odată, pe culoar, strigătul 
unui băiat de Ia vagonul-restaurant: Ia bere rece de la 
gheață ! Și asta ne-a fost salvarea, pentru că ne-a podidit 
atunci un rîs cumplit, un rîs care ne-a ținut vii și calzi (cit 
de cît) pînă ia stația de destinație...

VLADIMIR GĂITAN
Ne-atn întîlnit pe until din pe

roanele Gării de Nord. Am re
cunoscut Tn tînărtfl îrialt.și blond • 
cu ochi iscoditori pe Sergiu din 
„Căldura".

— A fost un film făcut de ti
neri pentru tineri, despre tineri. 
Aproape toți debutam. Poate că 
mie mi-a fost mai ușor, pentru că 
aveam unele date autobiografice 
comune cu Sergiu. Adică, pe un
deva am trăit ceva din ce a trăit 
și el. N-am reușit de la început 
la facultate, am plecat la țară...

— Și acum, încotro ?
— La Iași, unde Mircea Mol

dovan filmează „Eclipsa de soa
re" după nuvela lui Lăncrănjan. 
Mi s-a încredințat rolul tînărului 
inginer agronom Pavel. Un tînăi 
adevărat, cu un temperament vul- 
banic, deci deosebit de tînărul din 
„Căldura".

— Dar 
juca P

— în a doua jumătate a sta
giunii, voi apare în „Cartofi pră
jiți cu de toate", apoi în Horațiu 
din „Hamlet".

— Șerban Creangă te anunța 
în distribuția celui de-al doilea 
lung metraj al său...

— ...care se va numi „Drumul"

Horia Pătrașcu a scris scenariul 
acestui film, special pentru a fi 
inteipretat de . maestrul Ștefan 
Ciubotărașu și de mine. Este vor
ba de drumul a două generații, 
de fapte, de oamenii...

V. RAREȘ

la „Casandra" ce vei

îiteoțițorul meu prin Bibliote
ca municipală pentru copii, din 
strada Cristian Teii, nr. 10, a 
fost un băiat de vreo 9 ani.

— Dacă vreți să vizităm bi
blioteca ar fi bine să-i luăm cu 
noi pe Ocheșel și Bălăioara — 
mi-a sugerat oarecum malițios 
arătîndu-mi nemișcata făptură 
de ipsos și pînză a celor două 
păpuși ridicate de copii la ran
gul de „ghizi ai bibliotecii".

îmi ajungea un singur ghid, 
așâ că am pornit doar cu ne- 
vîrstnicul meu cicerone prin 
biblioteca celor mici. El, omul 
mărunt, se simțea cu mult mai 
bine decit mine, omul mare, 
între oglinzile minuscule, scau
nele și măsuțele liliputane, sub 
privirea atentă a ursului de la 
„poșta bibliotecii" și a altor 
plăsmuiri din carton și catifea 
menite să facă mai plăcută în- 
tîlnirea copiilor cu marea lor 
prietenă — cartea. La îndem
nul* însoțitorulu’ meu am intrat 
mai întîi în sala nr. 2, acolo un
de citește ei cel mai adesea 
„pentru că sala nr. 1 e pentru 
puștime. iar sala nr. 3. pentru 
cei mari". Băiatul mi-a arătat

l

CLUBUL DE LA SLOBOZIA
Așa 

văzut 
nu era 
șit din comun : o 
fundație ca oricare 
alta, o simplă îm
prejmuire de beton 
abia ieșită din pă- 
mînt, 
bloc, 
sau 
Dar am văzut apoi, 
înălțată pe hîrtia 
de calc, silueta în
treagă, așa cum va 
arăta în toamna 
lui 19T0. Și știu 
de pe acum, cu cer
titudine, ce va cu
prinde : o sală de 
spectacole, o bibli-

cum l-am 
de curînd, 

nimic ie

ca pentru un 
un magazin, 
o instituție.

otecă cu sală de 
lectură, cercurile 
foto, muzical, lite
rar, artistic, un bar, 
o sală de tenis, o 
alta de șah. Tn 
jurul noii clădiri, 
ce se va profila din 
primele zile ale a- 

Tiului din ce în ce 
mai convingător, 
aite elemente de 
decor o vor pune 
și mai mult tn va
loare : terenurile
de sport, aleile dis
crete, un parc în
treg care va răsări 
în mai puțin de un 
an.

Și totul va fi fă-

cut de miinile har
nice ale tineretu
lui ialomițean, de 
la primele contu
ruri ale proiecte
lor, pînă la ultimul 
puiet plantat, iar 
cele mai multe din 
lucrări vor ti exe
cutate prin muncă 
patriotică. Nimic 
mai firesc, de alt
fel : clubul acesta, 
care se ridică de pe 
acum pe malul Ia- 
lomiței, în orașul 
Slobozia, este deja 
cunoscut sub nu
mele de „Clubul ti
neretului".

wzzz/z/zzzz;
I
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în martie 1968 „Reflectorul" Televiziunii 
realiza o emisiune în Drumul Taberii prezen- 
tînd, prin imagini filmate, topografia căilor 
de acces spre școaiă pe care cei 1200 de elevi 
ai Liceului nr. 33, le străbat foarte cura
jos. de două ori pe zi. Din punct de vedere 
edilitar „cale de acces" ar trebui să însemne 
drum, stradă sau trotuar. Ceea ce există însă, 
în realitate, (realitate creată de către trustul 
șantierului de construcții nr. 3) ar însemna 
geografic, mlaștină. De trei ani locatarii din 
această zonă a cartierului și implicit elevii 
— ca să treacă „dincolo" — spre școală sau 
spre cealaltă arteră de circulație, fac echili
bristică din piatră în piatră, peste gropi și no
roaie- Invităm pe această cale, pe confrații de 
la „Reflector" să mai realizeze aici o emisiu
ne, pe această temă. Atunci, din martie 
1968, conducerea șantierului a adus un bul
dozer care, ca un brontozaur, a scormonit 
și mai grozav pămîntul, a spart trotuarul 
și a plecat. Apoi au venit ploile care au 
făcut mlaștina. Acum zăpezile, care, la to
pire vor face balta și mai grozavă.

COADA UNEI

I. M.

POATE SĂ
CREASCĂ

ȘOPÎRLE ?r
că nu îi este deloc străină teh
nica căutării unei cărți în ca
talogul alfabetic și în cel tema
tic, prevăzut cu mici indicatoa
re ilustrate pentru fiecare cla
sificare. Tn sala nr. 1 — după 
cum aveam să constat — cata
loagele sînt înlocuite cu al
bume informative cuprinzînd 
poze colorațe și scurte trimiteri 
amuzante. Pe cînd răsfoiam cu 
interes materialele de informare 
ale bibliotecii, istețul meu ghid 
m-a uimit cu o întrebare :

— Ce crezi, poate să crească 
la loc coada unei șopîrle ?_

— Dacă nu știi, citește în caie
tul ăsta — mi-a spus, și a 
scos de pe un raft o mapă cu 
material tematic care avea ca 
titlu chiar întrebarea pusă de 
el. Multe alte probleme pe care 
și le pun adesea copiii. (De ce ne 
părăsesc toamna păsările ?, Cum 
se deosebesc caii de curse de 
ceilalți cai ? etc) își găsesc răs
punsul în numeroasele mape de 
curiozități întocmite de perso
nalul bibliotecii. Iar pe mesele 
de lectură cartonașe înfipte în 
suporturi de lemn atenționează 
asupra vitezei maxime cu care 
se deplasează diferitele viețui
toare pe pămînt și în apă, asu
pra numărului de locuitori al 
celor mai mari orașe din lume etc.

— Să. știi că tn afară de cele 
trei săli pe care le-ai văzut mai 
avem una cu cărți în limbi stră
in® s-a lăudat apoi, copilăreș
te, călăuza mea Deocamdată eu 
mă duc acolo doar pentru po-

Am constatat la fața locului 
că cititorii mai mari nu veniseră 
Pentru poze. Ajutați de respon
sabila sălii citeau poezii, poves- 
tlri..sau chiar romane în limbi străine. L-am lăsat pe micul 
meu ghid răsfoind ultimul nu
măr din „Pif“ și am căutat-o 
pe directoarea bibliotecii, tova
rășa Fevronia Costache.

— Biblioteca noastră, mi-a 
spus ea, dispune de un fond se
lectat de 22.000 cărți dintre care 
2.000 în limbi străine și de nu
meroasă materiale de referin
ță. materiale d* informare, al-

bums tematice, liste bibliografi
ce întocmite de personalul bi
bliotecii etc. Intenția noastră 
este să răspundem nu numai 
preocupărilor de lectură ale co
piilor ci să le trezim totodată 
interesul pentru activități Varia
te și utile, să le oferim deopo
trivă o bibliotecă și un club. 
Astfel am organizat ore de lec
tură, dimineți de basm, întîlniri 
CU scriitori, audiții muzicale, 
diverse concursuri, expoziții 
personale de desene ale copiilor 
etc. Deși Biblioteca municipală 
pentru _ copii* s-a înființat doar 
în Urmă cu cîteva luni avem de- 
ja 1060 cititori între 3—16 ani 
și sînt sigură că numărul lor va 
crește considerabil".

Sînt de acord cu tovarășa di
rectoare : numărul „cititorilor- 

• copii va crește. Mă faee să 
cred aceasta, entuziasmul și 
perseverența cu care colectivul 
bibliotecii încearcă să înțeleagă 
și să pătrundă gusturile celor 
mici.

MARIA SUCIU

CORESPON-
DENȚÂ 

SPECIALA

D. M.

La saniuș... în plin centrul Bucureștiului.

M p E N T R U TI M P U L DV

PALMARESUL 
PRIMULUI 
FESTIVAL 
CONCURS 

AL FORMAȚIILOR 
STUDENȚEȘTI 

DE MUZICĂ 
UȘOARĂ

Trofeul „Club A" — „Ro
șu și Negru" ; Premiul pen
tru originalitate — „Phoe
nix" ; Premiul pentru sfii ro
mânesc și concepție de spec
tacol — „Olyriipic ’64" ; Pre
miul pentru virtuozitate in
strumentală — „Sideral Mo
dal Quartet" ; mențiune 
pentru melodii de populari- 
țat® ;— „Mondial". Distincții 
individuale : ghitară solo —
Mugur Winkler ; ghîtarâ bas 
— Dan Dimitriu ; baterie — 
Ovidiu Lipan ; orgă — 
Nancy Brandes ; concepție 
muzicală — Liviu Tudan,

■ ■

BATALIA PENTRU ROMA : ru
lează la Patria (orele 9; 13; 16,30; 
20).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează la 
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,45; 21,15), Melodia (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Modern (orele 
8,30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21).

BĂIEȚI IN HAINE DE PIELE : 
rulează la Victoria (orele 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

PRIETEN FARA GRAI : ru
lează la Republica (orele 9,15; 
11,30; 13.45; 16,15; 18,45; 21).

WINNETOU IN VALEA MORȚII ; 
rulează la Luceafărul 
11; 13; 15; 17; 19: 21), 
(orele 8,30; 10,30; 12,30;
19; 21), Favorit (orele 10, 13; 15,30; 
18: 20.30), Flamura (orele 9; 11.15: 
13,30; 16; 18.15; 20.30), Feroviar ta
rele 9; 11; 13,30; 16; 18,15; 20.30).

tNTR-O SEARA UN TREN : ru
lează la Capitol (orele 9,15; 14; 
16,15; 18,45; 21).

LINIȘTE ȘI STRIGAT : rulează 
la Capitol (ora 11,30).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ: rulea- 
ză la Central (orele 9,15; 12; 15;

(orele 9; 
București 
14.30; 17;

18:
12;
15.30; 18; 20,30).

TINEREȚE FĂRĂ BATRINETE: 
rulează la Lumina (orele 9,15— 
15,45 în continuare, 18,15; 20,30).

BALADA PENTRU MAR1UCA : 
rulează la Doina (orele 18.15;
20.30) .

101 DALMAȚIENI : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—21 în con
tinuare).

RĂZBOIUL DOMNITELOR : ru
lează la Excelsior (orele 9; 11,15; 
13.30; 16, 18,15, 20.30), Aurora (o- 
rele 9; 11,15: 13,30; 16; 18.15; 20.30).

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

LUPII ALBI : rulează la înfră
țirea (orele 15.15: 17,45; 20).

CĂLDURĂ: rulează la Buzești 
(orele 15,30; 18; 20,30).

PĂPUȘĂ : rulează la Dacia (li
rele 8,15—20 tn continuare).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la Bu- 
cegi (orele 9; 11,15; 13,30; 18; 18,15;
20.30) , Pacea (orele 15,45; 18; 30,30).

20.45). Floreasca (orele 9.30; 
15; 18; 20,30), Giulești (orele FRAȚII KARAMAZOV : rulează 

la Unirea (orele 15; 19,30),
BERI! ȘI COMISARUL SAN 

ANTONIO : rulează la Lira (ore. 
le 15,30; 18; 20,30), Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15).

CORABIA NEBUNILOR : rulea 
ză la Drumul Sării (orele 15,30; 
19).

MORȚII RAMIN TINERI: ru
lează la Cotrocenl (orele 15,30; 18,
20.30)

IN imparația leului de 
ARGINT : rulează la Volga (ore
le 9—15,45 în continuare; 18,15;
20.30) , Arta (orele 9,15—13,« în 
continuare; 18,15; 20,30).

STELELE DIN EGER: rulează 
la Crîngașl (orele 15.30—19).

SA TRĂIM PlNĂ LUNI: rulea
ză la Viitorul (orele 15.30; 18;
20.30) .

MY FAIR LADY: rulează la 
Gloria (orele 9: 12,30; 16.15; 19,45).

VA PLACE BRAHMS: rulează 
fa Miorița (orele 8,30; 11; 13,30;
16; 18,30; 21), Tomis (orele 9—15,45 
în continuare; 18,15; 20,30).

SEZON MORT: rulează la Mo
lilor (orele 15,30; 19).

VlRlDlANA: rulează la Popu
lar (orele 15,30; 18; 20,30).

ClND SE AUD CLOPOTELE : 
rulează la Munca (orele 16; 13; 20).

LA NORD PRIN NORD-VEST : 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 19)

CONTESA COSEL : rulează la 
Rahova (prele 15,30; 19).

MÎNA CU BRILIANTE : rulează 
la Progresul (orele 15,30: 18; 20,30).

BALTAGUL: rulează la Feren
tari (orele 15,30; 18; 20.15).

RĂZBOI ȘI PACE seria I
II; ‘ ‘
19,30).

-------- ---------  _ șl
rulează la Vitan (orele 15;
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Opera Română: CARMEN - 
ora 19,30; Teatrul National „I. L. 
Caraglale (Sala Comedia): COA
NA CHIRIȚĂ — ora 19; (Sala 
Studio): AL PATRULEA ANO
TIMP — ora 19,30; Teatrul de 
Comedie: OPINIA PUBLICA —

ora 20; Teatral „Lucia Sturdzâ 
Bulandra" (Schitu Măgureanu): 
NEPOTUL LUI RAMEAU — ora 
20.30; (Sala studio): PURICELE 
IN URECHE — ora 20; (Sala Pa
latului): D-ALE CARNAVALU
LUI — ora 15; Teatrul Mic: OFI. 
ȚERUL RECRUTOR — 
Teatrul __ ___ ____ _
Magheru) : OTHELLO — ora 10; 
VIJELIE ÎN ------------ -  - *
SASSAFRAS - 
Studio): ENIG1_____ ________ _
,.M" — ora 20); Teatrul Giulești : 
VISUL UNEI NOPȚI DE IARNA
— ora 15; COMEDIE CU OLTENI
— ora 19,30; Teatrul „Ion Vasiles- 
CU“: ACUL CUMETREI GURTON
— ora 19,30; Teatrul „Ion Crean
gă": POVESTE NETERMINATA
— ora 10; REGELE CERB — ora 
18.30; Teatrul Țăndărică (Calea 
Victoriei): MIU COBIUL — pre
mieră - ora 17; Teatrul „C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy): VARIETĂȚI 
’69 — ora 19,30; (Călea Victoriei): 
NICUȚA... LĂ TĂNASE — ora 
19,30 ; Circul de Stat : RAPSODIE
SUEDEZĂ — ora 15 șl 19,30

ora 20; 
»C. -L._?°țtara“ (B-dul

ÎN "CRENGILE*" DE 
—j ora 19,30; (Sala 
IM^TICA DOAMNA

DIN (OMĂNEMI
— Valoarea economiilor rea

lizate in acest an prin muncă 
patriotică — ne spune tova
rășul Dumitru Lâzâroiu, secre
tar al comitetului orășenesc al 
Uniunii Tineretului comunist 
din ComăneștI — se ridică la 
opt milioane și jumătate de 
Iei pe întregul oraș. Aceasta 
ar însemna peste 450 de lei de 
fiecare locuitor : Iar dacă ne 
referim Ia contribuția pe care 
a adus-o tineretul, ea ar putea 
fi exprimată concis, prfntr-o 
singură cifră : 3 000 000 de lei 
econom-H !... Dar ce reprezintă 
ea 7 3 500 de arbori și arbuști 
ornamentali plantați. 10 ha. de 
teren împădurite, 12 700 m.p. 
construcții de străzi, 33 km. 
de drumuri reparate, întreți
nerea celor aproape 5 ha. de 
spații verzi date în grija ti
neretului... Tot în cursul a- 
cestui an s-a construit în in
cinta stadionului un frumos și 
încăpător strand, au fost a- 
menajate.două baze sportive, 
iar sus pînă pe culmea dealu
lui Goanța, de unde se vede 
ca în palmă tot Comăiieștlnl, 
a fost săpat prin pădure, în 
stincă, un drum ce duce la 
noul loc de agrement care s-a 
creat.

Din primăvară șl pînă acum, 
la sfîrșit de an, în fiecare zl 
pe „șantierele" orașului au 
fost prezenți tineri și tinere 
din organizațiile uteciste de la 
întreprinderea minieră, de la 
C.I.L. Comănești, întreprinde
rea forestieră și din toate 
școlile. Fiecare tînăr, flecare 
utecist s-a simțit dator ca la 
plusul de frumusețe ce se a- 
daugă orașului să fie șl el 
părtaș.

