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TERNA POVESTE
DAR,

— 'țliese de scliimb dacă am 
avea,' stadiul reparațiildr ar fi 
altul,

Spusele directorului adjunct 
ai Direcției agricole județene 
Brăila, inginer Ștefan Stoica, 
nu ne-au surprins. Nu auzeam 
pentru prima dată și nici în 
primul județ, cum nerealiza- 
rea planului de reparații la 
tractoare și mașini agricole se 
dădea pe seama lipsei de pie
se de schimb care... „se știe 
și sus la minister11. „Ne mai 
trebuie 70 de arbori cotiți, 20. 
de blocuri pentru cilindri...1*

Lipsa de piese de schimb... 
Sigur, există și unele piese de

NU NUMAI ELE
schimb realmente absente în 
rafturile bazelor de aprovizio
nare și de foarte multe ori 
nejustificat. Un neajuns care 
a făcut obiectul multor discu
ții, a numeroase anchete și 
critici ale presei. Dar, este 
singura cauză ? Stadiul dife
rit în care se prezintă cele zece 
I.M.A.-uri, — unele cu depă
șiri de 40—50 la sută, iar al
tele cu restanțe de 50—60 de 
procente, pentru ca pe total 
județ să dea o nerealizare a 
planului de peste 20 la sută 
— acum cu 20 de zile înaintea 
încheierii campaniei de repa
rații, ne dovedește că nu. Să

SEMNALIZEAZĂ

PE RECEPȚIE

credem că aceste decalaje se 
explică printr-o aproviziona
re de piese de schimb diferen
țiată pe unități? Ni s-a răs
puns că în nici un caz nu 
poate fi vorba de așa ceva. 
Atunci ?

Depășirile înregistrate în 
graficul de reparații al între
prinderii pentru mecanizarea 
agriculturii „1 Mai“ și ritmul 
de lucru ce l-am întîlnit în 
atelierele ei, anunță că aici, 
în cîteva zile, campania de 
reparații va fi încheiată.

— Cu piesele de schimb 
cum vă descurcați ?

— Pentru 30 de arbori co
tiți ce nu i-am găsit în bază 
(Direcția agricolă pentru în
tregul județ stătea în loc de 
70 — n.a.,) am recurs, fără a 
diminua cu ceva calitatea 
reparațiilor, la recondiționa- 
rea celor vechi, ne spune di
rectorul întreprinderii, ingi
nerul Gh. Radu. Este drept că 
în unele zile în baze mai lip
sesc și alte piese mai mărun
te, dar nu am stat în loc pen
tru ele. Fiecare mecanizator 
prezent în permanență pe în
tregul flux al reparației lîn- 
gă tractorul lui, caută și gă
sește soluții : o piesă care pen
tru moment îi lipsește, 
că prisosește undeva; 
poate fi confecționată

află 
alta, 
sau 

( 
N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a UI-a)

0 MENȚIUNE

PENTRU CLASELE
A IX A ȘI A XII A

Ieri, echipa noastră a extras 
din, discuția sa cu inspectorii 
județeni semnalele de ansam
blu ale precedentului trime
stru școlar. Astăzi, apropo de 
particularizarea la care au sub
scris inspectorii, vă propunem 
o privire în intimitatea a două 
clase : clasa a IX-a a școlii ge
nerale și clasa finală, a XII-a. 
Nu pentru că celelalte n-ar 
merita o analiză de detaliu ci 
pentru că acestea prezintă pro
bleme mai specifice.

în contextul convorbirii noa
stre, am lansat două întrebări.

VIZITA TOVARĂȘULUI 
ION GHEORGHE MAURER
ÎN R.S
BELGRAD 15. — Trimișii 

speciali Agerpres, Nlcolae Io- 
nescu și Nicolae Plopeanu, 
transmit: în continuarea vi
zitei pe care o întreprinde în 
R.S.F. Iugoslavia, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a sosit 
joi dimineața, la Rieka, impor
tant centru industrial ah Croa
ției.

La sosirea trenului special

F. IUGOSLAVIA

reporterul nos
tru la Filatura

montaj).

Fotografia :
ION CUCU

CARE SINT „CAPETELE 
DE ACUZARE" ?

în gara acestui oraș portuar, 
înaltul oaspete român a fost 
întîmpinat cu căldură de Dra- 
gutin Haramia, președintele 
Vecei Executive a R. S. Croa
ția, Neda Andrici, președintele 
Skupștinei orașului Rieka, și 
alte oficialități locale.

Vizita premierului român 
la Rieka a prilejuit un contact 
nemijlocit cu unele aspecte ale 
dezvoltării industriale a Iugo
slaviei socialiste, cu o serie de 
realizări de prestigiu ale eco
nomiei acestei țări.

Premierul Ion Gheorghe 
Maurer, însoțit de Emil Dră- 
gănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Nico
lae Ecobescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și 
Vasile Șandru, ambasadorul 
României la Belgrad, a fost, 
în cursul dimineții, oaspetele 
muncitorilor și inginerilor de 
la cunoscuta Uzină „Torpedo*,

specializată în producția de 
motoare Diesel, motoare pen
tru navele maritime, mașini- 
unelte etc.

Adresînd un călduros bun 
venit șefului guvernului ro
mân și personalităților care îl 
însoțesc — în numele colecti
vului de oameni ai muncii din 
această unitate industrială — 
directorul general al uzinei, 
Marko Seliakovici, a înfățișat 
oaspeților principalele etape 
ale dezvoltării întreprinderii, 
de la micul atelier de reparații 
fondat cu peste un secol în 
urmă, pînă la moderna uzină 
de azi.

Directorul uzinei șl-a expri
mat deosebita satisfacție în le
gătură cu colaborarea exce
lentă în producție, statornicită 
între „Torpedo11 și unele în
treprinderi din România, cum

(Continuare în pag. a TV-a)
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CARE SE ÎNTOARCE
LA TINERI

„Ce avem 
făcut azi meș
tere ?** (Instan
taneu surprins 
de către foto-

Oltenița — afla
tă în faza 
construcție

-

acord cu dumnea
voastră. A munci nu mai poate 
fi o rușine. Dar, omul are ne
voie și de clipe de relaxare"...

Așa începe una dintre scriso
rile primite la redacție după a- 
pariția în coloanele ziarului nos
tru a articolului „E rușine să 
muncești Semnatarul acestei 
scrisori, Măiță Toma din satul 
Nișcov, comuna Vemești, arată 
„pentru ce unii tineri se înde
părtează de sat, iar cei care ră- 
mîn își blesteamă zilele și neșan
sa de a se fi născut la țară". Nu 
am luat drumul Buzăului nu
mai cu intenția de a verifi
ca niște semnale critice, ci pen
tru că explicațiile coresponden
tului nostru ni s-au 'părut tipice 
pentru tr- arrnme -mentalitate șt 
situație concretă.

Nu grija zilei de mîine, deci, 
ci electrificare, biblioteci, filme, 
transport civilizat /

„Cu mult mai mare tragere de 
inimă merge omul la muncă, a- 
tunci cînd știe că se poate îm
brăca frumos, că în mașina cu 
care călătorește nu va fi aglo
merație și deci nu va ajunge și
fonat la destinație".

Dacă studiem natura pretenții
lor lui Măiță Toma, observăm

SOFIA SCORȚARU

(Continuare In pag. a IlI-a)

impută tinerii sațu
lui ? Cel mai adesea lipsa dis
tracțiilor. M. T. nu face nici el 
excepție. „In situația în care ac
tivitățile cultural-dflstractive lip- 
seso cu desăvîrșire, ce pot face' 
tinerii P Să doarmă tot timpul . 
scrie el amintind că la Nișcov 
Căminul cultural nu e electrifi
cat, biblioteca e închisă aproape 
permanent, iar vizionarea filme
lor se face în condiții proaste. 
Transportul spre oraș te practică 
în condiții necorespunzătoare.

■ ■■■■■■■■■

REDUCEREA CONSUMULUI DE METAL

IN DIALOGUL CERCETARE — PRODUCȚIE

Y •f

Să mă ierte că nu-i mai 
rețin numele. Memoria este 
aceea cu care ; uităm, zicea 

‘Twain... L-am cunoscut la 
Corbenl, pe cînd constructo
rii lacului de acumulare de 
pe Argeș mai urcau încă cele 
4 000 de trepte spre cer. 
Avea pe atunci vreo 30 de 
ani, lucra do cînd sfirșise 
„elementara11 și fusese anga
jatul, în calitate de sudor, 
al unui greu calculabil nu
măr do trusturi. îmi spunea 
că dacă mai schimbă o sin
gură dată întreprinderea,

u

O. PANCU-IAȘi

cărții sale de muncă va 
trebui să i se adauge o filă 
nouă, cele existente avînd 
spațiile destinate transferuri
lor completate pînă la refuz. 
Chestia asta îl amuza grozav. 
Abia aștepta momentul cînd, 
intrigat, îi vei atrage aten
ția că nu găsești nimic de 
haz în aventura unui om 
care schimbă locurile de 
muncă, precum cămășile. 
Miza pe faptul că îl puteai 
crede o pasăre călătoare, un 
hoinar. Se distra lăsindu-te 
să. crezi asta, avea omul 
„suspense“-ul lui. Nu numai 
că nu i se desfăcuse nici
odată contractul de muncă, 
nu numai că nu plecase nici-

mllor 19 ani, prețul de cost al 
matrițelor lucrate „individual1* 
a crescut cu 179%, iar al celor 
cu elemente tipizate a înregis
trat o creștere de numai 48%.

Trebuie menționat ca pozitiv 
faptul că Institutul de cercetări 
în tehnologia construcției de 
mașini a elaborat în anul 1965 
un plan de tipizare pentru o se
rie de repere, inițiativă 
însă a rămas nefinalizată 
către Ministerul Industriei 
strucției de Mașini.

Adaptarea tehnologiilor

INERTIA E MAI PUTERNICĂ
2

In continuarea anchetei 
noastre, inginerul N. GOL
DENBERG, șeful secției de 
experimentare a materia
lelor plastice din cadrul 
Institutului de cercetări 
chimice „ICECHIM", pre
zintă o serie de posibilități 
privind lărgirea domeniilor 
de utilizare a maselor plas
tice, ca înlocuitoare de 
metal. Din care se vede 
totuși, că...

' *
dea — inspector general al 
Inspectoratului școlar județean 
Cluj — și recunoscută ca vala
bilă, de toți ceilalți.

„în toamnă, trebuie să măr
turisesc, eram îngrijorați. Tre
ceam pentru prima oară la a- 
plicarea hotărîrii de partid 
privind mărirea duratei învă- 
țămîntului general. Se forma 
clasa a IX-a a școlii generale 
și, cu toate că am folosit în
treaga vacanță pentru pregăti
rea terenului, aveam emo
ții. Ne lipsea certitudinea că 
toți părinții vor înțelege rostul 
acestei clase pentru copiii lor, 
că elevii, obligați să-și conti
nue studiile în școala generală, 

vor comporta corespunză-

DECiT MASELE PLASTICE care 
de 

Con-
mo

derne in fabricarea matrițelor, 
mai cu seamă a celor destinate

zării matriței, aceasta este a- 
bandonată sau topită în întregi
me, fără să se caute recupera
rea elementelor comune ce pot 
fi reutilizate. Statisticile de
monstrează că în decursul ulti-

trițe, concepută pentru un anu
mit obiect, se află numeroase 
piese care pot fi foarte bine in
troduse în „compoziția11 unei 
alte matrițe. Or, în mod obiș
nuit, odată cu încetarea utili-

Repartiția executării unul a- 
numit tip de reper la cîte o 
singură unitate pentru toate în
treprinderile consumatoare ale 
pieselor respective înlătură pa
ralelismul proiectării aceleiași 
matrițe de către mai multe ate
liere, cu toate implicațiile sale 
economice, (mă refer în primul 
rînd la scăderea prețului de 
cost pe produs). Totodată, s-ar 
realiza o unitate a tuturor ca
racteristicilor tehnico-calitative 
ale pieselor.

