
Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

m
ÎN PAG. 3

• FONDURILE ORGANIZAȚIEI 
O PROBLEMĂ DE FOND

ÎN PAG. 5 î .V

. . ® SPORT
• Medicina explică: CE ÎNSEAMNĂ

m

A „MÎNCA BINE"
f.........

...... .......—.———----------- ........ ...........

ANUL XXVI, SERIA II, NR. 6426

OBIECTIVUL PRINCIPAL AL ACTIVITĂȚII 
ORGANIZAȚIILOR U.T.C. DE LA SATE

6 PAGINI — 30 BANIJ
MIERCURI 14 IANUARIE 1970

CE INSTRUMENTE

CREȘTEREA PRODUCȚIEI
AGRICOLE

iii DIALOGUL CERCE
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După cum știm cercetările 
privind reducerea consumuri
lor de metal se desfășoară în 
două direcții: prima, o consti
tuie studiile îndreptate 
perfecționarea soluțiilor 
structive; a doua cale 
mărește îmbunătățirea 
ceselor tehnologice, 
teți oferi, pentru 
exemple de realizări 
trate în urma reproiectării ju
dicioase a mașiniloi* ? — iată 
prima întrebare cu care am 
deschis convorbirea noastră cu 
ing. ARMAND VASILIU șef 
adjunct al serviciului cercetări 
din M.I.C.M.

— Prin colaborarea Uzinei 
„1 Mai“ Ploiești cu I.P.C.U.P. 
au fost redimensionate turla

spre 
con- 

ur- 
pro- 
pu-Ne 

început 
înregis-

Pentru agricultură, ca de 
altfel pentru întreaga econo
mie, anul 1970 se caracteri
zează printr-un ritm înalt de 
dezvoltare. Comparativ cu 
realizările anului 1969, în 1970 
producția agricolă globală va 
crește cu peste 16 Ia sută. Pcr- 
nindu-se de la realitatea de 
fapt, zestrei actuale de circa 
100 000 tractoare fizice, aproa
pe 45 000 de combine și 65 009 
de semănători i se vor adaug? 
alte 11 000 de tractoare mult 
diversificate ; cantitățile de în
grășăminte minerale folosite 
vor depăși 720 000 tone sub
stanță activă ; vor fi amena
jate pentru irigații alte aproa
pe 200 000 de hectare ; supra
fața serelor va crește cu circa 
patru sute de ha, iar numărul 
de animale concentrate în 
complexe mari cu tehnologii 
de tip industrial se va dubla. 
Totodată, vor fi deschise alte 
zece mari șantiere pentru iri-

■ ■-■■■■■■■■

șef de sector la C.C. al U.T.C, 

gații și pentru îmbunătățiri 
funciare. Apare, deci, nevoia 
unui număr sporit de mecani
zatori, de constructori, de oa
meni pregătiți să lucreze în 
noile condiții de agricultură 
intensivă apărute îndeosebi în 
zootehnie, Iegumicultură și 
i*n suprafețele amenajate pen
tru irigații. Un cîmp vast de 
afirmare se deschide în fața 
tinerilor de Ia sate. Și, făcînd 
apel Ia resursele sale de ener
gie, la capacitatea sa de efort, 
tineretul din agricultură —- 
din cooperativele agricole și 
întreprinderile de stat, din 
I.M.A. și stațiunile experimen
tale — își manifestă plenar 
Eiotărirea de a-și aduce din 
plia contribuția Ia îndeplini
rea exemplară a acestor pre
vederi.

— De fapt —• sublinia to
varășul Viorel Vizureanu, șe
ful sectorului probleme profe
sionale și sociale ale tineretu-
■ ■■■■■■■■ an

lui de la sate din cadrul C.C. 
al U.T.C. — nimic din ceea ce 
ne-am propus să realizăm în 
1970 nu pornește de la cota 
zero. Spun acest lucru gîn- 
dindu-mă la faptul că anul 
trecut cîteva mii de tineri au 
participat îndeosebi pe cele 
cinci șantiere ale 
din marile sisteme 
la executarea unor 
hidroameliorații și de îmbu
nătățiri funciare în valoare de 
cîteva zeci de milioane lei; că 
în 1969 elevi, studenți și ti
neri din instituții și întreprin
derile industriale au efectuat 
circa 3,5 milioane zile în agri
cultură sprijinind executarea 
la timp a lucrărilor agricole. 
Și în acest an activitatea noas
tră trebuie să vizeze îndeplini
rea de către tineri a sarcini-
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instalației de foraj F 200, pre
cum și capetele hidraulice pen
tru foraj obținîndu-se o redu
cere a consumului de metal de 
5—10 la sută. La uzina meca
nică din Sibiu, în urma studii
lor efectuate în colaborare cu 
I.C.T.C.M. și Institutul Poli
tehnic Cluj s-a redus grosimea 
batiurilor la presa cu excen
tric de 10 și 16 tone forță. Eco
nomia de metal realizată este 
de aproximativ 5 ia sută.

PERSPECTIVE ?
— Cercetările vizînd redu

cerea consumului de metal în 
anul 1970 și în continuare ur
măresc, printre altele, valori
ficarea aliajelor ușoare pe baza 
aluminiului produs la Slatina, 
în această direcție s-a realizat 
deja la I.P.C.U.P. un model 
experimental pentru instala
țiile de foraj geologic din a- 
luminiu dat în exploatare, 
pentru verificări, la sondele 
Direcției Generale de foraj-ex- 
tracție. Economia de metal s 
15 la sută !

în ceea ce privește sarcinile 
institutelor de cercetări pen
tru rezolvarea acestei impor
tante probleme, considerăm că 
ar fi necesar să se pună la dis
poziția producției o gamă mult 
mai largă de înlocuitori cu 
proprietăți deosebite — așa 
cum se întîmplă în mod obiș
nuit în străinătate — precum 
și o gamă mai variată de. oțe
luri speciale. De aceste măsuri 
ar depinde rezolvarea unor 
probleme importante. De exem
plu, T.C.T.C.M. a elaborat mo
dele experimentale pentru 
stanțe de construcție simplifi
cată, cu tăiș din bandă de oțel. 
Dar bandă de oțel cu proprie
tățile dorite nu se fabrică în 
țară. Cazul textolitului pentru 
blocurile-suport este asemănă
tor. După construirea prototi
purilor cu materiale de im
port, I.C.T.C.M. a făcut o an
chetă printre uzinele construc
toare de mașini care a dovedit 
că cererea de asemenea stan
țe este foarte mare. Nu mai 
puțin de 60 de întreprinderi

P. JUNIE

DE MUNCA
INTELECTUALĂ
OFERĂ LICEUL

ELEVULUI SAU?

tineretului • 
de irigații, 
lucrări de

Ing. GH. FECIORU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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In -sumarele și puțin nume
roasele cercetări întreprinse 
pînă în prezent 'asupra dialogu
lui liceu-universitate, chestiu
nea e abordată mâi ales (aproa
pe exclusiv) sub raport instruc
tiv și foarte puțin din punct de 
vedere al sarcinilor educative. 
Părerea e oarecum acreditată 
și de faptul că mai toate cerce
tările în legătură cu integrarea 
studenților de anul I în ritmul 
și stilul activității ’ universitare, 
se referă la necesități de ordin 
instructiv. Acest fapt a creat 
la unii profesori de liceu opinia 
că au datoria (și o au, dar nu 
numai pe aceasta) să se ocupe 
aproape exclusiv de aceste as
pecte în clasele terminale ale 
liceului. Din păcate, uneori, 
nici aceste aspecte nu sînt reali
zate la un nivel maxjm în ra
port cu exigențele majore ale 
învățămîntului contemporan. U- 
neori se invocă argumente ne
viabile. Se spune, de pildă, că 
majoritatea absolvenților liceu
lui'merg în învățămîntul supe
rior. Desigur, lucru adevărat. 
Dar se uită că de fapt această 
pregătire complexă, multilatera
lă pe care ' trebuie s-o dea li
ceul e necesară nu numai în ca-
■ ■■■■■■■*■

zul special al absolvenților ce 
merg în învățămîntul superior, 
ci în orice situație de viață, în 
general, creîndu-i tînărului largi 
disponibilități pentru o educa
ție permanentă — deziderat 
fundamental al societății con
temporane.

Prevalîndu-se de acest argu
ment și de altele la fel de fra
gile, cei mai comozi sînt tentați 
să accepte cu resemnare ideea 
existenței unui prag' firesc și 
de neînlăturat, între liceu și u- 
niversitate, o barieră ce ar anu
la necesitatea angajării liceu

lui în perspectiva învățămîntu- 
lui superior. Idee, pe cît de falsă 
pe atît de pernicioasă. In fond 
acest prag, „firesc" nu e nici u- 
til și nici de neînlăturat (chiar 
dacă el există și pentru unii a 
devenit o obișnuință). Inte
grarea studenților din anul 
I ar fi mult mai ușoară și 
mai firească (în sens propriu) 
dacă liceul (în clasele termina
le în special) ar realiza o pre
gătire corespunzătoare a elevi
lor și din acest punct de vedere. 
Ca unul care lucrez de cîțiva 
ani de zile și cu studenți din a- 
nul I, pot să spun că aceștia în- 
tîmpină încă mari dificultăți în 
adaptarea lor la stilul activității 
intelectuale din universitate (și 
asta indiferent de volumul cu
noștințelor cu care vin). Univer
sitatea se vede nevoită de multe 
ori nu să continue și să adîn- 
cească un proces început în li
ceu (așa cum ar fi firesc), ci, 
dimpotrivă, să înlăture niște 
șabloane de muncă intelectuală

lector univ. EMIL PĂUN

BELGRAD 13. — Trimișii 
speciali Agerpres, Nicolae Io- 
nescu și Nicolae Plopeanu, 
transmit: La sediul guvernu
lui federal, au început, marți 
dimineață, convorbirile oficia
le dintre președintele Consi
liului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, și pre
ședintele Vecei Executive Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia, 
Mitia .Ribicici.

La convorbiri participă, din 
partea română, Emil Drăgă- 
nescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președin
tele părții române în Comisia 
mixtă româno-iugoslavă de 
colaborare economică, Gheor
ghe Buzdugan, președintele 
Consiliului Național al Cerce
tării Științifice, Nicolae Eco- 
bescu, adjunct al ministrului

afacerilor externe, Vasile 
Șandru, ambasadorul Români
ei la Belgrad, Grigore Bar- 
găoanu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de 
colaborare și cooperare econo
mică și tehnică, Ion Morega, 
adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, 
Ion Mineu, adjunct al minis
trului minelor, și alte persoa
ne oficiale.

Din partea iugoslavă parti
cipă Stepan Marușici, preșe
dintele Vecei Executive a pro
vinciei Autonome Socialiste 
Voivodina, Dușan Gligorievici, 
membru al Vecei Executive 
Federale, președintele părții 
iugoslave în Comisia mixtă 
iugoslavo-română de colabo
rare economică, Anton Vratu-
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PUBLICUL DE AZI

EMINESCU
SCULPTAT

DE ANGHEL
£ RUȘ/NE SĂ MUNCEȘTI ?

ARIPA SA NU SE
FRINGA FARA MOTIV

„Nu este oare greșit să facem pe 
lescenți să spere într-un viitor pecare 
oferi ? Nu-i aceasta cea mai sigură 
descuraja și a face din ei niște bla 
ratați ?".

PUBLICUL DE MIINE...
i ion .

Universitatea București — Facultatea de biologie. Studenți din anul V, în laboratorul de biochimie al facultății
Foto: AGERPRES

(Continuare în pag. a Ill-a)

întrebarea de mai sus, apar- 
finînd francezului Jean Rous- 
selet, a fost pusă părinților, a- 
celor părinți care, în ciuda rea
lităților specifice societății ca
pitaliste, fac greșeala de a a- 
șeza uneori imaginația copiilor 
lor dincolo de limitele datelor 
concret-materiale ale vieții pe 
care o trăiesc. Doctorul-psiho- 
log a înțeles Ia ce grave trau
me sufletești este supus tînărul 
care — în’ fața taxelor mari, a 
prețurilor grele ale cărților, în 
fața „dreptului" societății de a

te lăsa „să te descurci" după 
absolvire —■ vede cît de greu 
este să ajungi la visurile tale, 
ce eforturi materiale și morale 
zguduie familia pînă la o reu
șită dacă n-ai norocul să fii o 
„stea fulgerătoare" (și cîți sînt 
așa ?). Rousselet îi prevenea pe 
părinți asupra dublei greșeli 
ce izvorăște dintr-o abordare 
nerealistă a viitorului copiilor 
lor: pe de o parte blazarea cu 
consecințele ei cele mai grave 
— ratarea, iar pe altă parte 
însăși posibilitatea unei neînțe-

legeri de către copil a situației 
familiei sale, culminînd nu ara
reori cu deprecierea părinților, 
dacă nu chiar cu revolta contra 
lor, prezentați în fața lui drept 
incapabili să realizeze ceea ce 
au promis...

Apelul la realism al lui Rous- 
selet este un apel la apărarea 
tînărului în primul rînd, în ve 
derea unei canalizări mai sigu
re a energiilor lui, dîndu-i nu 
numai visul, dar și puterea de 
a-l înfăptui.

Se pune problema la noi Ia 
fel ?

Situația noastră socială este 
net deosebită, deși n-aș zice că 
nu mai sînt cazuri cînd o anu
mită conjunctură familială îl

poate împiedica pe un tînăr să 
termine liceul, sau să bată la 
porți academice. Avem cîteva 
scrisori care relatează aseme
nea situații, de obicei neobișnui
te (unei fete i-au murit ambii 
părinți și a rămas cu cîțiva 
frați... etc). Ele nu formează și 
nu pot forma o regulă. Și totuși, 
experiența de reporter mă'în
deamnă să spun că apelul la 
realism al lui Rousselet găsește 
în condițiile unei societăți ca a 
noastră un teren specific de a- 
plicare, pornind, paradoxal, toc
mai de la o situație care face

EUGEN IT.ORESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Asistăm nu arar la un fenomen 
în aparenfă paradoxal. Cărți 
care întrunesc sufragiile cvasi 
unanime ale criticii sau care se 
bucură de o primire călduroasă 
în paginile presei culturale sau 
literare se odihnesc vreme înde
lungată în rafturile librăriilor deși 
tirajele în care apar nu sînt de 
natură să creeze presupunerea că
s-a produs o suprasolicitare a așa- 
zisei „piețe". Fenomenul este de 
altfel valabil și în sens invers: 
cărți asupra cărora critica s-a 
pronunțat în mod defavorabil fac, 
a doua zi după apariție, un ve
ritabil succes de librărie. Roma
ne considerate desuete, cărți de 
aventuri pe care criticii nici nu 
se ostenesc să le citească sînt de
vorate la iuțeală, în timp ce sem
năturile unor consacrați ai litere
lor se află pe coperțile unor vo
lume asupra cărora nimeni nu are 
îndoieli că fac sau vor face parte 
din operele de seamă ale unei li
teraturi. Este acest fenomen de 
natură să îngrijoreze ? Se pot fa
ce pe marginea lui afirmații asu
pra viabilității artistice sau este
tice a cutărei sau cutărei lucrări ? 
Poate fi asimilată, în ultimă ana
liză, capacitatea de a se răspîndi 
cît mai mult a unei cărți cu va
loarea sa dă atare ? Iată întrebă
rile banale pe care de altfel nu 
mi le pun primul și pe care o 
recentă anchetă în rîndul citito
rilor realizată de ziarul nostru, în 
scopul cunoașterii preferințelor 
acestuia, a avut darul de a le re
actualiza.

E desigur greu să crezi că orice 
operă valoroasă poate avea o in
tensă capacitate de difuziune. A- 
ceasta depinde în mare măsură de

structura ei, de gradul ei de ac
cesibilitate, de gravitatea și adîn- 
cimea ideilor pe care le vehicu
lează de felul în care se racor
dează (mai direct sau aparent) la 
o anumită realitate istorică sau 
socială și în fine și de nivelul 
general al receptivității publicu
lui. Civilizația, condițiile istorice, 
ale evoluției societății respective 
își' pune amprenta asupra aces
tuia din urmă, rezultatul fiind, de 
regulă, o mai intensă participare 
la procesul de asimilare a bu
nurilor spirituale. Este publicul ■ 
nostru apt să primească și să re
cepteze, la dimensiunile lor reale, 
opere de primă importanță pen
tru istoria culturii noastre ? Un 
răspuns îmbucurător în această 
privință ni-l oferă sutele de mii de 
exemplare din edițiile lui Emines- 
cu, Arghezi, Sadoveanu, vîndute 
anual în librării. Aceasta pentru 
d întrebuința ca exemplu cazu
rile cele mai fericite, cînd popu
laritatea unui scriitor corespunde 
pe deplin valorii sale. Putem oare 
să ignorăm faptul că în ultimii 
ani reorientarea judicioasă a pla
nurilor editoriale a readus în ac
tualitate nume ca cele ale lui 
Lucian Blaga sau Ion Barbu, Ion 
Pillat sau Ilarie Voronca, Vasile 
Voiculescu sau B. Fundoianu, im- 
punîndu-le din nou și definitiv 
în conștiința publicului ? Se poate 
trage însă o concluzie generali
zatoare privitoare la nivelul de 
cultură al amatorilor de literatură 
de pe urma faptului că acești au
tori, și mulți alții pe care nu îi 
mai menționăm, sînt citiți și răs
citiți ? Credem că nu, din mo-

GRIGORE ARBORE

(Continuare în pag. a IV-a)

GABRIELA 
MELINESCU

Cine trece prin fața Ate
neului Român își simte pri
virile atrase de suava statuie 
așezată în fața monumenta
lului edificiu. Nu este o sta
tuie obișnuită statuia lui E- 
minescu, țîșnită ca o săgeată 
în sus din dalta marelui nos
tru sculptor Anghel, este o 
statuie neobișnuită, e o sta
tuie care ea însăși a început 
să aibă o nobilă istorie. Nu 
sînt puțini cei care și-o a-

PIETRE CARE 
VORBESC

/

mintesc cu piedestalul plin 
de flori acum doi ani, în 
timpul primei zăpezi căzute 
peste București.

Nu sînt puțini cei care-și 
amintesc vocea patetică și vi
brantă a Iui Geo Bogza invi- 
tind de la tribuna conferin
ței generale a scriitorilor pe 
toți confrații săi, și nu nu
mai pe ei, ci și pe iubitorii 
marelui nostru poet, să-1 o- 
magieze în plină ninsoare de 
început de iarnă punînd o 
floare la piedestalul ei și mi- 

(Continuare în pag. a IV-a)
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La orizontI

Ne vorbește tovarășul EUGEN BLIDEANU,
director general în Ministerul Învățământului

știință 
problemele

Fiecare an școlar aliniază la 
startul unor competiții, cu 
mai noi sau mai vechi tradiții, 
mii și mii de tineri oare-și 
afirmă de timpuriu talente și 
aptitudini de ordin artistic 
sau științific ce se cer cunos
cute și cultivate. Recent, s-a 
încheiat Festivalul școlilor 
de artă, pe scena căruia și-au 
demonstrat talentul sute de 
elevi. începînd din 18 ianua
rie, în trei duminici consecu
tive, se desfășoară etapa locală 
a concursului de limba și lite
ratura română, matematică, 
fizică și chimie. Despre ediția 
din acest an a acestor adevă
rate evenimente în lumea ele
vilor, ne-a vorbit tovarășul 
Eugen Blideanu, director ge
neral în Ministerul învăță- 
mîntului.

— Mai întîi o observație de 
ordin general și pe care do
resc să n-o taxeze nimeni ca 
o formulă de circumstanță ! 
avem un tineret foarte dotat, 
aș sublinia, multilateral do
tat, incit, dacă n-ar exista ri
gorile concursurilor, i-am des
coperi pe mulți concurenți de 
la matematică făcînd compu
neri literare remarcabile și in
vers, pe cei îndrăgostiți de li
teratură rezolvînd cu ........
și meticulozitate 
de matematică sau fizică...

— Dar de ce nu-i lăsăm să 
se manifeste în toate dome
niile pentru care vădesc in
teres și chiar pregătire ? Con
cursul poate reprezenta pentru 
elev un mijloc de confruntare 
a propriilor valori și, astfel, îl 
poate ajuta să-și determine, pe 
o bază mai reală, chiar viito
rul profesional.

— întrebarea e, deci, pusă, 
de pe poziția elevului ? Atunci 
răspunsul implică unele consi
derații de ordin pedagogic. Un 
prim 'criteriu ar fi grija de a 
nu-1 supralicita. Elevul care 
s-a hotărit să se prezinte la 
concurs se și pregătește în 
plus față de nevoile sale ime
diate, adică, lecțiile curente. 
Dacă eforturile sale se vor dis
tribui între domenii foarte di
ferite, poate apărea oboseala, 
chiar și insuccesul. Iar pen
tru cei care nu pot rezista is
pitei de a se verifica în mai 
multe domenii științifice exis
tă posibilitatea să o facă : în 
cei patru ani de liceu se pot 
prezenta la patru discipline 
diferite...

— I-ați sfătui să o facă ?
— Nu, nu le-aș recomanda. 

Dar posibilitatea există. Ade
vărul este că rezultatele’ con
cursurilor din ultimul an au 
impus opiniei publice nume de 
elevi care, profilați de la în
ceputul stridiilor liceale de a 
concura la o anumită 
plină, au făcut progrese 
marcabile, au devenit apoi 
profesioniști de mare 
loare...

— Deși e foarte interesant 
tot ce ați spus pînă acum des
pre concursurile școlare, ne-am 
abătut totuși de la ideea de 
bază a acestui microinterviu : 
ce a intervenit nou în ediția 
lor din acest an ?