A. BABEANU

MARTI, 23 DECEMBRIE 1969

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Lumea copiilor. Copilăria marilor 
muzicieni. Primii pași făcuți în 
muzică și viață de copiii lui Leo
pold Mozart — Wolfgang și Nan- 

■ r;erL — la Salzburg. Emisiune 
de George Sbârcea • 18,20 Dese, 
ne animate • 18,30 Emisiune eco
nomică • 18,55 Anunțuri — pu
blicitate • 19,00 Telejurnalul de 
seară o 19,20 La volan — emisiu
ne pentru conducătorii auto « 
19,30 Ce știm și ce nu știm despre 
om. Creierul — un organ nefolo
sit 7 « 20,00 Reflector • 20,10 A- 
nunțurl — publicitate • 20,15 Film 
artistic: „Un dolar găurit" —
producție a studiourilor italiene • 
21,50 Teleglob. Itinerar cubanez. 
Cuba — Perla Antilelor • 22,20 
Telejurnalul de noapte • 22.40 
Intermezzo muzical. Recital Hil
da Jerea — Suzana Szoreny q 
23,00 închiderea emisiunii.

COJOCA.RU


4 PREOCUPĂRI MAJORE LA FABRICA !

DE MOBILĂ FOCȘANI:
Parcurgînd traseul utilizării 

Jemnului în cadrul procesului de 
- Producție al Fabricii de mobilă 

din Focșani, cîteva observații se 
impun de la început : această 
materie primă se bucură aici de 
atenția cuvenită, fapt ce rezultă 
din întrebuințarea ei rațională, 
din grija cu care prefabricatele 
sînt stocate sau, mînuite, din 
destinația precisă a oricărui re
per, din ordinea și disciplina 
care domnește în toate compar
timentele unității. Tot în această 
fază preliminară trebuie să fa
cem și o altă remarcă : problema 
economisirii lemnului, 
rii consumului său nu 
privită aici ca o 
căreia trebuie să 
importanța necesară 
tîta timp cît forurile 
o amintesc mereu printre punc
tele principale de pe agenda de 
lucru. Aceasta e de alt
fel una din explicațiile schim
bărilor în bine obținute la acea
stă unitate în 1969 față de anul 
trecut, a realizării angajamentu
lui privind reducerea consumu
rilor specifice încă din august 
prin economisirea unei cantități 
de cherestea de 256 m.c.

— In economisirea materialu
lui lemnos, ne declară Vasile 
Dascălii, inginer șef al platfor
mei industriale din cadrul C.E.J.L. 
Focșani, am apelat la mai mul
te soluții, care în bună parte, 
sînt cunoscute de specialiști: 
eliminarea supradimensionărilor 
încă din faza proiectării, îmbu- 

i nătățirea randamentelor prin a- 
plicarea unei croiri raționale, sau 
înlocuirea materialului lemnos, 
acolo unde e posibil,cu accesorii 
de plastic. Am luat apoi măsuri 
pentru respectarea regimului teh
nologic, a regulilor de manipu
lare și transport interior, pentru 
diminuarea rebuturilor. în apli
carea acestor măsuri o contribu
ție deosebită și-au adus organi
zațiile de masă din întreprinde
re. Am colaborat rodnic cu orga
nizația de sindicat și de U.T.C., 
problema economisirii lemnului 
constituind pentru amîndouă o

a reduce- 
mai este 
chestiune 

i se dea 
doar a- 

superioare

direcție a activității lor perma
nente.

— Acțiunile noastre privind 
economisirea lemnului, ne de
clară Ionel Arghiroiu, președin
tele comitetului sindical, au de
butat prin organizarea împreună 
cu comitetul U.T.C. a unei mese 
rotunde. Baza dezbaterilor au 
constituit-o propunerile salaria- 
ților colectate în niște cutii așe
zate în diferite puncte a sectoa
relor. Au participat ingineri, mai
ștri, muncitori fruntași, condu
cerea întreprinderii. Concluziile 
au fost prezentate comitetului de 
direcție, care a luat hotărîri.

Așa s-a ajuns la înlocuirea

e de apreciat continuitatea efor
turilor lor, faptul că organizația 
U.T.C. a folosit toate prilejurile 
oferite pentki mobilizarea tine
rilor muncitori, maiștri, și ingi
neri în descoperirea de soluții 
practice. Redimensionarea unor 
repere, mînuirea și transportul 
atent al prefabricatelor, înlătura
rea unor defecte ivite pe par
cursul fluxului tehnologic consti
tuie doar cîteva puncte în care 
capacitatea organizatorică a or
ganizației U.T.C. și-a semnalat 
rodnic prezența. E adevărat că 
aceste preocupări nu au fost a- 
proape deloc popularizate. Avînd 
în vedere că abordarea problemei

binatului pentru exploatarea și A 
industrializarea lemnului Foc- ™ 
șani.

— O dată cu creșterea com- A 
binatului, ne-a declarat dînsul, 
s-au ivit alte trei posibilități care 
vor duce la economisirea unor A 
importante cantități de lemn. In w 
primul rînd, în unitățile combi
natului vor putea fi utilizate și 0 
subprodusele ce rezultă din pro
cesul de fabricație de la fabrica 
de mobilă. Acestea vor fi folo- 0 
site la executarea ■ ambalajelor. 
Vom economisi astfel 600 m.c. 
In al doilea rînd, se va putea 0 
face o aprovizionare cu furnire 
la dimensiunile necesare fabrica- 
ției, ceea ce va duce la evitarea 0 
unor pierderi importante. Pînă 
acum, se primeau deseori din par- — 
tea furnizorului furnire umede 0 
ceea ce favoriza apariția rebutu
lui. Cum în prezent furnizorul de 0 
furnir a devenit o unitate a 
combinatului, acest inconvenient 
este practic eliminat. în anul vii- 0

■ 'ligi
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DE LA GRUPĂ
LA ORCmiE,

W DOAR UN SALT ORGANIZATORIC

Reducerea consumului
de masă lemnoasă

• ANGAJAMENTUL ANUAL A FOST REALIZAT ÎNCĂ DIN LUNA AUGUST • ORGANIZAȚIA
U.T.C., PION DE BAZĂ ÎN CADRUL ACESTEI ACȚIUNI • PENTRU 1970 AU SI FOST DEPISTATE 

NOI RESURSE DE REDUCERE A CONSUMURILOR SPECIFICE • EFORTURILE CONTINUA

unor accesorii din lemn cu alte
le din material plastic cum sînt 
butonii trăgători de la o serie de 
sertare, susținătorii de bare de 
la dulapuri, înlocuirea bordurii 
de fag cu furnir aplicat la du
lapul Z 1 etc. Acum se efectuea
ză unele modificări la o mașină 
de îmbinat furnire și astfel, îm- 
bunătățindu-se procesul tehnolo
gic, se vor obține noi economii.

Secretarul comitetului U.T.C., 
ing. Iulian Arsenie, ne introdu
ce în sfera de preocupări a or
ganizației U.T.C., enunțînd ac
țiunile cu tinerii, care au fost în
deosebi orientate spre sporirea 
spiritului lor de răspundere la 
locul de muncă. Fără îndoială,

economisirii lemnului, a reduce
rii consumurilor specifice în ge
neral, are aici un caracter so
bru, de îndatorire curentă și per
manentă, deci fără frigurile și 
sincopele de campanie, poate e 
bine așa.

— în prezent, ne declară ing. 
Iulian Arsenie, împreună cu co
mitetul de sindicat, studiem mo
dul de încadrare a fiecărui sec
tor în limitei^ consumurilor spe
cifice, posibilitățile lor de redu
cerea acestor consumuri. Peste cî
teva zile vom trage concluziile.

Am vrut să cunoaștem, asupra 
posibilității lor de viitor, și păre
rea tovarășului ing. Lucian Ol- 
teanu, direoior general al Com-

A FI SONDOR
Cu o zi înainte de consuma

rea ultimului act al fazei pe 
țară a concursului profesional 
„Trofeul sondorului", în ace
eași sală, Flacăra II din Mo- 
reni, s-a desfășurat o utilă și 
intereasantă consfătuire de lu
cru ce-și propunea la ordinea 
de zi abordarea problemelor 
legate de orientarea profesio
nală, recrutarea și pregătirea 
cadrelor pentru industria pe
trolieră, reliefarea modalită
ților de intervenție a organe- 
Mr și organizațiilor U.T.C. 
pentru ca aportul tinerilor în 
producție să fie maxim. Con
sfătuirea a abordat multiplele 
aspecte ce trebuie avute în 
vedere în scopul ridicării șta
chetei profesionale a tinerilor, 
măririi contribuției lor și a 
organizațiilor U.T.C. din care 
fac parte, la obținerea unei 
eficiente economice superi
oare.

Dar să dăm cuvîntul par- 
ticipanților.

— Consider — spunea ingi
nerul - șef al schelei Momești 
Sebeș, tovarășul Bozgan Po- 
povici Gheorghe — că la ora 
actuală se face încă prea pu
țin în scopul orientării profe
sionale a tinerilor spre indus
tria petrolieră. Plenara C.C. 
al U.T.C din octombrie a.c. 
a indicat ca o sarcină de pri
mă importanță intensificarea 
eforturilor propagandistice ale 
organelor și organizațiilor 
U.T.C îndreptate spre orienta
rea profesională 
către meseriile

profesională, recrutare, pregă
tire — releva tovarășul ingi
ner Grigore Guțu, directorul 
schelei Moreni — mă voi opri 
la cel din urmă enunțat. în 
cadrul școlii profesionale exi
stă, după cum bine știm, cla
se distincte. în unele pregătim 
operatori iar în celelalte son
dori propriu-ziși. De ce aceas
tă diferențiere ? Specificul 
producției petroliere recla
mă muncitori policalificați. 
Or, unde în altă parte decît în 
școală se pot pune temeiurile 
pregătirii policalificate ? Nu 
ar fi oare mai normal ca încă

WSEMHĂRI DE LA
CONSFĂTUIREA

TIHERILOR OIN SCHELELE
PETROLIERE

a tinerilor 
productive. 

Deși de atunci a trecut destul 
timp. revirimentul așteptat are 
încă prea puține puncte de 
sprijin, fapt, ce trebuie neapă
rat să înregistreze o schimbare 
radicală.

— în afara acestui aspect 
real a] lucrurilor — menționa 
tovarășul Aurel Brasov, ing. 
sef adjunct al schelei Cartc- 
iani — aș vrea să atenționez 
Direcția personal si învâtă- 
mînt din cadrul Ministerului 
Petrolului asupra criteriilor 
dună care se face recrutarea 
cadrelor Este, desigur, foarte 
bine că atunci cînd 
năm să pregătim 
schelele noastre de 
muncitori cu 
tă, să ținem 
nostințele lor teoretice, 
vor constitui baza celor 
specialitate. Dar de ce să ui
tăm că meseria de sondor prin 
specificul său cere și o anumi
tă constituție fizică capabilă 
să facă față complexelor și 
dificilelor operații pe care ab
solvenții vor trebui să le exe
cute imediat după, terminarea 
școlii. Consider că în criteriile 
existente privind examenele 
de admitere trebuie inclus șl 
acesta, practica demonstrînd 
că de multe ori absența lui 
are repercusiuni nefavorabile 
atît asupra aceluia ce execută 
munca cît și asupra rezultate
lor înregistrate într-un loc 
sau altul de extracție.

— Urmărind în continuare 
același fir logic : orientare

intentio- 
nentru 

extracție
calificare înal- 

cont de cu
ca re 

de

din acest cadru sâ-1 obișnuim, 
completînd apoi practic, cu o 
gamă întreagă de operații ale 
meseriei ? Știu, există instruc
țiuni și normative care inter
zic, de pildă, unui sondor să 
schimbe, dacă s-a ars, un bec 
la sondă. Este obligat să che
me electricianul... Să nu uităm 
însă că aceste norme au fost 
concepute 
în urmă 
țele nu 
nici

cu 
cînd, 
erau

nivelul de pregătire al 
tinerilor, așa avansat. Dacă 
noi am făcut instrucțiunile, 
tot noi ar trebui să eliminăm 
ce este perimat în ele, să lă
săm loc noului.

— Bineînțeles, remarca to
varășul Gheorghe Miron, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C.. șeful secției econo
mice. Nu trebuie să fim sub
ordonați regulamentelor, ci 
să le folosim atîta timp cît 
ele contribuie la impulsiona
rea activității pe care o desfă
șurăm. Nomenclatorul me
seriilor trebuie să suporte 
modificări. In ultimul timp, 
de pildă, se remarcă tot 
mai mult necesitatea munci
torilor policalificați. Trebuie 
studiate deci posibilitățile 
de retribuire a acestora, ast
fel încît mecanismul cointere
sării materiale să constituie 
în continuare o pîrghie efi
cientă în creșterea randamen
tului fiecărui muncitor, a fie
cărui tînăr.

Consfătuirea 
bleme legate 
în producție a 
profesionale, 
contribuția pe care 
zațiile U.T.C. și-o pot aduce 
în complexul proces de In
tegrare profesională a tineri
lor muncitori, au fost reliefate 
modalitățile prin care la locu
rile lor de muncă uteciștii 
pot să materializeze 
rile îndreptate spre 
zarea sarcinilor ce 
vin. în acest context 
relevată intervenția tovarășu-

destul timp 
nici exigen- 
așa mari și

a abordat pro- 
de practica 

elevilor școlii 
s-a subliniat 

organi-

efortu- 
reali- 
le re- 
merită

cooperatori. Mai mult, vechile 
programe își formulau obiective 
foarte concrete („vom recoman
da încă 5 tineri, de pildă, pen
tru sectorul zootehnic" ; sau 
„vom organiza un schimb de 
experiență între brigăzile x și 
y“) iar actualul program se măr
ginește la o intenție mai mult 
decît generală („vom mobiliza 
tineretul la activitatea de pro
ducție a C.A.P. !“).

Lăudabil, secretara comite
tului comunal subminează cu 
ușurința pe care ți-o dă cu
noașterea în amănunt, la con
cret, părerea unor membri ai 
comitetului pe cooperativă cum 
că în această perioadă prin for
ța împrejurărilor, preocupările 
legate de producție, de partici
parea la muncă nu pot fi decît 
reduse. „Sigur, acum nu se lu
crează în cîmp, dar avem zoo
tehnia, avem îngrășămintele, le
gumicultura ; mai mult de ju
mătate din tineri, aproape 200, 
sînt cuprinși în aceste sectoare, 
și tot acum se rezolvă și califi
carea, cursurile agrozootehnice... 
Și-apoi, adaugă ea amintind lis
tele afișate la Intrarea în sediul 
C.A.P., cu sancțiunile date de 
consiliul de conducere pentru a- 
bateri de la disciplina coopera
tistă, în păstrarea avutului ob
ștesc, cînd e timpul cel mai 
potrivit de discutat, de rezolvat 
asemenea probleme dacă nu a- 
cum, în această perioadă

Atitudinea autocritică lasă să 
înțelegem că comitetul comunal 
își însușește în bună măsură 
vina pentru startul neconclu
dent al comitetelor U.T.C. din 
cele două cooperative. Poate că 
și acesta a amînat intervenția 
gîndindu-se la anunțata instrui
re ce se va face de către ju
deț, dar oricum, nu explicațiile 
contează. Contează intervenția, 
remarcă inginerul C.A.P. Cerne- 
tu, și el membru al comitetului 
comunal. Intervenție care să 
facă ca trecerea de la grupă 
la organizație să însemne în ac
tivitatea uteciștilor din coopera
tivă nu doar un salt de natură 
organizatorică; ci, așa cum e fi
resc, un salt important în con
ținutul activității, în bogăția și 
calitatea acesteia. în eficiența ei, 
în mobilizarea tinerilor la tră
irea și dezvoltarea cooperativei. 
Dar, adăugăm noi, această in
tervenție nu trebuie să se lase 
prea mult așteptată.

GHEORGHINA BĂLĂRIE

tat 100 kg de fier vechi. Atît 
ni se stabilise și cum celelalte 
grupe, de la școală de pildă, nu 
puteau realiza mai mult, nu 
ne-am simțit nici noi îndemnați. 
Iată însă că anul acesta. în a- 
dunarea noastră însumînd pro
punerile uteciștilor, a reieșit că 
putem să ne propunem o cifră 
de cel puțin 16 ori mai mare !“.

In comuna vecină, la Mîrză- 
nești, GHEORGHINA BĂLĂ
RIE ne. oferă argumente din vi
ziunea mai largă, mai cuprin
zătoare a secretarului de comi
tet comunal. Aici sînt două coo
perative agricole, fiecare cu- 
prinzînd cîte două sate. Consti
tuirea organizațiilor pe coopera
tivă, după criteriul 
muncă, l 
re mai fermă spre 
majore. Totodată

(Urmare din pag. I)
Constituiam o grupă a organi
zației pe sat. Aveam noi o oa
recare activitate, dar destul de 
departe de ceea ce ar trebui. 
Motivele ar putea fi multe — 
nu le-am depistat noi chiar pe 
toate nici acum, dar între ele, 
mai obiectiv sau mai subiectiv 
era invocat invariabil — greu
tatea mobilizării. Biroului gru
pei — îi era dificil să mobilize
ze pe toți uteciștii. S-o facă, 
mai ales, operativ și eficace. 
Dacă voi preciza că acești 50 de 
uteciști sîntem răspîndiți în nu 
mai puțin de 8—9 brigăzi e 
oarecum explicabil. Prin consti
tuirea organizației la nivelul u- 
nității situația s-a ameliorat^ în 
bună măsură : în primul rînd 
comitetul cuprinde mai mulți 
membri decît vechiul birou, a- A poi acesta are un sprijin sub- 
stanțial la mobilizarea și antre
narea tinerilor în birourile ce- 

• lor trei grupe constituite după
criteriul locului de producție.

— Asta cam așa e, intervine 
_ președintele cooperativei, STAN 0 PĂDURARU al cărui interes 

pentru munca organizației de 
_ tineret are un suport intim: a fost

tor vom extinde de asemenea în
locuirea cherestelei cu furnir pe 
cart și la un alt produs (como
da Mioara) și vom economisi 
astfel încă 400 m.c. de cherestea.