O altă condiție, legată tot de 
tehnologia confecționării matri
țelor, se referă la tipizarea con
strucției lor. în structura con
strucției aproape a oricărei ma-

F. SPIRA (Continuare în pag. a 111-a)
(Continuare în pag. a 111-a)Un prim aspect al introduce

rii maselor plastice, pe scară 
largă, în locul metalului este 
legat de necesitatea tipizării re
perelor pe domenii de folo
sință.

în momentul de față, nume
roase întreprinderi industriale, 
care primesc comenzi pentru 
piese similare din materiale 
plastice, proiectează și confec
ționează separat, fiecare în 
parte, în același scop, cîte o 
matriță.

se

I
i(Continuare in pag. a Il-a)

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

I

MEXICANA !

CIUPI RADULESCU
BUCUREȘTI : Complexul comercial din B-dui Leontin Sală jan

— Ce se poate spune despre 
clasa a IX-a a școlii generale 
Ia primul bilanț ?

— Ce promisiuni face clasa 
a XII-a în prag de bacalau
reat ?

Transcriem o apreciere for
mulată de tovarășul Ion Bin-

•W-s*’ 
știi'

A VANPREMIERĂ.
I

O întîlnire inedită între suporteri șl Tricolori organi
zată de ziarul „Scînteia tineretului’ în colaborare cu 
Federația de fotbal. Cu acest prilej se materializează 
un înflăcărat deziderat: CONSTITUIREA CLUBULUI SU
PORTERILOR ECHIPEI NAȚIONALE DE FOTBAL

Reamintim cititorilor noștri că azi, între orele 16 și 
18, va avea loc întîlnirea organizată de ziarul nostru și 
F.R.F. între suporteri și componenții lotului național, cu prile
jul căreia se va constitui și clubul suporterilor echipei națio
nale de fotbal. Pentru cei care au intrat deja în posesia 
invitațiilor — distribuite prin organizațiile U.T.C., comitetele 
U.T.C. de sector și centrul universitar București — iată, așa 
cum le-am promis, în ziarul de ieri, alte cîteva „secrete" din 
programul reuniunii :

• „SUPORTERII" ÎN CALITATE DE... REPORTERI Sl FOT
BALIȘTII ÎN POSTURA DE INTERLOCUTORI ! (15 întrebări 
adresate din tribune „tricolorilor" și, desigur, cel puțin tot 
atîtea răspunsuri către... tribune. Intermediar : Cristian Țo- 
pescu).

• ACTORI Șl SCRIITORI DESPRE ETERNUL SUBIECT: 
Fotbalul și suporterii lui.

• SURPRIZE MUZICALE : MELODII și cuplete... fotbalisti
ce, în interpretarea orchestrei de muzică ușoară „OLYMPIC

a soliștilor săi și a altor vedete ale genului.

Cu carnetul
de reporter 

printre invitați

Ea întrebarea i Ce surprize 
ne rezervați ? ne-au răspuns !

Ciupi Rădulescu : Iubitorii 
fotbalului care vor participa la 
reuniunea ‘de la Floreasca, vor 
fi indiscutabil privilegiați. îm
preună cu Radu Zaharescu vom 
prezenta cîteva fragmente din 
spectacolul „întîlnire umoristi- 
co-muzicală în 30 de reprize11 
pe care-1 pregătește Teatrul 
„Ion Vasilescu". Premiera deci, 
nu va mai avea loc sîmbătă. ci... 
vineri, la Floreasca... Este vor-

(Continuare In pag. a IlI-a)
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INITIAȚIVA
• „LUNA CĂRȚII SOCIAL-POLITICE PENTRU TINERET" • FES- 
TIVAL-CONCURS DE TEATRU FOLCLORIC • ȘTAFETĂ ÎN SLO- 
BOZIA-CONACHI • TEATRUL DE MIERCURI » „MINUTUL 

ACUZĂ, MINUTUL FELICITĂ"

LÎNĂ. CU...
SODIU

PSHTRIi TIMP

i
© Librăriile și magazinele sătești din județul Prahova oferă tine

rilor lucrările social-politice care li se adresează. în acest fel ele 
contribuie la buna desfășurare a acțiunii „Luna cărții social-politice 
pentru tineret" inițiată de Comitetul județean al U.T.C., Comitetul 
județean pentru cultură și artă, Uniunea județeană a cooperativelor 
de consum și Centrul de librării.

în orașe și comune, școli și întreprinderi, instituții au loc intere
sante activități ; întîlnirl cu activiști de partid, cu scriitori și edi
tori, dezbateri pe marginea cărților apărute. Bibliotecile organizează 
medalioane, recenzii, evocări ale unor momente din lupta partidului 
și poporului nostru.

Comitetele U.T.C. 
biblioteci proprii, a 
(Ion Mirițescu).

folosesc acțiunea și în sensul constituirii unor 
unor colecții C " ’ ” -• -de publicații cotidiene și periodice

Toată lumea știe că țesătu
rile de lină intră la spălat (iar 
cine ignorează această calita
te a lînii o află după prima 
experiență). După numeroase 
încercări de a pune la punct 
un procedeu de tratare a fi
brelor care să le facă iretrecl- 
sabile, specialiștii australieni 
au ales calea cea mai simplă 
— în loc să trateze firele în 
mod chimic el și-au concentrat 
atenția asupra oilor !

Intr-adevăr, este mult mal 
simplu și mal rentabil să ob
ții fire de lină cu proprietăți
le dorite încă din faza produ
cerii lor „la sursă" decît să le

MIRACOLULfN ÎMPĂRĂȚIA LEULUI DE 
ARGINT : rulează la Viitorul 
(orele 15,30; 18).
' PIEDRO PLEACĂ ÎN SIERRA : 

rulează la Viitorul (ora 20,30).
inema

© în județul Vaslui 
ră Festivalul-concurs 
folcloric. Inițiativa 
lui județean al U.T.C. șl Comi
tetului județean de cultură și artă 
este apreciată ca un mijloc efi
cient de descoperire șl valoriflca-

se desfășoa- 
de teatru 
Comitetu-

re a talentului artiștilor amatori. 
In 10 centre a avut loc etapa in- 
tercomunală. Au evoluat peste 100 
de formații cu datini șl obiceiuri 
de iarnă. La 25 Ianuarie

. județeană va desemna 
rli.fLascăr Beniamin).

a.c. etapa 
cîștigăto-

• O ștafetă folclorică străbate comunele județului Galați© O ștafetă folclorică străbate comunele județului Galați consem- 
nînd străvechi obiceiuri, reînviind frumusețea artei populare. Mu
nicipiul Tecuci a fost ales pentru festivalul cînteculul, portului 

' șl dansului popular care va încheia acțiunea, ștafeta a ajuns la 
Slobozia-Conachl, în cadrul 
ce va fi completat, albumul

unei 
va il

ample manifestări artistice. După 
predat celor din Smtrdan. (J. G.)

© „Teatrul de Miercuri" 
numeroși simpatizant! în Valea 
Jiului. în cadrul acestei manifes
tări, devenită tradițională, actorii 
tineri ai Teatrului „Valea Jiului" 
din Petroșani pregătesc spectaco
lul de poezie, muzică și dans pe 
care-1 vor prezenta în fața stu
denților Institutului de mine din 
localitate.

Teatrul „Valea Jiului" a pășit 
în cel de-al 22-lea an de activitate. 
Două premiere încununează acti
vitatea acestui an : „Constructo
rul Solness”, montată de Marcel 
Șoma (interpret! Vaslle Prlsăcaru, 
Florin Plaur, Ruxandra Petru, Ce
cilia Teodoru, și spectacolul 
„Alecsandri" reunind cinci cîntece 
comice șl piesa într-un act „Pia
tra din cașă“,_ (Alexe Corvin).

are nic de către flecare muncitor echi
valează trimestrial la secția becuri 
speciale cu o producție de 15 000 
becuri.

In acest trimestru, inițiativa se 
h va desfășura concomitent în alte 

cîteva întreprinderi, între care, 
Uzina de utilaj petrolier Tîrgovlș- 
te, întreprinderea textilă Pucioa
sa, Exploatarea minieră Șotînga 
etc. Unei astfel de inițiative îi 
dorim succes și o arie mai largă 
de acțiune. (Ion Drogoreanu).

nologice, ulterioare. Dar cum ? 
Un profesor universitar din 
Australia, Johnson, a adăugat 
în hrana oilor mici cantltăti 
de sulfat de sodiu. Lîna ani
malelor astfel alimentate s-a 
dovedit a poseda deosebite ca
lități de rezistență la spălat, 
fiind iretrecisabilă, în timp ce 
industria textilă de la antipozi 
se arată foarte interesată de 
noile fibre, singurele rezerve 
mai aparțin zootehniclenilor, 
care nu au stabilit încă efectul 
pe care adausul de sulfat de 
sodiu îl are asupra calității 
cărnii.

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ DE SOCIOLOGIE

• „Minutul acuză, minutul fe
licită". In- flecare -joi, la întreprin
derea „Steaua electrică" din Fienl, 
poate fi întîlnlt un grup de tineri. 
Poartă cu el un microfon cu aju
torul căruia se interesează despre 
modul cum este folosit timpul de 
lucru. Necesitatea unei astfel de 
inițiative reiese dintr-un calcul 
succint: 10 minute nelucrate zll-

Ieri s-au încheiat lucrările sesiu
nii de comunicări organizate sub 
egida Comitetului național de so
ciologie, eveniment ce reprezintă 
un important moment de analiză 
și confruntare a realizărilor cerce
tătorilor noștri pe tărim sociolo
gic. Această manifestare este, de 
asemenea, un esențial capitol în 
pregătirea contribuției sociologilor 
români care vor participa la Con
gresul mondial de sociologie, ce 
va avea loc în luna septembrie o 
acestui an, la Varna. Organizarea 
acestei sesiuni de comunicări s-a

făcut ținîndu-se seama de grupele 
și secțiile de lucru care vor exista 
și în cadrul Congresului de la 
Varna, for științific ce va trata în 
mod special problemele antici
pării în cercetarea sociologică, 
cercetarea prospectivă și planifi
carea societății. Lucrările sesiunii 
s-au desfășurat în 3 secții: proble
me de stratificare socială, de mo
delare matematică ; de sociologie 
a educației și tineretului și pro
bleme de planificare urban-rurală 
și de sociologie a științei.

C. S.

CU ANTICIPAȚIE DESPRE

Ne vorbește prof. SEPTIMIU TODEA
adjunct de șef de secție la C.C. al U.T.C.

Activitatea sportivă de masă din 
școlile de toate gradele, a’ for- 
mat, de mal multă vreme, Obiec
tul unor dezbateri publice, mal 
ample, inclusiv în coloanele zia-. 
rulul nostru. O constantă a aces
tora era concluzia că în școală — 
instituție care cuprinde majorita
tea covîrșitoâre a generației ti
nere — această activitate nu s-a 
ridicat la parametrii impuși de 
necesitatea practicării exercițiilor 
fizice, a sportului, în mod diurn, 
în scopul dezvoltării multilaterale, 
armonioase a tineretului, a for
mării unor obișnuințe șl preo
cupări în acest sens, spor
tul de masă din școală rămî- 
ntnd astfel deficitar în raport cu 
condițiile existente. Dintre nume
roasele argumente, care erau in
vocate, cel mal consistent — șl 
asupra căruia noi am insistat 
în articolele publicate — era fap
tul că structura responsabilităților 
în acest domeniu în școală, regle
mentările elaborate în acest sens, 
nu țineau seama de realitățile și 
condițiile existente în școli. Ast
fel, s-a creat un anume paralelism 
dăunător: profesorii de educație 
fizică se ocupau numai de spor
tul de performanță Iar comisia 
sportivă a U.T.C., de spor
tul de masă, între acești doi fac
tori neexlstînd totdeauna cola
borarea șl sprijinul reciproc.