O singură noutate care se 
poate divide, de fapt, în două > 
primele etape ale concursu
rilor se țin în trimestrul doi, 
spre deosebire de anii trecuți 
cînd faza locală începea în va
canța de primăvară. Și, legat

disci-
re-

va-
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DACĂ E ÎN 
SUBTERAN 

NU SE VEDE ?
Lucrările din zonele publice, de 

pe arterele cu trafic Intens au un 
specific bine cunoscut : ele tre
buie să se execute într-un ritm 
mai rapid ; îndeobște astfel de 
șantiere se bucură de prioritate 
în privința materialelor de con
strucție, a mașinilor și utilajelor, 
a forței de muncă etc.

Se întîmplă acest lucru pe șan- 
tireul pasajului subteran din 
Piața Universității ? Ne-am pus a- 
ceastă întrebare nu doar fiindcă 
sîntem nerăbdători să vedem cît 
mai curînd gata această importan
tă realizare edilitară ci și pen
tru că această lucrare afectează 
două dintre cele mai aglomerate 
artere ale Capitalei.

Iată ce ne-a răspuns ing. șef 
adjunct Paul Dan Sergiu — din 
cadrul I.D.P. București.

— Etapele de realizare au fost 
prestabilite conform unui grafie 
de execuție întocmit cu toate în
treprinderile întrunite care co
laborează la execuția pasajului : 
I.C.H.E.F., T.C., I.D.E.B., I.D.G.B., 
I.T.B., I.D.P.P., I.C.M. 2 și trimis 
spre aprobare la Consiliul munici
pal al orașului. Lucrările sînt în-

renunța- 
programa 
zi. După 

calen- 
pre-concursurilor se

limba română, 18 ia-

de această măsură, 
rea la ideea de a le 
pe toate în aceeași 
cum s-a mai anunțat, 
darul
zintă astfel: etapa pe locali
tate :
nuarie, matematică 25 ianua
rie, fizică-chimie 1 februarie; 
etapa județeană: limba ro
mână 15 februarie, matema
tică 22 februarie, fizică-chi- 
mie 1 martie; etapa finală 
pentru toate disciplinele se va 
desfășura în zilele de 26—27 
aprilie. Măsura a fost luată 
pentru a se descongestiona tri
mestrul III, încărcat de lecții 
recapitulative, de pregătirea 
bacalaureatului și, în general, 

' mai dens ca activitatea in
structivă avînd în vedere a- 
propierea încheierii anului șco
lar.

M. V.

LA MUZEUL DE ARTĂ AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ANULUI 2000“

BOGAT PROGRAM DE MANIFESTĂRI

Pentru anul în curs, Muzeul de 
artă al Municipiului București 
„Anastasie Simu" și-a înscris în 
agendă numeroase acțiuni desti
nate propagării cunoștințelor din 
domeniul artelor plastice în rîndul 
unui larg auditoriu.

Astfel, specialiștii muzeului 
pregătesc apariția cataloagelor 
„A. Simu", „Zambaccian", „Th. 
Aman", precum și organizarea ex
poziției „N. Grigorescu în colecții 
particulare", care se va deschide 
în cadrul ciclului „Colecții și co
lecționari bucureșteni".

La sediile expozițiilor de bază 
ale celor șapte unități care com
pun Muzeul de artă al Munici
piului București (muzeele „A. Si
mu", „Zambaccian", „Aman", 
„Tatțarescu", „Medrea", „Storck" 
și colecția „Dona") se vor desfă
șura numeroase manifestări cul
tural-educative. Amintim, dintreAmintim, dintre

„Ecouri 11 te- 
în poezia lui

„Zodia Canee-

AZI, IN
LIBRĂRII

• EDITURA PENTRU 
LITERATURA

feavril Seridon :
rare universale 
Coșbuc", lei 9,50.

M. Sadoveanu : ,
rului“, „Neamul Șoimăreștilor", lei
12.50.

Choderlos de Laclos : „Legături 
primejdioase**, vol. I—II, B.P.T., 
lei 10.

Al. Piru : „Cearta" (roman), lei
5.50.
• EDITURA TINERETULUI

Radu Nor : „Mesajul din Ocea
nul aerian**, lei 6.

Irimie Străuț : „Țupa-țup", lei 
2,25.

Al. I. Ghilia : „Ieșirea din Apo
calips",1 lei 5,25.

P. Ispirescu : „Tinerețe fără
bătrînețe și viață fără de moarte", 
lei 1,75.
• EDITURA PENTRU 
LITERATURA UNIVERSALA

♦ ♦ * : „Undina își ia rămas 
bun“, lei 14,50.

Adrian Marino : „Modern,
modernism, modernitate**, lei 3,50. 
Enrico Emanuelli : „O minunată 
călătorie", lei 3,75.
• EDITURA MERIDIANE

Anne Philippe și Claude Roy î 
„Gerard Pțiilippe“,~lei 13.

Gaston Baty și Rene Chavance j 
„Viața artei teatrale", lei 13.

tr-adevăr întîrziate datorită unor 
cauze obiective. Iarna anului 1966, 
foarte lungă și capricioasă, nu 
ne-a permis să evoluăm lucrările, 
organizarea de șantier ridică pro
bleme datorită locului dificil din 
intersecție unde se lucrează ; ma
șinile la intrarea și ieșirea din 
șantier trebuie să treacă mai în
tîi pe rampa de spălare ca să nu 
împrăștie noroiul pe străzi, în 
plus proiectele sînt executate dar 
„nedefinitivate", periodic primim 
cite o schiță de subansamblu.

Și totuși... Cauzele enumerate 
mai sus sînt poate obiective. Dar, 
în af^ră de acestea mai sînt și si
tele pentru care credem că nu se 
poate afla o justificare. Iarna 
trecută e drept, a fost grea și pre
lungită, dar ne putem plînge de 
iarna aceasta ? Cu toate acestea 
personalul șantierului, și așa des
tul de redus, încheie lucrul la

ora 16 ; se lucrează în schimburi 
reduse. Nu se poate organiza un 
trafic continuu, susținut, doar cu 
4—5 camioane care transportă prin 
oraș (aglomerație, stopuri, restric
ție de viteză) balastul la 11 km. 
Și-apoi, cum s-a întîmplât în ziua 
vizitei noastre, cînd stația Vitan 
livrase doar 5 m.c. din 50 m.c., 
cantitatea de ciment necesară, 
turnările se desfășoară încet, te
renul pregătit este adesea acoperit 
de apă și noroi, făcînd necesare 
lucrări suplimentare de pompare 
etc.

Fotografia alăturată este o ilus
trare concludentă a ritmului de 
lucru obișnuit. Publicînd-o ne 
gîndim că factorii răspunzători 
vor găsi totuși destule modalități 
pentru a-1 face ceva mai alert.

I. M.

Cîțiva dintre elevii clasei a Xl-a a Liceului „Mihail Sadoveanu", din Capitală, care se pregăteso 
intens în vederea Olimpiadei de fizică. Foto : C. CIOBOATĂ

PENTRU TINERET
acestea, cîteva: în colaborare cu 
Universitatea populară București, 
în cadrul ciclului „Prezențe ro
mânești și străine“, la sediul Mu
zeului de artă al Municipiului 
București vor avea loc următoa
rele recitaluri muzeale: duminică, 
18 ianuarie, ora 11 — „Ion Țu- 
ctdescu" ; duminică, 15 februarie, 
ora 11 — „Th. Pallady" ; dumi
nică 15 martie, ora 11 — „A 
Lothe, Pascin, Utrillo, Valadon. 
Viamink — oaspeții muzeului nos
tru'.

• UN CONCURS „TINERETUL SI CARTEA* • O SOCIETATE CULTURAL-STIINȚI- FICA „ION BARBU* © LUNA MECANIZATORILOR • ȘTAFETA FOLCLORICA HUNEDOREANA
• ÎN CURSUL ACESTEI SAPTAMÎNI calendarul activităților 

politico-educative ale Comitetului județean Timiș al U.T.C. se 
anunță deosebit de bogat. Pe primul plan stă lansarea concursu
lui „Tineretul și cartea", organizat în colaborare cu Comitetul 
județean pentru cultură și artă. Scopul urmărit este cel al 
popularizării și difuzării cărților apărute în librării și biblioteci. 
La baza concursului se află un regulament și o bibliografie mi
nimă obligatorie. Pe lîngă aceasta, o condiție a participării este 

- și obligația ca tînărul — pe lîngă răspunsurile la întrebările 
din bibliografie —, să execute fie o melodie populară din partea 
locului, fie să prezintp o culegere a unui obicei sau a unui 
cîntec, sau să prezinte un obiect de artizanat executat de el. 
Fiind vorba de o acțiune cu cartea dorim acestei initiative să 
decurgă... ca la carte I (I.D.).

• CEI MAI TALENTAȚI 
ELEVI PITEȘTENI, sprijiniți 
de Comitetul municipal al 
U.T.C., au pus bazele Socie
tății cultural-științifice Ion 
Barbu, care cuprinde 6 sec
ții ; literatură, matematică, 
fizică-chimie, științe sociale, 
arte plastice și electroteh
nică.

Președinte de onoare al

In colaborare cu Casa creației 
populare a Municipiului Bucu
rești, duminică, 18 ianuarie, tot 
la sediul muzeului, se deschide 
ciclul de „Convorbiri despre 
artă“.

Alte manifestări : lecții în mu
zee pentru diverse instituții; con
cursul „Pionieri —- recunoașteți 
această pictură și sculptură" ; un 
nou concurs pe tema „Cunoașteți 
muzeele Capitalei ? Semnalați noi 
locuri și case în care au trăit și 
au creat oameni de seamă ai cul-

consiliului este cont. univ. 
dr. Dan Petrescu, de la Insti
tutul pedagogic din Pitești.

Pentru început, societatea 
și-a propus redactarea unei 
reviste, organizarea unor vi
zite și excursii documentare, 
schimburi de experiență cu 
societăți similare din alte o- 
rașe ale țării. (prof. Eivia 
Pocal.
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URMĂRIREA : rulează la Pa
tria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21,30),  Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21).

PĂCATUL DRAGOSTEI: rulea. 
lează la București (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Favorit (orele 
10; 13; 15,30; 18; 20,30), Republica 
(orele 8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15).

RECONSTITUIREA : rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,45).

ÎNTR-O SEARA UN TREN : 
rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,30; 14; 16,15; 18,45; 21).

MĂRTURIA : rulează la Victo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,45).

LUCIA : rulează la Central (o- 
rele 8,45; 11,15; 14,45; 17,45; 20,45).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS : 
rulează la Lumina (orele 8,30; 
16,15; în continuare 18,30—20,45).

VA PLACE BRAHMS ? : rulează 
la Moșilor (orele 15,30; 18; 20,30), 
Doina (orele 11; 13,30; 16; 18,30; 21). 
(La ora 9, 10 dimineața -program 
pentru copii), Drumul Sării (orele 
15; 17,30; 20).

MÎINILE, REGINA INSTRU
MENTELOR, AFGANISTAN, SFA
TURI BĂTRÎNEȘTI, ORAȘUL 
MIC, ORAȘUL MARE : rulează la 

turii românești" ; conferințe și ex
poziții ; ciclul „Filmul documen
tar muzeal" la Ecran-club, cine
mateca pentru tineret (pe 20 ia
nuarie, filmul „Muzeul Zambac- 
cian“) ; „Seara filmului muzeal" 
la Casa creației populare a Mu
nicipiului București, strada Cos- 
monauților 1 (joi,. 15 ianuarie) . 
interesante, zilele „In exclusivita
te" — destinate elevilor și mem
brilor cercurilor de artă plastică 
de la casele de cultură.

Tuturor acestor acțiuni li se 
vor adăuga două importante ma
nifestări. prilejuite de împlinirea 
a 60 de ani de la înființarea Mu
zeului și de aniversarea a 150 de 
ani de la nașterea pictorului Gh. 
T attar eseu.

• O NOUA ACȚIUNE DE 
AMPLOARE inițiată de Co
mitetul județean Neamț al 
U.T.C., Direcția agricolă și 
Consiliul sindical județean — 
„Luna mecanizatorilor" se va 
desfășura în perioada 17 ia
nuarie—21 februarie a.c.

Acțiunea, care va antrena 
peste 1 300 de tineri mecani
zatori, va debuta cu expune
rea „Făurirea .societății socia
liste multilateral dezvoltată 
obiectiv stabilit de cel de-al 
X-lea Congres al Partidului", 
Intre manifestările care vor 
avea loc se-nscriu : simpozio
nul „Aspecte inedite ale dez
voltării agriculturii în țara

noastră", susținut de un co
lectiv de cercetători de la 
Stațiunea experimentală a- 
gricolă Secuieni, cu contri
buția prof.- dr. acad. Lungii 
loan, membru al Academiei 
Agricole, dezbaterea „Apăra
rea și consolidarea proprie
tății socialiste — îndatorire 
de seamă a lucrătorilor din 
I.M.A.", cu contribuția Aso
ciației juriștilor, evocarea is
torică „Momente din trecutul 
de luptă al poporului român", 
excursii, schimburi de expe
riență, întîlniri cu actorii 
Teatrului tineretului sărbă
torirea fruntașilor în produc
ție pe anul 19S9. (L. P.).

• ÎNCEPUTĂ LA FINELE ANULUI TRECUT, ȘTAFETA 
FOLCLORICA, inițiată de Comitetul județean Hunedoara 
al U.T.C. a pornit Ia drum simultan în 6 zone folclorice, străbă- 
tînd pină în prezent majoritatea localităților județului. în acest 
fel tinerii din comune și sate participă direct și permanent Ia 
valorificarea folclorică din această parte a țării,

Duminică, amatorii din Baia de Criș o vor preda celor din 
satul Rîbița. în aceeași zi vor avea Ioc manifestări culturale 
în satele Geoagiu, Ilia, Pui. La 8 martie căutătorii de comori 
își vor termina^ itinerariile iar pe baza creațiilor culese se va 
tipări o culegere. (Al. B.).

Timpuri Noi, (orele 9—21 în con
tinuare).

BĂTĂLIA PENTRU ROMA : ru
lează la Feroviar (orele 9; 12,30; 
16; 19,30), Excelsior (orele 9,30; 13; 
16,30; 20), Flamura (orele 9,30; 13; 
16,30; 20).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Grivița (orele 9,30; 12; 15; 17,45;
20.15) , Miorița (orele 9,30; 12; 14,30; 
17; 19,30).

UN OM PENTRU ETERNITATE: 
rulează la Cinemateca — Union 
(orele 10; 12; 14).

A TRAI PENTRU A TRAI: ru
lează la înfrățirea între popoare 
(orele 15,15; 17.45; 20).

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR: ru
lează la Buzești (orele 15,30; 18;
20.30) , Cotroceni (orele 15,30; 18;
20.30) .

BLOW-UP : rulează la Dacia 
(orele 8—20,45 în continuare).

WINNETOU ÎN VALEA MOR- 
ȚII : rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15; 13.30: 16; 18,15; 20.30), Giu- 
lești (orele 15,30; 18; 20,30), Arta 
(orele 9,30; 15,30; în continuare 
18,15—20,30).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR: rulează la Uni
rea (orele 15,30; 18).

MOARTEA UNUI BIROCRAT : 
rulează la Unirea (ora 20,30).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ: ru
lează la Lira (orele 15,30; 18; 20,30). 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,30).

ANGELICA ȘI SULTANUL: ru
lează la Pacea (orele 15,45; 18;
20.15) .

ÎN PROBE LA GALATI : 

PRIMA ȘALUPĂ 

ROMÂNEASCĂ 
CU ARIPI
PORTANTE

seba ICEPRONAV Galați 
află în probe prima șalupă 
românească cu aripi portante, 
construită de întreprinderea 
de industrie locală nr. 1 Ga
lați. Proiectul a fost întocmit 
de specialiștii institutului a- 
mintit. Este demn de reținut 
faptul că toate instalațiile și 
materialele folosite Ia acest 
tip de șalupă sînt produse în 
țară : motorul la Uzinele Stea
gul roșu din Brașov, aripile 
portante la Șantierul nord iar 
transimisia mișcării la Uzina 
mecanică navală Galați. Față 
de ambarcațiunile obișnuite 
șalupa prezintă caracteristici 
superioare de viteză, accesi
bile pe Dunăre și Deltă. Ea 
are posibilitatea să se depla
seze rapid pentru anumite 
intervenții sanitare, de asis
tență tehnică etc. După înche
ierea probelor, va începe pro
ducția de serie.

I. CHIKIC

în Editura politică 
a apărut :

„CRONICA

de MIRCEA MALIȚA

BĂIEȚI ÎN IIAINE DE PIELE: 
rulează la Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Tomis (ore
le 9; 15,45 în continuare; 18; 20,15).

MY fair LADY : rulează la 
Floreasca (orele 9; 12,30; 16,30; 20).

BĂIEȚII DIN STRADA PAL ; 
rulează la Volga (orele 9—15,45 
în continuare; 18,15; 20,30).

ÎN ÎMPĂRĂȚIA LEULUI DE 
ARGINT : rulează la Viitorul 
(orele 15,30; 18).

PIEDRO PLEACĂ ÎN SIERRA : 
rulează la Viitorul (ora 20,30).

TAINA LEULUI : rulează la 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Modern (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16: 18,15; 20,30).

PRIETENI FARA GRAI: rulea
ză la Aurora (orele 9,30; 11,30;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

LA RĂZBOI CA LA RĂZBOI : 
rulează la Popular (ora 20,30).

FRAGII SĂLBĂTICI : rulează la 
Popular (orele 15,30; 18).

LA NORD PRIN NORD VEST, 
MANUELA : rulează la Munca 
(orele 15,30: 19,15).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Flacăra 
(orele 15,30; 18: 20,30).

IUBIREA STRICT OPRITA : ru
lează la Vitan (orele 15,30; 18;
20,15).

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

SEZON MORT : rulează la Fe
rentari (orele 15,30; 19).

SĂ TRĂIM PÎNA LUNI ; ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20,15).

IANUARIE EDITORIAL

LA UNIVERSITATEA
BUCUREȘTI

Mai întîi un bilanț : față de un 
plan de 650 coli tipografice, cen
trul de multiplicat al Universi
tății București a realizat în anul 
recent încheiat o activitate edi
torială însumînd 1 700 coli. Acea
stă cifră include între altele 114 
volume cursuri și manuale uni
versitare, apărute în tiraje va
riind între 100 și 1 000 exempla
re. Aașadar, un succes. El se 
vrea „reeditat" și în 1970 — pro
mite studenților, tovarășul ALE
XANDRU BARAU, directorul 
centrului.

— Sînt recepționate manuscri
se suficiente pentru o activitate 
tipografică în ritm optim ?

— Am primit deja 40 manu
scrise, care urmează să intre în 
lucru în lunile ianuarie, februa
rie și martie. Vor apărea con
form graficului stabilit și avem 
convingerea că se va întîmpla la 
fel cu toate cele 180 titluri de 
manuale incluse în planul nostru 
pentru, anul 1970.

— Ce cursuri vor sta la înde- 
mîna studenților înainte’ de se
siunea care începe la 1 februa
rie ?

— In aceste săptămîni de în
ceput de an, intră în biblioteci 
și la cele două centre de difu

• ION ZIDARU — Prahova 
Ajutoarele sociale pentru in
capacitate temporară de mun
că se plătesc numai pe baza 
certificatului medical care 
constituie actul doveditor al 
imposibilității angajatului de 
a presta munca într-o anumită 
perioadă. Fără acest act unită
țile nu pot onora pretențiile 
salariaților întrucît nu se poate 
face justificarea legală a plății.

înțelegeți de ce ' conduce
rea șantierului Ploiești-Vest 
nu v-a putut acorda ajutorul 
social -pentru luna iulie 1969. 
Pentru lunile următoare nu 
s-a făcut la timp calcularea 
drepturilor bănești cuvenite 
datorită aceluiași motiv : ați 
întîrziat mult cu depunerea 
certificatului medical; ulterior 
însă, suma cuvenită a fost 
trimisă prin mandat poștal pe 
adresa Sanatoriului din Brea
za de unde urmează să o pri
miți. Afirmația că unitatea v-a 
desfăcut contractul de muncă 
în timp ce erați în concediul 
medical nu este reală. De alt
fel nici nu se putea lua o ast
fel de măsură.

• GAIA GOSA — Comuna 
Bozovici județul Caraș-Seve- 
rin. Imediat după satisfacerea 
serviciului militar, în luna iu
lie 1969, v-ați reîncadrat în 
muncă la aceeași întreprin
dere. După cîteva luni cînd ați 
cerut concediul de odihnă 
vi s-a răspuns fără nici o altă 
explicație că nu aveți dreptul 
la 15 zile așa cum considerați 
dv, ci numai la jumătate. Ne 
cereți nouă să vă explicăm 
dacă au fost sau nu respec
tate actele normative care se 
referă la durata concediului 
în astfel de împrejurări.

Deși nu vi s-au oferit lămu
ririle necesare concediului în 
ceea ce privește durata lui, a 
fost bine calculată. în anul 
reîncadrării în muncă nu se 
acordă concediul de odihnă 
integral ci, un număr de zile 
proporțional c'U numărul lu
nilor lucrate pină la sfîrșitul 
anului. în cazul dv. aproxi
mativ jumătate.