Iată deci noi posibilități care 
așteaptă a fi fructificate. Desi
gur, mai sînt și altele. Ne gîn- 
dim, de pildă, că la C.E.J.L. din 
Bacău se desfășoară de doi ani de 
zile o acțiune denumită „Din a- — 
ceeași cantitate de materie pri- 0 
mă, mai multe produse". De ce 
unele soluții descoperite la Ba- £ 
cău nu ar fi aplicabile și la Foc
șani ? Pînă în prezent nu există, 
în problema abordată, nici un ” 
contact între aceste două mari 
unități. Poate anul 1970 va fi 0 
mai d-ir-xic în această privință.

10 ani secretar U.T.C. Nu mai 
w departe decît ieri, la cursuri-

Ie agrozootehnice s-a văzut 
schimbarea. Cit s-a străduit ve
chiul birou n-a reușit niciodată 
să mobilizeze 35 de tineri, cum 
a reușit acum comitetul organi
zației.

In sprijinul afirmațiilor se a- 
pelează deocamdată la progra
mul de activități. „Vedeți, co
mentează pe marginea lui 
Gheorghe Putineanu. cînd eram 
cu toții, elevi, funcționari, coo
peratori într-o singură organi
zație comitetul trebuia să impu
nă o medie de exigențe, de ce
rințe. Ceea ce făcea ca nouă ce
lor de la C.A.P. să ni se ceară 
oricum mai puțin decît puteam, 
și-n acțiunile educative și-n ori
care domeniu. Așa, ca un exem
plu, anul trecut noi am colec-

" ' 1 locului de
ne spune ea, orienta- 

problemele 
organizația 

U.T.C. poate colabora mai bine 
cu conducerea cooperativei și, 
lucru foarte important, se poa
te bucura de un sprijin mai di
rect din partea organizației de 
partid.

Numaî că. remarcă ea și nu 
putem să nu-i împărtășim punc
tul de vedere, toate acestea 
sînt avantaje virtuale, sînt a- 
vantaje care nu se fructifică de 
la sine doar prin aplicarea noii 

' structuri, ci trebuie fructificate 
prin eforturi serioase. într-ade- 
văr. Căci urmărind în paralel 
programele de activitate ale 
fostelor organizații sătești, Cer- 
netu și Mîrzănești și cel al no
ului comitet U.T.C. pe coopera
tivă nu poți să nu remarci o 
situație nefirească, chiar dacă ar 
putea exista circumstanțe ate
nuante ale începutului. Astfel, în 
programele celor două organi
zații sătești, deși acestea cu
prindeau deopotrivă și coopera
tori și elevi, și salariați și ca
dre didactice, problemele pro
ducției, problemele partici
pării tinerilor la muncă 
erau parcă mai pregnant pre
zente decît sînt acum în progra
mul organizației care cuprinde 
numai cei 287 de uteciști

GH. GHIDRIGAN

ION CHIRIC

/

(Urmare din pag. I)
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lui inginer Nicolae Roșea, 
rector general al Direcției 
ploatare din Ministerul 
trolului.

— O condiție esențială a 
măririi aportului pe care tine
rii îl pot aduce în producție, 
menționa dînsul, constă, după 
părerea mea, în strîrtgerea le
găturilor dintre conducerile 
administrative ale schelelor 
și organele și organizațiile 
U.T.C. Numai prin realizarea 
acestei simbioze, acționînd 
unit se pot găsi cel mai bine 
modalitățile de dinamizare a 
activității uteciștilor, de valo
rificare a inițiativei lor. Re
pet : corelația comitet de di
recție — comitet U.T.C. tre-
b'uie să existe ca o perma
nență, fiindcă fără ea nu se 
poate întreprinde nimic.! ac
ționînd disparat, rezultatele
sînt minime. Acum, de pildă, 
colaborarea C.C. al U.T.C. cu 
ministerul nostru materializa
tă în concursul profesional 
„Trofeul sondorului1* a dat 
roade, extinderea colaborării, 
sînt convins, le va amplifica.

Raliindu-ne la părerea ex
primată, încheiem, subliniind 
încă o dată importanța consfă
tuirii la care am asistat, carac
terul ei util.

GHEORGHE PUTINEANU

RECUPERAREA
RĂMÎNERILOR

ÎN URMĂ

(Urmare din pag. 1)

sugestii la diferite apeluri ale 
colaboratorilor săi.

— Asupra îndeplinirii indica
torilor de plan, ne declară ingi
nerul Vasile Tudorie, directorul 
întreprinderii I.S.C.L. nu avem 
decît certitudini. Ne străduim a- 
cum să asigurăm îndeplinirea in
tegrală a angajamentelor proprii 
și dacă se poate chiar să le de
pășim. Avem și unele greutăți, 
unele necazuri, dar am luat mă
suri pentru înlăturarea sau dimi
nuarea influenței lor. Colectivul 
întreprinderii a înțeles necesita
tea unor eforturi sporite în aces
te zile așa încît am reușit să in
tensificăm ritmul de lucru în toa
te sectoarele, peste tot instaurîn- 
du-se un climat de efervescență 
prielnică atingerii scopului ur
mărit. Măsurile luate sînt edifi
catoare. S-a acționat în primul 
rînd în direcția folosirii integra
le a capacității de producție. în 
acest sens s-au urmărit ca mași
nile cheie să funcționeze perma
nent în ciuda unor eventuale 
greutăți în sectorul recoacere, 
unde se semnalizează dese ștran
gulări, s-a hotărît să se lucreze 
în trei schimburi și acum și du
minica. De asemenea, s-a mai in
trodus un schimb și în secto
rul bobinare, 
zau rămîneri 
ce realizarea

timent din oțeluri speciale este 
amenințată la mașinile de trefi- 
Iare, s-a instituit o echipă care 
să pregătească producția obți- 
nînd prin aceasta o intensifica
re a ritmului. J?e de altă parte 
s-au luat măsuri pentru sporirea 
asistenței tehnice mai ales în 
schimburile doi și trei stipu- 
lîndu-se, totodată, că oprirea 
producției într-un sector sau al-

pletează tov. director Vasile Tu- 
dorie, acordăm în aceste zile fo
losirii forței de muncă și comba
terii abaterilor de la disciplină. 
Deși de la 1 decembrie se apli
că și la noi noul sistem de sa
larizare s-au mai înregistrat încă 
absențe nemotivate, nerespectări 
ale procesului tehnologic, refu
zuri de sarcini.

Dacă la toate acestea se mai

PE DIAGRAMA
REALIZĂRILOR

unde se semnali- 
în urmă. Deoare- 

planului la un sor-

tul, bineînțeles datorită unor cau
ze tehnice, se va face numai cu 
aprobarea conducerii - întreprin
derii.

Iată deci o parte din măsurile 
luate de conducerea întreprin
derii pentru asigurarea unui bi
lanț cît mai rodnic. Ele sînt pre
cise și diversificate și cum aveam 
să constatăm mai tîrziu, deosebit 
de eficace în intensificarea rit
mului de lucru în secții.

— O atenție deosebită, com

adaugă și pregătirile intense 
pentru producția anului viitor, a- 
vem o imagine clară a complexi
tății problemelor care se ridică 
la ora de față în cadrul susnumi- 
tei întreprinderi. Faptul că ele 
își găsesc o rezolvare pe măsu
ra cerințelor, este un merit al 
conducerii întreprinderii, care în
drumată de comitetul de partid 
și sprijinită de comitetul de sin
dicat, a reușit pînă în momentul

de față, în ciuda unor greutăți, 
să asigure certitudinea îndeplini
rii indicatorilor de plan și a pro
priilor angajamente. Efervescența 
care domnește acum în fiecare 
compartiment al întreprinderii 
este în acest sens grăitoare. în- 
tr-un asemenea climat de emu
lație cu atît mai mult mi se 
pare nefirească abținerea comite
tului U.T.C. de la rezolvarea a- 
cestor multiple probleme.

— Organizația U.T.C. de la 
noi, ne declara inginerul Vasile 
Tudorie, directorul întreprinderii, 
nu a pășit întotdeauna în același 
ritm cu întregul colectiv. Cred că 
aceasta se datorește comitetului 
U.T.C. care nu a sesizat proble
mele de conținut ale întreprin
derii, fiind deficitar și în ce pri
vește spiritul de răspundere și 
inițiativă. Cu părere de rău tre
buie să recunoaștem că aportul 
comitetului U.T.C. este cam... 
subțire.

Afirmațiile tovarășului director 
ne dezvăluie acum și unele cau
ze ale tăcerilor prelungite ivite 
în convorbirea noastră cu secre
tarul comitetului U.T.C. Desigur, 
putem afirma fără teamă de a 
greși că dacă activitatea comite
tului și a organizației U.T.C. ar 
fi arătat așa cum trebuie, une
le sarcini ale întreprinderii ar fi 
fost îndeplinite mai ușor și mai 
din vreme. Acum este cam tîr- 
ziu. Cel puțin pentru anul care 
vine să se tragă învățămintele 
necesare.

I

i
i

i
i

i

ne, recurge la o soluție absolut 
originală. își deschide propria 
pungă și cumpără în numele u- 
zinei, terenul respectiv. Acum 
totul e legal și constructorii 
I.C.M.-ului pot aborda lucrarea.

Ei demarează însă greu. Lipsa 
unei conduceri ferme și-a unei 
asistențe tehnice permanente a 
înregistrat dese „căderi" de ten
siune în activitatea șantierului, 
care a condus în ultimă instan
ță la realizarea în proporție de 
numai 80 la sută a planului pe 
anul acesta.

Șeful șantierului, tovarășul 
inginer Streza, ne contrazice. 
Din punctul de vedere al cons
tructorului, planul se realizează 
sută la sută. „Da, ne spune, to
varășul director Oachiș, pentru 
că ei și-au permis să-și restruc
tureze planul, fără avizul nos
tru".

Notăm în același timp efortu
rile și inițiativa conducerii uzi
nei „Metalul roșu" în recupera
rea rămînerilor în urmă, pe alte 
căi. După epuizarea oricăror 
speranțe, de exemplu, că vor 
putea primi la timp cazanele 
pentru centrala termică de la 
Uzina „Vulcan" din București, 
s-a recurs la improvizarea unei 
centrale mai mici, cu două ca
zane vechi, de împrumut, dar 
care vor satisface, pe deplin pe 
timpul acestei ierni, nevoile de 
căldură în hala nouă. Și dacă 
totuși în această hală, la care 
constructorii mai lucrează așa 
cum arătam, se vor uzina curînd 
piese, e de asemenea, rezultatul 
inițiativei uzinei. „Cînd cei pa
tru pereți au fost de-abia ridi
cați, ne spune tovarășul Pavel 
Moldovan, secretarul comitetu
lui de partid, noi am început 
deja montarea utilajelor. Pentru 
ca această treabă să dureze cît 
mai puțin, organizația U.T.C. 
ne-a ajutat prin mobilizarea ti
nerilor după orele de program, 
la încărcarea și descărcarea u- 
tilajelor, la montarea lor în noul 
spațiu. Acum, chiar dacă cons
tructorii nu s-au retras încă, 
muncitorii noștri vor lucra ală
turi de ei".

țin de beneficiar. Fără să 
garanția că vor putea pro- 
în termen marmura nece- 
s-a susținut ca proiectul 

acestui

Un alt obiectiv principal al 
planului de investiții pe 
1969 al județului Cluj, îl 
constituie hotelul turistic 

„Napoca" cu 300 de locuri, im-

punătoare construcție pe malul 
Someșului, în ambianța Cetățuii 
și a parcului „Victor Babeș". 
Din păcate însă nici constructo
rii întreprinderii județene de 
construcții, nu s-au achitat mai 
bine decît cei ai I.C.M.-ului, la 
Uzina „Metalul roșu", de obli
gațiile lor. Hotelul trebuia dat 
în folosință la 30 noiembrie. 
O.N.T.-ul a și lansat invitațiile 
pentru turiști de a-si petrece &*ci 
revelionul 1970. Dar acum. în 
preajma lui, constructorii mai 
au încă de executat lucrări în 
valoare de peste 500 000 lei. 
Pentru a salva situația, s-a ho
tărît ca unele etaje să fie date 
în folosință pînă la 21 decem
brie, pentru ca, să nu se poată 
spune că angajamentul n-a fost, 
totuși, realizat.

Dar aici, vinovați nu sînt în 
primul rînd constructorii. Efor
turile lor nir pot fi negate. Da
că în doi ani de zile n-au reușit 
totuși să predea un hotel. întîr- 
zierea se explică și prin cauze 
care 
aibă 
cura 
sară,
să prevadă utilizarea 
material deficitar, deși el ar fi 
putut fi înlocuit, fără ca ținuta 
hotelului să sufere. Ba fel s-au 
petrecut lucrurile cu ușile și fe
restrele. Ele au fost comandate 
cooperativei „Lemn și mobilă" 
din localitate, dar comanda de
pășea cap^itatea cooperativei. 
Consiliul municipal n-a inter
venit în rezolvarea situației, și 
lemnăria Respectivă a fost livra
tă cu două luni întîrziere. Fără 
front de lucru, constructorii, în 
special cei de la finisaj au stat 
și ei. Așa stînd lucrurile, invita
ția O.N.T., pentru petrecerea 
revelionului la hotelul „Napo
ca", nu va putea fi onorată, de
cît la... anul.

Dacă, așa cum spuneam, la a- 
ceastă oră a bilanțului general, 
pe cele două șantiere clujene nu 
pot fi trase liniile de totalizare, 
urmează ca eforturile construc
torilor să fie astfel dozate, mă
car acum, în ceasul al 12-lea, 
încît ei să se retragă de pe 
schemele celor două obiective, 
cît mai curînd posibil. Dar nici 
într-un caz, prin concesii la ca
litatea lucrărilor.



Înființarea „Clubului elevilor" 
în fosta Casă de cultură a tine
retului din sectorul V a fost o 
idee fericită. Firma îți evocă un 
univers aparte și sentimentul pe 
care-1 încerci la intrare este o 
ușoară teamă că nu vei ști să te 
integrezi. Ai senzația că vei fi ino
portun, te pregătești să stinghe
rești cit mai puțin și îți lași aca
să pachetul de țigări, de pildă, 
pentru că te-ai surprins de cîteva 
ori aprinzîndu-ți distrat, în focul 
vreunei discuții, o țigară. Și ges
tul, repetat, în incinta unui club 
al elevilor, ia în imaginația ta 
proporția unui sacrilegiu...

Precauție și neliniște inutile. 
Pentru că la ușă portarul nu te 
privește deloc mirat și îți cere, nu. 
legitimația de elev, ci biletul de 
intrare. Pătrunzi deci nestinghe
rit în hol. La mese, cîțiva tineri 
joacă șah. Alții stau rezemați de 
coloane sau privesc la televizor. 
Cei mai mulți așteaptă începerea 
dansului. Dar toți, sau aproape 
toți, fumează cu înverșunarea 
adolescentului care, neștiind ce 
să facă cu mîinile, își aprinde o 
țigară și trage din ea cu rîvnă, 
pentru a convinge. Mai tîrziu, 
tovarășul G. Popp, metodist 
principal, ne furniza explicații: 
„La Clubul elevilor, se organi
zează de fapt, activități și pentru 
elevi și pentru alte categorii de 
tineri. Și joia, sîmbăta și dumi
nica seara, cînd se „dau" baluri, 
afluența tinerilor este mare. în 
aceste seri, elevii nu prea vin și 
prezența lor nici nu este de do
rit, mai ales că uneori au loc, cu 
toată grija noastră de a le apla
na, manifestări huliganice. Bine
înțeles, că în asemenea situații,

REALITATE Șl
INFORMAȚIE CULTURALĂ
IN ARTA PLASTICĂ
Sînt vizibile în multe dintre 

creațiile contemporane con
flicte latente, uneori e 

drept mai dificil de surprins, 
conflicte generate de conștiința 
imposibilității tale-quale la o 
formulă, de a concilia un fond 
cultural existent cu tot ceea ce 
propune cîmpul artei moderne 
ca descoperire demnă de luat 
în considerație. Alături de crea
torii pe care i-am înscrie unei 
tradiții obstinate (Gheorghe 
Iliescu - Câlinești, Geta Cara- 
giu, Ion Grigore și alții) sînt 
și alți artiști la care este evi
dentă înscrierea într-o tradiție 
conciliantă. George Apostu a în
cercat cu „fluturii" săi o conci
liere între legile sculpturii ci
netice ale „mobilurilor" cu o 
tradiție rustică, foarte româ
nească. după cum Hie Pavel 
care creează la o zonă de fron
tieră a artelor (arhitectură, 
sculptură, pictură) construcții 
ascete eliberate de o semnifica
ție imediată, dar tînjitoare 
după albe spații patriarhale, 
pătrunse de un fior mioritic. 
Ion Gheorghiu care pleacă în 
pictura sa de la anumite suges
tii ale artei noastre populare 
creînd imagini de un fantastic 
popular pline de strălucire, den
sitate și fast cromatic. înregis
trează acum mutații sensibile, 
mai evidente în tehnică deocam
dată, dar cu repercusiuni și 
asupra viziunii în ansamblu, 
mutații care-1 fac să dea o altă 
accepție, o altă funcție — în 
direcția abstracțiunii — culorii.

Necesitatea de a distinge în 
' peisajul contemporan direcții 
fertile ne apare așadar ca ex
trem de dificilă. O formulă sau 
alta poate căpăta un ascendent 
de moment asupra celorlalte dar 
care să nu fie prin aceasta nici 
caracteristică și cu atît mai mult 
fertilă pentru evoluția artelor 
în ansamblu. 

prezența elevilor nu numai că nu 
este de dorit, dar ar trebui chiar 
interzisă. Fie și numai pentru 
motivul de a nu învăța, într-un 
club, să fumeze sau să fie im- 
Slicați în scandaluri. Și altele 

e felul acestora...
Ni se pare de-a dreptul stranie 

ÎN CLUBUL ELEVILOR

ACCESUL
ELEVILOR
INTERZIS!

mentalitatea întrevăzută în aceas
tă prezentare a situației. Care va 
să zică, un club al elevilor, de 
care elevii înșiși, în anumite zile, 
trebuie să fie feriți!