— De-aicl, necesitatea unei noi 
Btructuri organizatorice, inclusiv

o reconsiderare a concepției des
pre activitatea sportivă de masă 
c:.. ___ : ’’ -■
teriallza în curînd prin- înfiin
țarea asociațiilor sportive școla
re — ne declară tovarășul ptof. 
Septimiu Todea, adjunct al șefului 
secției Sport și pregătire militară 
a C.C. al U.T.C.

Asociația sportivă școlară din 
care fac parte, alături de cei mai 
buni sportlvl-elevl, profesorii de 
educație fizică, se va ocupa atît 
de organizarea șl desfășurarea ac
tivităților sportive de masă cit șl 
a celor de performanță, cu o răs
pundere echivalentă. In felul a- 
cesta se va înlătura acel pericu
los șl stagnant paralelism, își vor 
uni eforturile, abnegația șl fante
zia, toți factorii, colnteresînd în 
această ofensivă și conducerile de 
școli. S-a ajuns la această măsu
ră în urma consultării unul foar
te mare număr de elevi, din șco
lile de toate gradele șl profiluri
le, a unui număr de cadre didac
tice de specialitate șl U.T.C., care 
și-au exprimat punctele de vedere, 
izvorîte din propria experiență 
precum șl opțiunea pentru Asoci
ația sportivă școlară. In noua for
mulă ea are capacitatea organiza
torică și competența necesară re
zolvării sarcinilor cu care va fi 
Învestită, aceasta reflectîndu-se In 
stimularea șl dezvoltarea activită
ții sportive de masă șl a celei de 
performanță din școli, prin lăr-

glrea considerabilă a rîndurilor 
___ ____________ _____  ... . amatorilor de a practica sportul, 
din școli, ce se va realiza șl ma- și asigurarea condițiilor materia- 

___ ■ " ig nfețesaffe;’trecîHdu-șe; astfel la j
o etapă superioară' în acest do- 

' - meniu

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).

CĂLUGĂRIȚA : rulează la Sala 
Palatului (orele 19).

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).

INTR-O SEARĂ UN TREN S 
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 7 : 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).

MIINILE, REGINA INSTRU
MENTELOR, AFGANISTAN. SFA
TURI BATRtNEȘTI, ORAȘUL 
MIC, ORAȘUL MARE : rulează la 
Timpuri Noi, (orele 9—21 în con
tinuare).

BĂTĂLIA PENTRU ROMA : ru
lează la Feroviar (orele 9: 12,30: 
16; 19,30), “ ‘ ' ------
16,30; 20).

, 16.30; 20).
VALEA

la. Grivlța (orele 9,30; 12; 15; 17,45:
20.15) , Miorița (orele 9.30; 12; 14,30; 
17; 19.30).

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

A TRĂI PENTRU A TRAI: ru
lează la înfrățirea între popoare 
(orele 15,15; 17,45; 20).

RĂZBOIUL DOMNITELOR: ru
jează la Buzești (orele 15,30;
20.30) , Cotroceni " ' '
20.30) .

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

WINNETOU IN VALEA MOR- 
ȚII : rulează la Bucegi (orele 9: 
11,15; 13.30; 16: 18.15: ------
Iești (orele 15,30; 18; 
(orele 9.30; 15,30; în 
18.15—20,30)

NOILE AVENTURI ____ ____
BUNATORILOK: rulează la Uni
rea (orele 15.30; 18).

MOARTEA UNUI BIROCRAT : 
rulează la Unirea (ora 20.30).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ: ra
tează 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) .

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

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

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 FĂRĂ GRAI: 
ză la Aurora (orele 9,30 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

LA RĂZBOI CA LA 
rulează la Popular (ora

FRAGII SĂLBATICI :
Popular (orele 15,30; 18).

LA NORD PRIN NORD 
MANUELA : rulează la 
(orele 15.30; 19,15).

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

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

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

LUPII ALBI : rulează la Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).

VIRIDIANA,• rulează la Feren
tari (orele 15,30; 18; 20,15).

rulea.
11.30:

RĂZBOI :
20,30).
rulează la

VEST, 
Munca

SAN
Flacăra
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(Urmare din pag. I)

tor. Incertitudini aveam și în 
ceea ce privește modul în care 
se vor descurca profesorii la o 
asemenea clasă de tip nou. E- 
moțiile s-au risipit și rezulta
tele ne-au surprins, în cele 
din urmă, în mod plăcut".

„Da, intr-adevăr ne-au sur
prins — reia ideea tovarășul 
Eugen Ciuruparu, inspector 
general al Inspectoratului șco
lar județean Galați. Părinții 
acelor elevi care au rămas în 
afara liceelor și școlilor profe
sionale au fost extrem de mul
țumiți, că statul are grijă să-i 
cuprindă într-un sistem de șco
larizare care le dă nu numai 
noțiuni de cultură generală ci 
și o preprofesionalizare. Așa 
încît, la 17 ani, dacă nu-și con
tinuă studiile, pot aborda o 
meserie mai bine pregătiți".

Nu vrem să atenuăm cu ni
mic nici mulțumirea exprima
tă — justificat — nici să mic
șorăm meritul unei activități 
susținute pentru debutul favo
rabil al clasei a IX-a. Dar lu
ciditatea cere — și interlocu
torii noștri au fost de acord — 
să nu ocolim faptul că rezul
tatele la învățătură în aceste 
clase se înscriu în limitele mo
destului. Sigur, pentru că avem 
de-a face cu un elev care n-a 
făcut față unor concursuri 
de admitere la liceu sau școa
la profesională, deci cu o pre
gătire mai slabă. Inspectorate
le și-au propus — fapt notabil 
—- ca acum, la început de tri
mestru, să supună analizei ac
tivitatea claselor a IX-a ale 
școlii generale. In contextul a- 
cesta. considerăm că locul 
esențial trebuie ,să-l ocupe gă
sirea căilor de. ridicare a ni
velului învățăturii, aici fiind 
punctul cel mai vulnerabil.

Dar pentru că clasa a IX-a 
funcționează atît în mediul ur
ban cit și în cel rural, diversi
ficarea urmează să se facă mai 
larg simțită. S-a detașat con
cluzia că colectivele claselor 
a IX-a din mediul urban pre
zintă particularitatea de a ri
dica mai multe probleme de 
disciplină și comportare față 
de cele din mediul rural, care 
au, însă un nivel mai scăzut 
la învățătură. Observații ple- 
dînd pentru intervenții mai 
insistente și mai puțin ge
nerale 
clase.

Dat 
clasei

Excelsior (orele 
Flamura (orele

PĂPUȘILOR : rulează

18;
(orele 15.30; 18;

rulează la Dacia

20.30) . Giu-
20.30) . Arta 
continuare

ALE RAZ-

EMINESCIAN

Opera Română : BOEMA — ora 
19,30 ; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : COANA 
CHIRIȚA — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : PĂRINȚII TERIBILI — ora 
19,30 ; Teatrul de Comedie : OPI
NIA PUBLICA — ora 20 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : VICTIMELE DATO
RIEI — ora 20 ; (Sala Studio) : VI
RAJ PERICULOS — ora 20 ; Tea
trul Mic : PREȚUL — ora 20 ; Tea
trul „C. I. Nottara" (B-dul Maghe- 
ru); ECHILIBRU FRAGIL — ora 
19,30 ; (Sala Studio) : CIND LUNA 
E ALBASTRĂ — ora 20 ; Teatrul 
Giuleștl : OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA — ora 19,30 ; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : FLOAREA DE 
CACTUS — ora 19,30 ; Teatrul 
Țăndărică (Cal. Victoriei) : MIUL 
COBIUL — ora 17 ; ÎStr. Acade
miei) : BANDIȚII DIN KARDE- 
MOMME — ora 17 ; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : NU TE 
LAȘA STROE ! — ora 19,30 ; (Cal. 
Victoriei) : NICUȚA LA... TĂNA
SE — ora 19.30 ; Ansamblul 
U.G.S. : RITM ’70 — ora 20 ; Cir
cul de Stat : RAPSODIA SUEDE
ZĂ — ora 19,30.

— La Eminescu „întîlnirea0 capodopera" este sinonimă cu 
bucuria pe care ne-o oferă în 
întregul ei cunoașterea operei A sale poetice. Unitatea spirituală 

w a acestui univers, sensibilitatea 
adîncă, reacția discretă și neîn- 

• trecută în nuanțe cu valoare 
estetică și efect emoțional, 
sfînta putere a iubirii și sim
țul organic al naturii, dau prim 

• temei capodoperei eminesciene 
pe care limba o face să viețu
iască în veac și mai departe, 

_ peste vreme, cu unică prospeți- 
•P me și nesfîrșită frumusețe. Că 

noi, românii, trăim vrăjiți și as
tăzi, după mat bine de un se- A col de la constituirea emoțio- 

w nantului tezaur, asemenea ce
lor care în urmă cu tot atîta 

• timp au cunoscut minunea pri
mei întîlniri cu maturitatea sa 
poetică, este un fapt care ne în-

•
 deamnă să credem că Floare 
albastră, Călin Crăiasa din po
vești, Lacul său Luceafărul, 
marele poem, alături de cele- 
lalte creațiuni, își voj păstra
vibrația și inegalabila putere
de seducție întotdeauna.

A în farmecul liricii eminescie- 
w ne nu s-a format numai o ge

nerație sau două, ci și-a găsit

•
 împlinirea disponibilitatea pen
tru poezie a unui întreg popor.

CU

de VIRGIL 
BRĂDĂȚEANU

Poetul care s-a născut în urmă 
cu 120 de ani nu ne-a adus 
surpriza existenței sale ci o am
plă și profundă regăsire, o reve
lație ae amplitudine și valoare 
națională. Era așteptat de sen
sibilitatea românească în defi
nirea ei, era ales de limba 
noastră să-i fie în literatură 
purtător de capacități și izvo- 
ditor de noi nemuritoare fru
museți, era dorit de iubire 
care-și căuta sacerdotul și de 
codru care-1 destinase a-i fi în 
versuri cîntărețul. îl simțeau 
apropiindu-se metaforele și 
stăteau gata să rumpă zăgazuri 
rimele, își afla „năierul", în 
cursul ei neîntrerupt, poezia. 
Eminescu și opera sa poetică 
au prins ființă la capătul unui 
proces pe care l-a împlinit prin 
desăvîrșire, cu farmec încîntă- 
tor, cu o intimitate care-1 face 
mai întîi și mai presus de toa
te al nostru, al românilor.