• ȘTEFANIA FRUNZETE 
— Bacău. Angajatele care 
au îh îngrijire copii mici be
neficiază, în vederea alăp 
tării acestora, de pauzele pre
văzute în articolul 92 Codul 
Muncii. O altă reglementare 
nu există. Practica însă (și la 
acest lucru vă referiți dv) a 
consacrat și o altă posibilitate 
care deși nu este legiferată a 
fost acceptată și aplicată în 
majoritatea întreprinderilor 
și instituțiilor. în acest sens 
pentru evitarea unor întreru
peri repetate ale activității de
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Opera Română : DON PAS
QUALE — ora 19,30 ; Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (Sala Co
media) : COANA CHIRIȚA — ora
19,30 ; (Sala Studio) : AL PATRU
LEA ANOTIMP — ora 19,30 ; Tea
trul de Comedie : NICNIC — ora 
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : NE
POTUL LUI RAMEAU — ora 20 ; 
(Sala Studio) : PURICELE ÎN U- 
RECHE — ora 20 ; Teatrul Mic : 
PREȚUL — ora 20 ; Teatrul ,,C. I. 
Nottara" (B-dul Magheru) : LA 
CIORBA DE POTROACE — ora
19,30 ; (Sala Studio) : CE SCURTA 
E VARA — ora 20 ; Teatrul Giu- 
lești : MARTORII SE SUPRIMĂ — 
ora 19,30 ; Teatrul „Ion Vaslles- 
cu" : MANEVRELE — ora 19,30 ; 
Teatrul Țăndărică (Cal. Victoriei) : 
ELEFANTELUL CURIOS — ora 
10 ; (Str. Academiei) : CĂLUȚUL 
COCOȘAT — ora 10 ; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : VARIE
TĂȚI — ora 19,30 ; (Cal. Victoriei) : 
NICUȚĂ LA... TĂNASE — ora
19,30 ; Ansamblul U.G.S. : RITM 
'70 — ora 20 ; Circul de Stat : 
RAPSODIA SUEDEZA — ota 19,30. 

zare — de la Institutul pedago
gic și Facultatea de drept — ur
mătoarele lucrări ale cadrelor 
didactice din Universitate:

— „ISTORIA GENERALA A 
STATULUI SI DREPTULUI", de 
Paul Gogeanu ; „DREPT CON
STITUȚIONAL", de Nestor PJis- 
cu ; „SISTEMATICA PLANTE
LOR", de Maria Ciucă ; „PER
SPECTIVA SI GRAFICA STI
LURILOR", de Adriana Mirone- 
scu și Samson Teodor,; „CURS 
DE GIMNASTICĂ", de Nicolae 
Băieșu, Adina Bîrlea și Viorel 
Rarînca.

— Alte noutăți ?
— Extindem activitatea de ti

părire. întrucît este mult mai e- 
ficientă și rentabilă decit lito- 
grafierea. Practic, dorim ca toate 
manualele cu tiraj de peste 300 
exemplare să fie tipărite. De 
asemenea, vom alcătui lunar un 
buletin de semnalare a apari
țiilor noastre, pe care să-I difu
zăm institutelor și bibliotecilor 
universitare din întreaga țară, 
în vederea achiziționării lucră
rilor editate de noi sau pentru 
înlesnirea schimburilor de pu
blicații dintre bibloteci.

ION TRONAC

producție în cursul aceleiași 
zile, atunci cînd locul da 
muncă al angajatei este situat 
la mare distanță de locul de 
alăptare, pauzele acordate prin 
dispozițiile Codului Muncii 
pot fi cumulate reducindu-se 
timpul de lucru al angajatei 
cu pînă la 2 ore pe zi fără ca 
această reducere să afecteze 
salariul tarifar de încadrare 
sau alte drepturi. Reducerea 
programului se face numi 
cu consimțămîntul conducerii" 
unității și de ea puteți bene
ficia pînă cînd copilul împli
nește vîrsta de 9 luni sau, cu 
recomandarea medicului pînă 
la un an.

M. N.

CU RELONUL 
LA PESCUIT

Ocupîndu-se de modernizarea 
uneltelor pescărești, începînd de 
la cele utilizate în bălți și ape 
interioare pînă la cele folosite în 
pescuitul oceanic, un colectiv de 
cercetători de ia Institutul de 
cercetări și proiectări piscicole a 
stabilit tehnologia de prelucrare 
a firelor de relon sub formă de 
ațe, sfori, frînghii și . plase r’;> 
pescuit. Rezultatul cercetării^' 
s-a concretizat prin introducerea 
firelor de relon în confecționarea 
tuturor uneltelor de pescuit, înlo- 
cuindu-se astfel aproape toate fi
rele vegetale (bumbac, cînepă, 
sizai). Fiind confecționate din fi
bre sintetice, uneltele nu mai pu
trezesc în apă și nu mai au ne
voie de conservanți textili, iar 
rezistența la rupere, mai mare 
decît a firelor vegetale oferă u- 
neltei un randament sporit în 
procesul de pescuit. Prdn intro
ducerea firelor de relon în locul 
celor naturale se economisesc a- 
nual peste 500 000 !ei.

Tot în scopul îmbunătățirii teh
nicii de confecționare a unelte
lor pescărești, I.C.P.P. a experi
mentat și omologat pentru pro
ducție, tehnologia de obținere și 
folosire a flotorilor din policlo- 
rură de vinii expandată, cu care 
s-a înlocuit pluta naturală.

în prezent, atenția cercetători
lor este reținută de experimen
tarea firelor poliesterice (terilenâ) 
în confecționarea uneltelor de 
pescuit utilizate în Marea Nea
gră. Aceste tipuri de fiire prezin
tă o rezistență foarte ridicată la 
razele solare ceea ce sporește du
rata de folosire a talienelor ma
rine.

V. RAREȘ

7
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• 13,00 Deschiderea emisiunii. 
„Ex Terra ’70" — emisiune-con- 
curs pentru școlari © 18,30 Datini 
românești. Nuntă în Valea Bîrgău- 
lui (II) © 19,00 Telejurnalul de 
seară « 19,20 „Felicitări" — emi
siune muzicală. își dau concursul : 
Melania Cirje, Atena Demetriad, 
Ștefan Tapalagă, Mihai loniță, 
George Răpcău, Marcel Roșea 
© 19,40 Ancheta TV. „Corso-ul — 
al doilea „8“ ? © 20,15 Telecinema- 
teca : Nibelungii. Prima parte : 
„Siegfried" © 21,40 Anunțuri, pu
blicitate q 21,45 Muzică ușoară cu 
formația Ion Cristinoiu a 21.55 
Filme documentare © 22,15 Intîl- 
nire cu muzica (Interviziunej. 
Transmisie de la Sofia © 22,45 Sa
lonul literar al televiziunii. ,,A fi 
scriitor tîn.ă’r“ © 23,45 Telejurnalul 
de noapte. închiderea emisiunii.

A
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FONDURILE ORGANIZATEI
0 PROBLEMĂ DE FOND

LE CONSIDERĂ ASTFEL
ȘI COMISIILE DE CENZORI?

Planurile de venituri întoc
mite de comitetul U.T.C., repar
tizarea chibzuită a cheltuielilor, 
folosirea judicioasă a sumelor, 
precum și gospodărirea cu grijă 
a mijloacelor materiale presupu
ne respectarea unei discipline fi
nanciare a cărei verificare o e- 
xercită comisiile de cenzori. De
parte de a fi simple instrumente 
contabile, comisiile de cenzori, 
indiferent de nivelul la care ac
ționează, la comitetul U.T.C. pe 
întreprindere, instituție, școală 
sau comună, la comitetul U.T.C. 
orășenesc, municipal sau chiar 
județean, aduc punctul de vede
re al masei de uteciști asupra 
realității și legalității cheltuie
lilor efectuate, asupra valorifi
cării tuturor surselor de consti
tuire a veniturilor, înlesnesc a- 
doptarea unor soluții care să 
înlăture anomaliile constatate, să 
pună ordine, să facă simțită și 
auzită poziția membrilor organi
zației față de mînuirea și desti
nația dată fondurilor bănești 
care le aparțin.

Această idee avea să revină ca 
un leit-motiv în cursul anchetei 
pe care am întreprins-o în rîn- 
dul cîtorva președinți ai unor 
comisii județene de cenzori.

— Contul C.E.C. al organiza
ției, de la întreprindere, insti
tuție, comună, școală, oraș, mu
nicipiu și pînă la județ, ne-au 
spus rînd pe rînd Gheorghe TU
DOR din județul Dîmbovița, 
Ioan GYURCAN din județul 
Satu Mare, Constantin POPES
CU din județul Tulcea și Con
stantin PASCARU din județul 
Bacău reprezintă, în primul rînd, 
și dincolo de expresia conven
țională a depunerii unor sume, 
imaginea complexă a ceea ce 
realizează un colectiv, a capa
cității sale de mobilizare, de 
antrenare a tuturor tinerilor 
care îl alcătuiesc la inițierea u- 
nor acțiuni care constituie ar
gumentul unei întregi activități.

— în același timp, insista Con
stantin Popescu, contul C.E.C. al 
organizației ilustrează, prin si
tuația financiară, prin fiecare 
operațiune, spiritul întreprinză
tor și responsabil al celor care 
îl mînuiesc, concepți^ despre 
menirea valorilor aflate la dis
poziția acestora. Cu fiecare in
vestiție nouă organizația își 
poate mări gradul de influență 
asupra tinerilor. Ea poate și tre
buie să dea un sens educativ, 
politic, acțiunilor pe care le fi
nanțează, fiecare leu cheltuit 
pentru pregătirea unei activități 
urmînd să-și afle o justificare 
precisă în profunzimea conținu
tului acesteia. Așadar contul 
C.E.C. al organizației îmbină 
într-o singură imagine prezentul 
solid și sigur cu perspectiva la 
fel de accesibilă.

— S-ar putea spune că fon
durile....

— Sînt o problemă de fond a 
organizațiilor U.T.C., ne-a com
pletat Gheorghe Tudor. Un sin
gur exemplu î una din reviziile 
comisiei noastre și-a propus să 
verifice cum au fost folosite su
mele provenite din acțiunile 
culturale, patriotice și de folos 
obștesc. O dată cu constatările 
pe care ne și așteptam să le fa
cem în legătură cu necesitatea 
finanțării unor activități, am se
sizat nerealizarea ritmică a pla
nurilor de venituri din acțiunile 
turistice ca și a celor de folos 
obștesc. Motivele invocate de 
comitetul județean, anume că 
sumele prevăzute la aceste capi
tole n-au avut o bază obiectivă, 
ne-au determinat să cercetăm 
mai în amănunt posibilitățile 
existente în județ pentru mobi
lizarea tinerilor la acțiuni am
ple, de activizare a cercurilor de 
turism, de îmbunătățire a stilu
lui și metodelor practicate de co
misiile de resort ale comitetului 
județean. Concluzia, ca și su
gestiile comisiei de cenzori, au 
fost, în cele din urmă, însușite 
fără obiecții de către comitetul 
județean. Urmarea ? O depășire 
a sumelor planificate, venituri 
mai mari, o perspectivă mai cla
ră a muncii în viitor.

© © • • © •
(Urmare din pag. I)

lor de producție ce revin uni
tăților economice unde sînt 
permanentizați și lucrează. Se 
înțelege că ceea ce ne preo
cupă în mod deosebit este ini
țierea unor acțiuni specifice, 
atractive, de largă cuprindere 
și de maximă eficiență dar 
fără a renunța la ceea ce s-a 
dovedit bun, eficient, valoros, 
în județul Teleorman, de pil
dă, și-a verificat utilitatea 
„Săptămîna mecanizatorilor" ; 
în județul Galați „Olimpiada 
zootehnistului", acțiune orga
nizată în fermele întreprinde
rilor agricole de stat; în ju
dețul Ilfov „Tineretul și agro
tehnica", competiție la care au 
participat pe parcursul între
gului an uteciști din toate u- 
nitățile agricole ; în județele 
Mureș, Harghita, Neamț, 
Mare, Timiș, Mehedinți, 
stanța, Botoșani și Arad 
cursurile profesionale pe 
rite teme ale producției

Satu 
Con- 
con- 
dife- 

__ ______ , agri
cole — experiență ce o dorim 
generalizată în întreaga țară.

— Fără îndoială, organiza
țiile U.T.C. vor iniția acțiuni 
specifice pornind de la necesi
tățile impuse de condițiile 
concrete ale fiecărei unități.

— Absolut. în cadrul recen
tei ședințe de instruire a co
misiei centrale noi n-am făcut 
altceva decît să popularizăm 
aceste acțiuni, să le subliniem

— Sînt de aceeașt părere, a- 
dăuga loan Gyurcan. Limitarea 
atribuțiilor comisiei de cenzori 
la simpla comparare a unor co
loane de cifre atrage deperso
nalizarea sa, neîndeplinirea în 
fapt a mandatului încredințat ei 
de către tineri. Iată de ce, fixîn- 
du-ne ca obiective cercetarea 
felului în care se rezolvă scriso
rile și sesizările tinerilor, ce 
curs iau problemele ridicate în 
plenarele comitetului județean, 
în ședințele de birou, la instrui
rea aparatului, cum decurge pri
mirea în U.T.C., modul de orga
nizare a muncii comitetului ju
dețean pe secții șl comisii, urmă
rirea programelor trimestriale 
de activitate, putem spune că 
punctul central al activității co
misiei noastre a fost să arătăm 
celor care ne-au investit cu 
această răspundere modul în 
care comitetul județean, secre
tariatul și biroul respectă sta
tutul U.T.C. și instrucțiunile 
C.C. al U.T.C. cu privire la des
fășurarea întregii activități de 
organizație. Tocmai în numele 
unui asemenea principiu am in
tervenit după verificarea corec
titudinii deconturilor întocmite 
de activiști. Mai puțin vulnera
bile financiar, ele dovedeau o 
lacună de conținut a muncii pen
tru că numeroasele deconturi 
de numai o singură zi ne pre
zentau chipul unor oameni con
vinși că în 12 ore de deplasare, 
cu drum cu tot, uneorf spre 
puncte îndepărtate ale județu
lui, au rezolvat problemele com
plicate pentru care fuseseră a- 
colo. Cauzele îndeplinirii mai 
mult decît anevoioase a progra
melor de activitate ale comite
tului județean ne apăreau, acum, 
limpede. Semnul superficialității 
în rezolvarea sarcinilor, lipsa de 
exigență ieșeau la iveală pe 
după coloanele de cifre.

— Se poate spune, aprecia to
varășul Gheorghe STOICA, se- MIRCEA TACCIU

Vă prezentăm pe Alexandra Hoit, una dintre tinerele fruntașe ale 
Fabricii de confecții și tricotaje „București"

Foto: O. PLECAN

conținutul. Pentru a spori 
însă eficacitatea muncii, ope
rativitatea intervenției, orga
nizațiile și grupele U.T.C. tre
buie să organizeze temeinic 
activitatea de cunoaștere a 
prevederilor planurilor de 
producție și a problemelor cu
rente de la locul de muncă, 
întîlnirile cu cadre de condu
cere, cu specialiștii unității 
respective, organizarea unor 
dezbateri în cadrul adunărilor 
generale U.T.C. pe teme ale 
producției constituie tot atîtea 
mijloace eficace de satisfacere 

CREȘTEREA PRODUCȚIEI
a acestui deziderat. De ase
menea, un efect pozitiv pri
vind mobilizarea tineretului la 
îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de producție îl repre
zintă faptul că în adunările 
generale ale cooperativelor de 
producție organizațiile U.T.C. 
vor prezenta planuri proprii 
de acțiuni ce vor cuprinde o- 
biectivele ce și le-au propus 
tinerii pentru 1970. Întrucît 
grupele U.T.C. din secțiile per
manente de mecanizare vor 
fi subordonate organizațiilor 
U.T.C. din cooperativele agri- 

cretar al C.C. al U.T.C., că în 
ultima perioadă comisiile de cen
zori, și îndeosebi acelea de pe 
lingă comitetele județene și-au 
intrat mai profund în atribuții. 
Membrii acestora se întrunesc, 
efectuează controale de fond sau 
parțiale, scot în evidență lipsu
rile constatate, fac propuneri 
pentru inlăturarea lor. Multe 
și-au schițat încă de la începu
tul noului an programul de ac
tivitate. Din păcate, însă, mai 
sînt comisii județene de cenzori, 
și le-aș cita pe acelea din Har
ghita, Neamț, Vaslui, Mureș, 
Ploiești, ai căror membri se în- 
tilnesc sporadic ca să controleze 
domenii fără importanță. Con
ferințele județene și plenarele 
care au ales comisiile de cenzori 
și pe președinții acestora n-au 
fost acte formale. Comisiile de 
cenzori nu sînt anexe oarecare 
ale comitetel,'r județene. Este 
de aceea cazul ca toate comisiile 
de cenzori, r,cspectîndu-și man
datul încredințat, să abordeze 
pe viitor o problematică mai 
largă, să-și îndrepte atenția că
tre ceea ce ridică în adevăr pro
bleme deosebite și înainte de 
orice către verificarea discipli
nei financiare. Au fost cazuri 
cînd activitatea comisiilor de 
cenzori a îngăduit încălcări e- 
lementare ale disciplinei finan
ciare. Pentru prevenirea unor 
asemenea situații va trebui ca 
în afara unor sondaje periodice, 
atunci cînd comisia crede de cu
viință, să meargă pe firul care 
îi ridică semne de întrebare pînă 
la limpezirea deplină a lucruri
lor, chiar dacă nu intră în atri
buțiile sale verificarea gestiunii 
unei organizații. Dăm o mare 
importanță activității comisiilor 
de cenzori și preocupările ac
tuale ale organizațiilor U.T.C. 
le conferă acestora un rol deo
sebit.

cole, se impune ca planul de 
acțiuni prezentat să cuprindă 
un capitol aparte însumînd 
angajamentul mecanizatorilor 
și mecanicilor.

— Știm că în ultimele săp
tămîni s-au inițiat acțiuni 
pentru direcționarea eforturi
lor celor aproape opt sute de 
noi uteciști care-și desfășoară 
activitatea în unitățile agri
cole, către acele sectoare con
siderate cheie pentru produc
ție, sau deficitare în forța de 
muncă.

— Rezultatele acestui efort 

sînt încă departe de a ne mul
țumi. De bună seamă organi
zațiile U.T.C. sînt datoare să 
preia și să extindă inițiativele 
pe care însăși rezultatele ob
ținute le recomandă dar este 
necesar să fie lărgită sfera de 
cuprindere a inițiativelor care 
vizează respectarea cerințelor 
agrotehnice și zootehnice pen
tru fiecare cultură și specie de 
animale, întărirea disciplinei 
muncii, organizarea producției 
etc. Și, sînt numeroase acele 
acțiuni apreciate ca avînd în 
continuare o mare eficacitate.

GALAȚI. — Combinatul siderurgic. Vedere generală de pe platforma furnalelor

LA COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE DIN TG. MUREȘ, 

PRIMA SĂPTĂMÎNĂ DE MUNCĂ INDICĂ *•

PLANUL PE 1970 VA FI
ÎNDEPLINIT Șl DEPĂȘIT

Ca în multe alte unități, in
dustriale și în cazul Combina
tului de îngrășăminte azotoa- 
se din Tg. Mureș se cuvine o 
precizare: „anul industrial 
1970" a început exact la miezul 
nopții de revelion. Ritmul tu
multuos al producției a traver
sat neîntrerupt cumpăna ani
lor... Dimensiunea lui 1969 re
zumată în cîteva cifre: 
15 866 000 lei valoarea depă
șirilor la producția globală — 
adică 1783 tone amoniac, 2 300 
tone acid azotic, 7 200 tone a- 
zotat de amoniu, încă multe 
alte produse peste plan și pro
ductivitatea muncii realizată 
în procent de 102,4 la sută. 
Sînt cîteva secvențe fixate pe 
filmul celor 52 de săptămîni 
din anul trecut. Dar în acest 
an ? De cîte ori am prilejul să 
vizitez această modernă plat
formă industrială a chimiei 
românești, interlocutorul de 
aici îmi precizează vîrsta me
die a colectivului de muncă. 
Acum este de 26 de ani și, pa
radoxal, la prima vedere, ur
mează ca în viitor vîrsta să se 
reducă. „întinerirea" se expli
că prin sosirea a noi absol
venți ai școlilor profesionale 
și tehnice. Deci vorbind de 
diagrama primei săptămîni ca 
și de perspectivă trebuie nea
părat să-i amintim pe tineri.

în noaptea Anului Nou la 
secția azotat de amoniu erau 
în tură și operatorii chimiști 
loan Florea și loan Pruș. Cum 
au început anul 1970?

— Cu emoție am deschis 
ferestrele, ne spunea loan 
Florea, secretarul organizației 
U.T.C. pe secție, am ascultat 

(Urmare din pag. I)

rafinării 
experi- 

recipienți din poliesteri 
cu fibre de sticlă. Po- 
de proveniență româ- 
s-ar putea obține dar 
de sticlă se pot aduce

au solicitat mașina. Trecerea 
la construcția acestei mașini 
este însă imposibilă, deși s-ar 
obține o economie de oțel spe
cial pentru scule de aproxi
mativ 80 la sută, datorită lip
sei materialelor necesare de 
construcție românească.

De asemenea, în domeniul 
utilajului chimic, Institutul de 
cercetări și proiectări pentru 
utilaj chimic și rafinării a 
proiectat și realizat 
mental 
armați 
liesteri 
nească 
fibrele 
numai din import. Dacă aceste 
fibre s-ar realiza în țară 
construcția de recipîenți din 
poliesteri armați ar realiza o 
economie anuală de 350 tone 
de oțel inoxidabil, ceea ce ar 

între acestea enumerăm: „săp- 
tămîna fertilizării", „zilele ac
țiunilor pe pășuni și finețe", 
„zilele plantărilor în vii și li
vezile de pomi", „agroclubul 
specialiștilor și tehnicienilor 
agricoli", concursurile gen 
„cine știe, cîștigă", olimpia
dele pe profesii etc. Alături 
de acestea vor fi generalizate 
o seamă de alte acțiuni ce vi
zează eficiența muncii mecani
zatorilor, a acelora care lu
crează în sectoarele de iriga
ții și zootehnie, în legumicul
tura și cultura mare. Vom or

ganiza acțiuni ca : „să utili
zăm rațional mașinile agrico
le" al cărui obiectiv principal 
va fi creșterea veniturilor ob
ținute pentru fiecare mie de 
lei cheltuită ; „cea mai fru
moasă secție de mecanizare", 
ce va viza ordinea și curățe
nia la locul de muncă. De ase
menea, vor fi organizate olim
piada mecanizatorilor tineri, 
concursul tinerilor zootehniști, 
tineretul și agrotehnica, ziua 
specialistului ce vor viza răs
pândirea experienței pozitive, 
creșterea aportului tineretului 

un minut șuieratul festiv al 
sirenelor și ne-am strîns mîi- 
nile urîndu-ne succes. Ne-am 
văzut mai departe de îndato
ririle anului 1970 continuînd 
activitatea începută anul tre
cut...