Dar ce fel de club este ace
la în care se petrec asemenea 
scene, cum poate fi el numit de- 
cît o casă fără stăpîni ? Și cum 
altfel poate fi calificată decîl to
lerantă atitudinea celor care, răs- 
punzînd, după cum se vede doar 
cu numele, constată pasiv că ele
vii nu trebuie să fie admiși în

Momentul plastic contempo
ran l-am defini ca pe un 
moment precumpănitor 

cultural. Un moment caracteri
zat în primul rînd prin setea de 
informație, prin obsesia — nu 
neapărat întru-n sens negativ — 
a sincronizărilor. Și, fără îndo
ială, de pe urma acestui moment 
arta noastră a avut de cîștigat 
pe linia lărgirii noțiunii de rea
litate mergînd pînă la exploa
tarea unui realism al materiei, 
a solicitat mai intens, uneori 
exclusivist, puterea de invenție 
a artei, a tins către sinteze, fă- 
cînd mai permeabile genurile, 
i-a conferit nu știu ce aer de 
non-conformism, nu știu ce aer 
de intelectualitate, prin progra
mele artistice conținute. Fără 
îndoială această experiență cul
turală ține de o realitate, însă 
trebuie să disociem clar, de o 
realitate a culturii în primul 
rînd, care nu se poate substitui 
realității obiective, fenomenale. 
Uneori viața este văzută prin 
prisma culturii și ea răzbate în 
operă mai mult pentru a susține 
stilul și programul artistic. Nu 
avem de-a face în asemenea ca
zuri cu un mod stilizat de a 
transpune arta, ci de a o per
cepe stilizat, foarte hieratic și 
univoc. Faptul e vizibil, mai 
ales în acele imagini-reportaj 
destul de îndatorate acelei re
zolvări plastice lui Raus
chenberg pe linia preconi
zată de acesta de a „lucra în 
deschizătura dintre artă și via
ță", ignorînd însă că „nici una 
nici alta nu pot fi fabricate". 
Ceea ce la Rauschenberg avea 
într-adevăr fiorul realității fă- 
cînd ca imaginea fotografică 
transpusă pe pînză prin tehnica 
serigrafiei să devină un docu
ment emoționat și caracteristic, 
devine la noi numai prin adop
tarea tehnicii amintite un soi 
de fotomontaj In care subiecte
le neutre afectiv nu respiră 

serile în care au loc acte huliga
nice, în care comportarea celor 
care frecventează clubul lasă 
mult de dorit, ori în care clubul 
este transformat în club pentru 
fumători etc., etc. ? De ce se 
manifestă atîta toleranță, de ce 
se caută atîtea explicații cînd, 

prin activitățile organizate este 
clar că trebuie să se asigure un 
climat corespunzător, iar cei care 
se abat de la normele acestuia 
trebuie să primească riposta cu
venită din partea organizatorilor, 
a conducerii clubului, a activiș
tilor U.T.C., care se îngrijesc, 
nu-i așa, de ceea ce se petrece 
în acest club ? Ni se pare că 
există un soi de cumsecădenie, 
de trecere cu vederea din partea 
unor conducători de cluburi, de 
case de cultură, față de compot- 

viață. Trebuie să se înțelea
gă că orice expresie de artă, 
fie ea figurativă sau ab
stractă, este consecința în 
plan estetic a unei stări de spi
rit colective, a unei mentalități, 
a unei viziuni ca să spunem așa, 
unei filozofii, ca și a unei rea
lități cotidiene plină de amă
nunte semnificative în ultimă 
instanță. Arta este invenție nu
mai în raport cu mijloacele. 
Arta nu poate trăi dintr-o in
venție absolută, debordantă a 
spiritului, nu-și poate ajunge 
sieși, nu se poate hrăni numai 
din ea. Tendințele acestui mo
ment cultural tind să se situeze 
antitetic în raport cu o tradiție 
culturală, deși cel mai adesea 
merg, fără să bănuiască, paralel 
sau practică schimburi de mare 
fertilitate. Fără îndoială, tradi
ția culturală este aceea care pri
mește altoiurile și care definește 
în ultimă instanță și spiritul și 
specificitatea.

Este, apoi, adevărat că și 
formele de artă figurativă care 
se înscriu realității ca și unei 
tradiții culturale se dovedesc vi
guroase, producînd autentice 
creații, în care noul asimilează 
informația dintr-o altă perspec
tivă, creații asupra cărora tre
cem uneori prea grăbiți etiche- 
tîndu-le drept „realiste" și care 
dau cu toate acestea consistență 
peisajului nostru contemporan. 
Arta noastră nu-și poate nega 
cu riscuri insurmontabile, ce 
pot să afecteze însăși structura 
sa, realitatea obiectivă. Reface
rea unei experiențe a artei 
moderne provocată de o anu
me lipsă de informație, prin 
trăirea ei, oricît ar fi de 
„personală" în actul creației, 
într-un mod autodidact nu 
poate influența în adîncime 
evoluția artei, nu poate produce 
opere antologice.

C. R. CONSTANTINESCU

Vase din Rădăuți execu

tate de olarul Constantin 

Colibaba.

© în primul 
n-ar trebui să 

• Ionul literar".
narului, titlul 
nă : „încăpere 

— (mai luxoasă),

rînd emisiunea 
fie numită „Sa- 
Conform dicțio- 
acesta înseam- 
într-o locuință 

• iiuai luxoasa^, destinată pentru
primirea musafirilor... care se 
referă la literatură, care cores- 
punde cerințelor literaturii, în 

.la felul operelor de literatură"
(D.L.R.M. pag. 461, 734). Din a- 9 celași
salon 
mare, 

• ținuți
ir-un __ _____ r
are nici o legătură cu înțelesul

• pe care l-au dat realizatorii e- 
misiunii termenului ca atare, 
deși clădirea televiziunii nu este 
o locuință (cît de luxoasă nu 9 ne privește), adică „o casă, în
căpere unde locuiește sau poa
te locui cineva" (D.L.R.M. pag. 

• 464). Se știe însă, cel puțin 
mulți dintre noi au citit despre 
asta, că „saloanele literare" a- 
parțineau de obicei doamnelor 9 chiar dacă acestea erau soții de 
scriitori. în sfîrșit, pentru a nu 
părea nedrepți, vom căuta să A uităm acest „nume" nefericit 

” care se pare că se reține la fel 
de ușor cum se și uită. Deci, în 

• al doilea rînd, programarea e-
misiunii ; ora tîrzie, aproape 
inaccesibilă, ne face să cre
dem că unii tovarăși de la te
leviziune mai cred încă o enor-

tarea unora din cei care trec pra
gul acestor lăcașe de cultură. 
Tolerarea de care vorbim, nu 
poate fi admisă, cu atît mai mull 
cu cît din existența ei se poate 
deduce chiar părerea pe care cei 
care conduc și răspund de activi
tatea acestor săli de cultură o au 
despre propria lor instituție 
Cine nu-și respectă propria casă 
e ușor de închipuit că nu va 
pretinde cu prea mare exigență 
respectul din partea altora. In 
realitate, acești factori responsa
bili — firește, alături de toți ti
nerii care le calcă pragul — 
sînt datori să instaureze în 
sălile culturale, oriunde și oricare 
ar fi ele, un climat al cărui semn 
distinctiv să fie respectul față 
de această instituție, conștiința că 
aici nu se poate intra oricum, în 
orice ținută și cu atît mai puțin 
fiecare poate să-și permită să se A 
poarte ca pe maidan. Iată ce ”
mobiluri trebuie să stea 
muncii acelora care 
activiști culturali.

Pentru a discuta și

la baza 
se numesc (^J-

,i din aii 
punct de vedere situația de la 9 
clubul elevilor, să urmărim, to
tuși, succint, ce fel de activități 
se organizează aici.

Agenda manifestărilor pentru 
și cu elevii lasă să se întrevadă 
potențe care, din păcate, nu s-au 
concretizat la maximum. Activi
tatea de club suferă de monoto- a 

, nie și simplism : jocuri de șah, 9 
audiții muzicale, tenis. Mai sînt 
și vizionările la televizor, cărora 
li se spune ba telematineu, ba 
teleenciclopedie, probabil din ne
voia de a se crea impresia de A 
bogăție și varietate. Activitatea ” 
cultural-artistică se mișcă și ea 
într-un spațiu restrîns ; două for- A 
mâții de balet, o formație de w 
dansuri populare și un grup vo
cal. Realitatea este că cei 
care vin aici n-au sentimentul 
că sînt considerați invitați ori 
participanți la o activitate bine 9 
gîndită și atent organizată ci sim
pli trecători intrați din întîmpla- 
re într-un loc în care sînt ignorați. 9 
Pe de altă parte, este adevărat și 
faptul că acest local nu este toc- — 
mai potrivit pentru desfășurarea 9 
unei activități de autentic club 
pentru elevi. In primul rînd, lip
sa de funcționalitate. O sală de* 
festivități și două camere nu 
permit desfășurarea unor acțiuni A 
prea diverse. Unde pot ființa 
cercuri variate, care să răspundă 
tuturor solicitărilor și gusturilor ? A 
Apoi, localul este periferic. O oră, 
cît pierde un elev pentru a ajun
ge la acest club, este prea mult și 9 
risipa de timp poate avea urmări 
în pregătirea profesională. Dis
tanța nu este însă cel mai mare 
neajuns. Majoritatea elevelor cu 
care am stat de vorbă ne-au spus 
că se tem să vină neînsoțite, 9 
pentru că nu de puține ori au 
fost acostate pe străzile acestui _ 
cartier lăturalnic. 9

Fără îndoială că acestea sînt 
argumente care nu pot fi trecute — 
cu vederea. Asupra lor factorii 9 
responsabili trebuie să mediteze, 
alegînd o soluție optimă. Nu mai 
insistăm asupra faptului că atunci 
cînd casele de cultură bucurește- 
ne au fost profilate, 
ment favorabil unei 
judicioase a locului 
constituie un club 
pînă la găsirea unui local mai 
potrivit, acesta de acum trebuie 
însă utilizat cum se cuvine.

Copilăria traumatizată de 
război, temă care aparține și fil
mului „Baladă pentru Măriuca", 
e foarte des întîlnită în cinema
tografia ultimilor ani. O listă de 
titluri în acest sens ar cuprinde 
foarte multe reușite, chiar dacă 
în ea 
veche 
noștri :

Discutînd despre filmul regi
zorilor Titel Constantinescu 
Constantin

£ absolvenți 
debutează
Măriuca"), 

™ apel la

era un mo- 
alegeri mai 
ce urma să 
al elevilor ;

n-ar fi inclusă și o mai 
încercare a cineaștilor 

„Vară romantică"...

Și
Neagu, (proaspeți 

ai I.A.T.C.-ului care 
cu „Baladă pentru 
nu vrem să facem 

istoriografia cinemato-SABIN BORCAN

Foto: RADU MIRCEA-Cluj

• CRONICI « CRONICI • CRONICI • CRONICI *
mitate : că scriitorii sînt toț! 
noctambuli și că deci, cititorii 
(în cazul de față telespectato
rii ?), care vor să-i cunoască, 
să-i asculte vor să fie și ei noc
tambuli, uitînd că vor trebui 
să se scoale dimineața pentru 
a munci ; sau că emisiunea a- 
ceasta este atît de minunată 
încît ne amintește de Olimpiadă, 
ori de campionatul mondial 
de hochei și deci ne ține trezi 
chiar împotriva voinței noas
tre. Oricîtă bunăvoință ai vrea

dicționar mai aflăm că 
mai este și „o cameră 
cu paturi, în care sînt 
și îngrijiți bolnavii în- 
spital“, dar aceasta nu

INTRA LUNA PE
FEREASTRĂ di)

de IULIAN
să ai, este greu să-ți închipui 
că telespectatorul obișnuit, după 
o zi de muncă, la sfîrșitul u- 
nei teleseri, în jurul OREI 23 
va mai avea capacitatea de a ’ 
se concentra pentru a urmări 
exegezele lui Vladimir Streinu, 
confidențele de la masa de lu
cru ale lui Marin Preda, poan
tele și adevărurile spuse de A- 
drian Păunescu, angajamente
le editorilor, intervențiile lui 
C. Crișan sau comentariile cri
tice ale lui L. Grăsoiu. In al 
treilea rînd, conceperea acestei 
emisiuni (deși ultima a ieșit 
puțin din tiparele obișnuite) mi 
se pare a fi greșită, deoarece 
are ca punct de plecare un ar- 

grafului și luăm ca punct de 
plecare doar declarația autorilor 
lui : „Am vrut ca filtnul nostru 
să fie o legănare lentă de horă 
a unor eroi desprinși parcă din 
balade, într-un peisaj de dum
brăvi și coline în care bucuria și 
durerea îi înlănțuie »pe oameni 
cu arborii și păsările ' deopotrivă 
în același vis al dragostei de 
țară".

Dar intenția de realizare a 
unui asemenea film-baladă, măr
turisită și în titlu, nu este, din 
păcate, împlinită. E desigur me
rituoasă atenția cineaștilor pen
tru o temă atît de generoasă 
cum este patriotismul și pentru 

„BALADĂ
PENTRU 

MĂRIUCA"
un subiect ce include unul din 
momentele importante ale isto
riei noastre: Mărășești 1917. 
Insă acest subiect capabil să dea 
relief artistic și permanență te
mei amintite este lipsit, în film, 
de acea forță emoțională care să 
ducă de la eveniment la semni
ficația lui.

Scenariul (Călin Gruia în cola
borare cu Titel Constantinescu) 
e prea „subțire", datele lui, nor
male pentru un scurt metraj, au 
fost dilatate nepermis de mult, 
filmul devenind monoton prin- 
tr-o aglomerare de secvențe, din
tre care cele de „vis" primează. 
E drept că autorii au și mizat în
tr-un, fel pe asta : „Un film de 
mici poeme. Uneori, o monoto
nie voită, ca și cum am fi vrut

A COPERĂMÎNTUL
ANONIMA TUL UI

(Urmare din pag. I)

de „cult al începătorilor" a luat 
■ naștere și o vreme bună nu s-au 
făcut distincțiile necesare între 
un nou venit și un autor aflat 
la al doilea sau al treilea volum. 
Dulcea confuzie de tratament 
critic — ducînd și la o confuzie 
de valori — a fost sporită, fatal, 
prin stilul defectuos de mun
că al editurilor, unde re
dactorul de carte — teoretic, 
omul cel mai autorizat pro
fesional și instituțional să hotă
rască soarta unui manuscris de
pus — a fost transformat într-un 
funcționar anonim, lipsit de res
ponsabilitate și lesne de mane
vrat. Este, de aceea, de așteptat 
ca recenta acțiune de reorgani
zare a editurilor să repună redac
torul de carte în drepturile sale 
firești și, totodată, să asigure o 
selecție riguroasă a celor inves
tiți cu o asemenea mare răs
pundere.

Hotărîtor, pentru debutanți, 
este „tratamentul" critic, însă a- 
plicat încă din faza incipientă, 
critica debutanților se exercită 
nu doar asupra volumelor apă
rute ci, într-o măsură decisivă, 
mult înaintea actului editorial. 
Revistele publică necontenit 

gument de cantitate (foarte 
bun pentru același referat). Am 
mai scris : sînt prea mulți cei 
care trebuie și vor să vorbească, 
de fiecare dată privind o masă 
rotundă strivită de minutar am 
avut impresia că asist la un meci 
de rugby, că văd „o grămadă". 
Nu poate fi vorba de ce a spus 
cutare și cutare, ci de ce ar fi 
vrut să spună. De exemplu : A- 
drian Păunescu s-a sufocat pur 
și simplu între două interviuri, 
și acelea luate din avion, Mihai

NEACȘU
Ungheanu, invitat altădată, mai 
înțelept, a tăcut, a renunțat, 
să-i fie televizată o idee pe care 
oricum n-ar fi avut cum s-o 
argumenteze în secundele ace
lea. Alți invitați caută să se 
descurce spunînd banalități, 
alții „transcendentalizează" te
ma, în noapte. Oricum, din cau
za crizei de timp a acestei e- 
misiuni, toată lumea se gră
bește să fie de acord, cum rar 
se întîmplă în realitate printre 
literați. Pare că rîsetele și 
buna-dispoziție în general sînt 
mai importante decît transmi
terea unor idei care s-ar fi re
ferit la literatură și numai ast
fel îi poți vedea siamezi pe cei 

să uităm să descriem un lucru 
trist și l-am lăsat conștient să 
curgă mai departe sperînd în 
izbucnirea unei clipe de bucu
rie...".

Micile poeme sînt în majorita
te în afara filmului, simple exer
ciții de călofilie : un cal alb plu
tind la nesfîrșit pe ulițele satului 
părăsit, luminat în noapte de 
explozii, sau goana eroinei în
tr-o pădure, își pierd prin repe
tare orice „utilitate". La fel și 
secvența, de vis, în care Măriu
ca purtînd în mînă medalia obți
nută de bunic în luptele cu tur
cii în 1877, e primită „la oraș, 
la școală" de o ciudată asistență, 

într-un cadru burlesc în sunetele 
unui vals sentimental cîntat de o 
fanfară.

Temîndu-se de simplitatea su
biectului : o fetiță ajută armata 
română, transmițînd telefonic 
date despre mișcările inamicului, 
operațiune în care își pierde via
ța, realizatorii — cu o grabă, cu 
un „mult" specific debutului — 
adaugă mereu, dorind să, obțină 
altceva decît le oferea scenariul. 
Cum nu orice versificație e poe
zie, tot așa nici orice secvență 
în care eroii —■ printr-un efect 
tehnic — apar plutind într-o lu
mină irizată, conferă ton și aer de 
baladă.