Capodopera eminesciană are 
din plin capacitatea de a exis-

• MANIFESTĂRI ÎNCHINATE SĂRBĂTORIRII A 120
«DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI MIHAIL EMINESCU
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ta în literatura universală prin 
noblețea ideilor și profunzimea 
sentimentelor, prin tot ceea ce 
poartă general uman în conți
nutul poemelor, creații cu 
structuri sigure care se dezvă
luie cu limpezimi de cristal. 
Prin adîncimea filozofică și în
drăzneala atitudinii, prin for
ța de sugestie și splendoarea 
imaginii, creațiile eminesciene 
se înscriu printre valorile din 
totdeauna ale poeziei univer
sale, opere ale unui mare ro
mantic, angajat al dezbaterilor 
de responsabilitate socială, cîn- 
tăreț al iubirii de țară și-al 
dragostei, sensibil la spirituala 
palidă frumusețe a iubitei, lă 
înălțimi demonice, la farmecul 
pădurii cunoscut în viețui
rea gîngăniilor și-n șopotul iz
vorului, in ochiul de apă înfio
rat de o părere, în tot ceea 
ce-1 face unic și inimitabil. 
Eminescu este al lumii, dar mai 
întîi de toate al nostru prin tot 
ceea ce opera sa a însemnat și 
înseamnă pentru noi, pentru că 
născut din ființa poporului ro
mân, înfrățit și împletit în exis
tența sa, a ajuns cu harul 
creatorului predestinat și aș
teptat să se integreze organic 
în viața sa spirituală, să-i re
prezinte înaltele capacități și 
să o ducă înainte printr-un 
impuls ai cărui beneficiari vom 
fi întotdeauna.

Miracolul eminescian l-au 
trăit înfiorați acei contemporani 
care i-au cunoscut creațiile, 
aproape toți fericiți și rriindri 
să afle în versurile sale . atîta 
frumusețe și prospețime într-o 
limbă cunoscută, apropiată, fa
miliară, comoară ai cărei depo
zitari încîntați se simțeau prin 
ei. Miracolul eminescian arată 
limba românească frumoasă 
din totdeauna, de la slova cro- 
nicărească si voevodală, la aceea 
curentă, adusă la înalte valori 
poetice, de acolo de unde izvo
rau, din limba veche, toârsă 
de veacuri, din graiul popular. 
Lirica lui Eminescu reprezintă 
un inefabil monument de limbă 
și miracolul eminescian se cu-< 
vine căutat de toți cei care ari 
plăcere să-1 regăsească, în vat 
lorile < 
jului 
graiul nostru n-a ___
același fel înainte de Eminescu 
sau în timpul lui", observa 
Tudor Vianu, iar de atunci în
coace oamenii s-au înCîntat să-l 
asculte și unii dintre ei să nă
zuiască către deplinele lui fru
museți.

Miracolul eminescian se des
prinde din vraja muzicalității 
pe care o deține trăirea și ex
presia sa poetică. Versurile lui 
cîștigă și subjugă, poartă un 
farmec' de care cine oare . ar 
vrea să se desprindă ? Poezia 
eminesciană încîntă și îmbată, 
se insinuează în existența noas
tră și ne rămîne 
al ei, muzicalitatea 
și ne pătrunde, o 
noi și o căutăm, se 
momente ale vieții, 
farmecul, le adîncește semnifi- 
cația.

viața și opera luceafărului poe
ziei românești.•

 EXPOZIȚIE DE CARTE MIHAIL 
eminescu. Cu prilejul sărbători
rii a 120 de ani de la nașterea 
marelui poet Mihail Eminescu ieri, 
• 15 ianuarie, în cadrul bibliotecii 
„V. A. Urechia" din Galați s-a 
deschis o expoziție de carte care 

• cuprinde ediții rare ale operei 
eminesciene : Ediția Prlnceps Titu 
Maiorescu din 1884, edițiile Ga- 
rabet Ibrăileanu, Scurtu, Mufăra- 

• șu, Perpessicius precum și drama 
istorică inedită „Bogdan Dragbș". 
Mai reținem dintre exponate cule-

•
 gerea de documente-manuscrise 
privind biografia poetului ce a 
fost alcătuită de fratele acestuia, 
Matei Eminescu, la cererea Comi-

•
 tetului gălățean pentru ridicarea 
statuii din centrul orașului Galați 
cu prilejul comemorării poetului.

Expoziția va fi deschisă pînă Ia 
31 ianuarie 1970. (I. CHIMIC).

Cu prilejul împlinirii a 120 de 
• ani de la nașterea lui Mlhai Emi

nescu, Universitatea populară 
București în colaborare cu Uniu
nea Scriitorilor a organizat, joi 

• seara, la Ateneul Român, un 
spectacol literar-muzlcal „Emi
nescu",

•
 La amiază, membri al Uniunii 
Scriitorilor și numeroși elevi au 
depus jerbe de flori la mormîn-

•
 tul Iul Eminescu de la cimitirul 
Belu, la Monumentul de la Ate
neu, precum și la bustul poetu
lui din Grădina Cișmlgiu.

I 
din holul 

universitare, 
creația eml- 
în limbile

A doua expoziție, 
Bibliotecii centrale 
prezintă lucrări din 
nesciană, traduceri 
rusă, engleză, germană, italiană.
O lucrare originală a poetului a- 
flată în această expoziție : ma
nuscrisul gramaticii sanscrite.

In aceeași zi, la Casa de cul
tură din Petroșeni s-a desfășurat 
un simpozion despre viața și ac
tivitatea poetului, urmat de un 
recital de poezie eminesciană. La 
liceul din Petroșeni s-a organi
zat o șezătoare literară de reme
morare a activității poetului ur
mată de audiții de versuri și lec
tura dramatizată a „Luceafă
rului".

excepționale ale limbar 
său poetic. „Niciodată 

răsunat tis

© 17,00 Consultații pentru elevi: 
Matematică (cl. a XII-a) © 17,30 
Consultații pentru elevi: . Fizică 
(cl. a VlII-a) © 18,00 Copilăria 
marilor muzicieni: Mozart (II). 
Călătoriile lui Mozart © 18,20 
Lanterna magică. Isprăvile buni
cului — film serial de desene a- 
nimate © 18,30 Actualitatea eco
nomică © 18,50 Muzică populară lă 
cererea telespectatorilor © 19,00 
Telejurnalul de seară © 19,20 Re
flector © 19,30 Mal aveți o între
bare 7 Emisiune de cultură știin
țifică © 20,30 Film artistic : „Mu
mia intervine" (producție a stu
diourilor ungare) © 22,00 Telejur
nalul de noapte © 22,20 Cadran 
— emisiune de actualitate inter
națională © 22,50 Seară de balet.

” La Iași s-au deschis joi 
expoziții „Eminescu", Cea

_ Arhivele statului cuprinde
■ cumente originale, manuscrise, 

fotografii, cărți și reviste evocînd

7 
două 

de la 
do-

BĂIEȚII DIN STRADA PAL : 
rulează la Volga (orele 9—15,45 

C. VASILE în continuare; 18,15; 20,30).

De asemenea, la căminele cul
turale din Clmpa, Banița, Iscronl, 
Jiet, Cîmpu lui Neag șl din alte 
localități hunedorene, în comune
le Maleru, Braniște, Teaca, Live
zile din județul. Bistrița Năsăud 
au avut loc seri de poezie, șeză
tori literare, medalioane dedicate 
vieții și- activității lui Eminescu. 
Casa de cultură din Tg. Mureș a 
organizat o seară literară, iar 
Teatrul de stat din Botoșani, care 
poartă numele marelui poet, un 
simpozion omagial și un 
de versuri.

recital

Sucea- 
a Mu

zeului județean a avut loc sim
pozionul „Permanența geniului 
eminescian".

ale diriginților acestor

fiind că în programa 
a IX-a practica este o

încadrat în fluxul producției, 
manifestă un interes crescînd 
și corespund, în genere, exi
gențelor unităților unde efec
tuează practica. Avem toate te
meiurile să afirmăm că rezul
tatele vor fi bune".

„Cu condiția însă — adăuga 
tovarășa Elena Georgescu, in
spector general fjj Inspectora
tului școlar județean Brașov — 
să nu diversificăm practica 
mai mult decit trebuie. Jude
țul nostru ne-a permis să a- 
bordăm multe profesii pentru 
elevii clasei a IX-a. Am mers 
pînă acolo încît am înființat 
cercuri pentru reînvierea unor 
meșteșuguri locale — cum ar

face cu o clasă a IX-a a școlii 
generale. Din aceeași cauză și 
manualele par încărcate și 
greoaie.

Cu clasa a XII-a situația se 
prezintă astfel : ne-a fost pre
zentată ca cea mai bună clasă 
din cele patru liceale. (Deși 
toată lumea se aștepta ca ase
menea aprecieri să fie meritate 
de clasa a IX-a liceală, ținînd 
seama de selecția riguroasă la 
concurs. Din păcate, însă, cla
sa a IX-a, a dat premature 
semne de oboseală. Atenție 
părinți și elevi: „îndoparea" 
în preajma concursului la cele 
trei discipline de examen, se 
răzbună. Elevii n-au avut su-

SEMNALIZEAZĂ TRIMESTRUL I!
disciplină de 
separat. Din 
nu numai din 
ne referim, ci 
constatări pe teren, îrt dome
niul practicii a fost realizat un 
lucru bun. Este tocmai ceea 
ce spunea și tovarășa Sofia 
Pușcașu — inspector general 
al Inspectoratului școlar al 
Capitalei.

„Repartizarea elevilor la 
practică s-a făcut după crite
rii judicioase, preferințe, nece
sități economice locale, încli
nații și deprinderi. După depă
șirea fazei de inerție a elevi
lor și de acomodare în pro
ducție, dar și de neîncredere a 
unor părinți, practica elevilor 
se desfășoară în condiții mul
țumitoare. In prezent, ei s-au

Tot cu acest prilej, la 
va, în sala de conferințe

(Agerpres)

bază, o tratăm 
cîte am dedus, 
discuția la care 
și din propriile

fi de pildă, cojocăria și tîm- 
plăria — și, implicit, pentru 
a-i lega pe copii de satul ori 
localitatea lor. Diversificarea 
este bună, dar, exagerind, nu 
se poate asigura îndrumarea 
și controlul lipsindu-ne astfel 
de garanția că ea se desfă
șoară efectiv.

Discuția noastră a adus mul
te elemente despre activitatea 
clasei a IX-a ; dintre ele mai 
reproducem doar îndreptățită 
cerință a școlii de a se reve
dea, în lumina anului de ex
periență pe care îl parcurgem, 
cuantumul de cunoștințe pe 
care-1 oferim acestui tip de 
elev. Pentru că, acum, cerințe
le par a fi mult prea mari, 
aproape ca cele liceale, 
deși, este limpede, avem de-a

fiul cerut pentru primul an de 
liceu). Se pare că școala și ele
vii clasei finale au învățat 
foarte mult din experiența pri
mei promoții de absolvenți ai 
claselor a XII-a. Și s-au pus 
în gardă. Le-a devenit foarte 
limpede că nu se face nici un 
fel de concesie de exigență; 
nici pe parcursul anului șco
lar, nici la bacalaureat.

E drept, au beneficiat și de 
avantajul de a fi cunoscut la 
vreme structura anului școlar, 
de a fi avut din timp progra
ma de bacalaureat. în felul a- 
cesta, clasa a XII-a desfășoa
ră o muncă normală, calmă, 
absolut necesară pentru pe
rioada de mare efort căreia 
urmează să-i facă față.

ca un bun 
ne învăluie 
regă&gn în 
asSufâză cu 
le înzecește

Micii baschetbaliști 
Școlii sportive nr. 3, împreu
nă cu antrenorul lor, prof. 
Constantin Moldoveanu la 
un antrenament în sala Flo- 
reasca. Rezultatele obținute 
în concursuri (o singură în- 
frîngere), reflectă străduin
ța de care dau dovadă atît 
antrenorul cit și echipa lui.