în secția care definește com
plet numele combinatului tîrg- 
mureșean s-au produs în pri
mele 7 zile peste plan 700 tone 
azotat de amoniu, îngrășămînt 
care răspunde celor mai exi
gente pretenții atît la export 
cît și pentru beneficiarii in

ORGANIZAȚIA U. T. C. 
PREGĂTEȘTE O PALETĂ 

BOGATĂ DE ACTIVITĂȚI
terni. Aflăm că instalațiile au 
funcționat ireproșabil în toată 
această perioadă. Lucrătorii 
serviciului A.T.M. — cărora le 
revine sarcina reparării și în
treținerii aparatelor de măsu
ră și control în special insta
lațiile de automatizare — a- 
veau patru zile libere între 1 și 
4 ianuarie. Cu toate acestea, 
fără să fie solicitați, tinerii 
mecanici Karakas Iuliu, loan 
Precum au mers să verifice și 
să întrețină gazoanalizoarele. 
De ce ? Scurt:

— Ca să nu fie surprize... 
în 4 ianuarie, Nicolae Mol

dovan și Alexandru Mezei de 
la secția hidro au desconges
tionat de ghețuri grătarele de 

BARIERELE

fe-

echivala cu economii de 
400 000 lei valută.

O altă direcție de cercetare 
pentru sporirea economiilor 
de metal este perfecționarea 
proceselor tehnologice. în a- 
ceastă direcție, putem cita re
alizarea de către I.C.T.C.M. 
în colaborare cu Uzina meca
nică din Buzău, a acelor 
flexibile pentru calea 
rată prin deformare plas
tică și obținerea, 
laminare, a țevilor cu aripioa
re folosite la îmbunătățirea 
circulației fluidelor în apara
tele schimbătoare de căldură.

De mare interes pentru con
strucția de mașini ar fi intro
ducerea matrițării la rece și a 
matrițării de precizie. Aceste 
procedee moderne ar aduce 

prin

la rezolvarea problemelor de 
producție din fiecare sector de 
activitate în parte. în scopul 
atragerii unui număr cît mai 
mare de uteciști în sectorul 
exploatării marilor sisteme 
pentru irigații va fi extinsă 
inițiativa „O cinste, o datorie 
a vîrstei, să te pregătești pen
tru a lucra în sectorul de iri
gații".

— în 1970, actualelor șan
tiere de îmbunătățiri funciare 
li se vor adăuga încă altele, 
acestea concentrînd cea mai 
mare parte a fondurilor de in

vestiții din agricultură. V-am 
ruga să precizați cîteva din di
recțiile către care va fi orien
tată munca organizațiilor 
U.T.C. de pe asemenea șantie
re, alte gînduri ce preocupă în 
legătură cu acestea ?

— Anul acesta șantierele de 
îmbunătățiri funciare vor sta 
mai mult ca oricînd în aten
ția organizațiilor U.T.C. Folo
sirea la maximum a timpului 
de lucru, ridicarea calificării, 
obținerea unui indice ridicat 
de utilizare a mașinilor, întă
rirea disciplinei muncii — iată 

la stația de captare de pe Mu
reș ca să nu fie surprize nici 
la conductele de aducțiune a 
apei.

Dimensiunea primei săptă- 
mîni este un citat dintr-un 
certificat de garanție pentru 
întregul „an industrial 1970", 
certificat pe care își depune 
semnătura și organizația 
U.T.C. Obiectivele ei ne sînt 
prefigurate de către Dorin 
Pop, secretarul comitetului 
coordonator U.T.C.

— Principala atenție o acor

dăm sarcinilor profesionale 
pentru a contribui la prestigiul 
de care se bucură combinatul 
nostru. Procurînd documenta
ția tehnică necesară vom în
ființa cercurile noastre pro
prii pe specialități în care vor 
fi dezbătute noile probleme 
legate de industria chimică și 
automatizare. Chimiștii, me
canicii, electricienii și lăcătușii 
vor fi antrenați în concursuri 
profesionale și vom iniția un 
schimb de experiență cu tine
rii de la Combinatul chimic 
din Făgăraș. Menționez mai 
departe legătura strînsă cu 
conducerile tehnico-adminis- 
trative din secții pentru a ur
mări permanent aportul tine- 

economii de metal de aproxi
mativ 25 la sută, paralel cu 
mărirea capacității mașinilor 
de prelucrare prin așchiere și 
îmbunătățirea caracteristicilor 
pieselor etc. Deși această temă 
a fost prinsă în planul de cer
cetări de perspectivă, deocam
dată nimeni nu se ocupă de re
zolvarea ei. Considerăm că 
există premișele rezolvării cu 
forțe proprii a acestei pro
bleme de mare importanță, 
pentru a Se evita achiziționa
rea unei licențe străine ex
trem de costisitoare.

DEFICIENTE ÎN CIRCUITUL 
INFORMAȚIONAL

— Pentru rezolvarea sarci
nilor de cercetare privind rea- 

doar o parte din ceea ce se 
află subliniat cu roșu în pla
nul de muncă al fiecărei or
ganizații U.T.C. de pe aceste 
șantiere. Totodată avem de 
dus la îndeplinit o sarcină de 
mare răspundere aceea de a 
recruta și trimite tineri pe a- 
ceste șantiere. Un loc impor
tant va ocupa în activitatea 
noastră organizarea șantiere
lor tineretului, îndeosebi în a- 
cele puncte unde îndeplinirea 
sarcinilor de plan se află sub 
semnul întrebării, acolo unde 
elanul tineresc, dorința de a- 
firmare și pasiune se vor pu
tea compara mai convingător 
în realizări.

*
Convorbirea cu tovarășul 

Viorel Vizureanu a subliniat 
doar o parte din problemele ce 
preocupă acum conducerea or
ganizației, comitetele județene 
ale U.T.C., organizațiile din 
unitățile agricole. Instruirea 
secretarilor U.T.C. din coope
rativele agricole, dezbaterile 
din cadrul organizațiilor la 
care au fost invitați specia
liști din unități, secretari de 
partid, cadre de conducere au 
dat posibilitatea sublinierii o- 
biectivelor ce urmează a fi în
deplinite în 1970, au generat 
idei pentru acțiunile ce vor fi 
inițiate în scopul traducerii în 
fapte a hotărîrilor Plenarei 
C.C. al P.C.R. din decembrie 
1969. 

rilor la realizarea cifrelor de 
plan și comportarea lor în 
producție. Vom urmări de a- 
semenea frecvența și pregă
tirea celor 180 de tineri la 
cursurile liceului seral pentru 
că în combinat li se creează 
condiții să-și ridice astfel ni
velul de cultură generală, ni
vel de care va beneficia, de
sigur, și activitatea lor profe
sională.

Să nu vă mire că ne preo
cupăm și de tinerii care nu 
lucrează încă în combinatul 
nostru. Prin organizația U.T.C. 
vom lua legătura cu școlile 
profesionale și tehnice din 
Tîrnăveni, Făgăraș, Ocna Mu
reș și orașul Victoria de unde 
vor fi repartizați la noi tinerii 
absolvenți. Vrem să-i cunoaș
tem de pe acum, să cunoaștem 
modul în care își însușesc pro
fesiunea, să cunoască și ei co
lectivul din care vor face 
parte.

în certificatul de garanție 
sînt și alte prevederi. Una 
dintre ele va fi formulată 
detaliat în aceste zile. Este o 
chemare la întrecere pe care 
organizația U.T.C. de la Com
binatul de îngrășăminte azo- 
toase din Tg. Mureș o va a- 
dresa tuturor organizațiilor 
U.T.C. din ramura industriei 
chimice. Ea decurge din do
rința de a stimula preocupări
le tinerilor pentru obținerea, 
din prima lună a anului, a im
portante produse peste plan, 
de a asigura o prezență cît mai 
activă a tinerilor în reali
zarea obiectivelor economice 
ale anului 1970.

CORNEL POGACEANU 

acest mod 
putea să 

de solu- 
cercetă-

cînd 
teme

rezol-
de

pentru 
noastre 

hotărîtor l-ar 
cercetarea 

mai ales în
uni- 
ceea 
me- 

' Și

lizarea unor economii sporite 
de metal, nu considerați că ar 
fi utilă perfecționarea siste
mului de schimb informațio
nal între cercetare și proiec
tare ?

— Desigur, în 
proiectarea va 
beneficieze rapid 
țiile furnizate de 
tori, pentru rezolvarea unor 
probleme specifice. Ca un 
exemplu aș vrea să mă re
fer la faptul că deși I.C.T.C.M. 
a realizat o tehnologie pentru 
elaborarea unei fonte cu carac
teristici superioare, cu ajuto
rul căreia se pot redimensiona 
batiurile economisindu-se cu 
cel puțin 3 la sută metal, ea nu 
se aplică, deocamdată, decît la 
Uzinele „înfrățirea" din Ora
dea. Or, există posibilitatea 
extinderii acestui procedeu și 
la Uzina de strunguri Arad, 
Uzina Metalurgică Cugir etc.

Un defectuos circuit infor
mațional se constată și Ia ce
rerile adresate ministerului 
pentru teme de cercetări știin
țifice. Există cazuri 
unele uzine au solicitat 
deja rezolvate.

Considerăm că 
varea sarcinilor 
cercetare un rol 
putea avea 
versitară, 
ce privește elaborarea 
todologiei de măsurare 
calcul. Din păcate cola
borarea noastră cu institutele 
de învățămînt superior este 
încă neorganizată și nesiste
matică. Datorită insuficientei 
cunoașteri a particularităților 
problemelor pe care fiecare 
catedră le studiază, relațiile 
dintre unitățile noastre și cele 
de cercetare se desfășoară mai 
mult pe baza „cunoștințelor 
personale". Ar fi indicat, cred, 
ca cercetarea universitară să 
elaboreze prospecte privind 
temele pe care le-ar putea re
zolva. Ministerul învățămîn- 
tului, centralizînd aceste in- 
formții, ar putea furniza date 
extrem de utile unităților in
dustriale.

Ancheta noastră asupra po
sibilităților oferite de cerce
tare pentru reducerea consu
mului de metal continuă în- 
tr-un număr viitor, pătrun- 
zînd, de data aceasta în dome
niul maselor plastice.

UN TÎNÂR

INGINER
LA EL '
4G4SÎ

Apăsam pe butonul sone
riei unei garsoniere -— numă
rul 17 din cartierul Pitești- 
Nord. Dintre beculețele roșu, 
verde, galben ale celor trei 
indicatoare fixate pe tăblia 
ușii — Reveniți. Intrați. Ime
diat — se aprinde cel de al 
doilea. Intrăm. Ne întîmpină 
un tînăr. Datorită mustății 
seamănă izbitor cu cineva 
foarte cunoscut din paginile 
albumelor de artă modernă.

— Salvator Dali-junior ?
— Inginer Dumitru Șonea, 

inginer tehnolog.
Așezată pe televizor remar

căm macheta din plexiglas a 
unei instalații petrochimice.

— Macheta reprezintă noua 
instalație pentru separarea 
paraxilenului de la Rafinăria 
Pitești care va intra în func
țiune la sfîrșitul acestei luni. 
Am confecționat-o la scară 
redusă întrucît ca șef al sec
ției xileni mă ocup direct de 
punerea ei la punct, între noi 
s-au stabilit legături strînse. 
O amintire pentru mai tîrziu 
dacă vreți...

— Cîți ani aveți ?
— 12.
— (PIP)
— 12 de cînd lucrez în in

dustria petrochimică. Intîi am 
fost elev la școala profesiona
lă Petrol-chimie din Ploiești. 
Am urmat institutul. Din 1957 
sînt aici.

— Deci vîrsta ?
— 27 ani. Ba nu 28! Uita

sem că sîntem în '70.
Voiam să-l întrebăm pe in

terlocutorul nostru cîte ceva 
despre inovația la care lucrea-

27 DE ANI, DOUĂ 

INOVAȚII ÎN CURS 

DE FINISARE,

200 DE CEASURI, 

2000 DE PIESE 

NUMISMATICE

ză căreia i-a consacrat ore și 
ore de studiu și veghe — dis
pozitiv pentru măsurarea și în
registrarea automată a tempe
raturii de cristalizare a hidro
carburilor pure sau despre 
stadiul cercetărilor privind 
„încălzirea șinelor de cale fe
rată pe timp de iarnă". Fuse
sem preveniți însă despre, 
aceste teme, nu vorbește, 
așteaptă finalizarea lor. Așa 
că am renunțat, li adresăm 
însă o altă întrebare.

— Sincer I De cînd vă plac 
banii ?

Zîmbind, privește spre pe
retele, pe care, sub un cristal 
se află expusă o colecție ve
ritabilă de bancnote noi și 
vechi, românești și străine. 
Mută apoi privirea mîngîind 
parcă etajerele în care stau 
cuminți monezile.

— Nu știu cu exactitate... 
Propriu zis nu ei mă intere
sează, nu gradul lor mai mic 
sau mai mare de strălucire ci 
mesajul pe care-l transmit 
peste timp, universul pe care-l 
reprezintă, cultura pe care o 
asimilează.

— La care piesă a colecției 
țineți cel mai mult ?

— Este greu de precizat. 
Poate la una din ultimele a- 
chiziționate — cea emisă cu 
prilejul primei aselenizări.

Un timp conversația se în
trerupe. Se aud doar tic-tacu- 
rile ceasurilor pe care le gă
sești peste tot, și care, ți-e di
ficil să le numeri.

— Alt Hobby ?
— Cel mai vechi și mai 

trainic. Tatăl meu este de a- 
semenea un pasionat „ceasor
nicar".

— Ce credeți despre timp r
— Nu lăsa pe mîine ce poți 

face azi. Trăire, dăruire, res
ponsabilitate, flacără. „Un 
timp al nostru, iute și fier
binte...".

— Ștefan Augustin-Doinaș.
— Exact.
— Citiți ?
— Mult, cît pot de mult.
— Ce carte apărută în li

brării în cursul anului 1969 
v-a plăcut îndeosebi ?

— „Ingeniosul bine tempe
rat".

Cuțitul și furculița — limbi 
arătătoare ale originalului oro
logiu confecționat dintr-o ti
gaie — ne anunță că a venit 
timpul să ne luăm rămas bun 
de la amabila noastră gazdă.

— Mă puteți găsi mîine 
toată ziua la rafinărie. Efec
tuăm acum acolo ultimele lu
crări pentru punerea în func
țiune a instalației despre care 
vă vorbeam.

GH. GHIDRIGAN

............ ...-.......................-
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ta Botoșani s-a desfășurat 
„Primul festival al obiceiurilor 
de iarnă" organizat de Casa ju
dețeană a creației populare, cu 
participarea unor reputați spe
cialiști în etnografie și folclor 
din țară și străinătate.

Cîteva zile au fost vizitate 
mai multe sate din această zonă 
mai puțin cercetată pînă acum. 
Rezultatele au fost neașteptate. 
Considerat ca o zonă relativ să
racă în tradiții și obiceiuri popu
lare, județul a oferit cercetăto
rilor revelația unor originale 
forme de joc, dans și costume. 
N-au lipsit însă aspectele care 
pun sub semnul întrebării cali
tatea gustului cultural al celor 
care intervin, la diferite nivele, 
în viața culturală a satului- Fap
tul că un obicei sau altul devine 
un spectacol permite instaura
rea „regiei, a stilizărilor și adap
tărilor de tot felul, ceea ce 
numai teoretic nu este inaccep
tabil. Fără să cunoască însă, de 
cele mai multe ori, spiritul și 
particularitățile unei regiuni, 
activistul cultural introduce mo
dele care au prestigiul televiziu
nii sau ale unor spectacole pro
fesioniste.

La Tudora, sat care a trimis 
încă acum 50 de ani formații 
folclorice la festivaluri balca
nice, s-a realizat un „montaj" 
de căiuți, capre, urși etc., un 
colaj pentru scenă în care rit
murile, gîndite pentru spațiul 
deschis al curților și medeanu- 
lui, erau vădit tulburate de o

montare neinspirată, de costume 
hibride etc.

La Drislea, o formație de 
copii a luat premiul III pe țară 
la concursul pionierilor ; acum 
micii urători umblă în cete >,or
donate" cu pluguri de lemn în
velite în hîrtie creponată, cu 
pași de dans adaptați pentru 
scenă. Numai măștile au scăpat 
cu pitorescul și expresivitatea 
neatipse în ansamblul ,,de verni
saj". Activistul 
nu știe să le facă, 
găsit de unde să le 
la Yîrful-Cîmpului jocurile de 
iarnă și-au pierdut 
tea, savoarea, 
ambiția 
bluri.

Formațiile alese pentru faza 
județeană au fost în primul rînd 
acelea care și-au păstrat auten
ticitatea dincolo de stilizările 
diletante ale unor folcloriști de 
ocazie. Ele au adus pe străzile 
orașului suflul proaspăt al fan
teziei, inteligenței, rjn umor cu
ceritor și o explozie de vitali
tate.
este
ceva 
tura 
contrafacerile nu se ivesc 
poate forma cea mai frumoasă, a 
acestei culturi.

Care ar fi totuși rolul activis
tului cultural ? Cu ce criterii ar 
trebui să lucreze ? Răspunsul e 
fără echivoc : singurul criteriu e 
autenticitatea. Iar rolul său e să 
caute, tradiția orală, Să învețe de

cultural fie că 
fie că n-a 
cumpere. Și

spontaneita- 
contaminate de 

regizării unor ansam-

*

M

la învățătorii și țăranii în vîrstă, 
să împiedice astfel dispariția 
adevăratelor tradiții și obice
iuri. Așa vor fi scutiți de stîn- 
gacele încercări de modernizare 
sau 
unor

Și 
gem 
pe care un anumit < tip de emi
siune ale televiziunii îl trezește 
în sate. Cîteva formații de ca
pre, căiuți etc- trădau efortul de 
a fi ca în... „Dialog la distanță". 
De aceea socotim că s-a proce
dat bine solicitîndu-se pentru 
acest festival serviciile operato
rilor Institutului de etnografie 
și folclor al Academiei care sînt 
dublați de ochiul sever al cerce
tătorului.

Ceea ce, în sfîrșit trebuie su
bliniat e că „Festivalurile . jocu
rilor de Anul Nou din județul 
Botoșani" (cum se vor numi vii
toarele ediții), au, în viziunea 
organizatorilor, deopotrivă va
loarea de cercetare științifică și 
de atitudine împotriva falsului 
și imixtiunii.

de penibilele acceptări ale 
forme de folclor suburban, 
apoi nu putem să nu atra- 

atenția asupra unui ecou

CRONICA TEATRALA

• CRONICI • CRONICI • CRONICI • CRONICI • J

BĂIEȚII DIN
STRADA PAL-

După una din cele mai cunos
cute cărți despre adolescenți, ro
manul „BĂIEȚII DIN STRADA 
PAL" de Ferenc Molnar, regizo
rul Zoltan Fabri a realizat în 
coproducție maghiaro-americană 
un film cu același titlu care a 
primit la recentul Festival In
ternațional de la Moscova (secția 
filmelor pentru copii) „Medalia 
de argint".

Regizorul, unul dintre cei mai 
reputați cineaști maghiari, cunos-

4
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Peripețiile lui Nemecsek, cel 
mai mic dintre băieții străzii Pal, 
justifică în primul rînd dorința 
lui de a deveni util într-o colec
tivitate în care el se simțea ano
nim. Participă la o „recunoaște
re" pe teritoriul inamic, a se citi 
cartierul „Cămășilor roșii", dar e 
prins și pedepsit să facă o baie 
rece în lacul grădinii botanice,

Nemecsek suportă pedeapsa, 
fericit că prin aceasta dovedește 
abnegație și, mai ales, fericit că

LA TEATRUL 
C. I. NOTTARA CRO!\I€A FIL lUiJLXJl

CONSTANTIN PRUT

Tinara în costum oltenesc

Pictorii elevi

Un asemenea spectacol 
menit, desigur, să spună 
oricui se interesează de cul- 
populară și atît timp

PUBLICUL DE AZI,
PUBLICUL DE MlINEI

(Urmare din pag. I)

merit ce de o popularitate care 
obligă editurile la tiraje asemănă
toare se bucură și cărți ce nu me
rită aceasta.

Și atunci, revenind la constata
rea noastră de la început, ne pu
tem întreba cit de îngrijorător 
este acest fenomen al inaderenței 
unor opere valoroase la un anu
mit public și al aderenței la ace
lași public a unor opere lipsite de 
valoare. Trebuie oare să ne pună 
pe gînduri faptul că în masele 
largi de cititori nu pătrund tot
deauna opere pe care specialiștii 
le avizează insistent sau că, dim
potrivă, pătrund altele ce nu se 
bucură de un tratament ca cel 
menționat deja ? In sprijinul unui 
răspuns negativ am putea invoca 
de pildă marea aderență pe care 
o are la cititori Trilogia în alb a 
lui Constantin Chiriță, carte ig
norată de critici, dar care a avut 
un succes fulgerător de libării. 
Fenomenul mimetic, descris mai 
sus, aici nu funcționează și citi
torii descoperă în ei înșiși crite
riile care duc la o apreciere jus
tificată a valorii unei cărți în 
Cadrul unui anumit gen. George 
Călinescu intr-un serial de cronici 
ale sale a avut cuvinte omagiale 
pentru un număr destul de mare 
de poeți din care nu puțini au 
cam dispărut de pe arena litera
ră. Aceasta n-a putut impiedica 
o bună bucată de timp crearea li
nei glorii destul de efemere, în 
rîndul publicului, a unora dintre 
aceștia care deveniseră peste 
noapte „poetul despre care ma
rele Călinescu a spus".