Se poate observa totuși felul 
în care s-a reușit autenticitatea 
satului românesc și — surprinză

„nume noi", dar sînt puține pro
ducțiile care justifică, prin calita
tea lor, trimiterea la tipar. Lipsa 
de discemămînt este îngăduită, în 
primul rînd. de faptul că nimeni 
nu girează — punîndu-și, așadar, 
în joc autoritatea — lansarea unui 
începător. Sub acoperămîntul ge
neros al anonimatului se practică 
pe scară largă un fel de filantro
pie literară pe care nimeni mi o 
poate justifica. Să fie oare întîm- 
plător că tocmai debutanții care 
ocolesc, sub raport editorial, co
lecția „Luceafărul", anume înte
meiată, (unde examenul critic este 
măcar presupus, și unde se face 
o succintă prezentare a autorilor) 
dau și cel mai mare procent de 
manufactură ?! Să fie oare un 
simplu -accident că anul trecut cel 
mai bun debut în poezie — este 
vorba de Virgil Mazilescu — a a- 
părut în această colecție, pe ne- 
merit ignorată din ce în ce mai 
mult ? Și că, anul acesta, colecția 
„Luceafărul" n-a cuprins decît cel 
mult jumătate din numărul total 
al debuturilor ?!

Lipsește nemotivat, din revistele 
literare, o „cronică a debutanți- 
lor“, care să fie susținută cu apli
cație și pătrundere (fe un bun cri
tic. Spațiul debutanților este unul 
aparte, „articolul critic despre 

care s-au distins, s-au făcut cu- 
noscuți tocmai prin originalita
tea gîndirii, prin personalitatea 
lor artistică. Și cît de actuală 
este emisiunea, cît de vie ? Se 
știe că s-a reorganizat furțdajȘjL 
mental editarea cărții. Ce a 
flat telespectatorul după asta, 
deși în emisiune au apărut edi
tori sau foști editori ca Ion Ma
rinescu, Vladimir Streinu, Sorin 
Mărculescu, Liviu Călin ? Că ar 
trebui să se renunțe la colecția 
„Luceafărul", ori eă vor apare 
cărțile x, 4. 2 (ca în buletinul 
de cărți noi) etc. Ce să mai 
spunem de faptul că este anun
țată o carte și filmată alta (u- 
neori și dedicațiile) ! Să fim bine 
înțeleși : este o mare, imensă 
responsabilitate să concepi o 
revistă literară a televiziunii, 
pentru că, raportată la tirajele 
revistelor literare ale Uniunii 
Scriitorilor, aceasta are un ti
raj imens. Este citită, văzută și 
ascultată (programată bine) de 
sute de mii de oameni. Are o 
forță de influențare uriașă. 
Poate interesa enorm, dar fă
cută prost poate dezinteresa. Cu 
un spațiu de timp mai mare, 
programată la o oră bine gîndi
tă, concepută calitativ, pe struc
tura unei reviste literare, emi
siunea poate fi un succes de 
prestigiu al televiziunii. Deo
camdată nu e. Cum ar trebui 
să fie ? în primul rînd înlătu- 
rînd ceea ce nu ar trebui să 
fie și după aceea rugîndu-1 pe 
Tudor Vornicu să cedeze din 
„Realitatea ilustrată", filmul 
lui Becket, recitalul Villon, 
ideile poetului Romulus Vul- 
pescu... Cam așa. Nu de altce
va, dar într-o vreme emisiu
nea de duminică lua și ea din 
alte emisiuni. N-ar fi rău să se 
petreacă și invers.

tor la o primă creație — buna 
realizare a scenelor de masă, di
rijarea figuranților, spre exem
plu, în secvența plecării în be
jenie a sătenilor alungați de pîr- 
jolul războiului. De asemenea, 
„ghidarea" interpretei rolului 
principal, Brîndușa Hudescu, 
care a fost ferită de acea non
șalanță cabotină specifică inter- 
preților copii.

Dacă rămîne o chestiune su
biectivă de interpretare, — între 
semi-succes și semi-eșec — orice 
film a cărui rotunjime estetică e 
imperfectă, inclinăm să inclu
dem „Balada pentru Măriuca" 
în categoria semi-succeselor.

TUDOR STĂNESCU

începători se scrie altfel decît cel 
asupra publiciștilor cunoscuți, în
cît se poate vorbi de două critici, 
măcar metodologic" — zicea G. 
Călinescu într-o rău înțeleasă, de 
obicei, „Cronică a optimistului". 
Marele critic cerea, pentru debu
tanți, tact pedagogic și, mai cu 
seamă, păstrarea unei bune mă
suri în aprecieri („Nu exaltați, 
fără temei, un începător, dar mai 
ales nu-l ridiculizați"), dar prin a- 
ceasta făcea o netă distincție intre 
un autor aflat la început de drum 
și un „consacrat". Că p vreme a- 
ceastă demarcație n-a fost luată 
în seamă, că s-a acordat — din 
pricinile arătate — o excesivă a- 
tenție începătorilor, se vede cu re
peziciune din nemulțumirea de 
azi, concretizată în așa-zisa „pro
blemă a debutanților". Există 
însă primejdia de a se cădea în 
cealaltă latură, deoarece un 
exclusivism generează întotdeauna 
alt exclusivism, deosebirea nefiind 
decît de sens. O rațională politică 
redacțională și editorială, precum 
și exercitarea unui adecvat trata
ment critic pot duce, în scurtă 
vreme, la ștergerea din registrul 
„problemelor" a chestiunii debu
tanților.



prnind generalizarea experimentării noului sistem de salarizare 
și. majorarea salariilor in întreprinderile constructoare de mașini •
Pe baza rezultatelor pozitive 

obținute în urma experimentării 
noului sistem de salarizare în
tr-un număr de întreprinderi re
prezentative, Consiliul de Miniș
tri a aprobat, printr-o hotărîre, 
generalizarea experimentării nou. 
lui sistem de salarizare și majo
rarea salariilor cu începere de la 
1 ianuarie 1970 în toate între
prinderile din ramura construc
toare de mașini.

Conform prevederilor hotărîrii, 
salariile muncitorilor, inginerilor, 
economiștilor, tehnicienilor și 
funcționarilor din această ramură 
vor fi majorate în medie cu 9,2 
la suta • împreună cu majorarea 
salariilor mici făcută în 1967 se 
asigură pe ansamblu o creștere 
de 9,8 la suta. De aceste creșteri 
ale salariilor beneficiază peste 
460 000 de salariați ale căror ve
nituri anuale vor fi cu aproxima
tiv 830 milioane lei mai mari față 
de cele realizate înainte de 1 au
gust 1967.

Aplicarea noului sistem de sa
larizare asigură și în construcțiile 
de mașini, ca și în celelalte ra
muri industriale, o legătură mai 
strînsă între rezultatele cantita
tive și calitative ale fiecărei în
treprinderi și cîștigurile muncito
rilor, inginerilor, economiștilor, 
tehnicienilor și funcționarilor. în 
același timp, se realizează o co- 
rerație directă între salariu și 
răspunderea în muncă, stabilin- 
cl: ■ în acest sens sarcini pre-
cis-e pentru fiecare meserie și 
funcție în parte. Noile salarii 
sînt corelate cu norme tehnice 
care reflectă atît pentru lucrul

Comunicatul Comisiei electorale centrale
privind alegerea unui deputat 
in Marea Adunare Națională

în ziua de 21 decembrie 1969 
a avut loc alegerea pentru locul 
de deputat în Marea Adunare 
Națională în circumscripția elec
torală nr. 11 „Parcul Libertății" 
din municipiul București, secto
rul V’. I

Comisia Electorală Centrală a 
verificat lucrările Comisiei elec
torale de circumscripție și ale 
comisiilor secțiilor de votare și 
a constatat că alegerea s-a des
fășurat în conformitate cu dispo-

< ■  •  

Premiile și mențiunile „FESTIVALULUI •
NAȚIONAL DE TEATRU 1969“

Juriul „Festivalului național de teatru 1969“ a atribuit ur-
mătoarele premii și mențiuni

I. PREMII DE ONOARE 
pentru realizări deosebite și 
contribuție strălucită adusă la 
reușita spectacolelor din cadrul 
Festivalului : Radu Beligan, ar
tist al poporului, pentru inter
pretarea rolului Don din piesa 
„Transplantarea inimii necu
noscute" de Al. Mirodan, la 
Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" ; Natașa Alexandra, ar
tistă emerită, pentru interpre
tarea roiului Amelia Pușcașu 
din piesa „Al patrulea anotimp" 
de Horia Lovinescu, la Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" ; 
Marcela Rusu, artistă emerită, 
pentru interpretarea rolului A- 
lexandrina Dan din piesa „Tra
vesti" de Aurel Baranga, la Tea
trul Național „I. L. Caragiale" { 
Irina Răchițeanu-Șirianu, artis
tă emerită, pentru Interpreta
rea recitalului „De viață, de 
dragoste, de moarte" Ia Tea
trul Mic ; Carmen Stănescu, ar
tistă emerită, pentru interpre
tarea rolului Nina Elefterescu, 
din piesa „Al patrulea anotimp" 
de Horia Lovinescu, la Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" ; Ot
mar Strasser, artist emerit, pen
tru interpretarea rolului Triec- 
sik din piesa „Procesul Horia" 
de Al. Voitin, la Teatrul Ger
man de Stat din Timișoara ț 
Horea Popescu, artist emerit, 
pentru regia spectacolului 
„Coana Chirița". la Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" ; Moni 
Ghelerter, maistru emerit al ar
tei. pentru regia spectacolului

"țansplaritarea inimii necunos
cute" de Al. Mirodan, la Teatrul 
..Lucia Sturdza Bulandra" ■ 
Dan Nasta. artist emerit, pen
tru regia spectacolelor „Croito
rii cei mari din Valahia" de AI. 
Popescu, la Teatrul de Stat din 
Sibiu, și „Anonimul" de Ion O- 
mescu. la Teatrul „C. 1. Notta- 
ra“.

II PREMIUL PENTRU CEL 
MAI BUN SPECTACOL AL FE
STIVALULUI : „Coana Chirița" 
de Tudor Mușatescu după Va
sile Alecsandri, în regia lui Ho
rea Popescu, la Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale"

PREMIUL SPECIAL PENTRU 
CEL MAI BUN SPECTACOL 
CU O PIESA DE ACTUALITA
TE : „Acești îngeri triști" de D. 
R. Popescu. în regia lui Eugen 
Meercus. la Teatrul de Stat din 
Tg. Mureș — secția română.

MENȚIUNE SPECIALA A 
JURIULUI : Spectacolul pentru 
copii cu piesa „Poveste neter
minată" de Al. Popovici în re
gia lui. Ton Cojar, la Teatrul 
„Ion Creangă".

PREMII PENTRU REGIE: 
Dinu Cernescu pentru regia 

în acord cît și pentru cel în re
gie Intr-o măsură mai justă 
timpul necesar pentru realizarea 
lucrărilor. în concordanță cu do
tarea tehnico-materială și cu 
condițiile organizatorice create 
ale locului de muncă.

Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri acordă comitetelor de di- 
tecție ale unităților dreptul de a 
încadra lucrările din aceeași ca
tegorie, executate în acord, în 
tarife diferențiate de salarizare 
in funcție de complexitatea lor și 
de cerințele de calificare ale ce
lor ce le execută. în acest fel 
pentru aceeași lucrare se asigu
ră o remunerare egală tuturor 
celor ce o realizează.

Aplicarea noii salarizări se face 
în condițiile îmbunătățirii grupă
rii întreprinderilor pe rețele de 
salarizare care țin mai bine sea
ma de diversitatea producției și 
de tehnicitatea necesară pentru 
executarea produselor.

Muncitorii care lucrează*. Ia 
mașini-unelte de mare gabarit și 
execută lucrări de complexitate 
deosebită, cei din turnătorii, for
je, cazangerii și din alte locuri 
de muncă cu condiții mai dificile, 
vor beneficia de salarii tarifare 
mai mari cu 5 pînă la 15 la sută 
fața de muncitorii încadrați în 
aceleași categorii, dar care lucrea
ză în condiții obișnuite. De ace
leași avantaje se bucură și mun
citorii care lucrează la locuri de 
muncă la care se cere o califi
care deosebită din unitățile de 
electronică și automatizare — 
sectoare de activitate care în e- 
tapa actuală prezintă o mare im-

zițiile Legii nr. 28/1966 cu pri
vire la alegerea deputaților în 
Marea Adunare Națională și în 
consiliile populare.

Candidatul Dumitru Joița, pro
pus de Frontul Unității Socialis
te, a întrunit 99,97 la sută din 
numărul total al voturilor expri
mate de alegători.

Lucrările referitoare la această 
alegere au fost transmise Comi
siei de validare a Marii Adunări 
Naționale.

spectacolului cu piesa „Absen
ța" de Iosif Naghiu la Teatrul 
Giulești ; — Sorana Coroamă 
pentru regia spectacolului cu 
piesa „Săgetătorul" de Ion O- 
mescu la Teatrul Național „V. 
Alecsapdri" din Iași.

MENȚIUNE PENTRU DEBUT 
IN REGIE : Magda Bordeianu 
pentru regia spectacolului cu 
piesa „Cronica personală a lui 
Laonic" de Paul Cornel Chitic, 
Ia Teatrul Tineretului din Pia
tra Neamț.

MENȚIUNI PENTRU SCENO
GRAFIE : Ștefan Hablinschi, 
pentru scenografia spectacolelor 
„Maria 1714“ de Ilie Păunescu, 
la Teatrul Mic, și „Poveste neter
minată" de Al. Popovici, la Tea
trul „Ion Creangă" ; Radu Bo- 
ruzescu pentru decorul specta
colului „Coana Chirița" de Tu
dor Mușatescu după Vasile A- 
lecsandri, la Teatrul Național 
„I. L. Caragiale".

MENȚIUNE PENTRU DE
BUT ÎN SCENOGRAFIE : So
rin Haber pentru scenografia 
spectacolului cu piesa „Oedip 
salvat" de Radu Stanca la Tea
trul „Matei Millo" din Timișoara.

PREMII PENTRU INTERPRE
TARE : Olga Tudorache pentru 
interpretarea rolurilor Vitoria 
Lipan din spectacolul „Baltagul" 
după Mihail Sadoveanu și Maria 
din spectacolul cu piesa „Maria 
1714“ de Ilie Păunescu. la Tea
trul Mic ; G. Ionescu-Gion pen
tru interpretarea rolului Marc 
din spectacolul cu piesa „Absen
ța" de Iosif Naghiu la Teatrul 
Giulești.

PREMIILE ASOCIAȚIEI OA
MENILOR DE ARTĂ DIN IN
STITUȚIILE TEATRALE ȘI 
MUZICALE PENTRU CEL MAI 
BUN RECITAL : Tudor Gheor- 
ghe, actor la Teatrul Național 
Craiova pentru recitalul „Menes
trel la curțile dorului" ; Varga 
Vilmos, actor la Teatrul de Stat 
Oradea — secția maghiară — 
pentru recitalul „Baladă parti
culară".

MENȚIUNI PENTRU INTER
PRETARE : Cornel Coman pen
tru rolul Horia din spectacolul 
cu piesa „Urme pe zăpadă" de 
Paul Everac, la Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra"! Csiki Andrăs 
pentru rolul Paul Cristodoru din 
spectacolul cu piesa „Al patrulea 
anotimp" de Horia Lovinescu, la 
Teatrul de Nord din Satu Mare 
— secția maghiară | Ion Fîscu- 
teanu pentru rolul Ion din spec
tacolul cu piesa „Acești îngeri 
triști" de D. R. Popescu, la Tea
trul de Stat Tg. Mureș — secția 
română ț Ileana Stana Ion eseu 
pentru rolul Chiralina din spec
tacolul cu piesa „Coana Chirița" 
de Tudog Mușațeș£U după Vasile

portanță pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale.

Constructorii de mașini, ca și 
ceilalți salariați din ramurile 
în care se aplică noul sis- £ 
tem de salarizare beneficia
ză pe lîngă salariile tarifare 
majorate și de sporuri pentru ve
chime neîntreruptă în aceeași 
unitate, de premii anuale etc. De 
asemenea, ei beneficiază în con
tinuare de unele sporuri cum ar 
fi cel pentru orele lucrate în 
timpul nopții, pentru conducerea 
unor formații de lucru, pentru 
condiții vătămătoare de muncă 
etc.

Introducerea noului sistem de 
salarizare și majorarea salariilor A 
va constitui pentru constructorii ™ 
de mașini un puternic stimulent 
în munca pentru înfăptuirea pre. A 
vederilor cincinalului și a sarci-v 
nilor trasate de cel de-al X-lea 
Congres al partidului privind A 
dezvoltarea acestei importante 
ramuri industriale. El va repre
zenta, în același timp, un factor 0 
mobilizator pentru sporirea pro
ductivității muncii și a eficacității 
economice, diversificarea produc. 
ției de mașini și utilaje, asimila
rea de noi produse de înaltă teh- 
nicitate, cu consumuri specifice 
reduse, pentru creșterea contri
buției acestei ramuri de o deose
bită însemnătate la dotarea teh- 
nică a economiei, la lărgirea ga
mei de produse destinate expor- 
tului și la ridicarea competitivi- 0 
tații acestora pe piața internațio
nală. —

(Agerpres)

• LUNI LA AMIAZĂ a so
sit în Capitală delegația Ministe
rului Educației Naționale din 
Cuba, condusă de Ruiz Aristides, 
reprezentant al ministrului, care, 
la invitația Ministerului învăță- 
mîntului, va face o vizită de stu
dii și documentare în țara noas
tră. Oaspeții cubanezi vor avea 
prilejul să cunoască instituții de 
învățămînt superior, licee, între
prinderi de material didactic din 
București și Brașov, cluburi și 
case de cultură ale tineretului și 
studenților.

o LUNI LA AMIAZĂ ă pără
sit Capitala, plecînd spre patrie, 
delegația Consiliului unional al 
asociațiilor tehnico-științifice din 
U.R.S.S., condusă de N. N. Grri- 
țenko, vicepreședinte al Consiliu
lui, care, la invitația Consiliului 
Național al Inginerilor și Tehni
cienilor, a făcut o vizită în țara 
noastră.