Foto C. CIOBOATĂ

Ce se întîmplă acum cu cla- 
sa a XII-a ? Tovarășa Sofia 
Pușcașu explică sintetic : _

„Elevii din clasele a XII-a 9 
— aflați în pragul bacalaurea
tului — privesc cu simț de 
răspundere, cu seriozitate și 9 
încredere exigența examenu
lui, promit o temeinică și mul- 
tilaterală pregătire. 9

Conducerile liceelor — la in
dicația noastră — au luat mă- a 
suri pentru parcurgerea Siste- " 
matică și însușirea conștientă 
a materiei, pentru folosirea 
integrală a laboratoarelor, ca- ™ 
binetelor pe specialități și bi
bliotecilor, pentru justa orien- A 
tare profesională, pentru ocu- 
parea timpului liber al elevi
lor cu vizite documentare, vi- A 
zionări de spectacole, care con- 
cordă cu programele școlare, 
pentru atragerea familiei și a Hb 
organizațiilor U.T.C. la susți- 
nerea tuturor acțiunilor preco
nizate hi această etapă școla- A 
ră. Subliniem că unele licee 
au organizat pregătirea elevi
lor pentru examenul de baca- 9 
laureat pe grupe diferențiate 
după nivelul cunoștințelor sau 
profilul facultăților și școlilor 9 
postliceale optate".

în cele din urmă însă, 
totul depinde de elevi. Și am 9 
înțeles că ei dețin două ele
mente esențiale : seriozitate, a 
dorința de a absolvi onora- W 
bil liceul și a inaugura cu 
„brio" drumul profesiei. Dar, — 
despre ei, avîndu-i elevi nu- 9 
mai încă cîteva luni, vom mai 
scrie. A

P.S. — în pagina „Prezențe A 
fără catalog" de săptămîna 
viitoare vom transcrie „Sem
nalele trimestrului I" așa cum £ 
au fost recepționate de elevi.

CRONICA

Versul lui Alexandru Barna nu 
pare contaminat de „furia" mo
dernistă a altor debutanți. Simplu, 
deloc obscur, abordează realul 
în contururile lui știute, concrete, 
spre a-i propune corespondențe 
posibile în plan artistic. Inten
ția de modernitate nu lipsește 
cu totul, dar. în mod paradoxal, 
ea se racordează formulelor tra
diționale de artă : „Pămîntul a- 
cesta are-n artere un sînge / ca- 
re-i seamănă la culoare — /fil
trat de noi spre lumină, ajunge / 
un cîntec de oțel, de linii / și 
de coloane fără sfîrșit". („La cu
lorile patriei"). Cenzurate insu
ficient, cîteva tentative eșuează 
de-a dreptul în semănătorisme 
și desuetudini de genul : „Fi
re-ai draga tatii, mare / Să porți 
stele-n cingătoare / Și-n cosițe 
miez de lună ; / Fire-ai, draga 
tatii, bună. /.../ Să-ți răsară-n 
urmă flori / Sînziene și bujori, / 
Viorele dinainte, / Fire-ai, steaua 
mea cuminte" („Ruxandrei)", 
Alexandru Barna a constatat, de 
altfel, prin proprie experiență, că 
apelul la litera folclorului nu du
ce, automat, la lirism. Clișeele 
cu viorele și monorimă nu-s cu 
nimic mai puțin supărătoare de- 
cît cele, să zicem, cu tractoare 
în vers alb. De aceea, poetul va 
recurge, alteori, cu rezultate 
bune, la spiritul poeziei populare- 
Una dintre cele mai rezistente 
piese ale volumului este „Rugă
ciune", tulburător lamento în 
noaptea densă a inextistentului. 
în concepția poetului, ca și în a- 
ceea a poporului, moartea apare 
ca un exil involuntar, o călăto
rie fără întoarcere. Fără întoar
cere, nu pentru că ființa pier
dută ar fi devenit neant, ci pen
tru că forțe ostile îi împiedică 
revenirea. Tînjirea celor vii îi re
compune, în lumea umbrelor, 
chipul terestru, de fiecare zi. 
Căci, precizez, în viziunea omu-

lui din popor, moartea apare ca 
absență, tăcere și noapte. Ea re
prezintă un prag rece „în
tre drag și drag", prag 
tragic și de netrecut, pes
te care „n-au pașii dezlegare", 
înfruntarea ei ia, de obicei, for
ma blestemului și a chemării : 
„Hai, mamă, să-ți spui de 
frați /,../ hai, mai fă un pas ori 
doi 7 să mai vezi ce-i ,pe la 
noi /.../ Vino, pentru timp de-un 
gînd / arză-1 focu’ de pămînt".

O rezonanță puternică, în ver
surile lui Alexandru Barna, o au 
temele de inspirație patriotică. 
Autorul celebrează pămîntul na
tal („cerc luminos încă de ni-

Vocația lui Alexandru Barn* 
pare a se defini, deocamdată nu 
prea clar, în intuirea liniștii din 
lucruri. Căci, totul degajă li
niște în versurile poetului : și 
zăpada din oasele bărbaților as
pri și tăcerea măcinată de gre
ierii nopților albe, tîrzii, și a- 
cordul nostalgic al corzilor ne
văzute, de liră. Și chiar „Teama 
de liniște" tot liniște respiră !

într-o zodie bună se plasează 
și poeziile trecerii : „Fugă". 
„Arbore", „Vis". Tristețea sfâr
șitului este compensată. în „Ar
bore", de conștiința continuității 
în urmași. De aici, un sentiment 
de împăcare, de calm. Spaima

ZĂPEZILOR
LINIȘTEA

Alexandru

menea rupt"), culorile luminoa
se ale patriei și limpezimea des
tinului ei comunist. O autobio
grafie lirică exemplară, în acest 
sens, circumscrie poezia „Certi
tudine" : „Nu mă căutați prin
tre cărți și ziare / peste care 
mina mea netrecută / de-un timp 
a lăsat / o îndoielnică urmă. / 
locul meu e mult mai departe : / 
la mine în sat, /.../ Acolo, / un
de mi-am scris tinerețea dintîi / 
pe o sută de mii de tractoare / 
și-mi măsurăm anii, / ca un dru
meț vremea / dintre două tre
nuri de noapte, / acolo, prie
tenul meu, Ironim, / oțelarul, 
noduros ca și mine, / are certi
tudinea brațului meu / și acum... 
/ am trimis împreună freamăt / 
cîmpiilor țării". Uneori, tensiu
nea lirică înregistrează o scădere 
evidentă. Cu toate acestea, ge
nerozitatea mesajului se cere 
consemnată.

însăși nu are nimic catastrofic, 
iar, în „Fugă" ea capătă ac
cente elegiace.

Uneori. însă, inegalitățile de
tectabile în volum dispar. Valo
ric, . versurile capătă o egalizare 
nedorită (la un nivel coborît), în 
cîteva nereușite evidente, precum 
„La puterea a doua", „Logodnă". 
„Ruxandrei" și mai ales, Abies 
alba". Stridențele, ■ verbele im
proprii sau, oricum, neglijent fo
losite, fac din ..Abies alba" o 
mostră de poezie, în negativ. ..îți 
bubuia de-nalturi universul", 
„trosneau lumini în trunchiul tău 
aprins" sau „ți-am stat alături și 
de jos în sus" sînt sintagme pe 
care autorul „Liniștii zăpezilor" 
ar trebui să și le renege. Și să se 
cenzureze, mai sever, în cărțile 
următoare.

NICOLAE BALTAG

i
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ÎN DEZBATERE: proiectele de programe

pentru școala generală de 10 ani
Ministerul Invățămîntulul a di

fuzat joi proiectele de programe 
pentru toate disciplinele care se 
predau în clasele I—X ale școlii 
generale de 10 ani. >
In comparație cu cele elaborate 

în anii anteriori, conținutul pro
iectelor de programe pentru cla
sele I—IV eșalonează astfel mate
ria de studiu încît să fie ușor a- 
slmiiabllă copiilor școlarizați ia 6 
ani. Noțiunile de gramatica lim
bii romăne nu se mai predau, de 
pildă, cu începere din prima cla
să, învățătorii insisttnd Îndeosebi 
pe scnis-citlt, iar operațiunile 
aritmetice cu care sint deprinși 
copiii se limitează la grupa de 
cifre cuprinse între 1—20. Celelal
te, întocmite pentru clasele mal

MANIFESTĂRI IN
INTERNATIONAL

Anul 1970, proclamat de cea 
de-a XXIII-a Sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. ca An 
Internațional al educației, 
este marcat de instituțiile ro
mânești de specialitate prin 
mai multe acțiuni, din rîndul 
cărora reținem Reuniunea rec
torilor universităților din Eu
ropa, manifestare organizată 
de Universitatea din București 
în a doua jumătate a lunii a- 
prilie, precum și Conferința 
internațională cu tema „Edu
cația copilului în fața progre
sului, științei și tehnicii con
temporane", organizată în 
luna iulie de Consiliul Națio
nal al Organizației Pionierilor. 
De asemenea, în acest an, Mi
nisterul Învățământului va ti
pări 30 000 de exemplare din- 
tr-un abecedar destinat unei 
țări în curs de dezvoltare — 
în care UNESCO execută pro
iecte de alfabetizare — ca și 
mai multe lucrări ce vor oferi, 
in cadrul schimbului de expe
riență internațional, noi date 
asupra modului in care s-a

I

DE MEXICO 15 (A-

I

MERIDIAN

I

apirind cîteva ba- 
expediate de Van 

șl Jansen”.

In cronici se spune eă „portarul 
Banks și-a salvat echipa de la 
o Infrtnjere - - - -
Ioane dificile 
Dijk, Cruyff

• CIUDAD 
gerpres). — Oficialitățile sportive 
din Guadalajara au anunțat că se 
așteaptă ca meciurile celei de a 3-a

grupe a campionatului mondial do 
fotbal programate aici să fie ur
mărite de o asistență record de 
spectatori, care doresc să vadă la 
lucru echipele Angliei. Braziliei, 
Cehoslovaciei și Romfiplei. Un 
purtător de cuvlnt a declarat că 
pină în prezent și-au anunțat vizi
ta In acest oraș peste 20 000 de 
turiști din Anglia și Brazilia.

• La Barcelona, în cadrul turu
lui III al „Cupei europene a tîr- 
gurilor” la fotbal, s-au inttlnlt in 
primul lor meci formațiile F.C. 
Barcelona șl Internazlonale Mila
no. Victoria a revenit fotbaliștilor 
Italieni cu scorul de 2—1,

jucă- 
și Steaua

CINCI MINUTE CU 
DUMITRACHE, DESPRE 

PUBLIC...
DUMITRACHE : Pentru mine, 

publicul e ca o mare familie,

• Federația de hochei pe ghea
ță a Poloniei a acceptat invitația 
forului internațional de a înlocui 
echipa Canadei, în campionatul 
mondial grupa A care se va des
fășura între 14 șl 29 martie la 
Stockholm.

(Agerpres).

DIMITRIE INGLESSIS

NICU CONSTANTIN și RADU LEVARDA

I
I

• Aseară la Varșovia în ca
drul turneului Internațional mas
culin de baschet echipa orașului 
București a repurtat a treia vic
torie consecutivă întrecînd cu 
scorul de 106—81 (50—51), echipa 
orașului Bruxelles. Astăzi, bas- 
chetballștii bucureștenl joacă in 
compania echipei orașului Tallin.

I
• Tragerea la sorți pentru sta

bilirea jocurilor din cadrul sfer
turilor de finală ale „Cupei euro
pene a tîrgurllor" la fotbal va avea 
loc la 29 Ianuarie in orașul Zu
rich, la sediul F.I.F.A.

i
• Echipa de fotbal a Angliei, 

campioană mondială, nu a putut 
învinge tn meci amical selecțio
nata Olandei (0—0), în meciul 
desfășurat pe stadionul Wembley 
din Londra în prezența a peste 
75 000 de spectatori.