Orice operă de artă valoroasă 
sfîrșeșete pînă la urmă prin a se

impune singură, poate fi adevă
rat, dar pentru a cunoaște o 
popularitate reală ea trebuie să 
dispună de un public apt să o 
recepteze. Cîți dintre miile, de cu
rioși care au cumpărat din librării 
poeziile lui Ion Barbu, cu prilejul 
reeditării lor, îl și înțelegeau e- 
xact ? La cîțiva ani de la această 
reapariție popularitatea poetului 
începe să devină oarecum reală, 
fapt la care au contribuit în egală 
măsură atît programele școlii cit 
și numeroasele exegeze apărute. 
Valoarea operei devine o valoare 
aflată efectiv în circulație. Se mai 
cunosc destule alte cazuri simi
lare. Așa că difuzarea pe scară 
largă a unor lucrări nu totdeauna 
de cea mai bună calitate nu 
poate infirma constatarea mai 
generală degajată de cele spuse 
în legătură cu Ion Barbu și, anu
me, faptul că o apropiere, o con
ciliere a valorii cu popularitatea 
nu se poate face perfect, ideal 
vorbind, decît în condițiile exis
tenței unui public ideal, deci cu 
o capacitate de discernere ideală. 
Există o dialecticțî a mișcării pe 
care nu o putem ignora nici în 
acest caz. Publicul de astăzi este 
desigur mai receptiv la marile va
lori decît cel de ieri, iar publicul 
de mîine...

Ucenicii penelului, atît de 
numeroși în școlile noastre, au 
înregistrat în anul recent în
cheiat succese atît pe plan 
național, cit și peste hotare. 
Pot fi amintite în acest sens 
Bienala internațională de pic- | 
tură pentru copii, de ' ~
racas — unde au fost 
40 de 
treime 
mii și mențiuni.

Și anul acesta, viitorii ar
tiști plastici care se pregătesc 
în școlile .noastre vor. participa 
la concursuri și expoziții or
ganizate în străinătate. Cea 
ma.i importantă dintre ele se 
anunță a fi Expoziția de la 
Osaka — Japonia — cu tema 
„Progresul și armonia umani
tății", care va avea loc în in
tervalul 
1970,

lucrări dintre 
au fost distinse

la Ca- 
trimise 
care o 
cu pre-

martie-septembrie

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

de HORIA DELEANU
Piesa de debut a criticu

lui și istoricului teatral 
Horia Deleanu este chiar 
ceea ce arată titlul ei: 
un „dialog" despre dra
goste și despre reflexia 
ei în literatură, nu atît în 
sensul' teatral al cuvîntului, 
cit în acela filozofic, plato
nician sau diderotian (ori
ce îndemn la păstrarea pro
porțiilor este, cred, su
perfluu, de vreme ce defi
nim deocamdată numai 
specia). Dialogul nu este 
aici forma de existență 
dramatică a unor destine, 
ci modalitatea dialectică 
prin care înaintează argu
mentația — un lanț de 
afirmații șl negații, de 
puncte de vedere contradic
torii, din ciocnirea cărora 
se poate naște, ca o seîn- 
teie, adevărul. Tot restul, 
inclusiv micul truc de com
poziție (acțiunea evoluează 
pe trei 
succesiv 
memorie și de acolo în 
convenția literară, într-un 
contrapunct condus cu des
tulă abilitate, deși pe 
alocuri caracterul excesiv 
contrastant al unor situații 
aduce a simplificare didac
tică), este înveliș. Teatrale 
sînt numai aparențele 
scrierii, straturile ei super
ficiale, și aceasta indică o 
oarecare indecizie în ale
gerea mijloacelor, 
tul i 
strația 
terea, 
anume 
telectuală, asupra dragos
tei ca forță vitală și 
deopotrivă ca material li
terar. Cîteva sugestii dez
văluie chiar ambiții mai 
mari, țintind o meditație a- 
supra capacității de comu
nicare a limbajului.

Toate acestea nu fac încă, 
desigur, o piesă de teatru. 
Este un risc pe care auto
rul și l-a asumat cu bună 
știință, refuzînd posibilita
tea de a construi, pe datele

planuri, trecînd 
din realitate în

esențial este 
teoretică, 

nu lipsită 
temperatură

Aspec- 
demon- 
dezba- 
de o 

in-

conceptuale pe care le avea, 
o metaforă dramatică. 
Scrierea sa corespunde, pe 
planul genului respectiv, 
eseului, și valoarea ei nu 
se compune din senzația de 
adâncime și de autenticita
te pe care o creează o ope
ră teatrală, ci din însem
nătatea adevărurilor pe 
care le afirmă și din cali
tatea argumentelor cu care 
le validează. în acest sens, 
ar fi de exprimat unele o- 
biecții, privind gradul ne- 
satis,făcător de noutate al 
unor idei și, de asemenea, 
puținătatea argumentelor 
în cîteva din momentele 
cruciale ale demonstrației. 
Dar modalitatea în sine 
nu-i poate fi reproșată au
torului ; orice obiecție tre
buie formulată dinăuntru.

Abia din acest moment 
se ivește întrebarea funda
mentală : dacă acceptăm 
dialogul doar ca pe o for
mă a expunerii, nu ca pe 
un, dat de substanță, un 
asemenea text poate fi re
prezentat, sau el este des
tinat în exclusivitate lec
turii ? Spectacolul lui Ion 
Olteanu, de la Studioul 
Teatrului „C. I. Nottara", 
lasă această întrebare fără 
un răspuns limpede. Re
gizorul a încercat să apro
pie textul de scenă falsifi- 
cîndu-i datele esențiale, a- 
dăugîndu-i „acțiune" și „at
mosferă". Colocviul teoretic 
se metamorfozează într-o 
comedie lirică, fără a conți
ne destulă materie pentru 
asta. La rîndul lor, purtă
torii conceptelor se meta- 

• morfozează în personaje, 
încărcate cu o biografie și o 
psihologie — proces pentru 
care, iarăși, textul nu oferă 
suficiente puncte de plecare. 
Rezultatul nu poate fi decît 
hibrid, căci se pierde valoa
rea — atîta cită era — a 
speculației intelectuale, fă
ră de care scrierea lui H.
Deleanu încetează să mai 
existe. S-ar fi putut face

altfel ? Nu știu, și am se
rioase îndoieli că o montare 
care n-ar trăda spiritul tex
tului ar putea fi suportată 
de spectatori.

Actorii trec cu mari difi
cultăți peste condiția im
precisă a personajelor. 
Toți trei (Anda Caropol, 
Ioana Manolescu, Alexan
dru Repan) dispun însă de 
o sensibilitate și de o for
ță de a exprima idei care 
le îngăduie, cel puțin, u- 
nele momente excelente.

Dar posibilitățile teatrale 
ale eseului dialogat mai 
trebuie încă explorate.

publicului nostru prin dra
mele sale cinematografice: „Fost 
sezon", „Caruselul", „Edes Anna", 
„Două reprize în iad", a ecrani
zat fidel cartea dîndu-ne o ilus
trație filmică exactă.

Ca și în roman, eroul filmului 
e micuțul Nemecsek, fiul unui 
croitor sărac, care se jertfește în 
numele demnității și loialității. 
„Bătălia" celor două grupuri de 
băieți din cartierele Budapestei, 
în primii ani ai secolului nostru, 
pentru un maidan de joacă, gru
puri purtînd denumirea de „Că
mășile roșii" și ceilalți, mai sim
plu, doar „băieții din strada Pal", 
depășește evenimentul strict, • a- 
muzant, copilăros, simbolizînd 
lupta pentru demnitate.

Copiii sînt uniți într-o „Asocia
ție a chitului", avînd președinte, 
statut, ștampilă, fond de cotiza
ții, steag și funcții de onoare rîv- 
nite de toți. Rîvnite și disputate 
pe măsura meritelor.

a descoperit un trădător care a 
deconspirat pregătirile celor ce 
voiau să apere maidanul din 
strada Bal.

Lupta finală, terminată cu în- 
frîngerea „invadatorilor", partea 
cea mai lungă din film dar și cea 
mai interesantă, singura în care 
ne aducem aminte de „mina" ner
voasă a regizorului Zoltan Fabri, 
e o victorie pierdută.

în primul rînd, din cauza ră
celii căpătate cu ocazia nespera
tei scalde în lac, moare Ne
mecsek. Ambele tabere, „Cămă
șile roșii" și cei din strada Pal, 
se unesc întristați în curtea sără
căcioasă a casei croitorului adu- 
cîndu-și omagiul lor prietenului 
mort. Peste cîteva Zile, maidanul 
trece și el în amintire, cu toate 
mtîmplările lui, că și copilăria. 
Pe locul său se deschide un șan
tier...

Filmul care urmează fidel na- 
■ rațiunea cărții nu are nici un „a- 

daus" spectacular, în imagine sau 
în regie, perfecta corectitudine 
a ecranizării fiind de fapt sin
gura posibilă. Așa se face că nu 
putem reproșa regizorului că s-a 
„ascuns" total în spatele unei 
cărți clasice, de o copleșitoare 
celebritate.

Necesitățile coproducției au 
impus distribuirea unor copii ac
tori americani în rolurile princi
pale, din rîndul cărora reliefăm 
pe Anthony Kemp (Nemecsek) și 
William Burleigh (Boka). Dintre 
interpreții maturi, actorii ma
ghiari binecunoscuți publicului 
nostru: Mari Torocsik și Sandor 
Pecsi.

Trebuie amintit și că în afara 
premiului obținut, la Moscova, 
filmul „BĂIEȚII DIN STRADA 
PAL" a obținut și marele premiu 
la Festivalul național al cine
matografiei maghiare.

TUDOR STĂNESCU

SEBASTIAN COSTIN

PIETRE
CARE

VORBESC
Ioana Manolescu, Alexandru Repăn și Anda Caropol. (Urmare din pag. I)

Văzuți de NEAGU RADULESCU

GALERIILE
TOMIS

GALERIILE SUBTERA
NE ale anticului Tomis 
vor deveni în scurt timp 
un interesant punct de a- 

tracție muzeistic și turis
tic. Lucrările ce se fac în 
prezent urmăresc degaja
rea și consolidarea arterei 
principale care străbate 
subsolul peninsular al Con
stanței de la Edificiul ro
man cu mozaic pînă la 
plaja „Modern11. Accesul 
vizitatorilor se va face 
printr-una din încăperile 
Edificiului roman cu mo
zaic, special amenajată 
pentru coborîre, de unde 
„călătoria" va putea fi 
continuată cu un „Decau- 
ville11 prin galeria ilumina
tă elecric, pînă în cealaltă 
parte a peninsulei, cu lar
gă perspectivă marină.

Galeriile subterane ale 
Tomisului vor crea astfel 
unui mare număr de tu
riști posibilitatea cunoaș
terii unor realități din is
toria îndepărtată a acestui 
oraș al patriei.

(Agerpres)

inadecvate stilului universitar. 
E p.ea mare numărul studenți
lor al căror mod de învățare 
se bazează aproape exclusiv pe 
memorie, pe asimilarea și 'repro
ducerea (identică și totală) a 
cursurilor. Și el este urmarea 
— de cele mai multe ori — a 

unui mod de a învăța deprins 
(uneori chiar stimulat) în liceu, 
unde se accentuează prea multe 
aspecte cum sînt: capacitatea 
de memorare a cunoștințelor, 
modul de a le reproduce, volu
mul informațiilor asimilate etc. 
Fapt relevat între 
bacalaureat.

Se știe însă (dar 
în mică măsură) că 
țămîntul trebuie să accentueze 
latura sa formativă și să dez
volte calități ca: receptivitate și 
deschiderea spre nou, inventi-

altele și la

se practică 
astăzi învă-

vitate, originalitate, capacitate 
de creație, deprinderea muncii 
independente, toate nemijlocit 
legate de volumul și corectitudi
nea cunoștințelor, dar fără să 
decurgă în mod spontan din ele. 
Mi-amintesc de o cercetare în-

lumul de informații și posibili
tatea de a le reproduce.

Calitățile enumerate mai sus 
(și nu numai ele) sînt absolut 
indispensabile pentru o autenti
că personalitate și ele sînt ro
dul, în cea mai mare măsură, 
al formației primite în școală.

matism verbal (care traduce de
sigur pe cel al gîndirii). Puțini 
sînt studențiif și la facultățile 
umanistice e și mai vizibil a- 
cest lucru) din anii mici care 
să poată angaja discuții largi, 
să dea amplitudine unei dezba
teri pe anumite teme. In aceas-

sensul de a se realiza o regîndi- 
re de fond a unora dintre mo
dalitățile de activitate din cla
sele terminale.

Mi-aș îngădui să sugerez aci 
cîteva direcții ale 
diri.

O direcție, care

acestei regîrt-

exploatată în

CE INSTRUMENTE DE MUNCA
treprinsă în străinătate asupra 
validității aprecierilor date de 
profesorii liceali asupra elevi
lor. Cercetarea, avînd la bază 
tocmai testarea unor capacități 
ca cele amintite mai șus, a do
vedit un procent de eroare des
tul de mare în aprecierile pro
fesorilor, care se bazau mai a- 
les pe aspecte referitoare la vo-

Pentru învățămîntul superior, 
mai ales, ele sînt ...............
dar și mijloace de 
sarcinilor sale. Așa 
pune a fi prezente 
trarea în facultate.
studenți în anul I

și finalități, 
realizare a 

îneît se im- 
încă la in- 
Or, mulți 
trădează o 

nepermisă lipsă a unora din a- 
ceste calități. O mare sărăcie 
de limbaj, un îngrijorător sche-

tă situație nu e posibil un veri
tabil schimb de opinii, un dialog 
bazat pe susținerea unor puncte 
de vedere personale — elemente . 
care trebuie să fie pre2ente ca 
o coordonată majoră a învăță- 
mîntului superior.

Faptul este îngrijorător și mi 
se pare că trebuie să constituie 

semnal pentru liceu, în

n

Cartierul „Pajura'' din Capitală. Noile siluete arhitecturale
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mai mare măsură 
substanțial la
mentului' procesului de învăță- 
mînt, mi se pare a fi dialogul 
profesor-elev; sub acest raport 
sînt încă neajunsuri de fond, 
care au repercusiuni serioase în 
planul formației intelectuale a 
tînărului. Predomină încă rela

ția unilaterală, de tip autorita- 
rist între profesor și 
Trebuie, cred, instaurat în 
ceu un 
zat pe 
factori, 
existe 
ambii termeni ai relației 
se valorifice pe deplin. 
*.... jn fonc] reîația

ar contribui 
sporirea randa-

elev, 
li- 

ba- 
doi 

i să 
ca 

i să 
Pen

tru că în fond relația prb- 
fesor-elev este un mod de va
lorizare a ambilor termeni, 
printr-un transfer activ al va
lorilor spirituale spre elev, care 
la rîndul său și le apropie prin- 
tr-un efort ce-i permite saltul 
spre noi calități umane. Este a- 
cesta, cred, sensul real al șco
lii contemporane. Pentru a re
aliza acest mod de lucru trebuie 
înlăturate unele schematisme 
didactice și metodice, din acti
vitatea cu elevii. Așa, de pildă, 
se cere evitată folosirea cu pre
cădere a întrebărilor de tip re- 
productiv, mnemotehnice care 
nu aduc nici un plus pe linia 
dezvoltării gîndirii, nici a îm
bogățirii. conținutului de idei. 
Trebuie extinsă în școală folo
sirea, pe scară largă, a între-

dialog veritabil, 
cooperarea 

în cadrul 
posibilitatea 

termeni

celor 
căruia 
reală

bărilor productiv-cognitive, care 
au marele avantaj de a solici
ta maximal capacitățile de cu
noaștere ale elevului, mai ales 
gindirea și aci cu precădere 
creativitatea. (Pentru că de fapt 
eu cred că, astăzi pilonul unei 
personalități multilaterale este 
creativitatea). Prin intermediul 
acestor întrebări se poate rea
liza dezideratul activizării ele
vului, .plasării sale în situația 
de subiect real al muncii in
structive, prin menținerea unei 
situații de tensiune intelectuală 
permanentă, la nivelul activită
ții creatoare.

Pentru că astăzi a învăța nu 
mai înseamnă pur și simplu a 
asimila (chiar dacă acest proces 
se face printr-un efort perso
nal de înțelegere), ci și a crea, 
a invoca, a regîndi in termenii 
unei ecuații personale ceea ce 
ți se oferă. Și pentru aceasta 
școala trebuie să promoveze un 
asemenea stil de activitate in
telectuală, care să aibă ca re
zultat nu numai cunoștințe, ci 
și (cu precădere) disponibili
tăți multiple pentru o activita
te intelectuală variată. De aceea 
intenția, încă timidă, de a uti
liza în munca cu elevii o serie 

de modalități ale cercetării ști
ințifice, trebuie transformată, 
într-o permanență. Metoda ști
inței trebuie ca treptat să devi
nă metoda elevului, mai ales în 
clasele terminale ale liceului. 
care-1 lansează spre învățămîn- 
tul superior. .Altfel absolventul 
liceului ajunge în universitate 
lipsit de instrumente de lucru 
fundamentale. Printre acestea 
aș aminti și cunoașterea limbi
lor străine. Lipsa stăpînirii a- 
cestui instrument de lucru e o 
piedică serioasă în calea unei 
activități’ de calitate în facul
tăți.

Desigur neajunsurile sublini
ate mai sus nu sînt generale 
tuturor liceelor. Dar sînt un 
fapt real pentru unele din ele 
(cam multe) și trebuie înlătura
te.

reasma unei flori la 
ideea ei.

Eniinescu a obsedat gene
rații de sculptori, aproape că 
nu există sculptor român 
care să nu-și fi imaginat un 
portret al luceafărului. Nici 
una insă din lucrările în pia
tră dedicate poetului nu a 
mulțumit insă pe deplin ima
ginea întotdeauna cu mult 
mai măreață a poetului așa 
cum s-a format ea in de
cursul vremii în conștiința 
poporului nostru. Fie că ex
cesul de stilizare prezintă 
îndeobște un facies efeminat, 
convențional, fie că stereoti
pia reprezentării nu putea 
să smulgă-niarmOrii ceea ce 
poetul smulsese cuvîntului. 
Nu enumerăm aceste reușite 
numai pe jumătate, pentru 
că ele sînt cunoscute. După 
opinia mea statuia creată de 
Angliei, fără ă îndeplini intru 
totul exigențele unei repre
zentări adecvate, nu este lip
sită de eiansare, nu este lip
sită de inspirație. Ea este 
cea mai bună din cite s-au 
făcut pină acum. Deși ea re
prezintă numai o etapă că
tre înfățișarea monumentală 
a Iui Eniinescu așa cum pa
trimoniul nostru cultural o 
merită, tn ciuda unor rezol
vări sculpturale parția1 oa
recum neinspirate (bunăoară 
pelerina de piatră, plasată 
înapoia umerilor sau ținuta 
cam țeapănă fără să izbu
tească să fie hieratică, a tor
sului) statuia are dimensiuni 
armonioase și este memora
bilă.

Dar nu este vorba numai 
de frumusețea statuii, ci și 
de aura pe care scurgerea 
rapidă a timpului începe să 
i-o acorde. Floarea pusă de 
Geo Bogza Ia piedestalul ei 
i-a șlefuit umbra. Ninsorile 
îi șlefuiesC ținuta iar primă
veri le ‘ • . ..
înalță 
ceașcă 
magiu 
poet

Piatra murmură, piatra 
vorbește, puneți-vă autul pe 
ea să ascultați vorbele eter
nității.

cu miros de tei fi 
și-i fac să stș-ălu- 
înțelesu] de nobi! o- 

adus marelui nostru
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Unul din contrastele cele mai 
pregnante ale epocii contempo
rane îl constituie discrepanța 
dintre cunoștințele noastre în 
unele domenii foarte dificile, 
față de cele privind aspecte re
lativ simple ale vieții cotidiene. 
De exemplu, domeniul alimenta
ției. Se crede — greșit, firește — 
că în ultimii 70 de ani nu s-a 
schimbat mare lucru deoarece 
mîncăm ca părinții și strămoșii 
noștri. Faptele și datele acumu
late în acest domeniu, în ultimii 
ani demonstrează că lucru
rile nu stau de Ioc așa.

Cum se explică această preju
decată ? Poate prin faptul că da
tele noi au fost mai puțin popu
larizate, dar și pentru că recep
tivitatea față de această proble
mă este redusă.

A mînca bine presupune asi
gurarea tuturor materialelor ne
cesare organismului. In organis
mul nostru au loc procese con
structive care depășesc amploa
rea si complexitatea unei uzine, 
în fiecare clipă se distrug și se 
construiesc milioane de piese 
(celule) necesare procesului de 
creștere sau pentru înlocuirea 
celor uzate. „Materialele de con
strucție", energia necesară, se 
obțin din alimente. O alimenta
ție necorespunzătoare va deter
mina tulburări în funcționarea 
organismului, care se vor mani
festa prin scăderea capacității de 
muncă, o dezvoltare fizică și 
psihică mediocră, o rezistență 
scăzută față de infecții sau față 
de condițiile de muncă și mediu, 
favorizînd apariția unor îmbol
năviri. In egală măsură, o ali
mentație prea abundentă duce la 
îngrășare, tulburări similare 
prin dezorganizarea proceselor 
constructive din organism. A 
mînca bine nu înseamnă deci a 
mînca mult. In sfîrșit, procesele 

Ce înțelege știința alimentației prin

„A MÎNCA

A. SPORN
doctor în medicină, șef de laborator la Institutul de igienă

București

constructive din organism se 
desfășoară la un înalt nivel de 
specializare și ca atare alimen
tația trebuie să asigure un ra
port ritmic de anumite materi
ale. Se „poate mînca bine" nu
mai în măsura în care se res
pectă anumite prevederi știin
țifice, în măsura în carc se asi
gură cele necesare organismului, 
într-o ritmicitate bine determi
nată. Nu împărtășesc părerea a- 
celora care consideră că o ali
mentație corectă presupune să 
te hrănești după rețete pres
crise de medic, să controlezi cu 
cartea într-o mînă și cîntarul în 
cealaltă dacă mănînci „cum scrie 
la carte". Nu sînt de acord nici 
cu p.ărerea că a mînca bine în
seamnă să folosești cît mai des 
mîncarea preferată. Experiențele 
au dovedit că atunci cînd copiii 

ț-imesc o perioadă mai înde- 
ingată mîncarea preferată are 

loc o inhibiție a centrului ali
mentar din creier, urmată de o 
scădere a ^poftei de mîncare și a 
secreției gastrice. La fel se ex
plică și necesitatea de a apela la 
condimente și băuturi în cazul 
persoanelor cu o alimentație mo
notonă, care-și pot menține pofta 
de mîncare numai prin biciuirea 
centrului alimentar cu aseme
nea „stimulente".