Alecsandri la Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" ; Marin Moraru 
pentru rolul Socrate din specta
colul cu piesa „Transplantarea 
inimii necunoscute" de Al. Miro- 
dan, la Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" ; Anca Neculce-Maxi- 
milian pentru rolul Silvia din 
spectacolul cu piesa „Acești în
geri triști" de D. R. Popescu, la 
Teatrul de Stat din Tg. Mureș — 
secția română ; Draga Olteanu 
pentru rolul Coana Chirița din 
spectacolul cu piesa „Coana Chi
rița" de Tudor Mușatescu după 
Vasile Alecsandri, la Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" ; Sebas
tian Papaiani pentru , rolul Voe- 
vodul Basarab din spectacolul cu 
piesa „Croitorii cei mari din Va- 
lahia" de Al. Popescu; la Teatrul 
de Stat din Sibiu — secția ro
mână ; Hans Baumert-Pomarius 
pentru rolul Horia din spectaco
lul cu piesa „Procesul Horia" de 
Al. Voitin, la Teatrul German de 
Stat din Timișoara ; Mano Rip- 
pel pentru rolul Nea Costică dip 
spectacolul cu piesa „Răzbuna
rea sufleurului" de V. I. Popa, la 
Teatrul Evreiesc de Stat Bucu
rești ; Teofil Vîlcu pentru rolul 
Duca Vodă din spectacolul cu 
piesa „Săgetătorul" de Ion O- 
mescu, la Teatrul I 
„V. Alecsandri" din Iași.

BUCAREST?
(Urmare din pag. I)

babil au simțit plăcerea să 
traducă numele capitalei ro
mâne in sonurile galice, pen
tru a-l face mai accesibil 
unei limbi care pentru noi 
reprezenta legătura cu Euro
pa. în Baedecker-uri, în hărți, 
în orarele feroviare internațio
nale, în finanțe fi în ziare. 
Bucureștiul a rămas Bucarest, 
adică la numai două litere 
diferență de omologul său 
maghiar, care de altfel se 
scrie la fel și în ungurește, și 
în franțuzește, și în engle
zește. E greu să mai sperăm 
ca aceia care l-au deprins 
așa să-i mai spună altfel, adi
că pe numele lui neaoș. Dar 
pentru aceia care, ignoranți, 
nu-l știu încă în nici un fel, 
sau îl confundă, n-ar fi rău 
ca Bucureștiul să redevină

Ieri dimineață, intr-un cadru

festiv, s-a deschis tabăra de

instruire și odihnă a C. C.

TURISMUL DE TINERET- ȘTIE
TURISM PENTRU TINERET! CINEVA!

UNDE SE AFLA CASA i
HAGI PRODAN?

€

întrebarea a căzut sec, atunci 
cind nimeni nu se mai aștepta :

— Știți unde se află Casa Hagi 
Prodan ?

Un moment de liniște, de de
rută. Cel căruia ne adresam pri
vi mai intîi spre noi, ne cercetă 
fețele, să înțeleagă dacă vorbim 
serios, apoi răspunde grav :

— Nu !
Răspunsul venea din partea 

tovarășului Aurel Crăciun, șeful 
sectorului de turism din cadrul 
Comitetului orășenesc Cîmpina 
al U.T.C.

• Aș^| am debutat în investiga
ția pe care urma s-o facem asu-
pra modului în care comitetul 
județean Prahova al U.T.C. — 
în mod deosebit sectorul de tu
rism — înțelege și știe șâ valo
rifice, prin acțiuni specifice ti
neretului, potențialul turistic din 
județ. Interlocutor, de data a- 
ceasta — tovarășul RADU GHI- 
NESCU, șeful sectorului de tu
rism din cadrul comitetului ju
dețean :

) A — Piec*zez' de la început, că (Agerpres; gjgl înțelegem importanța fenomenu
lui. E firesc ca tinerii sa-și cu- 

* noască mai întîi județul, monu- 
țgf mentele naturale, de cultură și 

artă, istoria lui mai veche și mai 
nouă, oamenii — făuritori ai a- 

| cestei istorii. Este, desigur, a- 
cesta, un prim mijloc de educa
ție patriotică, de dragoste și res- 

• pect pentru locul în care trăiești 
și muncești. în acest spirit s-au 
înscris și acțiunile organizate de 

a noi.
” Discuția se adîncește. Reți

nem, astfel, o suită de acțiuni

• turistice — excursii, drumeții, 
îngrijiri de monumente, activi
tate pe șantiere arheologice, 

— concursuri specifice — acțiuni 9 care, pe bună dreptate, pot fi 
incluse pe agenda succeselor co
mitetului județean, și care. în- A tr-o eventuală competiție, l-ar 

w plasa, din acest punct de vede
re, printre fruntașele clasamen- 

a tului.
întrebarea următoare s-a im

pus de la sine : Ce criterii s-au 
• avut în vedere la organizarea a- 

cestor acțiuni ? Cum au fost ele 
raportate la specificul tinerilor 
— vîrstă, grad de pregătire, do- 9 meniu de activitate, dorință ? în
tr-un cuvînt, dacă a existat o 
preocupare specială pentru a- A cest aspect al activității turiști- 

~ ce, dacă a fost alcătuit un plan 
anume, un proiect, privind mo- 

• dul de realizare a valorificării 
potențialului turistic din județ 
— scopul acestei însemnate ac- 

— țiuni ?
W — A existat, — ni se spune — 

totul a decurs în urma unei pre- 
_ alabile chibzuințe, sintetizată în 

programul nostru de activități, 
pe care-1 puteți consulta.

__ _ Amînăm pentru cîteva mo- 
Național A mente invitația spre consultare. 
I._______” Dăm cuvîntul cîtorva tineri din

©

București. Vin tot mai mulți 
turiști în România, și dacă e 
adevărat că vin pentru Ma
maia sau Suceava, nu e mai 
puțin adevărat că vin și pen
tru moderna -capitală a Româ
niei.

Ce s-ar întîmpla dacă, în 
ghidurile sale, O.N.T.-ul i-at 
spune capitdlei pe adevăratul 
său nume ? Ar fi, cel mult, 
o scurtă nedumerire pasageră 
pentru inițiați, o învățătură 
de la început folositoare, pen
tru neinițiați, și nimeni n-ar 
renunța la România din cau
za acestui mic efort de infor
mare.

Numai așa, la Parma, la 
Zagreb și pretutindeni, noi 
și prietenii noștri, colegii 
noștri întru aliterație, vom 
scăpa cîndva de umilitorul 
supliciu al confuziei...

al U.T.C. de la Săcele-Brașov

dimineață, la ora 9,00, 
tabăra de instruire și odihnă 
organizată de C.C. al U.T.C. 
și-a început, într-un cadru fes
tiv, activitatea. De-a lungul 
vacanței, timp de 16 zile orașul 
Săcele din județul Brașov va fi 
gazdă ospitalieră a circa 1200 
de elevi, șefi ai comisiilor 
sportive din școli, din toate ju
dețele țării. După peripețiile 
transportului iarna venită pe 
neașteptate a decalat cu multe 
ore sosirea cîtorva trenuri) toți 
cei 603 elevi invitați în prima 
serie a taberei erau prezenți pe 
platoul central al școlii profe-

orașul Ploiești, deveniți interlo
cutorii noștri ad-hoc :

PĂUNESCU ELISABETA, e- 
levă, Liceul nr. 2 : „Cu ocazia 
diferitelor excursii, organizate, 
fie la nivelul școlii, fie la nivelul 
clasei, am avut prilejul să cu
nosc destul de multe obiective 
din județ. N-aș putea spune, 
însă, că-mi cunosc foarte bine 
județul. Am dori mai mult spri
jin din partea Biroului de tu
rism județean". (Lăsăm la o 
parte faptul că nu este vorbă de 
un „birou", ci de sectorul de 
turism).

Valorificarea poten
țialului turistic din ju
dețul natal — întîia în
datorire a fiecărui sec
tor de turism din cadrul 
comitetelor U.T.C. ! •

mai 
or- 
tu-

SECARA ADRIAN, elev a- 
celași liceu : „Ajutați de tova
rășa dirigintă Nicolescu Valen
tina am organizat o excursie în 
orașul Tîrgoviște. Majoritatea 
excursiilor s-au efectuat prin 
grija școlii".

MUNTEANU MONICA, ace
lași liceu : „Ghizii ar trebui să 
încerce să se deprindă cu ceea 
ce numim noi „litera cărții", să 
ne furnizeze amănunte mai a- 
tractive, mai interesante".

PREDESCU VIORICA 
C. LUCIAN propun, nici 
mult, nici mai puțin, decît 
ganizarea unei „comisii de
rism la nivel de județ, care să 
se preocupe îndeaproape de a- 
ceastă problemă" FLOREA C. 
CONSTANTIN de la Școala teh
nică auto remarcă „faptul că o 
serie de excursii au fost efectua
te grație tovarășului director 
Eufrosin Aurelian" și propune 
ca sectorul de turism „să-și tri
mită reprezentanții în mijlocul 
tineretului pentru a discuta 
direct cu tinerii, care au să su
gereze o serie de idei în legătu
ră cu aceste excursii". MARIAN 
RADU adaugă : „cele mai multe 
excursii se rezumă la Valea 
Prahovei". Inginerul chimist 
DUMITRU CIOCIRDEL crede,

„SPUNE-MI CU CINE UMBLI..."
(Urmare din pag. I) 

primul om admirat va avea tră
sături de supraom. Un tînăr in
fractor, Ion Maioan, care mi-a 
acordat un „interviu" în... uni
formă dungată (atacase o femeie 
în plină stradă), mi-a mărturisit, 
spre uimirea mea, că-1 luase 
drept model pe Alain Delon în 
filmul „Am fost cîndva hoț". 
Cunosc filmul : Delon, care, e 
drept, n-a interpretat totdeau
na ’'eroi demni de stimă, juca 
de data aceasta rolul unui fost 
delicvent care încerca din răs
puteri și cu toată bunăvoința să 
se integreze vieții sociale. Cum 
de a înțeles Ion Maican, după 
acest film, că e ..frumos" să fii... 
huligan, rămîne un mister care, 
în definitiv, îl privește (nu stră
lucea. de altfel, ca nivel intelec
tual...).

Filmelor și cărților de aven
turi li se pot reproșa multe, dar 
nu și faptul că evită să arate 
valoarea „omului obișnuit", ca
re, fără a se releva în aseme
nea moduri, se impune ca un 
model de tenacitate și discipli
nă. Acest tip de om nu prea in
tră în preocupările genului — 
n-ai ce-i face... însă, vai ! genul 
intră din plin în preocupările 
tinerilor. Și astfel, de multe ori, 
înainte de a visa să devină om, 
adolescentul, în cercul său de 
prieteni, în primele sale elanuri 
sentimentale, visează să fie... su
praom 1

DECALAJUL

Mi s-a părut Interesantă a- 
ceastă idee dintr-o luorare re

ORGANIZATORII SPORTULUI
DIN ȘCOLI-11...

șionale din localitate unde a 
fost organizat careul festiv. Cei 
veniți în ultim moment s-au pre
zentat la raport în ținută de... 
călătorie pentru a afla cu o cli
pă mai devreme programul de 
instruire și odihnă pregătit cu 
meticulozitate de organizatori. 
Și programul este deosebit de 
interesant și instructiv. In fie
care zi nu vor lipsi activitățile 
sportive, drumețiile. întrecerile 
pe schiuri și patine, competi
țiile de sală la volei, handbal, 
baschet, tenis de masă, șah etc. 
O adevărată spartachiadă a ta
berei care se va încheia cu un 

printre altele, că sectorul 
turism „face o slabă propagan
dă în jurul existenței sale".

Sintetizăm opiniile tinerilor 
chestionați : insuficienta valori
ficare a locurilor mai puțin cu
noscute (de unde să se știe, a- 
tunci, că una din puținele măr- 
turii ale vechilor gospodării și 
obiceiuri prahovene din secolul 
al XVIII-lea — Casa Hagi Pro
dan — se află chiar în Ploiești 
și că ea constituie deja o secție 
a Muzeului regional de istorie!?); 
un scăzut conținut al acțiunii 
propriu-zise (vezi ghizii) ; majo
ritatea excursiilor au fost orga
nizate de foruri, le-am zice, pro
fesional - administrative (diri- 
ginți, directori) ; solicitarea, în 
consecință, a sprijinului factori
lor de specialitate din cadrul or
ganizației U.T.C., despre care 
unii tineri nici n-au auzit ți pro
pun acum existența lor.

Dăm curs acum invita
ției de-a consulta progra
mul de activități, locul unde, 
după spusele organizatorilor, 
vom întilni cheia metodică & 
preocupării deosebite, anume, 
dedicate acestui aspect — și de
ziderat — al activității turistice. 
Mărturisim că am parcurs pro
gramul pe toate cele patru tri
mestre ale anului și că nu am 
dat de o astfel de cheiță. Mai 
mult, n-am întîlnit nici cheia 
aceea mai largă, care să presu
pună fundamentul științific — 
scop, mijloace, finalizare — al 
turismului de tineret. Cert este 
că acțiunile n-ău fost Organizate 
cu suficient spirit de discernă- 
mînt, după criteriile educative 
cunoscute, că excursiile au fost 
tratate în bloc și inițiate în ex- 
tenso, fără diferențierile și di
versificările impuse.

Iată concluzii într-un județ 
în care desfășurarea unei 
activități turistice majore 
nu poate fi tăgăduită, în 
cadrul unei organizații județene 
plasată totuși, din acest punct 
de vedere, printre fruntașele 
clasamentului. Ne gîndim, ce se 
întîmplă, însă, mai jos de linia 
de mijloc a acestui clasament 
imaginar ? Pentru că. în fie£are 
județ există 
dan" — dar 
află ea ?

o „Casă Hagi Pro- 
cine știe unde se
I. TEOHARIDE
I. ANDREIȚĂ !

centă a psihologului american 
Clifford T. Morgan („Introduce
re în psihologie") : „în general, 
oamenii își fixează țelurile lor 
cu puțin mai sus decît au posibi
litatea să le atingă — și aceasta 
e firesc. La unii oameni, totuși, 
există un mare decalaj între ni
velul aspirațiilor și nivelul per
formanței, probabil că ei s-au 
învățat să-și fixeze acele sco
puri care obțin admirația pă
rinților și a celor din jurul lor" 
(Primele două sublinieri îmi a- 
parțin).

Morgan nu se referă în mod 
special la primii ani ai tinere
ții, dar, evident, spusele sale se 
aplică și mai bine la asemenea 
vîrste.

Se poate trage, deci, această 
concluzie i în cazul cînd priete
nii, sau omul iubiți au o acțiu
ne stimulatoare (este firește ca
zul preferabil) există totuși un 
risc : ridicarea ștachetei prea 
sus, în zone care aparțin mai 
mult visului decît posibilului. 
De ce risc ? De ce n-am aplau
da „visul îndrăzneț" (cum o- 
bișnuiesc specialiștii vorbelor 
mari) și nu le-am spune i „foarte 
bine, năzuiește ce vrei, acolo, 
vei ajunge" ? Lectura atentă a 
citatului oferă, cred, și răspun
sul : cînd decalajul e prea mare, 
cînd se subestimează munca ce 
duce la țel, există posibilitatea 
abandonării pe drum nu a visu
lui însuși (care poate rămîne în 
sinea fiecăruia, la adăpost de 
zîmbete țronlce), ci tocmai a 
efortului, care constitue plinea 
cilnică a fiecărui vis. 

concurs final al celor mai buni, 
organizat în Poiana Brașov. La 
fel de util va fi și programul 
de instruire practică și metodi
că pentru ca la rîndu-le elevii 
participanți să poată organiza 
concursuri și activități sportive 
de masă similare în școlile lor. 
Pentru ei vor fi aduse filme 
sportive, documentare despre 
jocurile olimpice și campionate
le mondiale etc. Pentru ca șe
derea să fie cît mai plăcută vor 
fi invitați ca oaspeți de onoare 
ai taberei sportivi fruntași, an
trenori și profesori emeriți, 
scriitori de literatură sportivă. 
Pînă acum și-au anunțat sosi
rea scriitorul și ziaristul spor
tiv Ion Chirilă, antrenorul e- 
merit Petre Zîmbreșteanu și 
maestrul emerit al sportului 
Lazăr Baroga. Cunoscutul hal
terofil este așteptat cu deosebit 
interes și pentru promisiunea 
făcută: inițierea participanților 
în tainele culturismului. Dar ca 
totul să meargă ca pe roate, 
după constituirea celor 32 de 
grupe (fiecare avînd un profe- 
sor-instructor) toți elevii au 
participat cu însuflețire la or- I

». RIJ.TAN

Cu schiurile pe Postăvarii.

BALON 
D‘OR“, trofeul pe care re
vista „France Football** îl a- 
tribuie anual celui mai bun 
fotbalist european a revenit 
italianului GIANNI RIVERA, 
căpitanul echipei A.C. Mila
no, cîștigătoarea Cupei cam
pionilor europeni și a cupei 
intercontinentale pe anul 
1969. In urma anchetei între
prinse în rîndul cronicarilor 
de fotbal din 26 de țări eu
ropene, Gianni Rivera a ob
ținut 83 de puncte fiind ur
mat în clasament de compa
triotul său Luigi Riva — 79 
puncte și vest-germanul Gert 
Muller — 38 puncte.

• LA MUNCHEN a avut 
loc tragerea la sorți pentru 
alcătuirea programului opti
milor de finală ale „Cupei 
Cupelor" la baschet mascu
lin. Echipa Steaua București 
va întilni formația Polonia 
Varșovia. Iată celelalte me
ciuri : Standard Liege — Is
kra Svit ; Locomotiv Za
greb — Universitatea Tehni
că Istambul , Macabi Tel A- 
viv — Fides Neapole ; A.E.K.