PIESELE DE SCHIMB
rectificată în atelier sau, dacă 
e nevoie să aștepte cîteva ore, 
ajută pe cei din fața lui pen
tru ca pe linie să poată in
tra cît mal repede altul la 
rînd.

Rezultatele le explică deci, 
în primul rînd, organizarea 
muncii, organizare, care, dată 
fiind ponderea mare ce o de
țin tinerii în I.M.A.-uri, poar
tă într-o măsură destul de 
mare, implicit și amprenta or
ganizației U.T.C. Prin mobili
zarea tuturor tinerilor la 
cursurile agrotehnice de iarnă 
cu efect indiscutabil și în a- 
ceastă campanie și prin ur
mărirea permanentă a muncii 
fiecărui membru al ei, orga
nizația U.T.C. de la „1 Mai” își 
înscrie substanțial contribu
ția la terminarea cu 5 zile mai 
devreme a reparațiilor.

A doua unitate unde am 
extins investigațiile: I.M.A. 
Traian Sat. Conform planului, 
pină la sfîrșitul primei deca
de a lunii ianuarie, trebuiau 
reparate 97 de tractoare. Cite 
s-au reparat ? 48. O nerealiza- 
re deci, de peste 50 la sută.

— Piesele de schimb... ne 
oferă explicația inginera cu 
repartițiile, Gigilica Leu. Ne 
lipsesc două blocuri motor. 5 
manșoane de reglare. 8 bu- 
tucuri de ambreiaj. în rest? 
Oameni avem, atelier bun a- 
vem. Avem tot, numai de piese 
ducem lipsă.

— Cite din tractoarele care 
sînt pe linia de reparații stau 
din cauza amintitelor piese ?

— Păi, să le vedem.
Și am văzut. Am văzut că 

nici unul din toate cele 16 
tractoare cite erau demontate 
nu stăteau din cauza blocului 
motor, a manșonului de re
glare sau a butucului de am
breiaj. în schimb, la trei trac
toare, de zile în șir (la unul de 
14 zile) nu se lucrează pentru 
că strungarul Mihai Boron- 
ciuc invocînd fel și fel de 
motive nu își găsește timp 
pentru a face unele rectificări 
la o măruntă piesă, steaua 
amplificator. „Este o nimica 

mari din cadrul Invățămîntulul 
obligatoriu de 10 ani, aprofun
dează studiul limbii și literaturii 
române, prin creșterea numărului 
orelor de compunere scrisă și o- 
rală, al geografiei fizice, prin re
vizuirea și reducerea unor capi
tole de geografie economică, pre
cum și cunoștințele generale tn 
diferitele domenii ale științei, ar
tei șl culturii contemporane.

După discutarea proiectelor de 
programe de către cadrele didac
tice din peste 2 000 de școli gene
rale din întreaga țară — unde au 
fost expediate — urmează defi
nitivarea lor, pe baza sugestiilor 
și propunerilor trimise Ministeru
lui Invățămîntulul.

(Agerpres)

CADRUL ANULUI
AL EDUCAȚIEI
dezvoltat învățămîntul româ
nesc de toate gradele. De ase
menea, Ministerul Poștelor și 
Telecomunicațiilor va emite 
un timbru consacrat Anului 
Internațional al Educației.

I
Orchestra simfonică a Radio- 

televiziunii a prezentat joi sea
ra. în studioul său, un „FES
TIVAL BEETHOVEN", cu pri
lejul bicentenarului nașterii 
genialului compozitor. Dirijat 
de Iosif Conta, concertul s-a 
bucurat de, participarea, ca so
list, a unui' apreciat pianist ita
lian — Fausto Zadra. Oaspetele 
a interpretat, împreună cu or
chestra, concertul nr. 3, pro
gramul serii încheindu-se cu 
monumentala simfonie a III-a 
„Eroica".

Joi seara. Ia Casa ziariștilor 
din Capitală a avut loc o în- 
tîlnire a principalilor realiza
tori ai noului film românesc 
„Simpatic”! domn R“ cu critici ' 
de artă și reprezentanți ai pre
sei centrale.

CONTINUĂRI

toată, ne spunea tractoristul 
Ion Florea. De patru zile mă 
rog de el. Spune că ce-i cer 
e o muncă de precizie și că 
nu e dispus să o facă acum”. 
„Tractorul meu este adus aici 
de pe 27 decembrie, ne expli
că Neagu Păiș. După ce l-am 
demontat, 4 zile am fost tri
mis la transport de sfeclă11. 
Și, cauzele, altele decît cele 
ce se acuzau, se înșiruie. Trei 
zile magazia de piese a între
prinderii a fost închisă pen
tru inventar. A patra zi era 
miercuri, iar la bază întreprin
derea nu este planificată să 
meargă decît marțea și vine
rea. Și ș-a mai stat încă două 
zile. în alte trei zile s-a stat 
pentru că s-a defectat rețeaua 
de curent electric. Și așa. una 
după alta, zilele trec, se a- 
propie 1 februarie, dată cînd 
campania de reparații trebuie 
să se încheie, și din 120 trac
toare, în timp de două luni, 
s-au reparat doar 48.

Reținînd că la toate aceste 
lipsuri în organizarea muncii 
se adaugă și absențele repe
tate ale mecanizatorilor din 
care o mare parte sînt tineri, 
faptul că unii lucrează doar 
2—3 ore pe zi, ne-am adresat 
amintitului strungar, Mihai 
Boronciuc, secretarul biroului 
coordonator U.T.C. pe I.M.A.: 
cum vă aliniați eforturilor ce 
se cer depuse pentru înlătu
rarea acestor neajunsuri ?

— în limitele posibilităților, 
ne-a răspuns secretarul. La 
sfîrșitul lunii decembrie, îm
preună cu tovarășa Leu. in
gineră cu reparațiile, am ana
lizat și noi, uteciștii, într-o 
ședință a organizației, cauzele 
nerealizărilor.

— Ce ați desprins din șe
dința uteciștilor la care ați 
participat? Cum s-au angajat 
să vă sprijine ? am întrebat 
ulterior pe inginera Leu.

— Analiză?! Ședință?! Sînt 
și utecistă și cel puțin în a- 
ceastă calitate aș ști, dacă 
s-ar fi făcut.

— Ce puteam să zic și eu, 
tovarășe ingineră — a recu
noscut secretarul.

Notasem din fișele de pon-

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
maL mexicm /

(Urmare din pag,. 1)
ci? un spectacol pe o temăba

ce se lipește de programul re
uniunii ca... marca de Scrisoare : 
„Fotbal—Mexieo ’70”.

DIALOG LA TELEFON :
— Alo ! — Da ! — Scînteia ti

neretului ? — Da ! — Vă felicit 
pentru inițiativă. Excelentă ! E 
Un vechi deziderat al nostru ! 
— Dar cine sînteți ? — A, am 
uitat să mă prezint, mă scu
zați ! Mă numesc Ilie Subășa- 
nu, fost internațional. Acum... 
pensionar. 62 de ani. Dar nu-i 
arăt. Fotbalul mi-a dat tine
rețe și viață lungă 1 — Ne bucu
ră. Și ce doriți ? — Ca înaintaș 
al echipei României care a par
ticipat pentru prima data la un 
turneu final al campionatului 
mondial, — cel de la Monte
video — aș vrea să mă conside
rați invitatul dv. și să mă în
scrieți la cuvlnt.

Nicu Constantin : Spectato
rilor din tribunele sălii Floreas
ca le vom face cunoștință cu... 
doi înflăcărați suporteri melo
mani ai echipei naționale, care, 
pe ploaie și vînt ori pe arșiță, 
au, n-au treabă, sînt la meci. Ei 
au așteptat ou înfrigurare me
ciul decisiv cu Grecia, i-au cîn- 
tat lui... Uhăl, Dane, uhăi, măi I 
lui Dobrin „Pentru tine măi 
Dobrine • intrat fotbalu-n 
mine...”

Știți, vâ spun un secret ; unui 
din ei e... Lulescu, prietenul 
meu. Lăsați că vă spune el azi 
după amiază...

• Sala Floreasca din Capitals 
va găzdui între 5 șl 8 februarie 
campionatele internaționale de te
nis de masă ale României. Pină 
în prezent și-au confirmat parti
ciparea la această tradițională 
competiție sportivi din Anglia, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
R. F. a Germaniei, Iugoslavia, Un
garia și U.R.S.S. Din loturile țări, 
noastre fac parte printre alt 
Maria Alexandru, Eleonora M4hal- 
ca, Carmen Crlșan, Glurgiucă. 
Sîndeanu, Dumitriu șl Luchlan.

• Primul concurs auto de sla
lom șl îndemînare din acest an se 
va desfășura duminică, 25 ianua
rie, în Capitală, sub auspiciile 
A.C.R. Traseul a fost organizat 
Intr-un perimetru aflat în preajma 
primăriei Sectorului 8 de pe Bd. 
Banu Manta. Concursul va 
ioc între orele 11—14.

taje cîteva nume de tineri 
mecanizatori cu lipsuri repe
tate. Și l-am rugat pe pecre- 
tar, dacă știe, să ne spună 
ceva despre ei. „Vasile Bazîr 
și Vasile Ionescu, nu sînt u- 
teciști11, ne-a răspuns dînsul. 
Toți din ateliere știind că cei 
doi nu au mai mult de 20— 
21 de ani, îi presupuneau a fi 
și uteciști. Secretarul însă nu 
știa sau nu vroia să știe pină 
cînd față în față :

INERTIA
producției de piese în serii mici, 
este unul dintre dezideratele de 
mare importanță din acest do
meniu.

In prezent, piesele acestor 
matrițe se fac, în marea lor 
parte, la mașinile unelte, în 
condițiile de productivitate și 
de preț limitate ale acestui 
procedeu tehnologic. Este nece
sară introducerea prelucrării 
lor prin galvanoplastie, prin 
electrocoroziune sau prin turna
rea din aliaje de tip cupru- 
beriliu, metode utilizate în lume 
pe scară largă la ora actuală.

Utilizarea materialelor plasti
ce ca înlocuitoare ale metale
lor în cele mai diverse dome
nii, este deseori frînată și de 
trenarea nepermis de mult timp, 
chiar de către beneficiari, a 
transpunerii în practică a re
zultatelor valoroase din cerceta
rea științifică. Exemple sînt su
ficiente : oricum nu mai este 
nevoie să demonstrăm care sînt 
calitățile materialelor plastice 
și ce economii se pot realiza 
prin substituirea metalelor.

Astfel. încă în anul 1964. 
ICECHIM împreună cu Institu
tul dc proiectări pentru foraje 
și extracție din Ploiești — IPFE 
— au experimentat conducte din 
policlorură de vinii, produse pe 
scară largă în țara noastră, pen
tru transportul gazelor naturale. 
Rezultatele au fost omologate, 
dar totul s-a oprit aici. Nici, 
nînă astăzi instalarea conducte
lor din oțel nu a fost abando
nată, în schimb, cea a conduc
telor din material plastic da... 
In aceeași situație se află și 
conductele din policarbonat, 
destinate prin calitățile lor fi
zice și chimice superioare, înlo
cuirii celor de cupru.

De altfel, Ministerul Petrolu- 

că,Perftru 
oricare ar fi 
ale publicu- 
evoluezi, nu

ca o sută de mii de „neamuri” 
care au venit la stadion să vadă 
de ce e-n stare „ruda” lor Du
mitrache și ceilalți băieți an
grenați în luptă.

Rep :... Și la Guadalajara, 
tot... rude vei găsi ?