Tinerele gosjxidine, tinerele 
mame, au nevoie de multe cu
noștințe pentru a căpăta experi
ența și dexteritatea necesară. 
Mai întîi trebuie să știe că este 
foarte necesar să realizeze mîn- 
căruri variate, deoarece nu 
există aliment, oricît de valoros 
ar fi, care să poată furniza 
toate materialele necesare orga
nismului. Laptele, de exemplu, 
este unul din alimentele cele mai 
complete, unicul pentru copilul 
mic. Ei bine, dacă am consuma 
numai lapte, nu am acoperi ne
voile de vitamină C și de fier 
necesare organismului. Copiii 
care au fost privați o perioadă 
mai îndelungată de alte alimente 
fac anemii grave, nu se dezvoltă 
bine. La fel stau lucrurile și în 
ce privește consumul cărnii, care 
deși este un aliment valoros, nu 
poate acoperi nevoile organis
mului în calciu și vitamina C. 
Aș vrea să dau un exemplu din 

viața cotidiană. Să presupunem 
că într-o zi am mîncat : dimi
neața : slănină cu pîine și ceai, 
sau pîine cu marmeladă și ceai : 
la prînz ; ciorbă de perișoare, o 
friptură cu macaroane sau pilaf, 
o prăjitură și un pahșr cu vin ; 
seara : ce a rămas de la prînz 
sau o friptură la grătar sau mi
titei cu pîine. Aparent totul 
pare normal. Trebuie să știjn 
însă că în ziua respectivă hrana 
ne-a furnizat foarte puțină vi
tamină C, insuficientă vitamină 
A, vitamină B?, calciu. Dacă o 
astfel de alimentație ar continua 
vreme îndelungată, adică dacă 
nu s-ar reduce carnea din meniu 
înloculnd-o cu legume și fructe 
și cu produse lactate, 
organismul nu ar obține materi
alele necesare și în timp ar a- 
pare tulburări, în primul rînd o 
stare de oboseală și o rezistență 
scăzută. Pentru a preîntîmpina 
astfel de situații trebuie să in
cludem în hrana zilnică 
300—400 g legume și fructe, 200— 
500 g iar la copii chiar 500 g 
lapte, 30—40 g brînzeturi alături 
de ouă, carne, leguminoase, pro
duse cerealiere. O astfel de or
ganizare a alimentației presu
pune o educare a gustului înce- 
pînd din vîrsta cea mai fragedă. 
Stabilirea meniului cere o înaltă 
calificare. Chiar dacă în hrana 
zilnică includem majoritatea ali
mentelor necesare, meniul tre
buie întocmit judicios. Tinerele 
gospodine încă nu știu că la con
sumul concomitent al cărnii cu 
făinoase, organismul primește 
mai puțin decît în cazul în care 
se asociază cu legume. Cerealele 
au valoare nutritivă în cazul în 
care se asociază cu pro
dusele lactate, ca în cazul maca
roanelor cu brînză Este în 
schimb absolut greșit să asociem 
făinoasele cu dulciurile ca în 

cazul macaroanelor cu zahăr sau 
marmeladă In primul exemplu 
organismul primește multiple și 
variate materiale (proteine, glu
cide, vitamina A), în al doilea 
caz aproape exclusiv glucide. Ti
nerele gospodine mai trebuie să 
știe că unele alimente stimulează 
secreția gastrică și favorizează 
digestia (ciorbele, legumele, 
carnea), altele o inhibă (grăsi
mile) sau o suprasolicită (condi
mentele, băuturile). Un volum 
mare de mîncare îngreunează 
digestia. Ca atare, atunci cînd 
felul II este voluminos, se va 
renunța la ciorbă în favoarea 
unei gustări concentrate și pi
cante. Consumul de fructe sau 
de prăjituri la desert, dă senzația 
de sațietate și permite reduce
rea volumului mîncării.

N-ar trebui să neglijăm fap
tul că existența unor prejudecăți 
la omul modern apare ca un 
anacronism. în țările dezvoltate, 
ca și în țara noastră, pentru a 
facilita modernizarea alimenta
ției, potrivit cerințelor științifice, 
se merge pe linia extinderii 
semifabricatelor, conservelor și 
semiconservelor. Fiecare știm 
din practică ce mult timp econo
misim în acest fel. Azi există 
posibilitatea să se obțină con
serve semipreparate, produse 
concentrate, deshidratate, sau 
congelate de o înaltă valoare nu
tritivă. Mi se pare însă că indus
tria alimentară a acordat prea 
puțină importanță dezvoltării 
acestui sector. Dar și atitudinea 
rezervată a populației față de 
produsele noi. cu nimic inferi
oare produselor similare din 
străinătate, nu este de natură să 
încurajeze dezvoltarea indus
triei semipreparatelor. Șl de o 
parte și de alta există rezerve în 
dezvoltarea și folosirea mijloa
celor de mecanizare și automa
tizare a unor operații din 
gospodărie care scurtează 
mult timpul de pregătire al 
mesei și permit obținerea unor 
mîncăruri și preparate (sucuri, 
pireuri) necunoscute în bucătăria 
tradițională. într-un cuvînt bu
cătăria nu trebuie să rămînă o 
insulă izolată în oceanul progre
sului tehnic și al marilor prefa
ceri ale epocii contemporane.

în apropierea unei mari competiții sportive : în Cupa europeană a tirgurilor

•A

Aflați, de curînd, în zona 
muntoasă a Slovaciei, am pro
fitat de prilejul care ni s-a 
oferit pentru a ne informa de 
stadiul pregătirilor Campiona
tului mondial de schi care va 
începe la 14 februarie în ma
sivul Tatra înalți. Gazdele 
noastre de la Strbske Pleso. 
localitatea în care-și vor da 
întîlnire cei mai buni schiori 
din lume, ne-au evocat cu le
gitimă mîndrie ziua de 20 mai 
1967 cînd la Beyrouth, după 
primul tur de scrutin, cu o 
mare majoritate. Cehoslovacia 
a fost preferată ca tară gazdă 
a acestor campionate de Fede
rația internațională de schi. 
Opțiunea acestui for este cu 
atît' mai semnificativă cu cît 
se știe că și-au oferit candida
tura localități de mare presti
giu în sporturile alpine cum 
sînt Garmisch-Parten Kirchen 
din R. F. a Germaniei sau 
Banffu din Canada.

Aici, la complexul sportiv 
AREAL, am avut prilejul să 
înțelegem la dimensiunile rea
le motivele acestei alegeri. Pe 
lingă faima știută a școlii de 
schi din țara gazdelor, prin 
amabilitatea directorului com
plexului sportiv AREAL, Va
ier Pobeha, luăm cunoștință 
de materializarea marilor in
vestiții făcute în ultimii ani.

Dacă localitatea are deja 
tradiția marilor competiții (în 
1924 a fost organizat aici cam
pionatul european de hochei 
pe gheață, în 1935 campiona
tul mondial de patinaj artistic 
și campionatele Federației in
ternaționale de schi) în schimb 
noua competiție de cel mai 
înalt rang va fi beneficiara u- 
nei noi și grandioase baze 
sportive.

AREALUL de sărituri bene
ficiază de două trambuline cu 
puncte critice de 90 metri și 
respectiv 70 metri unde, deja, 
celebrul săritor slovac Jirl 
Rașka a realizat o săritură 
gigant de 106,5 m iar Arealul 
de schi a fost amenajat tinîn- 
du-se cont de cele mai mo
derne experiențe ale perfor-

Vedere parțială a complexului Areal.
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(Urmare din pag. I)

î a urca trepte pi 
puterea de înțelegere

obiectul unei nete superiorități 
a socialismului.

Așa cum rezulta dintr-o an
chetă anterioară („E rușine să 
muncești ?") tuturor tinerilor le 
sînt deschise toate porțile, fă
ră ca aceasta să însemne, to
tuși, că toți tinerii vor ajunge a- 
cademicieni sau, hai să fim mai 
modești, funcționari într-un bi
rou. trebuie deci să adăugăm 
la acest drept pentru toți de a 
învăța, de a urca trepte profe
sionale, . ‘ ; ‘ .
că în vasta perspectivă ce se 
deschide tuturor tinerilor este 
cuprins și reversul, realist, al me
daliei : cei mai mulți, într-o so
cietate, vor rămîne totuși mun
citorii și agricultorii, muncitori 
și agricultori care se recrutea
ză, generație după generație, 
(chiar și în socialism I) dintre 
tineri. Dreptul de a bate la por
țile celor mai înalte școli se în
soțește de alt drept, al societă
ții, de a recruta și pregăti pen
tru anumite funcții — care sînt 
numeric minoritare — pe cei 
mai capabili. Pentru aceasta se 
dau examene, în fiecare an, la 
toate școlile. S-a făcut, spunea 
un profesor în ancheta mai îna
inte amintită, greșeala de a nu 
insista suficient asupra acestor 
amănunte și, în zelul nostru ro
mantic, ne-am trezit, într-un fel, 
în situația părinților la care 
apela doctorul-psihoîog : nu 
le-am atras de la început tine
rilor atenția că societatea nu 
are practic posibilitatea de a-i 
face pe toți ingineri, doctori, 
arhitecți etc., chiar dacă prin
tr-o situație ideală ar fi cu toții 
dotați și pregătiți excepțional, 
și că, deci, este un nonsens să 
fii dezamăgit, descurajat, blazat 
etc., fiindcă ai avut un vis („să 
intru în facultate") și n-ai reușit 
la examenul-concurs...

în cîteva articole am mai a- 
mintit această idee, totuși sîn- 
tem conștienți de necesitatea re
petării ei atîta timp cît eroarea 
se mai produce atît în familii, 
în școli, iar urmările persistă, 
cum se va vedea mai departe, 
uneori cu efecte grave, în min
țile unor tineri.

La sediul organizației U.T.C. 
a Combinatului textil — Brașov 
(fosta întreprindere „Parti?a- 
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manțelor sportive actuale. în 
timpul întrecerilor de sărituri 
la trambulină. . în tribunele 
metalice pot lua loc peste 
5 000 de sportivi. De altfel, 
probele de sărituri și cele da 
schi clasic pot fi urmărite, în 
același timp, de aproximativ 
50 000 de persoane.

Fără a intra în amănunte, 
putem preciza că aspectul 
grandios al complexului este 
slujit și de 
deosebit de moderne, absolut 
trebuitoare atît desfășurării 
probelor, cazării turiștilor spe
cial sosiți pentru aceste cam
pionate cît și ziariștilor spor
tivi și comentatorilor de radio 
și televiziune acreditați aici.

mijloace tehnice

De la trimisul nostru specia!
VARTAN ARACHEU-N

Amănunte, în plus, privind 
amploarea amenajărilor ca și 
a problemelor de organizare, 
ne-au fost furnizate cu o cor
dială amabilitate de secretarul 
general al comisiei de organi
zare a campionatelor, JAN 
MRAZ, președintele federației 
de specialitate din Cehoslova
cia.

— Amploarea investițiilor 
făcute aici — ne-a spus dom
nia sa — sînt într-un fel apro
piate cu cele de la Mamaia, 
stațiune a cărei faimă am ve
rificat-o personal. Investițiile 
au fost hotărîte înainte ca 
țara noastră să fie aleasă în 
calitate de gazdă a acestor 
campionate ; finalitatea lor 
era dezvoltarea turismului 
montan, sector neglijat la noi 
pînă acum cîțiva ani. Evident, 
după ce s-a stabilit ca aici să 
se întîlnească elita schiului 
mondial, au avut prioritate 
Construcțiile necesitate de a- 
cc'te campionate și astfel am 
reușit să realizăm deja 40 de 
obiective cu o dublă utilizare : 
sportivă și turistică. în ultimii 
3 ani am reușit să asigurăm 
un ritm de construcții mai 
mare decît în cele două dece-

nul"), Vasilica Voinescu, secre
tara U.T.C., ține un caiet în ca
re consemnează foarte adesea 
dorința unor tinere de a li se 
aproba transferul. Cine sînt ce
le care pleacă ? am întrebat. 
De obicei absolvente ale școlii 
profesionale, mi s-a răspuns. 
Sînt multe ? în 1969 fabrica a 
primit 170 fete, iar de plecat au 
plecat circa 70, (pe culoar mai 
erau 4—5 cu hîrtiile în mînă). 62 
dintre cele plecate nu-și înde
pliniseră îndatoririle stabilite 
prin contract cu fabrica, așa In
cit li se întocmiseră părinților 
acte de chemare în judecată 
pentru recuperarea unei sume 
ce trece de 150 000 lei. De ce 
pleacă, de ce preferă" să plă

tească ? am pus ultima în
trebare. Și iată răspunsul : 
toate aceste fete au ve
nit la fabrică fiindcă n-au reușit 
la liceu, iar în fabrică, înscriin- 
du-se la seral, gîndul lor este să 
scape de munca la mașină, și 
pe urmă de orice muncă fizică. 
Pentru ele fabrica joacă, deci, 
rolul unui hol de trecere, uneori 
neavînd răbdare să stea nici cei 
3 ani cît s-au angajat ca urma
re a propriei cereri de califica
re în școala profesională. Ne- 
cula Aurelia a primit de la ta
tăl ei (Necula Gheorghe, Str. 
Vulcan 25, Brașov) suma de 
2 225 lei și și-a „achitat" dato
riile față de întreprindere spu- 
nîndu-i acesteia la revedere, 
iar pentru Viorica Scamblov- 
ski (Calea București 57, ap. 14) 
părinții s-au angajat să suporte 
toți cei 3 748 lei (a lucrat deci 
foarte puțin) întrucît fata nu 
mai vrea să meargă la fabrică.

Am stat de vorbă cu cîteva ti
nere plecate (multe lucrează ca 
vînzătoare în 
chioșcuri de ziare, la gardero
bele unor restaurante etc) și 
absolut toate își începeau con-

comerț, la

A
9

-

întreprin- 
și-au con- 
aici. Sem-

nii precedente ; 11 
deri de construcții 
centrat activitatea 
nificativ este, pentru impor
tanța acordată acestor lu
crări că de aceste construcții 
răspunde o comisie guverna
mentală...

— V-am rugă să ne oferiți 
cîteva amănunte privind des
fășurarea campionatelor.

— 25 de națiuni, un număr 
record de țări, și-au anunțat 
participarea, ceea ce înseam
nă un număr de peste 500 de 
concurenți și conducători teh
nici ; aproape 200 de ziariști 
și comentatori de radio și tele
viziune - vor lărgi aria celor 
care vor asista la aceste cam
pionate. în sfîrșit. ca să ieșim 
din domeniul cifrelor, trebuie 
să .vă informez că peste 2 500 
de persoane vor deservi a- 
cegte c’ampionate la care, pen
tru prima oară în Cehoslova
cia, se va realiza și transmisii 
de televiziune în culori. Ca un 
fapt, semnificativ mai consider 
și participarea pentru prima 
oară la astfel de campionate 
a echipei Spaniei ca și pre
zența unei femei în echipa 
Canadei.

— Desigur că aceste cam
pionate vor prezenta un mare 
interes turistic 
mari eforturi din 
delor.

— într-adevăr.

și, implicit, 
partea gaz-

Poate mai 
bine de jumătate din grijile 
noastre sînt concentrate asu
pra acestor probleme de trans
port, cazare, prestări de ser
vicii. în zilele cînd vor avea 
loc săriturile la trambulină, 
unde scontăm ca numărul 
spectatorilor să se cifreze în 
jur de 50 000, transportul va 
fi asigurat de 400 de autobuze. 
Pentru turiștii din străinătate 
se vor efectua curse aeriene 
directe la Poprad (localitate 
apropiată de locul campiona
telor — n.n.), al cărui aeroport 
a fost amenajat în acest sens. 
Pot să vă asigur că au fost 
puse la punct, cu prețul a 
mari eforturi, toate condițiile 
necesare unei participări opti
me atît a sportivilor cît și a 
spectatorilor la această re
uniune mondială a schiului.

vorbirea astfel : „dar, tovarășe, 
eu eram la seral, eu învățam..." ; 
„eu cu seralul să rămîn la ma
șină ?". Elena Lascu, vînzătoa- 
re la „Magazinul tineretului" 
(sînt aici 4 tinere demisionate 
de la „Partizanul") era convin
să că a avea liceul și a lucra 
în fabrică este o nedreptate 
strigătoare la cer. „Dar pentru 
ce au făcut efort fetele acelea, 
ca să rămînă alături de altele, 
cu 4 clase ? să aibă același sa
lariu cu ele ?" se întreba deși, 
după cum ne spunea, nici dînsa 
n-are liceul, dar „le înțelege".

Am fost nevoiți să-i punem o 
întrebare : dvs, fără liceu, lu
crați bine sau prost ? Am aflat 
că a fost fruntașă, că i se publi

ca, acum vreo 6 anî, poza în 
ziare. Deci, încă o întrebare -. 
sfatul plătea muncitoarele fiind
că „aveau" o școală în plus, ori 
fiindcă munceau bine ? „Pentru 
muncă, bineînțeles" a fost de 
acord tovarășa Lascu. Atunci de 
ce acest aer de „înțelegere" 
pentru o tînără de la seral care 
se simte jignită că primește ace
lași salariu cu o fată care n-a 
apucat să meargă la liceu, dar 
muncește foarte bine la mașina 
ei ? Fiindcă, să ne înțelegem : 
dorim ca toți tinerii să fie din 
punct de vedere cultural cît mai 
bine pregătiți, nu numai să ter
mine liceul, dar să citească bi
blioteci întregi, să vizioneze 
mii de spectacole, să vadă nu
meroase țări, să vorbească 
limbi străine, să se priceapă la 
pictură, la astronomie, la logică, 
la psihologie etc, dar dacă în
deplinesc funcția de muncitori 
textiliști ei sînt apreciați după 
numărul, metrilor de țesătură, 
după calitatea lor, deci după 
muncă și nu după bagajul de 
cunoștințe complementare. Re
plica ; „de-aia învață, ca să ră-

DINAMO BACĂU-

KILMARNOCK:

2-0 (1-0)

BACAU (prin telefon de la tri
misul nostru). — In minutul 28 
Ene Daniel se strecoară printre 
fundașii scoțieni, pătrunde în ca
reu și șutează sec de la 5 metri, 
jos. în colțul din stingă al porții 
apărate de excelentul McLau- 
ghlah : 1—0. In minutul 77 Pană 
demarează irezistibil de la cen
trul terenului, ajunge în careul 
de 16 metri dar trage în picioarele 
portarului. Mingii revine la ace
lași Daniel Ene care șutează cu 
sete în centrul porții goale. Venit 
din urmă, fundașul centrai Dick
son se interpune în traiectoria 
balonului care îl lovește, apoi, 
luînd un efect ciudat. îl ocolește 
și ce strecoară în plasă.

Acestea au fost cele două go
luri prin care dinamoviștii băcă- 
oani, și-au concretizat superiori
tatea tactică, fizică și tehnică — 
reflectată printr-o întreagă suită 
de ocazii cit roata carului între 
care și două bare — în partida re
tur din turul al Ill-lea al „Cupei

AZI W PREZENTĂM NOUTĂTI BIN
Interviu cu tovarășul

CRISTEA PETROȘENEANU,

secretar general al Federației române de box.

• FEDERAȚIA SE DISCULPĂ • ANUL 1970 — ANUL VERIFI
CĂRII FORȚELOR! • CAMPIONATUL PE ECHIPE REPUS TN 
DREPTURILE SALE LEGITIME • O NOUĂ FORMULĂ DE DES
FĂȘURARE. 9 ÎN DIVIZIA „A" NU VOR FI ADMISE ECHIPE 
INCOMPLETE • RAMÎNE SĂ SE TREACĂ DE LA INTENȚH LA.

FAPTE !

— Tovarășe Petroșeneanu, a- 
cum cîtva timp, un cititor ne 
semnala o oarecare inerție în 
activitatea federației române de 
box și, totodată, el reclama lip
sa galelor de box din Capitală. 
Am publicat scrisoarea la ru
brica noastră „Recomandat-ex- 
pres" — dar Federația română 
de box nu ne-a onorat cu un 
răspuns. Poate o va face acum...