Voi da un exemplu din dome
niul artistic (îl aleg anume fi
indcă ridică cel mai des și vizi
bil problema decalajului) : o tî- 
nără pianistă avea, firește, am
biția de a fi „mare" solistă: cel 
ne care-1 iubea împărtășea și-i 
hrănea acest vis cu un elan 
cam... iresponsabil. Puterile ei 
(nu vorbesc de „talent", căci, 
vai. nu există un „talentome- 
tru“ !) nu i-au „îngăduit-o“. Nu 
a putut deveni nici măcar so
listă darmite și mare... Ar fi 
putut fi, în schimb, o excelentă 
corepetitoare, sau profesoară, 
sau (așa cum i s-a propus) edu
catoare a gustului muzical la 
școlari. Și pentru aceasta tre
buie muncă (și încă cum !...),dar 
o altfel de muncă, fără obsesia 
strălucirii, animată în principal 
de satisfacția datoriei împlinite. 
Decalajul fiind prea mare, „mo
torul" ambiției s-a stins și tînă- 
ra (acum nu mai e nici măcar... 
tînără) s-a aliniat armatei de re
semnați. „dezamăgiți", pierzînd 
pasul pînă și în domeniul posi
bilităților ei reale...
„NOROCUL" DE A ÎNTILNI 

BUNI PRIETENI

Cel mai adesea auzim acest 
plînset al părinților i „el e băiat 
bu», dar s-a înhăitat cu niște 
derbedei"... Sau i „l-a stricat 
muierea aia..." sau (reciproca) i 
„dacă (ea) nu l-ar fi cunoscut pe 
golanul ăla“.„

Sînt cazurile cele mai izbitoa
re (destul de frecvente, cum 

ganizarea și pregătirea „bazei 
sportive" propriu-zise. Se ame
najează pirtii de schi și săniuș, 
se bătătorește zăpada de pe te
renul de fotbal, se curăță de 
nămeți patinoarul, se pun la 
punct ultimele amănunte ale i- 
tinerariilor turistice. Entuzias
mul este firesc. De azi încep 
competițiile sportive la toate 
disciplinele. Și totul trebuie 
pregătit pentru această explozie 
a tinereții și a bunei dispoziții. 
Așa cum își exprimă speranța 
și elevul Victor Drăniceanu din 
județul Olt, comandantul gru
pelor de elevi, zilele de tabără 
vor rămîne de neuitat. Și. se 
știe de pe acum: ultima zi a 
a vacanței petrecută la Săcele 
se va încheia cu un mare car
naval și obișnuitul foc de tabă
ră. Atunci cînd își vor spune 
la revedere, întorși la școlile 
lor, cei prezenți vor fi, desigur, 
și mai convingători mesageri 
ai dictonului atît de caracteris
tic, tinereții: „Mens sana ia 
corpore sano“.

Atena — M.A.F.C. Budapes
ta : J.A. Vichy — Levski So
fia și Juventud Badalona — 
IÎ.K.T. Helsinki. Meciurile 
tur urmează să fie jucate îna
inte de 17 ianuarie, iar cele 
retur înainte de 24 ianuarie. 
Sferturile de finală sînt pro
gramate între 14 și 21 februa
rie. In cazul că Steaua se va 
califica va juca în continua
re în compania echipei Dina
mo Tbilisi.
• CU PRILEJUL tragerii 

la sorți a sferturilor de fina
lă din cadrul „Cupei campi
onilor europeni" la handbal 
(masculin), care a avut Ioc 
Ia Kbln, s-a stabilit ca echi
pa Steaua București să întîl- 
nească formația Honved Bu
dapesta. Celelalte partide : 
Dynamo Berlin — Grashop- 
pers Zfirich ; F.C. Barcelo
na — Steaua Roșie Belgrad 
și V.F.L. Gummersbach (R.F. 
a Germaniei) — Trud Mosco
va. Aceste întîlniri se vor 
disputa după campin tul 
mondial de handbal din 
Franța.

știm...) Dar să nu simplificăm i 
răul nu vine totdeauna numai 
de la „derbedei", „muiere" și... 
„golan". în linii generale acest 
rău vine oricînd cei din preaj
ma ta nu sînt în stare să-ți hră
nească adevăratele aspirații Ia 
care ai dreptul, trăgîndu-te fie 
„prea sus". Ia nivelul unor „mo
dele" utopice, de „supraoameni", 
fie în jos. pe calea derizorie a 
„scurt-cir cititelor"..

Idealul rămîne deci, ca în 
universul prietenilor și al dra
gostei, ambiția să facă bună 
casă cu modestia, țelul să nu fie 
niciodată desprins de drumul 
spre țel, care este totdeauna greu 
și plin de „fapte mărunte", a 
căror utilitate trebuie înțeleasă 
cu curaj. Fiindcă — aceasta e 
oarecum o altă problemă, dar 
merită amintită aci — curajul nu 
se referă întotdeauna la înfrun
tarea unor primejdii mari, de 
excepție, ci mai des la capaci
tatea de a înfrunta lungul șir de 
obstacole care te duc din aproa
pe în aproape spre țel.

Dacă cei din jurul tău te pot 
învăța asta — și nu neapărat 
teoretic, ci practic, prin munca 
lor, tenacitatea lor, tinerețea lor 
sufletească aliată cu maturitatea 
gîndirii — poți să te consideri cu 
adevărat „norocos"...

Dar acest „noroc" nu depinde 
în definitiv, de aceeași veșnică 
problemă dezbătută în acest șir 
de articole — munca ? A ști să 
privești în față munca, cu far
mecul și servitutile ei, înseamnă 
să știi să privești în față desti
nul tău l
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încheierea convorbirilor 
de la Helsinki 

Comunicatul comun sovîeto-american
HELSINKI 22 (Agerpres). 

într.-un comunicat comun dat 
publicității la Helsinki, trans
mis de Ț.ASS, se arată că 
în conformitate cu înțele
gerea realizată între guverne
le Uniunii Sovietice și State
lor Unite ale Americii de a 
începe convorbiri referitoare 
la limitarea cursei înarmări
lor strategice, în perioada 17 
noiembrie—22 decembrie 1969, 
la Helsinki, a avut loc întîl- 
nirea delegațiilor U.R.S.S. și 
S.U.A., care au dus convor
biri preliminare cu privire la 
această chestiune. Delegația U- 
niunii Sovietice a fost condusă 
de V. S. Semionov, locțiitor 
al ministrului afacerilor ex
terne, iar cea a S.U.A. de G. 
Smith, directorul Agenției

★

pentru dezarmare și control 
asupra armamentelor.

Schimbul preliminar de pă
reri referitor la limitarea 
înarmărilor strategice a fost 
util pentru ambele părți, se 
relevă în comunicat.

Ca urmare a acestui schimb, 
părțile au avut posibilitatea 
să-și cunoască mai bine punc
tele de vedere respective în 
problemele examinate. S-a a- 
juns la o înțelegere reciprocă 
într-o serie de probleme care 
vor constitui obiectul viitoru
lui schimb de păreri sovieto- 
american.

S-a căzut, de asemenea, de 
acord ca convorbirile .dintre 
delegațiile U.R.S.S. și S.U.A. 
să fie reluate la 16 aprilie 
1970, la Viena, iar mai tîrziu 
din nou la Helsinki.,

ir
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TURCIA. — Imagine din orașul Izmir
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Ședința Comitetului miniștrilor apărării din țările 
participante la Tratatul de la Varșovia

Sosirea tovarășului

z Luînd cuvîntul la ceremonia de. 
încheiere a convorbirilor preli
minarii, G. Smith, a arătat că 
delegația americană s-a străduit 
să-și expună punctul de vedere 
general asupra problemei limi
tării cursei înarmărilor strategice 
și a luat cunoștință cu satisfac

TEXTUL MESAJELOR 
W. UL8RICHT- 

G. HEINEMANN
BERLIN 22 (Agerpres). — A- 

gehția A.D.N. a dat publicității 
textul mesajelor schimbate între 
Walter Ulbricht, președintele 
Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane, si Gustav Heinemann, 
președintele R. F. a Germaniei.

Walter Ulbricht, după ce sub
liniază în mesajul său că por
nește de la dorința de a contri
bui la asigurarea păcii în Eu
ropa si de a face posibilă stabi
lirea de relații egale în drepturi 
între R.D.G. și R.F.G., conform 
principiilor coexistenței pașnice, 
arată că o conviețuire pașnică și 
crearea unor raporturi de bună 
vecinătate între cele două sta
te germane fac necesar ca rela
țiile lor să fie întemeiate pe nor
mele dreptului internațional.

. O dată cu mesajul către 
G. Heinemann, W. Ulbricht a 
trimis proiectul unui „tratat cu 
privire la stabilirea de relații 
egale în drepturi între R.D.G. și 
R.F.G.", aprobat de Consiliul de 
Stat al R.D.G.

în proiectul de tratat se spune: 
„înaltele părți semnatare sînt de 
acord să stabilească relații nor
male, egale în drepturi, libere 
de orice discriminare între 
R.D.G. și R.F.G., pe baza princi
piilor și normelor dreptului in
ternațional. Relațiile lor reci
proce se bazează, în special, pe 
principiile egalității suverane, 
integrității teritoriale și intangi- 
bilității frontierelor de stat, ne
amestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc. Cele 
două părți recunosc reciproc si
tuația lor teritorială actuală în 
cadrul frontierelor existente și 
inviolabilitatea acestora ; recu
nosc frontierele create în Europa 
după cel de-al doilea război 
mondial.

Proiectul de tratat prevede, 
totodată, ca R.D.G. și R.F.G. să 
prezinte neîntîrziat cererea de 
primire în O.N.U. ca membri cu 
drepturi depline.

Walter Ulbricht l-a însărcinat 
pe președintele Consiliului de 
Miniștri al R.-D.G., Willi Stoph, 
și pe ministrul afacerilor ex
terne, Otto Winzer, să ducă tra
tative și să semneze tratatul. Se 
propune ca tratativele să înceapă 
în ianuarie 1970.

în răspunsul său, Gustav Hei
nemann se declară de acord că 
R.F.G. și R.D.G. poartă o mare 
răspundere pentru realizarea 
destinderii în Europa, arată că 
împreună cu guvernul federal 
se simte obligat în ceea ce pri
vește asigurarea păcii, destinde
rea și colaborarea și salută pro
punerea de a se începe .tratative 
între cele două state germane.

Corespunzător prevederilor 
Constituției R.F.G., G. Heine
mann a remis guvernului fede
ral mesajul adresat de Walter 
Ulbricht. Sarcina de a examina 
propunerile făcute și de a lua a- 
titudine cit mai urgent, avînd în 
vedere importanța problemei, 
revine guvernului federal.

ție de poziția părții sovietice. Din 
încheierea unui acord între 
S.U.A. și U.R.S.S. în această pro
blemă vor avea de cîștigat nu 
numai cele două țări, dar și lu
mea întreagă, a spus el.

V. Semionov, a arătat că Uniu- , 
nea Sovietică își dă perfect sea
ma de faptul că limitarea cursei 
înarmărilor strategice ar cores
punde intereselor vitale ale po
poarelor sovietic și american, ale 
tuturor popoarelor lumii. Pornind 
de la această idee, U.R.S.S. tin
de la viitoarele tratative, spre 
realizarea unei înțelegeri reciproc 
acceptabile' în problema discu
tată.

Luni s-a semnat la Bonn 
acordul pe termen lung între 
guvernul Republicii Socialis
te România și guvernul R. F. 
a Germaniei privind schim
bul de mărfuri și lărgirea 
cooperării economice dintre 
cele două țări, precum și 
protocolul schimburilor co
merciale pe anul .1970.

Din partea română, noul a- 
cord și protocolul au fost 
semnate de Constantin Stan- 
ciu, director general în Mi
nisterul Comerțului Exterior, 
iar din partea guvernului 
R. F. a Germaniei de Egon 
Emmel, ambasador în Mini
sterul Afacerilor Externe.

R. D. GERMANA — Noul ceas din Alexanderplatz (Berlin) care 
indică ora exactă în diferite capitale ale lumii

Victorie a metalurgiștilor 

italieni
ROMA 22. — Corespondentul 

Agerpres, N. Puicea, transmite: 
După trei luni de luptă dîrză, 
care a necesitat numeroase sa
crificii, cei 1 200 000 de meta- 
lurgiști din industria particulară 
italiană au obținut o importan
tă victorie: între sindicate și 
Confindustria (organizația patro
natului) s-a ajuns la un acord 
privind sporirea salariilor, redu
cerea programului de lucru, drep
turi sindicale mai largi la locul 
de muncă, egalitate de trata
ment între muncitori și funcțio
nari în cazurile de boală și ac
cidente etc. Intr-un comunicat 
al celor trei mari centrale sindi
cale — C.G.I.L., C.I.S.L. și 
U.I.L. — se subliniază că „re

zultatele obținute sînt la înălți
mea luptei intense a metalurgiști
lor. Multe dintre ele reprezintă 
o cotitură, în condițiile econo
mice și normative ale muncito
rilor, ansamblul acestor -cuceriri 
reprezentînd cel mai important 
succes contractual pe care l-a 
obținut această categorie de oa
meni ai muncii vreodată".

Prin încheierea cu succes a 
luptei metalurgiștilor pentru re
înnoirea contractelor colective de 
muncă au fost reglementate prac
tic revendicările principalelor 
categorii de oameni ai muncii din 
industrie. Cei 1500 000 de salar 
riați din agricultură continuă 
lupta pentru reînnoirea contrac
tului de muncă.

DIFICULTĂȚILE „PIEȚEI VERZI

RABAT 22. — Corespon
dentul Agerpres, C. Benga, 
transmite: Luni au continuat 
lucrările celei de-a 5-a confe
rințe arabe la nivel înalt. In
tr-un scurt comunicat, se ara
tă că în ședințele de dumini
că seara și luni participanții au 
dezbătut primul punct de pa 
ordinea de zi: întărirea miș
cării de rezistență palestinie
ne și eliberarea teritoriilor 
ocupate.

Deși ședințele sînt secrete, 
în cercurile ziaristice se afir
mă că una din chestiunile 
care au provocat controverse 
în cursul dezbaterilor a fost 
aceea a relațiilor dintre Ara
bia Saudită și Yemenul de 
sud. Potrivit relatărilor agen
ției France Presse, la interven
țiile șefului delegației Ye
menului de sud care a

MOSCOVA 22. — Corespon
dentul Agerpres, L. Duță, 
transmite : Luni a sosit la 
Moscova, pentru a lua parte 
la ședința Comitetului mini
ștrilor apărării din țările par
ticipante Ia Tratatul de la 
Varșovia, ministrul forțelor 
armate ale Republicii Socia
liste România, generalul-co- 
lonel Ion Ioniță.

La gara Kiev, din capitala 
sovietică, el a fost întîmpinat

de mareșalul Uniunii Sovieti
ce, M. V. Zaharov, prim-locții- 
tor al ministrului apărării ai 
U.R.S.S., șeful Marelui Stat 
Major, generalul de armată, 
S. M. Ștemenko, șeful statului 
major al Comandamentului 
forțelor armate unite ale țări
lor participante la Tratatul 
de la Varșovia, de alți gene
rali sovietici.

în aceeași zi, au înceout lu
crările ședinței.

Mitingul festiv
de la Hanoi

UN ACORD DE ULTIMĂ ORĂ CARE LASĂ NUMEROASE 
PROBLEME ÎN SUSPENSIE

mai bine de 50 
de negocieri, la 
unui șir de șe-

, După 
de ore 
capătul 
dințe maraton, începute 
la 15 decembrie, cele 
șase țări membre ale 
Pieței comune au ajuns 
la un acord asupra sis
temului definitiv de sus
ținere financiară a „Eu
ropei verzi".

După unii observatori, reali
zarea compromisului de la 
Bruxelles ar constitui un pas 
politic important în direcția 
creării unui buget comunitar 
autonom. Din acest buget vor 
fi acoperite pe viitor nu nu
mai cheltuielile agricole, ci și 
cheltuielile efectuate în cadrul 
Euratomului, precum și cele 
destinate funcționării organis
melor comunitare. In princi
piu, s-a fixat ca dată anul 
1975, cînd se va trece automat 
la perioada în care comunita
tea „celor șase" va dispune de 
un adevărat buget autonom. 
Acest buget va fi controlat de 
Parlamentul european (orga-

nism consultativ al „celor 
șase“ cu sediul la Strasbourg, 
ale cărui puteri bugetare au 
fost sporite în mod aprecia
bil).

într-o declarație făcută pre
sei, ministrul de finanțe al 
Franței, Giscard d’Estaing, a 
apreciat că acordul realizat la 
Bruxelles „este destul de e- 
chilibrat", dar, că pentru rea
lizarea lui, țara sa a făcut sa
crificii. Ea a fost nevoită să 
accepte o creștere „destul de 
serioasă" a contribuțiilor sale 
la F.E.O.G.A. (Fondul euro
pean pentru orientare și ga
ranție agricolă). Dacă în 1969 
cota-parte a Franței la acest 
fond era de 25,21 la sută, în 
1970 ea va fi de 28 la sută. 
Dimpotrivă, contribuția altor 
țări va scădea. Așa de pildă, 
cota-parte a Italiei va fi re
dusă de la 25,27 la sută la 21,5 
la sută. O serie de probleme 
în legătură cu regulamentele 
fundamentale ale „Europei 
verzi", rămase încă în suspen
sie, vor fi reluate în dezbatere 
în luna ianuarie.

menului de sud 
cerut ca problema conflic
tului dintre țara
Arabia Saudită să fie înscrisă 
pe ordinea de zi a reuniunii, 
regele Feisal a avertizat că 
dacă o asemenea problemă va 
fi pusă în discuție, el va pă
răsi lucrările conferinței. To
tuși, s-a ajuns la o soluție 
de compromis în această pro
blemă, creîndu-se în afara ca
drului conferinței o comisie 
de conciliere pentru a solu
ționa conflictul de frontieră 
dintre cele două țări. Comisia 
este formată din reprezentanți 
ai Algeriei și Irakului. După 
cum precizează agenția 
France Presse, Arabia Saudi
tă s-a declarat de acord cu 
crearea comisiei și compo
nența sa.

sa și

La Hanoi a avut loc 
un miting festiv consa
crat celei de-a 25-a ani
versări a Armatei Popu
lare Vietnameze și îm
plinirii a 23 
la începerea 
de rezistență 
lui vietnamez 
colonialiștilor

de ani de 
războiului 
a poporu- 
împotriva 
francezi.

• DUPĂ recentele alegeri par
lamentare ce au avut loc în 
Kenya, președintele Jomo Ke
nyatta a procedat la o rema
niere a guvernului — anunță 
postul de radio Nairobi. Con
ducerea Ministerului Afacerilor 
Externe a fost încredințată lui 
Njoroge Mungai, fost ministru 
al apărării. în același timp, pos
tul de ministru ai finanțelor a 
fost preluat de Mwai Kibaki, iar 
cel de ministru al apărării de 
James Gichuru.