D. Bine-nțeles. 
oriunde ai juca și 
simpatiile inițiale 
lui în fața căruia 
se poate ca tu, fotbalist, să nu-ți 
cîștigi prețuirea oricărui public 
dacă joci frumos și, mai ales, 
dacă omul din tribună simte că 
te dăruiești cu toată ființa ta 
luptei sportive. Iar la Guadala
jara, sînt sigur, atu-ul nostru 
principal acesta va fi : dărui
rea totală.

...ȘI CU RADUCANU 
DESPRE... ZARURILE SORȚII

Rep. Mai ești supărat pe mi
cuța Monica Maria ?

RĂDUCANU : Nici n-am fost.

— Ești și utecist, Vasile Io
nescu ?

— Da.
Și secretarul și-a adus a- 

minte că utecist este și Vasi
le Bazîr și poate ulterior și-a 
mai adus aminte și de alte 
lucruri. De tot ce a uitat că 
trebuia să facă. Și dacă nu a 
reușit îl va ajuta — are aceas
tă obligație — comitetul jude
țean U.T.C. Cît privește or
ganele agricole județene, e 
bine ca acestea să uite cît 
mai repede formula „Nu a- 
vem piese de schimb11 și să-și 
aducă și ele aminte că pînă la 
încheierea campaniei de re
parații au mai rămas mai pu
țin de 20 de zile.

lui s-a dovedit refractar și la 
introducerea în practică a ro
toarelor și statoarelor pentru 
turbineiei.de foraj, obținute tot 
din materiale plastice. In acest 
caz, o singură mașină de in
jecție pentru materiale plstice 
înlocuiește o întreagă hală de 
uzinaj greu, plus turnătoria, în 
care sînt utilizate tone de oțel 
aliat.

Experimentările efectuate la 
uzina „1 Mai” dțn Ploiești, cu 
aceste piese din material plas
tic, au demo'nstrat în modul cel 
mai convingător cît de utilă este 
introducerea în foraj a statoa
relor și rotoarelor din material 
plastic, dar ce foloș dacă toc
mai beneficiarul nu este coa- 
vins de aceasta (!).

Foarte frecvent, cercetările și 
experimentările sînt abandona
te și reluate sporadic, fără să fie 
finalizate, din motive cu totu! 
nefundamentate. De pildă. Com
binatul chimic din Făgăraș a 
elaborat în 1958 o serie de pie
se de feronerie pentru uși și 
ferestre. După ce au fost expe
rimentate și avizate de ÎNCERC. 
CSCAS-ul le-a respins, argu- 
mentînd că nu prezintă sufi
ciente.... culori. între timp s-a 
înființat Fabrica de armături 
neferoase din București, care 
produce aceste piese numai din 
metal, reluind de abia în 1969 
tn studiu, această problemă cane 
de fapt putea fi de mult rezol
vată, existînd și matrițele pen
tru piesele din material plastic.

Un caz asemănător este ofe
rit de Uzina de pompe din 
București. In 1961, în ca,drul 
uzinei a avut loc experimenta
rea unor pompe centrifugale din 
material plastic. Abandonate din 
cau2a unor defecte de fabrica
ție ale matrițelor — de altfel 
ușor remediabile — și. pe moti
vul că modelul de pompă în

sorți, glu-In seara tragerii la . . „ 
meam și eu ca să-i mai învese
lesc pe băieți : Păi nu mînuței 
ei de aur îi datorăm faptul că 
vom sta față-n față — oficial ! 
— cu Pele, cu Charlton, cu 
Adamec ? Pe cinstea mea, cînd 
plec în Mexic, iau cu mine și 
niște cadouri pentru fetița d-lui 
Canedo : o păpușă în costum 
popular românesc și un disc cu 
„Ciocîrlia”.

O DEDICAȚIE MUZICALA 
PENTRU ECHIPA ANGLIEI
AURELIAN ANDREESCU va 

c'nta în programul de la sala 
Floreasca, printre altele, melo
dia engleză Release-me („La- 
să-mă"). „Am ales-o anume, 
ne-a spus tînărul cîntăreț, gîn- 
dindu-mă la primul meci al tri
colorilor noștri pe stadionul 
Jalisco, și la eventualitatea că 
acest refren i l-ar putea șopti 
la ureche Dumitrache sau Lu- 
cescu lui Stiles sau Boby 
Moore".

„OLYMPIC ’64“ declară : 
„FOTBALUL E UN SPORT 

„MONDIAL" ȘI... OLIMPIC !«
Programul muzical de astăzi 

va fi susținut de cunoscuta for
mație studențească bucureștea- 
nă „Olympic ’64“ care, după ce 
va acompania cîțiva soliști de 
muzică ușoară, ne va oferi un 
interesant program. Ne-am a- 
dresat lui Dimitrie Inglessis, 
conducătorul formației :
— Ce aveți în program ? — 
Printre altele, o piesă din re
pertoriul formației Equals („Viva 
Bobby Joe“) în care este vor
ba de un virtuos al muzicii 
„pop” întors în culmea gloriei 
în orașul natal și primit cu o- 
vații. Dedicăm acest cintec lo
tului nostru național, sperînd că 
la fel îi vom întîmpina și noi 
pe băieți la aeroport,la întoar
cerea din Mexic i cu „Viva 
Tricolorii 1“ 

ALEX. LULESCU

cauză era scos din fabricație, 
construcția pompelor din mate
rial plastic este reexaminată în 
uzină, în anul 1969, dar pri« 
intermediul unei licențe străine...

La Institutul de proiectări de x 
construcții tipizate a fost expe- ' 
rimentată în anu] 1964 construc
ția locuințelor monobloc la care 
s-a încercat o soluție foarte 
modernă de executare a calo
riferelor din țevi de material 
plastic montate în planșeele în
căperilor.

Experimentările și bineînțeles 
aplicarea lor au fost abandona
te din motive necunoscute.

La fel de „interesantă” pare 
a fi „soarta” unui material plas
tic cu calități fizice, chimice, 
mecanice etc. ce permit intro
ducerea sa în cele mai diverse 
domenii. Este vorba de poli
etilena amil-sodiu. Elaborată în 
cadrul Laboratorului de chimie 
organică al Academiei de către 
un grup de cercetători. sub 
conducerea acad C. D. Neni- 
țeșcu. acest produs a dus prin
tre altele, și la obținerea unui , 
material de antifricțiune la 
bucșe și lagăre de mașini. Tre
zind interesul specialiștilor, 

UN REPROȘ
lesne un decalaj spectaculos față 
de doleanțele părinților, o pre
tenție de urbanizare firească și 
îmbucurătoare, al căror izvor se 
găsește în sensul ascendent al 
nivelului de trai, în bunăstarea 
materială și spirituală care au 
făcut posibile asemenea dezide
rate. Și totuși, din întrebarea pe 
care o punea redacției rezultă 
că tînărul critică lucrurile nu ca 
un localnic, ci ca un străin de 
care n-ar depinde nimic pentru 
ca lucrurile să se prezinte altfel, 
(evident, acelea care se pot pre
zenta altfel, pentru că transport 
cu tramvaiul în mediul rural va 
fi ceva mai dificil de realizat; 
cît privește transportul propriu- 
zis, adică aglomerația din auto
buze, credem că dă suficiente 
bătăi de cap și orășenilor!) 
iar detașarea de responsabilitate 
și-o cheamă în sprijinul argumen
telor că, oricum, este îndreptă
țită evaziunea „din moment ce 
la căminul cultural nu găsim 
nici o distracție".

UNDE SE ASCUND 
DISTRACȚIILE ?

Intr-adevăr, de ce lîncezește 
activitatea cultural-distractivă în 
satul Nișcov ? Trebuie, să subli
niem de la bun început că nu 
condițiile materiale sint cele care

TRASEUL PREGĂTIRII
HOCHEIȘTILOR

DIALOG LA
MANTINELA

Ultimul antrenament al hocheiștilor noștri înaintea plecării în 
turneul de la Gotwaldow. Locul de desfășurare — patinoarul 
de la Floreasca. Am remarcat condiția fizică excelentă și deosebita 
poftă de joc a întregului lot. A fost prezent și Biro (accidentat la 
brațul sting) care speră să se încadreze cit mai curîncl în bătălia 
comună a echipei pentru ocuparea unui loc fruntaș in ierarhia 
grupei B a campionatului mondial de hochei.

Am profitat de huna dispoziție a jucătorilor și am invitat cîțiva 
dintre ei împreună cu antrenorul secund, Ion Tiron, la o discuție 
despre stadiul actual al pregătirii lotului.

Ion Tiron :
— Pregătirea lotului pentru 

acest campionat mondial găz
duit de țara noastră începută 
de timpuriu pe uscat și apoi 
pe gheață, a atins în prezent 
un nivel corespunzător. Ur
mează ca în jocurile de verifi
care pe care le vom susține în 
Cehoslovacia între 7—24 ianu
arie, la Galați în cadrul „Cu
pei Bucureștiului" și probabil 
cu echipa Cehoslovaciei la în
ceputul lunii februarie, să în
lăturăm lipsurile semnalate pe 
parcursul pregătirilor. Dorim 
ca echipa noastră să se pre
zinte la un nivel cit mai inalt 
in fața spectatorilor bucureș- 
teni, a telespectatorilor din 
țară și din străinătate și, in 
consecință, să se claseze pe un 
loc fruntaș în ierarhia hoche
iului mondial al grupei B.

Tinerii introduși in echipă — 
Huțanu, Iordan, Ioniță, Fi. 
Zgincă, Fodorea — s-au înca
drat destul de repede in am
bianța lotului și ne dau spe-, 
ranțe că cu o pregătire temei
nică și o participare Ia fel de 
conștiincioasă, ca și pină acum, 
vor contribui la creșterea va
lorică a întregului lot. Domi
nantele stării de spirit a echi
pei — optimismul. tinerețea, 
ambiția. Cea mai bună do
vadă este mobilizarea jucăto
rilor in partidele de verificare 
susținute pină in prezent. Dacă 
vreți exemple concrete vă ofer 
primul meci cu echipa R. D. 
Germane, turneul din Norvegia 
și Danemarca sau meciurile 
din „Cupa Dunării" de la Buda
pesta".

Eduard Pană — 25 de ani. 
joacă în echipa națională din 
1962 :

— Niciodată nu a domnit în 
echipă un climat atit de bun. 
Vechile fricțiuni dintre 
torii dc Ia Dinamo țl ___
au dispărut, iar elanul tineri
lor noștri coechipieri ne-a mo
bilizat pe noi, cei mai vechi.

M.I.C.M. a acceptat să devină ti
tularul brevetului de invenție, 
pe care de fapt nu o folosește în 
nici un fel. întrebat din luna 
iulie a.c., dacă are de gînd să-l 
pună în aplicare, ministerul nu 
a dat răspunsul nici pînă în 
prezent.

Cu același polimer — polieti
lena amil-sodiu — pot fi înlo
cuite într-o măsură apreciabilă 
o serie de piese și utilaje din 
cadrul Industriei chimice și 
alimentare, domeniu în care 
sînt utilizate, din cauza mediu
lui coroziv, oțelurile inoxidabi
le. Și uzina de medicamente 
„București” a experimentat acest 
produs în medii acide, alcali
ne. saline, biologice, pînă la 
temperaturi de 100°—120° C, dar 
utilizarea sa a rămas pînă în 
prezent negeneralizată, oprin- 
du-se doar la aprecieri favora
bile și promisiuni...

După cum se vede, unul din 
principalele obstacole în intro
ducerea maselor plastice ca în
locuitori ai metalelor se află 
în inerția beneficiarilor.