— Prins de diferite treburi, 
mărturisesc că nu am citit ar
ticolul respectiv. Este, însă, 
perfect adevărat, că noi i-am 
cam neglijat pe bucureșteni. 
Gale au fost în București, dar, 
ce-i drept, prea puține și fără 
„capete de afiș". Motive exis
tă. Primul, și cel mai important, 
a fost acela că noi am dorit să 
organizăm și în provincie „gale 
tari". Campionii noștri europeni 
trebuia să fie văzuți „la lucru" 
și de către admiratorii din pro
vincie. A urmat Balcaniada de 

organizată la Galați, apoi

mînă 
spirit

muncitor ?" aparține unui 
meschin și s-ar traduce 

prin pretenția cuiva de a-și lu
mina propriul cap, de a trăi, 
deci, ca un om superior numai 
cu condiția ca societatea să-l 
răsplătească pentru aceasta I 
Așa cum demonstram, majori
tatea tinerilor țării vor deveni 
totdeauna muncitori, agricultori, 
chiar dacă vor lucra la mașini 
noi, ori'cu tractoare. Să nu mai 
învețe din această cauză ? Să-și 
refuze dreptul de a ști geogra
fie, istorie, matematică, să nu 
deprindă tainele artelor, litere
lor, să nu cunoască o expresie 
străină fiindcă tot „la mașină", 
tot „pe ogor" vor rămîne ? Dar 

este cea mai mare absurditate 
cu putință I

Și totuși, iată realitatea : a- 
cestor tineri nu li s-au spus foar
te deschis aceste adevăruri, ce
ea ce-i face, așa cum bănuia 
doctorul Rousselet, să pară a- 
deseori descurajați, să se com
porte ca niște blazați, să pre
fere „orice" după o perioadă de 
acerbă, de inutilă căutare de „a 
scăpa", fiindcă „n-au avut no
roc". Acolo, în fabrica brașo- 
veană, toate aceste situații 
mi-au fost confirmate de trei 
ingineri tineri : Edith Kovacs, 
Leonte Dugală și Viorica Simon, 
toți trei demni de toată lauda, 
dar care prin unele păreri m-au 
pus, în egală măsură ca și cei
lalți, pe gînduri. l-am întrebat 
dacă măcar ei, inginerii, le a- 
trag acestor tineri atenția asu
pra realităților despre care vor
beam : cu o salutară sincerita
te mi-au răspuns, cinstit, că nu 
o fac, că, dacă ar fi să se gîn-' 
dească mai bine, procedează 
invers, sînt dintre cei care le în
deamnă pe fete „să lupte", „să 
nu se lase", să caute posturi „pe 
măsura pregătirii lor" etc. Adică 
să „scape" de fabrică...

O PERFORMANȚĂ
REMARCABILĂ

• Pentru prima oară o echipă

românească — in sferturile de finală 

ale unei competifii europene

europene a tîrgurilor" cu echipa 
scoțiană Kilmarnock.

Jucătorii oaspeți nu s-au putut 
acomoda cu terenul umed, pe ju
mătate înghețat, al stadionului 
, 23 August" din Bacău. Ei au în
ceput partida prudent, menținîn- 
du-se in defensivă și încereînd 
rare contraatacuri, tactică pe 
care n-au schimbat-o decît spre 
sfirșltul jocului cînd nu mai aveau 
nimic de pierdut. Echipa noastră 
a atacat încă din primul minut, 
fie prin pătrunderile lui Ene și 
Dembrovschi, fie prin incursiu
nile pe extreme ale lui Pană 
și Băluță. La mijlocul tere
nului a acționat cu multă 
dezinvoltură Duțan — cel mai 
bun jucător de pe teren care s-a 
bătut pentru fiecare minge și și-a 
pus deseori coechipierii în situații 
favorabile. Apărarea, în frunte eu 
Nedelcu și Kiss, a respins cu pre
cizie atacurile dezordonate ale 
oaspeților. Ghiță nu prea a avut 
ce apăra cu excepția fazei din 
minutul 84 cînd s-a remarcat res-

turneul „naționalei" noastre 
peste hotare, turneu care s-a 
vrut, într-un fel, și o recom
pensă pentru frumoasa compor
tare a boxerilor noștri la Cam
pionatele europene.

— Răspunsul dv. rezistă. Dar 
să nu uităm că în Capitală sînt 
zeci și zeci de boxeri foarte 
buni care, mai ales în ultime
le luni ale anului ce a trecut, 
au cam „șomat". Anul 1970 
cum se anunță ?

— îmi pare bine că mi-ați 
pus această întrebare. Pentru 
noi anul 1970 este anul verifi
cării forțelor în vederea unor 
confruntări internaționale de 
mare anvergură cum sint : 
CAMPIONATELE EUROPENE, 
TURNEUL OLIMPIC și CAM
PIONATELE EUROPENE 
JUNIORI. Avem de apărat 
consolidat un prestigiu și 
aceea, în urma discuțiilor avute 
cu toți antrenorii de box din 
țară, Biroul federal a luat cî-

Am crezut că glumesc, dar au 
spus că este purul adevăr, și am 
cerut explicații. „Vedeți, a măr
turisit Viorica Simon, noi ie în
țelegem fiindcă toți trei am ter
minat ca și ele seralul înainte 
de a deveni ingineri... Cum am 
putea să nu fim alături de aces
te fete care vor să meargă mai 
departe ?"

Sigur, ar fi și greu să nu fii 
alături de un tînăr care, învă- 
fînd, aspiră să candideze la 
concursul pentru o specializare 
superioară, și apreciem inima 
bună, spiritul de solidaritate ai 
tinerilor ingineri. Totuși, din 
cauza acestui sentimentalism nu 
le fac ei un deserviciu tinere
lor pe care aparent le sprijină 
atît de inimos ? lată un amă
nunt : din clasa în care a învă
țat la seral Viorica Simon (pes
te 20 de muncitori) doar 4 au 
absolvit institute de studii su
perioare, și este un procentaj nu 
numai bun, dar absolut firesc, 
fie și din simplul motiv că în
săși producția pe care o au sub 
priviri nu impunea cerințe care 
să justifice transformarea tutu
ror muncitorilor seraliști din se
ria sa în ingineri (azi peste 
60% din muncitorii tineri ai fa
bricii urmează liceul I). Ce fac 
aceia care le-au fost colegi și 
sînt azi muncitori ? Ce spun ei 
cînd îi întîlnesc pe Viorica Si
mon, pe Edith Kovacs, pe Leon- 
te Dugală — inginerii ? Mulți 
nu-și ascund melancolia că 
„n-au reușit', că „n-au avut șan
să' că „au ratat împlinirea visu
rilor' etc.

.„Și aici începe tristețea și du
rerea noastră. Fiindcă ne între
băm : e drept să trăiască aceste 
stări de blazare ? E drept să 
muncească cu inima îndoită ? 
De ce nu li s-a spus acestor ti
neri, și de ce nu-l spun și ei la 
rîndul lor, altora, adevărul că 
într-o societate majoritatea îl 
vor forma totdeauna oamenii 
care lucrează în sferele direct 
productive ale economiei — la 
mașină, pe ogor etc., că între 
a munci și a învăța nu trebuie 
pus niciodată semnul opoziției, 
că tu, ca om, te poți 'afirma în 
egală măsură în orice domeniu, 
în orice funcție, dacă îți înde
plinești meseria cu pasiune, cu 
pricepere, cu dragoste și bucu
rie pentru ceea ce realizezi ? 

pingînd în corner un șut violent 
expediat de la numai 5 metri de 
Mathie.

Victoria de ieri aduce formației 
lui V. Neagu șl înflăcăraților săi 
suporteri, satisfacția calificării în 
sferturile de finală ale „C.E.T." 
(în meciul tur la Kilmarnock 
băcăoanii obținuseră un rezultat 
de egalitate : 1—1). Este cea mai 
bună performanță obținută de 
vreo echipă românească în com
petițiile continentale tatercluburi, 
performanță pentru care îl feli
cităm călduros, dorindu-le succes 
pe mal departe, pe sportivii din 
Bacău. Excelent, arbitrajul ma
ghiarului Istvan Zsolt, care a pro
cedat corect în faza contestată . 
de o parte a publicului, eliminîn- 
du-1 In minutul 87 pe Dembrovschi 
(pînă atunci foarte bun), pentru 
lovirea intenționată a adversaru
lui. Gestul, pe fundalul acestui 
succes remarcabil, pare cu atît 
mai nefiresc.

OVIDIU PĂUN

I

„DINAMO" și 
Campionatul re-

iar finala va avea 
la București.

desfășurării acestui

meciurilor 
participe 
care ~~

teva măsuri, sperăm, eficace.
— Exista odată, un campionat 

pe echipe, exista interesul pen
tru acest campionat, există.

— Tocmai! Am hotărit să re
dăm strălucirea pe rare o avea 
odinioară, campionatul pe e- 
chipe. I-am pregătit și o for
mulă nouă de desfășurare. 
Vom crea DOUA DIVIZII na
ționale pentru echipele de box. 
Divizia „A" formată din OPT 
ECHIPE și divizia „B“ formată 
din atîtea echipe cite se vor în
scrie. Divizia „A“ va fi îm
părțită în DOUA SERII avînd 
drept „capi de_serie“ ^echipele 
cluburilor 
„STEAUA".
publican pe echipe va începe 
la 7 martie, 
loc la 16 mai
Pentru a nu afeeta REGULA
RITATEA .
campionat am hotărit să pro
gramăm întîlnirilc internaționa
le după terminarea lui. Pentru 
a-i asigura SUCCESUL am ho- 
tărît ca în cadrul 
din „Divizia A" să 
ECHIPE COMPLETE care să 
beneficieze și de aportul a 
șapte rezerve. In cazul cînd 
echipele nu vor fi complete ele 
vor fi declarate învinse la ze
ro. Nu vom admite nici un 
compromis de la această con
diție de participare la campio
nat. Totodată, în unele județe, în 
care există mai multe echipe de 
box, cele care vor participa la 
campionatul republican pe echi
pe vor avea dreptul să „ÎM
PRUMUTE" boxeri de la alte 
cluburi din județ, care nu pot 
prezenta o echipă completă dar 
care au unul sau doi boxeri 
foarte buni. Realizăm prin a- 
ceastă măsură un avantaj du
blu : întărim echipele partici
pante Ia campionat, echilibrînd, 
astfel întrecerea, și creăm po
sibilitatea pentru boxerii frun
tași, de la alte cluburi neînscrise 
în competiție, să nu... șomeze.

— Mărturisesc că m-ați sur
prins : Sînt intr-adevăr hotărîri 
de mare importanță pentru re
nașterea activității pugilistice 
competitionale care 
ani, se diluase mult. Aproape că 
nu se mai spera la o înviorare 
a situației și iată că Biroul fe
deral încearcă o întoarcere de 
180 de grade. Este mai mult 
decît lăudabil. Rămîne de vă
zut cum se vor transforma fru
moasele intenții în... fapte.

—Vă subliniez, din nou, că 
vom face tot ce se poate pen
tru ca acest campionat să se 
bucure de un succes deplin ; să 
știți, însă, că mai avem și al
te... noutăți, printre care, cea 
mai importantă este transfera
rea campionatului individual al 
seniorilor în toamnă.

— Să ne oprim aici. Vom con
tinua discuția într-un număr 
viitor !

în ultimii

Interviu realizat de 
TEODOR POGOCEANU

1005
« INTR-UN MECI de fotbal 

desfășurat la Rio de Janeiro, e- 
chipa F.C. Santos a învins cu 
scorul de 3—1 echipa Coritiba. Re
numitul jucător Pele (Santos) a 
înscris cu această ocazie cel de-al 
1 005-lea gol al carierei sale spor
tive. Recordul mondial neoficial 
este deținut cu 1 006 puncte de 
fosta glorie a fotbalului austriac 
Franz „Bimbo" Binder,



(Urmare din pag. I)

șa, locțiitor al secretarului de 
stat pentru afacerile externe, 
Dolfe Vogelnik, președintele 
Consiliului Federal pentru co
ordonarea Activității Științi
fice, Iso Niegovan, ambasado
rul Iugoslaviei la București, 
Hasan Șiliak, adjunct al se
cretarului federal pentru pro
blemele economice, și alte per
soane oficiale.

S-a procedat la o amplă 
trecere în revistă a stadiului 
actual al relațiilor româno- 
iugoslave de prietenie, colabo
rare economică și tehnico- 
științifică, cele două părți ex- 
primîndu-și satisfacția în le
gătură cu amplificarea con
stantă a acestor relații. Toto
dată, participanții la convor
biri și-au concentrat atenția 
asupra evidențierii unor noi

Semnarea
unui acord

româno-iugoslav

posibilități de extindere a co
laborării și cooperării în dife
rite domenii de activitate, în 
interesul și avantajul celor 
două țări, al întăririi și adîn- 
cirii prieteniei dintre popoare
le român și iugoslave.

în continuare, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer și președin
tele Vecei Executive Federale, 
Mitia Ribicici, au abordat 
principalele aspecte ale situa
ției politice internaționale 
prin prisma dorinței celor 
două țări de a-și aduce con
tribuția, alături de toate sta
tele lumii, la opera de coope
rare internațională, de promo
vare a păcii, la statornicirea 
unui climat de înțelegere și 
securitate, la soluționarea tu
turor problemelor pe cale 
pașnică, pe baza respectării 
ferme a principiilor de relații 
internaționale. La aceste con
vorbiri au participat Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Vasile 
Sahdru, ambasadorul Româ
niei la Belgrad și Anton Vra- 
tușa, locțiitor al secretarului 
de stat pentru afacerile exter
ne, și Iso Niegovan, ambasa
dorul Iugoslaviei la București.

DUPĂ CAPITULAREA BIAFREI
• Ordinul generalului Gowon ® Sute de mii de oameni rătăcesc 

epuizați • Liderul biafrez O. Ojukwu se află în Zambia?
\ înfrîngerea biafreză este consumată. Generalul maior 
Philippe Effiong, șeful statului major al armatei biafreze. 
care și-a asumat puterea de la plecarea generalului Ojukwu, 
a anunțat intr-un mesaj radiodifuzat că a cerut pace și că o 
misiune condusă de procurorul Louis Mbanefo urmează să 
întîlnească în acest sens autoritățile federale.

Evoluția situației militare 
nu lăsa într-adevăr nici o spe
ranță părții biafreze. în ciuda 
ultimelor eforturi depuse de 
două divizii ale fostei regiuni 
estice nigeriene, înaintarea fe
derală era generală. Biroul mi
nistrului biafrez al 
țiilor, instalat la 16 
de Orlu, a căzut luni 
le trupelor federale, 
și ultimele rafinării 
care se mai aflau sub contro
lul Biafrei.

După cum scrie corespon
dentul agenției France Presse. 
în interiorul „redutei biafreze" 
situația este haotică. Drumuri
le sînt înțesate de sute de mii 
de refugiați care nu mai știu 
încotro să să îndrepte : epui
zată, înfometată, populația bia
freză așteaptă resemnată sosi
rea unităților federale.

Liderul biafrez Philip Effi
ong a rostit marți o nouă cu- 
vîntare radiodifuzată în ca
drul căreia a 
chem din nou 
Yakubu Gowon 
vernului militar 
ordone o pauză 
trupelor federale pentru 
stăvili suferințele 
populației", transmite agenția

informa- 
kilometri 
în mîini- 

precum 
de petro]

declarat: „îl 
pe generalul 

— șeful gu- 
federal — să 
în înaintarea 

a 
cauzate

BELGRAD 13 (Agerpres). —• 
Trimișii speciali Agerpres, 
Nicolae Ionescu și N. Plopea- 
nu, transmit: La 13 ianuarie 
a fost semnat la Belgrad acor
dul între guvernul Republicii 
Socialiste România și guver
nul Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia cu privire 
la micul trafic de călători în 
zona de frontieră.

Din partea guvernului ro
mân, acordul a fost semnat de 
Eugen Luchian, șef de secție 
la Consiliul de Miniștri, iar 
din partea guvernului iugo
slav, de Franio Micetici, direc
tor în Secretariatul federal 
pentru afacerile interne.

La semnare au fost prezenți 
Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Vladimir Rolovici, adjunct al 
secretarului de stat pentru 
afacerile externe, și alte per
soane oficiale.

Reuter. Totodată, el s-a adre
sat trupelor federale, cerîn- 
du-le să oprească înaintarea 
pe teritoriul biafrez pentru 
a micșora suferințele comuni- 
tății Ibo. ~ ’
generalul 
potrivit 
că, după 
trupelor federale în regiunea 
populată de triburile Ibo și 
după primul contact al aces
tora cu soldații biafrezi dezar
mați și cu valurile de refu
giați, înaintarea lor a cauzat 
„multe suferințe în rîndurile 
populației".

într-o cuvîntare radiodifu
zată, generalul Yakubu Go
won, șeful guvernului federal 
nigerian, a acceptat capitula
rea trupelor biafreze oferită 
de generalul Philip Effiong, 
șeful statului major. „Chem 
toate trupele secesioniste să se 
comporte onorabil și să de
pună armele", a spus generalul 
Gowon. El a precizat că a or
donat trupelor federale să ia 
măsuri în vederea unei pre
dări în masă a forțelor bia
freze. Unitățile federale și po
liția vor exercita autoritatea, 
avînd ordinul să tragă numai 
dacă vor întîmpina rezistență. 
Șeful guvernului a anunțat 
totodată o amnistie „pentru 
toți acei care au luat parte la

Pe de 
Effiong 

agenției 
intrarea

altă parte, 
a spus —
Reuter — 
adîncă a

această zadarnică încercare de 
a dezintegra țara". Mențio- 
nînd că Nigeria se află acum 
„într-unul din cele mai mari 
momente ale istoriei sale", ge
neralul Gowon a relevat că „a 
luat sfîrșit un tragic și du
reros conflict".

Un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Exter
ne al Zambiei a declarat că 
guvernul acestei țări a acor
dat azil politic generalului 
Odumegwu Ojukwu, care 
„s-a angajat să nu desfășoare 
activitatea politică pe terito
riul zambian", transmite din 
Lusaka corespondentul agen
ției France Presse. Purtătorul 
de cuvînt a precizat că, din 
considerente de securitate, 
guvernul zambian dorește ca 
generalul Ojukwu să plece cu 
un avion spre Europa cît mai 
curînd posibil.

Pe de altă parte Austin 
Okwu, reprezentantul spe
cial al Biafrei, a dezmințit 
marți seara știrile potrivit că
rora liderul biafrez, Odumeg
wu Ojukwu, s-ar afla în drum 
spre Zambia, relatează agen
ția France Presse. Okwu a re
fuzat să dezvăluie traseul pe 
care-1 urmează generalul O- 
jukwu, precum și o eventuală 
cerere a liderilor biafrezi pen
tru a obține azil politic în 
Tanzania. El nu a exclus însă 
posibilitatea ca Tanzania care 
a recunoscut și susținut admi
nistrația biafreză, să fie alea
să de generalul Ojukwu și fa
milia sa drept loc de refugiu, 
relevă agenția France Presse.

„Afacerea
Valpreda"

Primele 100 de zile pot fi 
în unele cazuri elocvente 
pentru intențiile, obiectivele 
și concretizarea unor pro
iecte anunțate imediat după 
preluarea puterii. Junta in
stalată in Bolivia la sfirșitul 
lui septembrie a reușit să 
pună in aplicare cîteva din 
promisiunile anunțate ; asu
pra altora plutesc . deocam
dată semne de întrebare.

Naționalizarea bunurilor și 
proprietăților aparținînd so
cietății nord-americane „Gulf 
Oii" (care deținea concesii 
insumind 400 000 de ha. și se 
manifesta ca un adevărat 
stat in stat), trecerea indus
triei extractive sub controlul 
statului, precum și institui
rea unui impozit de 25 la 
sută asupra veniturilor rea
lizate de companiile nord- 
americane, — au reprezentat 
citeva măsuri primite cu in
teres de populația boliviana 
ce-și vedea indeplinită, cel 
puțin parțial, una din reven
dicări : limitarea ariei de ac
țiune a monopolurilor străi
ne. Restabilirea drepturilor 
sindicale și abrogarea „legii 
securității statului" adoptată 
în anul 1967, care practic 
scotea în afara legalității 
partidele politice ce se opu
neau regimului, s-a bucurat, 
firesc de o adeziune largă- 
Paralel au fost inițiate o se-

rilor de către liderii sin
dicali, îndepărtați in tim
pul președinției genera
lului Rene Barrientos, ca 
și atragerea studenților 
la acțiuni , privind alfa
betizarea sînt, după afir
mațiile unor observatori pre
zenți în capitala boliviană, 
citeva indicii ale înfăptuirii 
altor promisiuni anunțate 
după lovitura de stat militară 
din 26 septembrie.

Asupra altora, însă, inten
țiile nu sint cunoscute sau 
dacă au devenit publice nu 
se înscriu pe orbita proiec
telor anunțate. Una din re
vendicările cele mai impor
tante ale organizațiilor poli
tice, sindicale și studențești 
era decretarea amnistiei po
litice. Guvernul promisese un 
asemenea decret. Un text era 
de mai multe săptămini in 
pregătire cind, cu cîteva zile 
înainte de sfirșitul anului, 
s-a anunțat că autoritățile au 
renunțat în ultimul moment 
la decretarea amnistiei des
pre care chiar ministrul in
formațiilor, Alberto Bailey, 
pomenise in repetate rînduri. 
„Lovitură de teatru în La 
Paz" — erau primele cuvinte 
cu care-și începea informația 
agenția FRANCE PRESSE 
despre hotărirea autorităților 
boliviene. Generalul Ovando 
Candia a întărit declarațiile

Guvernul austriac privește pozitiv 
propunerea privind organizarea 

unei conferințe general-europene
VIENA 13 — Coresponden

tul Agerpres, P. Stăncescu, 
transmite : „Țelul politicii ex
terne austriece îl constituie 
strădania spre o colaborare 
intensă cu toate țările euro
pene, indiferent de sistemul 
lor politic și economic — a 
declârat ministrul de externe, 
Kurt Waldheim, într-un inter
viu acordat ziarului ,,DIE 
PRESSE". Relațiile Austriei 
cu statele est-europene s-au 
dezvoltat pozitiv în ultimii 
ani, creîndu-se astfel premise 
pentru o colaborare strînsă, 
în primul rînd în domeniul 
economic și cultural" — a su
bliniat el- Referitor la pro
blema securității europene, 
ministrul de externe a decla
rat : „Guvernul federal aus-

triac încurajează toate străda
niile în direcția unei destin
deri și privește pozitiv propu
nerea privind organizarea 
unei conferințe general-euro- 
pene. Ca și alte state, sîntem 
de părere că este necesară o 
pregătire temeinică pentru 
succesul unei astfel de confe
rințe".

Waldheim a menționat în 
continuare deosebirile de ve
deri existente încă asupra or
dinii de zi și a precizat că în 
prezent au loc consultări în
tre statele interesate pentru 
elucidarea pozițiilor. Austria 
își va aduce partea ei de con
tribuție pentru a se ajunge la 
păreri concordante în această 
problemă importantă".

NICOSIA :

Dincolo
de atentate...