Deschizînd mitingul, Fam 
Van Dorig, președintele Consi
liului de Miniștri, a declarat 
că poporul vietnamez exprimă 
hotărîrea fermă de a îndepli
ni porunca președintelui Ho 
Și Min de a lupta și învinge 
în războiul împotriva agresiu
nii S.U.A., pentru salvarea 
patriei, pînă la victoria de
plină.

A luat apoi cuvîntul preșe
dintele R. D. Vietnam, Ton 
Duc Thang, care, în numele 
C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam și al 
guvernului R. D. Vietnam, a 
adresat felicitări Armatei 
Populare Vietnameze, tuturor 
forțelor armate ale țării pen
tru victoriile glorioase obținu
te în cei 25 de ani sub con
ducerea partidului. El a ară
tat că în prezent, cînd impe
rialiștii americani aplică tacti
ca de prelungire a războiului, 
forțele armate ale țării trebu
ie să lupte pentru victoria de-

plină, pentru eliberarea sudu
lui, apărarea nordului și uni
ficarea patriei.

Ministrul apărării al R. D. 
Vietnam, Vo Nguyen Giap, a 
prezentat un raport privind 
lupta eroică dusă de Armata 
Populară Vietnameză. 1 Forțe
le armate împreună cu între
gul popor, a declarat el, ex
primă mulțumiri sincere pen
tru sprijinul hotărî! și marele 
ajutor prețios acordat de pyr- 
tidele, guvernele, popoare}; ți 
armatele țărilor socialiste fră
țești. Totodată, exprimă mul
țumiri sincere întregii ome
niri progresiste pentru înțele
gerea și sprijinirea cauzei re
voluționare a poporului viet
namez.

IARNĂ GREA
In europa

Ninsoare, lapoviță, 
ploaie s-au abătut asu
pra mai multor zone din 
Europa, 
tot s-a 
val de 
intens.

Aproape peste 
făcut simțit un 

frig destul de

s-au înregistrat

• DUPĂ trei zile de dezba
teri. în urma cărora a fost a- 
probat planul de dezvoltare 
economică a Poloniei și buge
tul' pe anul 1970, Seimul po
lonez și-a încheiat, la 22 de
cembrie, lucrările sesiunii a 
11-a a celei de-a 5-a/legislaturi. 
Luînd cuvîntul în încheierea 
discuțiilor. premierul Jozef 
Cyrankiewicz a subliniat princi
palele prevederi ale noului 
plan, referindu-se pe larg la 
sarcinile care stau în fața di
verselor sectoare.

Premierul polonez a abordat, 
de asemenea, o serie de aspec
te legate de situația internațio
nală și de politica externă a 
statului polonez. El. a exprimat, 
printre altele, dorința Poloniei 
de a întări unitatea țărilor so
cialiste. de a dezvolta si apro
funda colaborarea politică, »- 
conomică, științifică cu aceste 
țări.

Abordînd problema germană, 
vorbitorul a arătat că guvernul 
său a răspuns notei R.F. a Ger
maniei din 24 noiembrie în le
gătură cu începerea unor con
vorbiri politice polono-vest- 
germane. El a precizat că punc
tul de plecare pentru începe

€5
rea procesului de normalizare 
a relațiilor dintre Polonia și 
R.F. a Germaniei îl constituie 
recunoașterea frontierei Oder- 
Neisse drept definitivă și invio
labilă.

TRATATIVELE 
ANGLO—LIBIENE

• TRATATIVELE anglo-libie- 
ne angajate la 8 decembrie, și 
care au dus deja la hotărîrea 
privind retragerea imediată a 
efectivelor britanice din Libia, 
vor fi reluate la începutul anu
lui viitor, relatează agenția 
France Presse, citind surse au
torizate londoneze.

Acest interval de timp va fi 
folosit de Ministerul britanic 
al Apărării pentru studierea 
măsurilor practice privind efec
tuarea acestei retrageri. Măsu
rile vor fi examinate apoi de

Măsurile luate după recen
ta lovitură de stat eșuată din 
Panama au întărit poziția ge
neralului Omar Torrijos, care 
anul trecut a înlăturat guver
nul președintelui ales Arnulfo 
Arias. Ceilalți doi militari, 
membri ai juntei guverna
mentale — coloneii Jose Pi
nilla și Bolivar Urrutia, im
plicați în puciul de numai 36 
de ore — se află sub stare de 
arest, așteptînd să fie judecați 
de un tribunal militar, îm
preună cu coloneii Ramiro 
Silvera și Amado Sanjur, care 
au participat la complot.

In locul lor, în junta guver
namentală au fost numiți doi 
civili, inginerul Demetrio La
bas, care și-a depus duminică 
jurământul în calitate de pre
ședinte, și Arthuro Sucre. 
Prin aceste numiri, generalul 
Torrijos și-a exprimat intenția 
de a exercita puterea prin- 
tr-un cabinet de tehnicieni, 
promițînd, totodată, că alege
rile proiectate pentru o adu
nare constituantă vor avea 
loc anul viitor. Cereri pentru 
revenirea la un regim consti
tuțional și-au găsit exprima
rea într-o recentă declarație 
semnată de un grup de lideri 
politici și oameni de afaceri.

• LA VARȘOVIA a fost sem
nat un acord privind achizițio
narea de către Polonia din 
Franța, pe bază de credite pe 
termen lung, a Unor licențe și 
instalații pentru industria e- 
lectronică, industria construc
toare de mașini și metalurgie. 
Creditul acordat Poloniei, pre
cizează agenția P.A.P., va fi a- 
mortizat prin livrări de mașini 
și utilaje, iar, începînd din anul 
1975, prin livrări' de . cupru.

Cu „Apollo-12" omul 
a înfăptuit al doilea 
mare pas in explora
rea Lunii. Vor mai 
urma fără îndoială 
multe aselenizări. Pro
blema este însă numai 
cît de repede, cît de 
intens, unde și cum să 
fie realizate ele. După 
„Apollo-12" 
1972 mai sint 
mate alte opt 
nizări — scria 
„THE CRISTIAN SCI
ENCE MONITOR" in
tr-un articol din care 
publicăm extrase.

La începutul dece
niului 60, cînd oficia
litățile Agenției spa
țiale americane în
cercau să găsească mo
dalitatea de a respec
ta termenul stabilit de 
președintele Kennedy 
pentru realizarea a- 
selenizării omului pînă 
în 1970, ele nu aveau 
de unde să știe cît de 
multe încercări vor 
trebui să facă. Așa că, 
după aprobarea con
ceptului complexului 
spațial „Saturn-Apol- 
lo“, a trebuit să se ho
tărască cît de multe 
rachete „Saturn", ca
bine spațiale și modu- 
luri lunare să fie con
tractate.

Pe atunci, specialiș
tii știau că nu vor pu
tea realiza aseleniza
rea numai cu 10 misi
uni, din moment ce a- 
cește zece zboruri a- 
veau un caracter ex
perimental și urmau 
să fie înfăptuite fără 
echipaj la bord. Erau 
însă convinși că vor 
realiza acest lucru cu

pînă în 
progra- 

asele- 
recent

• •

cel puțin 20 de misi
uni. Astfel că au con
tractat construirea a 
20 de ansambluri pen
tru programul 
llo".

Cum va 
procedeze 
pentru ca următoarele 
opt misiuni să nu fie 
doar simple repetări a- 
le lui „Apollo-U" și 
„Apollo-12" ?

în primul rînd, Lu-

„Apo-
trebui să

N.A.S.A.

misiuni „Apollo". De 
fapt un grup <te cerce
tători spațiali au cerut 
deja N.A.S.A. să mai 
programeze încă cinci 
zboruri „Apollo", de
oarece au o sene de zo
ne de pe Lună pe ca
re ar voi să le studie
ze, pe lingă cele opt 
deja stabilite. Aceste 
locuri indicate de spe
cialiștii spațiali se a- 
flă în regiuni din ce

șc 
el

„VIITORUL
PROGRAMULUI 

APOLLO"
na, prin ea însăși, ofe
ră un cîmp destul de 
larg de cercetare, deși 
reprezintă doar o cin
cime din volumul Pă- 
mintului. Numai par
tea vizibilă de pe pă- 
mînt este tot atit de 
mare cît continentul 
African. Nimeni n-ar 
putea susține că Afri
ca, dacă ar fi explora
tă pentru prima dată, 
ar putea să fie în mod 
adecvat cartografiată 
sau cercetată numai 
prin cîteva vizite.

Este probabil, și 
chiar inevitabil, ca a- 
selenizările să conti
nue și după aceste opt

ve- 
ar 

as-

în ce mai dificile pen
tru aselenizare și ex
plorare.

N.A.S.A. a contrac
tat cu firma „Boeing" 
construirea unui 
hieul cu roți care 
putea să asigure
tronauților explorarea 
suprafeței lunare pe 
o distanță de mai mulți 
kilometri, de la punc
tul unde se află 
dulul. 
nuntit 
tea să atingă distanțe 
de cel puțin 16 km și 
să mărească durata 
activității lunare. Ro
ver este programat să

mo- 
Acest vehicul. 
Rover, ar pu-

fie utilizat de ultime
le 3-4 misiuni „Apo
llo". Vehicolul poate 
fi montat cu ușurință 
pe suprafața Lunii. 
Cînd astronauții 
vor întoarce acasă, 
va fi abandonat.

Industria lucrează, 
de asemenea, la cons
truirea unui mini-ve- 
hicul cu ajutorul că
ruia astronauții ar pu
tea să zboare pe su
prafața Lunii dintr-un 
punct în altul, extin- 
zindu-și astfel aria de 
exploatare pe sute de 
kilometri într-o sin
gură călătorie.

Cercetătorii spațiali 
se gîndesc, de ase
menea, la un labora
tor orbital lunar la 
bordul căruia ar pu
tea fi luați aproxi
mativ 12 oameni și de 
pe care echipe de cite 
doi sau patru oameni 
ar putea fi trimiși la 
anumite intervale 
suprafața Lunii, 
fășurînd astfel o 
plorare aproape 
manentă a acesteia.

Toate aceste lucruri 
sint posibile și 
probabile în 
zece ani. Dar ceea ce 
le face ca ele să devi
nă inevitabile intr-un 
viitor mai mult sau 
mai puțin îndepărtat 
este dezvoltarea în 
cursul acestei decade a 
arsenalului și ansam- 
blelor tehnice care vor 
face ca explorarea lu
nară să fie din ce in 
ce mai ușoară și mai 
puțin costisitoare.

în Bavaria 
temperaturi pînă la minus 24 
de grade, iar în Munții Harzi 
mercurul a coborît pînă la 
minus 26 de grade.

Poleiul, provocat în urma 
unei ploi mărunte, a pus în 
dificultate circulația pe toate 
șoselele din Belgia. La Bru
xelles circulația devenita- 
proape imposibila.

în unele regiuni din Iug’cțS- 
lavia, stratul de zăpadă a 
atins pe alocuri 5 metri, și nu
meroase localități au fost com
plet izolate.

pe 
des- 
cx- 

per-

chiar 
viitorii

c u -t
către reprezentanții celor două 
țări.

• POSIBILITATEA institui
rii pedepsei cu moartea pentru 
a garanta moralitatea funcțio
narilor publici nu este departe, 
a declarat generalul Alfredo O- 
vando Candia, președintele Bo-1 
liviei, într-un discurs pronun
țat în localitatea Quillacollo.

Potrivit ziarului „Presencia" 
din La Paz, care a reprodus a- 
cest discurs, „generalul Candia 
a dezvăluit o conspirație care 
urma să-l înlăture". Conspira
torii ar fi vrut să se debarase
ze de ' președinte „pentru că el 
a comis, crima de a fi bolivian 
și de a fi apărătorul bogățiilor 
țării".
• PE VÎRFUL cel mai înalt 

din Republica Democrată Ger
mană — Fichtelberg, cu o înăl
țime de 1 214 metri, s-a produs 
duminică fenomenul optic cu

noscut sub numele de „Fata 
Morgana", relatează agenția 
A.D.N. Extrem de rar la această 
altitudine, fenomenul a- luat naș
tere ca urmare a încălzirii ne
obișnuit de mari a straturilor 
superioare de aer.

ARESTĂRI TN TURCIA

• PESTE 100 de persoane au 
fost arestate în urma mani
festațiilor de protest împotriva 
prezenței în portul Izmir a u- 
nei escadre de cinci nave de 
război ale flotei a Vl-a ameri
cane. Demonstrațiile au început 
acum patru zile, cînd populația 
a încercat să împiedice debarca
rea marinarilor americani și 
desfășurarea diverselor ceremo
nii. Acțiunile protestatare au 
atins duminică punctul culmi
nant, cînd a avut Ioc o puternică 
demonstrație în piața orașului.

Cele cinoi nave americane au 
părăsit Ioni portul Izmir, în- 
dreptindu-se spre Malta.

• LA TRIBUNALUL din 
Winterhur (Elveția) a luat 
sfîrșit procesul intentat mem
brilor grupului de comando 
palestinian, care, la 18 februa
rie 1969, a atacat cu focuri de 
armă un avion al companiei 
aeriene israeliene „El Al“, pe 
aeroportul din Zurich, rănind 
mortal pe unul dintre' piloți. 
Curtea cu jurați i-a condam
nat pe cei trei inculpați la 
cite 12 ani închisoare. Mor
dechai Rachamim, însărcinat 
cu securitatea avionului com
paniei „El Al“ inculpat, de a- 
semenea, în proces pentru 
uciderea unui al patrulea 
membru al comandoului, a 
fost achitat din lipsă de 
probe.

• Un grup de 650 de avo- 
cați din New York au cerut 
— într-o declarație publicată 
în ziarul. „NEW YORK 
TIMES" — încetarea operațiu

nilor militare în Vietnamul de 
sud de către forțele americane 
și retragerea neîntîrziată a a- 
cestor forțe. Semnatarii decla
rației, membri ai organizației 
„Avocații împotriva războiu
lui", subliniază că „iraționala 
vărsare de singe și irosirea 
resurselor naționale americane 
în Vietnam nu pot fi justifi
cate". Statele Unite, apreciază 
autorii declarației susțin la 
Saigon un guvern slab și co
rupt, care se menține numai 
datorită politicii sale represi
ve și ajutorului militar ame
rican.

SITUAȚIA DE LA FRONTIERA 
INDO-PAKISTANEZA

• UN ACORD de , încetare a 
focului a intervenit duminică 
la frontiera indo-pakistaneză, 
în regiunea Bengalului occi
dental. după 20 de ore de tir 
sporadic. informează agenția 
France Presse, citind surse de 
pe lîngă cartierul general al for
țelor de securitate a frontiere
lor din Calcutta.

Reprezentanții Indiei și Pa
kistanului urmează să se întîl- 
nească la 23 decembrie pentru 
a examina situația de la fron
tiera dintre cele două țări.
• IN ORAȘUL Newark a în

ceput o campanie împotriva pri
marului acestei localități, Hugh 
Addonizio, și a altor oficialități 
municipale, pentru a-i determi
na să demisioneze ca urmare a 
inculpării lor de către un mare 
juriu federal sub acuzația de 
trafic de influență, fraude fis
cale și escrocherie.

După cum se știe, Addonizio, 
împreună cu alte 14 persoane, 
între care numeroase oficialități 
municipale, a fost inculpat oficial 
vineri de un mare juriu federal, 
dar au fost eliberați sub cauțiu
ne. împotriva lor au fost formu
late 65 de capete de acuzație. în
tre altele, ei sint acuzați de es
crocarea unei sume de 253 000 
de dolari de la o întreprindere 
de construcție cu prilejul în
cheierii unor contracte cu a- 
ceasta. Fiecare din acuzați este 
pasibil de o pedeapsă de maxi
mum 20 de ani și o amendă de 
10 000 de dolari.

Printre acuzați se numără și

Gerul care a cuprins în ul
timele zile Polonia a culmiiggt 
prin temperaturi deosebit 
scăzute în regiunile de nord- 
est ale țării, unde noaptea 
mercurul a coborît pînă la 
minus 30 de grade. Frigul pu
ternic a perturbat traficul fe
roviar.

în porturi, la combinatele 
metalurgice, la fabricile de ci
ment și alte întreprinderi a 
fost întîrziată descărcarea a 
circa 5 000 de vagoane cu ma
teriale înghețate. La descăr
carea și dezghețarea minereu
lui de fier în punctele de 
frontieră, durata operațiilor a 
crescut cu 50 la sută.

t în Republica Democrată Ger
mană iarna este de o asprime 
puțin obișnuită. In cursul zilei 
de duminică a fost înregistrat 
un record al gerurilor din a- 
cest an în țară, într-o serie de 
regiuni coloana termometrelor 
coborînd pînă la minus 26 de 
grade. Recordul în materie de 
ger a fost stabilit la Wernigero
de. unde s-a înregistrat o tem
peratură, de minus 31,5 grade. 
Dresda și regiunile înconjură
toare au fost bîntuite timp de 
36 de ore de un viscol puternic, 
după care au fost întreprinse 
lucrări intense de deszăpezire.

un cunoscut conducător al Ma
fiei din New Jersey, Anthony 
Boiardo, care a fost inculpat, de 
asemenea, și pentru organizarea 
ilegală de jocuri de noroc ce 
i-ar fi adus un venit ilicit de 20 
milioane dolari.

JUAN BOSCH
VA REVENI TN PATRIE?

• PREȘEDINTELE Republicii 
Dominicane, Joaquin Balaguer. a 
declarat că guvernul său ar 
primi favorabil reîntoarcerea în 
țară a fostului președinte Juan 
Bosch, aflat în exil la Paris. In 
ultima vreme, menționează a- 
genția Associated Press, citind 
surse neoficiale, s-au exercitat 
presiuni asupra guvernului pen
tru a permite revenirea în țară 
a fostului președinte. De altfel, 
o delegație a Partidului revolu
ționar dominican (al cărui lider 
a fost Bosch) se află la Faris 
pentru a lua contact cu fostul 
președinte și a stabili data apro
ximativă a reîntoarcerii sale în 
Republica Dominicană.

Juan Bosch a fost președinte 
din februarie pînă în septem
brie 1963.
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