La „linia verde" nu mai răsună împușcături. Domnește 
liniștea chiar dacă problemele care au divizat insula nu și-au 
găsit soluționarea. Calmul de pe frontiera artificială a în
curajat speranțele într-o viitoare reglementare. Dar Ciprul 
retrăiește momente de tensiune. Sursa lor imediată nu tre
buie căutată in conflictul intercomunitar care împinsese, 
altădată, insula pînă în pragul unei îngrozitoare vărsări de 
singe.

Un val terorist răscolește insula din Mediterană. Nu-i vorba 
doar de un oarecare act criminal, de gestul unui individ sau 
al unor indivizi care nu se supun legii. Succesiunea atenta
telor indică mobiluri politice. S-a încercat asasinarea unor 
personalități de prim plan. Tentativele s-au produs la inter
vale destul de scurte. Totul părea, însă, calculat. Exploziile 
trebuiau să aibă adinei rezonanțe în viața publică. Regizorii 
lor sperau să introducă un climat de nesiguranță, să cultive 
dezorganizarea și, astfel, să poată acționa în direcția dorită : 
schimbarea politicii cipriote. Autorii atentatelor n-au fost 
cu toții identificați. Cîteva arestări au dus la descoperirea 
unor elemente periferice ale rețelelor clandestine. Bombele 
au continuat să explodeze, iar 1970 a fost inaugurat printr-un 
spectaculos atac asupra unui depozit de arme. 20 de bărbați 
au asaltat un post al gărzii naționale situat la Omodhos în 
apropiere de Limassol. Purtau măști ca intr-un western. Timp 
de o oră au ținut sub control așezarea, tăind liniile telefonice. 
Au furat arme și muniții, după care au dispărut. Poliția a 
aflat întîmplarea la mai multe ore după ce teroriștii pleca
seră nestingheriți. Cu cîteva zile înainte o mină a companiei 
„Hellenic Mining" fusese atacată. Bilanț : sustragerea unei 
mari cantități de exploziv. în ce scop ? Firește, nu pentru a 
demola niște nefericite cocioabe. Explozivul furat (o tonă de 
dinamită) ca și armele capturate Ia Omodhos îndreptățesc pă
rerea că în zilele următoare, autoritățile se pot aștepta la noi 
acte teroriste. Desigur, măsurile stricte de securitate luate în 
ultimele zile sînt rezultatul acestor temeri.

Ciprul nu este o țară mare: are doar 600 000 locuitori. 
Dar cercetările de pînă acum s-au dovedit infructuoase. Te
roriștii n-au fost descoperiți. Informațiile de care ziarele 
dispun pretind că atentatele sînt opera unor organizații 
clandestine de dreapta formate din vechi adepți ai generalu
lui Grivas. Comunicatele date publicității la Nicosia se referă 
de obicei la „Frontul național". Dacă manifestele pe care 
această organizație le-a răspîndit i-au dezvăluit fizionomia 
politică, în schimb întîrzie aflarea identității teroriștilor și 
a instigatorilor lor. Nu se știe cu exactitate nici dacă este 
vorba de o singură organizație — „Frontul național" — cu 
diverse ramificații sau de mai multe grupări care acționează 
pe cont propriu. Cert este că teroriștii provin din sectoarele 
de dreapta ale vieții politice și că acționînd în numele Enosi- 
sului (unirii cu Grecia), sînt ostili oricărei formule de re
conciliere cu comunitatea turcă. „Frontul național", care fo
losește un limbaj violent anticomunist, cere guvernului să 
abandoneze politica sa externă și „să se întoarcă spre Occi
dent, căruia Ciprul îi aparține". Teroriștii își difuzează ma
nifestele în întreaga insulă, amenințind pe cei ce nu au „o 
conștiință pur elenică".

Atena a condamnat, însă, valul terorist întrucît „nu pro
movează interesele naționale ale Ciprului" și ar putea dăuna 
eforturilor pentru soluționarea problemei cipriote. Un pur
tător de cuvînt al ciprioților turci a declarat că obiectivul 
urmărit de atentatori este acela de a „sabota convorbirile 
dintre ciprioții greci și turci și de a face să tacă pe toți cei 
care doresc ca Ciprul să fie un stat independent".

Poliția cipriotă se află în stare de alertă. Toate permisiile 
au fost anulate. Edificiile publice sînt păzite cu strictețe. Pe 
autostrăzi au apărut baraje : autovehiculele se văd obligate să 
oprească deseori pentru a fi controlate cu severitate. Dar 
îngrijorarea se menține pentru că afacerea nu se rezumă 
la cercetările pentru descoperirea făptașilor unor acte cri
minale. Neliniștea provine din implicațiile politice ale va
lului terorist: calmul fragil din insulă este primejduit de 
atentatele ce s-au înmulțit. Oare aceste explozii nu vor avea 
ecouri și la „linia verde" ?

M. RAMURA

hi incidente 
in Orientul 

Apropiat
TEL AVIV 13 (Agerpres). 

— Aviația israeliană a bom
bardat marți două obiective 
militare egiptene situate în 
imediata apropiere a capitalei 
R.A.U.— a anunțat un purtă
tor de cuvînt militar israelian. 
El a precizat că cele două o- 
biective au fost aerodromul 
militar El Hanka și tabăra de 
instrucție Tel el Kebir, aflate 
la 15 și respectiv 30 km. nord 
de Cairo. Tot marți, bombar
dierele de luptă israeliene au 
întreprins misiuni asupra unor 
poziții egiptene aflate pe în
treaga lungime a Canalului de 
Suez

CAIRO 13 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
M.E.N., o formațiune de a- 
vioane israeliene au violat 
marți spațiul aerian al R.A.U., 
încereînd să bombardeze po
zițiile militare de la El Hanka 
și Tel el Kebir. Avioanele 
inamice au fost interceptate 
de artileria și aviația egiptea
nă, fiind silite să se retragă,* a 
arătat un purtător de cuvînt 
militar egiptean.

LUPTELE DIN 
VIETNAMUL DE SUD

Un purtător de cuvînt al 
comandamentului militar a- 
merican de la Saigon a deck 
rat că în ultimele 24 de ore' 
au fost înregistrate mai multe 
lupte între trupele americano- 
saigoneze și forțele patriotice 
în diferite regiuni ale Vietna
mului de sud. Astfel, în cursul 
zilei de luni cîteva unități ale 
diviziei pușcașilor marini au 
fost atacate de forțele patrio
tice cu arme automate și ra
chete. Luptele au avut loc în 
provincia Quang Tlnh, nu de
parte de localitatea Tarii Ky, 
unde de mai multe zile pa- 
trioții sud-vietnamezi între
prind atacuri continue. în 
cursul luptelor s-au înregis
trat pierderi de ambele părți. 
Operațiuni militare au mai 
avut loc și în apropiere de 
Șaigon, în provincia Long An. 
Totodată, după cum a preci
zat purtătorul de cuvînt ame
rican, artileria forțelor patri
otice a bombardat în cursul 
nopții de luni spre marți peste 
10 obiective strategice ameri
cane pe întreg teritoriul Viet
namului de sud.

După o lună de la a- 
tentatele comise la Mi
lano și Roma, în urma 
cărora și-au pierdut 
viața 17 persoane și a- 
proximativ 100 au fost 
rănite, continuă anche
tarea presupușilor vino- 
vați.

Principalul acuzat, Pietro Val
preda, continuă să nege că a pla
sat una din bombe la sediul Băn
cii agricole din Milano, ca și 
participarea sa, împreună cu alte 
persoane, la fabricarea bombelor. 
Procesele verbale ale interogato
riilor desfășurate zi de zi — de 
la data arestării lui Valpreda, 
16 decembrie, pînă acum — au 
fost date publicității luni. In a- 
ceeași zi, judecătorul de instruc
ție si substitutul procurorului re
publicii s-au deplasat la Milano 
pentru a interoga noi martori.

In „afacerea Valpreda" a apă
rut încă un element: avocatul 
angajat de familia lui Giuseppe 
Pinelli (un alt acuzat, care s-a a- 
runcat de la fereastra Prefecturii 
de poliție din Milano în timpul 
interogatoriului) a primit o scri
soare anonimă în care se spune : 
„Nu Valpreda a provocat explo
zia ci eu. Și voi acționa din nou 
în același mod". Autorul scrisorii 
nu a fost încă-descoperit.

Pe de altă parte, potrivit unor 
surse din capitala Italiei, desfă
șurarea anchetei a dus la evitarea 
unui atentat pe care intenționa 
să-l săvîrșească grupul lui Val
preda împotriva unor localuri din 
Borna ale societății „Fiat".

„Dacă nu vom obține condiții 
acceptabile, nu vom adera Za 
Piața comună europeană" — a 
declarat luni seara primul minis
tru al Marii Britanii, Harold Wil
son, în cursul unei emisiuni a pos
turilor de televiziune „B.B.C.", 
referindu-se la problemele puse 
de candidatura Angliei la C.E.E.

Răspunzînd la unele întrebări, 
Wilson a recunoscut că aderarea 
britanică la Comunitatea Econo
mică Europeană, . s-ar traduce 
printr-o sporire d prețurilor în 
Anglia, îndeosebi la produsele a- 
limentare.

In acest sens, primul ministru 
a informat că, la începutul lunii 
viitoare, va fi publicată o „carte 
albă" referitoare la evaluarea pre
țului pe care îl va constitui pen
tru Marea Britanie eventuala sa 
intrare în C.E.E.

La Paz după
100 de zile

• ÎN semn de solidaritate cu 
lupta poporului cubanez pentru 
obținerea victoriei în marea 
campanie „Zafra celor 10 mi
lioane de tone", membrii am
basadei române, ai agenției eco- 

, nomice, grupul de ingineri și 
tehnicieni petroliști, precum și 
alți tehnicieni români care se 
află în Cuba, împreună cu am
basadorul Vasile Mușat, au 
participat duminică la recolta
rea, trestiei de zahăr pe una din 
plantațiile districtului Rancho 
Boyeros din provincia Havana.

ce- 
lume 

socie-

<9 TURNEUL european al 
lui mai mare avion din 
„Boeing-747" aparținînd 
lății „Pan American Airways" 
a fost întrerupt datorită timpu
lui nefavorabil. Un purtător de 
cuvînt al societății americane a

rie de acțiuni menite să a- 
tragă sprijinul populației, 
in special al indienilor care 
formează patru cincimi din 
totalul locuitorilor țării. In 
acest sens in capitala țării. 
La Paz, au început să apară 
recunoașteri oficiale asu
pra situației acestor locui
tori. Indienii in cea mai mare 
parte analfabeți trăiesc în 
regiunea aridă a podișurilor 
înalte, într-o zonă cu climă 
aspră din jumătatea apusea
nă a țării. Guvernul gene
ralului Alfredo Ovando Can- 
dia, dorește să cîștige spriji
nul acestei populații. Potri
vit ziarului THE CHRISTIAN 
SCIENCE MONITOR dome
niul „cheie" care și I-a ales 
guvernul în acest scop ar fi 
invățămintul. Mariano Bap
tista Gumucho, ministrul în- 
vățămintului, declara recent 
că în cursul acestui an vor 
fi întreprinse mai multe ac
țiuni urmărind lărgirea ba
zei de învățămînt. Eviden
țiind proiectele guverna
mentale, Gumucho relata că 
se va urmări cei puțin două 
căi. In primul rind, va fi 
declanșată o largă campanie 
de alfabetizare ce urmează a 
fi desfășurată de studenți și 
cadre didactice, in cursul va
canțelor de trei luni. în al 
doilea rind se vor intensifica 
eforturile pentru asigurarea 
garanțiilor constituționale 
privind programul de învă
țămînt de 6 ani pentru fie
care bolivian.

în prezent situația este 
dramatică. Din fiecare 100 de 
elevi înscriși în primul an de 
învățămînt doar 28 ajung 
pînă în clasa a Vl-a. Din a- 
ceștia doar 6 au posibilita
tea de a frecventa cursurile 
unei școli secundare și doar 
unul din cei 6 intră în co
legiu sau universitate. Una 
din explicații este lipsa de 
fonduri. Potrivit calculelor 
estimative ar fi necesară o 
dublare a alocațiilor buge
tare pentru a asigura fiecă
rui copil posibilitatea unui 
învățămînt de 6 ani.

In sfîrșit. reluarea postu-

guvernamentale afirmind că 
„după un examen împre
ună cu guvernul am ajuns Ia 
concluzia că nimeni nu este 
deținut pentru motive poli
tice. Promulgarea unui de
cret de amnistie va fi pu
tut avea un ecou favorabil 
în fața opiniei publice, însă 
în fond o asemenea măsură 
este deocamdată falsă și ires
ponsabilă". Citind cercuri din 
La Paz, FRANCE PRESSE 
relata că hotărîrea de ulti
mă oră ar fi fost adoptată 
pentru a evita opoziția unei 
părți a armatei, potrivnică 
unor înnoiri mai radicale 
pe scena politică a țării.

In sfîrșit, potrivit ziarului 
american THE CHRISTIAN 
SCIENCE MONITOR, în ca
drul cabinetului mixt, alcă
tuit din militari și civili, 
condus de generalul Ovando, 
se manifestă un dezacord 
„din ce in ce mai evident 
privind abordarea pe mai de
parte a unor probleme eco
nomice. Se pare că unul din 
punctele controversate se 
referă la limitele naționali
zării. Potrivit unor surse, 
Marcelo Quiraga Santa Cruz, 
ministrul minelor și petrolu
lui, ar fi favorabil unor noi 
naționalizări în timp ce An
tonio Lazado, ministrul fi
nanțelor este potrivnic aces
tui proces. Rămine de văzut 
în favoarea cui va înclina 
în cele din urmă balanța.

Cele 100 de zile de gu
vernare in La Paz au adus 
schimbări în Bolivia. în ce 
direcție va evolua în urmă
toarea perioadă situația din 
această țară latino-americană 
e dificil de pronosticat. Un 
fapt este însă clar. înfăptui
rea unor reforme profunde, 
printre care și mult promisa 
reformă agrară, concomitent 
cu acordarea drepturilor po
litice mai largi ar putea asi
gura un larg sprijin popu
lar împotriva tentativelor de 
răsturnare a guvernului, ten
tative despre care a și în
ceput să se vorbească.

IOAN TIMOFTE

R.S.F. Iugoslavia. Vedere generala a insulei-oraș Korcula.

declarat că avionul se va în
toarce la New York fără să-și 
ducă pînă la capăt programul. 
Noul aparat urma să efectueze 
un zbor inaugural cu escale pe 
mai multe aeroporturi ale Eu
ropei occidentale.

ȘEDINȚA CONSILIULUI BĂNCII 
INTERNAȚIONALE

La Moscova a avut loc, la 12 
ianuarie, o ședință ordinară 
Consiliului T” 
nale de Colaborare Economică. 
Ședința a fost prezidată de 
dr. A. Laszlo, conducătorul de
legației ungare in Consiliul 
băncii.

Consiliul a discutat probleme 
ale activității băncii și a stabi
lit cotele 
rațiunile 
vertibile.

Ședința 
atmosferă 
țească și înțelegere reciprocă.

a
Băncii Internațio-

procentuale în ope- 
băncii în ruble con-

s-a desfășurat într-o 
de prietenie fră-

• CRIMINALITATEA în șco
lile din Statele Unite a atins 
un grad îngrijorător, sublini
ază un raport pregătit de sub
comisia senatorială pentru

cercetarea crimelor în rîn- 
dul tineretului. Analizînd 
situația din 110 centre șco
lare, ’ în care sînt cuprinse 
toate marile orașe americane, 
autorii raportului arată că în 
ultimii ani numărul delictelor, 
cazurilor de 
melor cu 
comise de 
foarte mult, 
nează că 75 
didactice din Saint Louis (statul 
Illinois) poartă în permanență 
asupra lor arme de foc pentru 
a se apăra de un eventual atac 
atît în interiorul școlii, cît și 
în afara ei.

TENTATIVĂ 
DE LOVITURĂ DE STAT 

ÎN SUDAN
• DUPĂ cum informează a- 

genția A.P., în Sudan a fost de
jucată o nouă încercare de lovi
tură de stat — a cincea de la 
venirea la putere, în luna mai 
trecut, a actualului regim. Mai 
mulți militari, printre care un 
general în retragere, au fost a- 
restați. Ei urmează să fie tra
duși în curînd în fața unei curți 
marțiale.

violență și al cri- 
ajutorul armelor 
tineri a crescut 

Raportul mențio- 
la sută din cadrele

• BAZA aeriană tailande^/ 
de la Ubon a fost atacată if 
cursul nopții de luni spre ma: f - 
de grupuri de partizani care au 
angajat lupte grele cu trupele 
guvernamentale — anunță un 
comunicat difuzat la Bangkok.

Acesta este al doilea atac 
lansat asupra bazei de la Ubon, 
care este folosită în comun de 
forțele armate tailandeze și de 
unități militare americane.

CONVORBIRI 
UNGARO-IUGOSLAVE

• LA Budapesta au început 
convorbirile între ministrul a- 
facerilor externe al Ungariei, 
Janos Peter, și secretarul de 
stat pentru afacerile externe 
al Iugoslaviei Mirko Tepavaț, 
care se aflăîntr-o vizită ofici
ală de cinci zile în capitala un
gară. Cei doi miniștri procedea
ză la un larg schimb de păreri 
cu privire la problemele bila
terale și internaționale care in
teresează cele două țări, anun
ță agenția Taniug.

• ÎN URMA unei reuniuni 
extraordinare a guvernului li
banez, primul ministru Rashid 
Karame a anunțat că a fost a- 
doptată hotărîrea de a fortifi
ca frontierele sudice ale țării 
și de a construi adăposturi 
antiaeriene pentru protecția 
populației din aceste zone.

Asociația națională a cadrelor didactice 
din Portugalia a dat recent publicității un 
studiu despre „stadiul învățămîntului de 
bază". Evidențiind esența acestui studiu, 
ziarul NEUE ZURCHER ZEITUNG îl caracte
rizează, publicînd o amplă informație din 
capitala lusitană, ca „un tablou trist al unei 
înapoieri culturale plină de consecințe". 
Siudiul amintit relevă — de pildă •— că 
anul trecut au fost alfabetizate în total 
21 500 persoane. Ce reprezintă această ci
fră se poate deduce din faptul, că, potrivit 
statisticilor oficiale, numărul analfabeților 
din țară se ridică la 5 202 000. Aceasta la 
o populație totală de 9 335 000 locuitori. 
„Analfabetismul, alături de șomaj și subnu
triție — subliniază studiul Asociației națio
nale a cadrelor didactice din Portugalia — 
constituie una din plăgile cele mai dure
roase și răspîndite în țară".

Așa cum atestă cifre statistice compara
tive, numărul absolut al analfabeților nu 
numai că nu scade dar manifestă de la 
an la an o creștere. La recensămîntul 
populației analfabete din 1960 cifra anal
fabeților atingea 3 500 000, pentru ca în 
1968 să atingă peste 5 milioane.

Practic, dezvoltarea învățămîntului ele
mentar se desfășoară — cum remarcă stu
diul amintit — „cu o încetineală exaspe
rantă". Planul trienal de educație (1965— 
1967), anunțat cu mare pompă, s-a terminat

PORTUGALIA

Spirala ascendentă 
a neștiinței de carte
• 5 202 000 analfabeți la 
9 335 000 locuitori • „Ra

diografia" localurilor 
școlare

cu rezultate minime. A fost prevăzută con 
struirea a 120 de școli noi și s-au construit 
...22. A fost prevăzută angajarea a 4 000 de 
noi cadre didactice și au fost angajate 
...500. Rapoarte constatative ale Ministeru
lui Instrucțiunii, întocmite în 1967, relevau 
că nu mai puțin de opt zecimi din totalul 
școlilor sînt găzduite în localuri cu altă 
destinație inițială, improprii, că dintr-un 
total de 611 localuri de școală, 258 sînt 
„foarte proaste", 210 sînt „proaste", 129 
sînt „acceptabile" și numai 14 sînt „bune".

La ora actuală localurile școlare și cadrele 
didactice existente nu acoperă decît circa 
30 la sută din necesarul „școlarizării nor
male a populației de vîrstă școlară".

Dâr, chiar și puținii copii cuprinși în în
gusta rețea școlară nu frecventează inte
gral cursurile. în medie, în ultimii cinci ani, 
numai 28 la sută din cei înscriși în școlile 
elementare au terminat cele patru clase 
obligatorii și, din aceștia din urmă, numai 
patru la sută au terminat școlile medii.

Starea aceasta de lucruri — conchide 
studiul Asociației naționale a cadrelor di
dactice la care ne referim — se datorește 
în special „unor motive de ordin econo
mic, necesității părinților de a-și obliga 
copiii să contribuie la întreținerea familii
lor, întrucît cîștigurile nu ajung să acopere 
subzistența".

Problemele lichidării analfabetismului în 
Portugalia sînt complexe și dificil de rezol
vat. Se remarcă un cerc vicios în care sla
bele rezultate obținute în domeniul alfabe
tizării sînt realmente anulate de sporirea 
numărului copiilor lipsiți de posibilitatea de 
a se apleca asupra abecedarului. Un cerc 
vicios generat, în esență, de subdezvoltarea 
țării, de cheltuielile militare uriașe pentru 
menținerea unei anacronice dominații co
loniale pe un șir de teritorii africane.

P. NICOARA

Greva cadrelor 
didactice 

din
Marea Britanie
• CADRELE didactice din 

Marea Britanie au declan
șat luni ceea ce este apreci
ată a fi cea mai mare grevă 
din învățămînt din acest se
col. Un număr de cinci mii 
de cadre didactice din 345 
școli nu se vor prezenta timp 
de două săptămini Ia cate
dră pentru a sprijini reven
dicările lor și ale colegilor 
lor din întreaga țară, de mă
rire a salariilor. Ca urmare 
a grevei, aproximativ 150 000 
elevi vor rămine în vacanță. 
La terminarea acțiunii ac
tuale, alte greve similare 
vor fi organizate în diverse 
școli.
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