Dar despre aceasta. într-unui 
din numerele viitoare aie zia
rului.

o împiedică să se desfășoare. 
Cămin cultural există, dar... nu
mai pe bază de firmă. Bibliotecă 
există, dar e închisă. Este sală 
de proiecție, dar vizionarea se 
face în condiții defectuoase.

Să le luăm pe rînd. Căminul 
cultural ocupă un local cu mult 
mai bun decît cel din Vernești, 
centrul comunei. Nu este încă 
electrificat. Explicația tovarășului 
Nicolae Jilinschi, directorul a- 
cestui lăcaș, este foarte simplă: 
„Nu am avut fonduri pînă a- 
cum". De ce ? Fondurile se 
string de pe urma unor acțiuni, 
făcute în așa fel încît să asigure 
o participare largă etc. Palma
resul unui an de existentă al că
minului cultural din Nișcov se 
compune din cîteva serbări, or
ganizate la ocazii festive, cîteva 
baluri și trei nunți. Cine trebuia 
să organizeze această activitate 
cultural-distractivă de a cărei- 
lipsă vă plîngeți, tovarășe Toma? 
In orice caz, nu numai directo
rul de cămin. Departe de a ne 
declara mulțumiți de modul în 
care și-a înțeles acesta obliga
țiile, responsabilitatea — în pri
mul rînd morală — pe care o 
implică o asemenea funcție. Dar. 
cîți dintre tinerii satului au ve
nit cu vreo propunere, cîți și-au 
pus mintea la contribuție ca să 
inițieze vreo acțiune mai intere
santă ? De unde mentalitatea 

£

Sintem bine pregătiți attt din 
punct de vedere fizic, cit și 
moral. Bagajul de cunoștințe 
tehnice este mai ridicat față de 
anii trecuți.

Vom face totul să nu deza
măgim inimoșii noștri supor
teri’ care întotdeauna ne-au 
dat aripi.

Const. Duiiriitraș — Apără de 
5 ani poarta echipei naționale :

— Ce mult aș dori ca me
dalia de argint pe care am ciș- 
tigat-o la Jocurile Mondiale 
Universitare de la Torino,’ de 
acum cîțiva ani, într-o com
panie selectă : U.R.S.S., Ca
nada, Cehoslovacia, Finlanda să 
fie înlocuită anul acesta cu una 
de aur ! Toți băieții sînt hotă- 
riți să dea o replică cit mai 
dîrză echipelor S.U.A., R.F. a 
Germaniei — principalii noștri 
adversari — și să reprezinte cu 
cinste culorile țării noastre așa 
cum au făcut boxerii și alți spor
tivi carc .au mai participat la un 
campionat de nivel european sau 
mondial găzduit de țara noastră.

Gh. Huțanu — 19 ani și jumă
tate. Are 15 meciuri internațio
nale oficiale la activ și două fru
moase amintiri de la Ljubliana 
— titlul de golgeter al echipei 
naționale și înscrierea golului 
decisiv în meciul cu Austria, 
care a salvat echipa noastră de 
lă retrogradare :

— Fac parte din linia a III-a, 
împreună cu Calaniar și Gheor
ghiu. Ne înțelegem foarte bine. 
Gheorghiu are a viteză formi
dabilă și nu întotdeauna apuc 
să-i ghicesc intențiile. Mă voi 
pregăti în continuare cu seriozi
tate pentru a atinge forma ma
ximă la mondiale. Ne vom 
strădui ca în perioada următoare 
și în .special la jocurile <lin ca
drul Campionatului Mondial să 
răspundem încrederii ce ne-a 
fost acordată de antrenori și de 
colegii noștri de echipă.

că la distracție trebuie să parti
cipi doar ca simplu spectator ?

In sat există și o organizație 
U.T.C. (secretară Maria Potă- 
rașu, contabilă la C.A.P.) pe 
care nu am găsit-o și mi-a părut 
rău. Căci aș fi dorit s-o întreb : 
Cu ce vă ocupați, tovarășă Potă- 
rașu, în calitate de secretară 
de organizație ? Cu strîngerea 
cotizațiilor ? Nu ajunge! Cum 
stimulați la tineri inițiativa, spiri
tul de inventivitate ? Iată, ei 
vor să părăsească satul. Ce 
știți despre motivele care îi îm
ping la aceasta P Nu se poate 
face nimic pentru lichidarea unor 
nemulțumiri justificate, pentru 
combaterea altora, fără temei P

In sat există 5 școli: I de 
8 ani și 4 de 4 ani. Nimeni din
tre cadrele didactice n-a vrut 
să-și asume obligația preluării 
bibliotecii, deși aceasta are un 
program mai mult decît comod : 
două zile pe săptămînă, marți și 
joi, cite două ore. Și-a asumat-o 
în schimb profesoara Dodin Vic
toria, dintr-un sat vecin, dar nu
mai pe liîrtie. Biblioteca a fosl și 
rămîne închisă, iar misterul pre
luării formale a acestei obligații 
de către profesoara Dodin este 
foarte simplu: funcția prezum
tivă de bibliotecar o scutește de 
alte activități extrașcolare. (Si
tuația durează de cîteva luni și 
folosim această cale spre a infor
ma și Comitetul județean de cul
tură și artă Buzău).

Dar să revenim la căminul 
cultural. E frig, ne scrie Măiță 
Toma. Am simțit de altfel și noi. 
Căminul nu dispune de o canti
tate suficientă de combustibil. 
Dar, la menținerea unei atmosfe
re „de gheață" contribuie din 
plin și ușile stricate, și tavanul ne
reparat, și geamurile sparte. Di
rectorul ridică neputincios din 
umeri, motivînd că din lipsă de 
fonduri, primarul comunei... Ce 
fonduri trebuie pentru a bate cî
teva șipci la o ușă și a înlocui 
niște țiglă spartă de pe acoperiș ? 
Lucrul acesta ar putea fi foarte 
ușor rezolvat de 2—•? tineri în 
cîteva ore. Dar, mai bine să ne 
plîngem de frig și să așteptăm 
foaia de virament de la consi
liu I

Și tot așa. Aducem taraful din 
Cîndești la fiecare hal, plătim 
fiecare- instrumentist cu cite 70 
lei pe noapte, cînd problema mu
zicii ar putea-o rezolva, salutai 
tinerii din sat care activează în 
formația muzicală a Uzinei de 
mase plastice Buzău (unde de 
altfel lucrează și tovarășul 
Toma).

★
Iată numai cîteva aspecte. Au 

dreptate să-și „blesteme zilele și

(Urmare din pag. 1) 
odată în altă parte pentru 
că era un nestatornic. Fuse
se mereu cerut pe alte șan
tiere. Se băteau, vorba lui, 
directori generali și miniștri 
adjuncți ca să-l angajeze. 
Conducătorul unui trust de 
construcții, ca să fie inai 
sigur că va accepta ofertă 
lui, iși dezlegase propria cra
vată — una cu dungi albas
tre și albe — și-1 rugase s-o 
primească. Cafeaua și conia
cul, servite de secretară nu 
dăduseră roadele scontate și, 
disperat, omul încercase pu
terea de convingere a cra
vatei pe care i-o admiraseră 
toți subalternii...

Mi-a fost dat să intilnesc 
ntai deunăzi, un tinăr care, 
intr-un tei, se va vedea in 
care, mi-a amintit de omul 
acesta. Proaspăta mea cunoș
tință are aproape 20 de ani, 
mi s-a recomandat Barbu și 
nu ntai știu cum, și din 
cele relatate de el, am în
cercat să-mi imaginez car
tea sa de muncă.

Barbu și nu mai știu cum, 
a sfirșit liceul la 18 ani. 
A căzut la examenul de ba
calaureat în prima sesiune, 
iar la a doua nu s-a ntai 
prezentat. A intrat funcțio
nar la Centrala librăriilor, 
era un fel de ajutor de ca
sier, dacă nu mă inșel. A 
lucrat aici trei luni. S-a 
plictisit. Mi-a mărturisit sin
cer : „Era prea multă con- 
țopeală". S-a angajat apoi la 
o cooperativă de reparații 
auto, fără să aibă vreo ca
lificare, in domeniul meca
nicii, ci, îl citez, „să strin
gs o piuliță, toată lumea 
știe". A strîns piulițe patru 
luni sau patru luni și ju
mătate. A plecat pentru că 

U

atelierul era departe de 
casă. S-a angajat, după vreo 
zece zile pe un post de ope
rator chimist (!) la o uzină 
și mai departe de casă. A 
plecat și de aici, motivind 
în cererea de demisie, că, 
lucrind intr-un mediu viciat 
de acizi, iși primejduiește 
sănătatea. Evident, pune Bar
bu lucrurile la punct, nu 
ăsta era motivul. In uzină 
exista o deplină securitate. 
Se intîlnise insă cu un fost 
coleg de liceu, care lucra 
la cooperativa „Optica me
dicală” și acesta ii convin
sese să vină la ei. La „Opti
ca medicală” a înregistrat un 
veritabil record de constan
ță. A rămas aproape șase 
luni. „Era, îmi spune fostul 
— printre altele ! — opti
cian, u muncă interesantă, 
dar fără perspective. Să 
faci toată viața oche
lari ? Să numeri toată via
ța dioptrii ?“ Și pentru 
variație, s-a gindit să mai 
facă și puțină muncă de ar
hivar — treabă unanim re
cunoscută ca fiind plină de 
perspective ! — și s-a anga
jat la arhiva unui minister, 
de unde a demisionat după 
două luni, invocind motivul 
că era nevoit să facă o mun
că sub posibilitățile sale : 
„Aveam colegi numai cu opt 
clase de școală generală. Or, 
eu ani terminat liceul. Toc
mai eu să nu-mi respect 
studiile?” Acum, după ce a 
mai trecut prin diverse in
stituții — vinzător la un de
bit de'tutun, ajutor de nu 
știu ce, nu știu unde, calori- 
ferist ia un cvartal de 
blocuri, funcționar la admi
nistrația altor blocuri etc. — 
caută o nouă slujbă. Ce a- 
nunie ? „Ceva... orice... acum 
n-arc prea mare importan
tă.. așteaptă armata... („Dacă 
nu m-am născut fată !“)... pe 
urmă o să mai vadă. I-ar 
place la Televiziune. Sau 
să lucreze pe o mașină a 
Salvării. („La Aragaz am 
încercat, aici însă e îmbul
zeală mare, se scoate ciubuc 
bun, trebuie să ai pile, nu-i 
simplu deloc !”).

Și iată-1 și pe Barbu în 
situația de a fi posesorul 
unei cărți de muncă la care 
va fi nevoie să se adauge 
cîteva pagini noi, ce'e exis
tente fiind pline de ștampi
le și semnături. Nu mai are 
băiatul unde să-i fie trecută 
activitatea. Și trec anii... și 
vine ziua pensionării... și 
cartea de muncă trebuie să 
fie in regulă...

Pierind, sună un aforism 
franțuzesc, murim un pic. 
peate-i așa ponte nu, sigur 
sînt doar că. uneori, pierind 
ar fi cazul să roșim un pic...

neșansa" tinerii din satul Niș
cov ? Categoric, nu I

Este cel puțin nefirească a- 
ceastă pretenție de a primi totul 
fără a încerca să realizezi ceva cu 
propriile puteri, de a aștepta să 
ți se ofere ca pe tavă, după ce 
ți s-a făurit un trai omenesc, 
distracția ! Nu satul este vino
vat de monotonie, ci lipsa de 
participare a tineretului care îl 
populează conjugată cu lipsa de 
interes a forurilor de resort și, 
mai ales a intelectualilor din sat 
(cadre didactice, ingineri etc.), 
care ar putea face foarte mult și 
nu fac, de fapt, nimic. Nu sînt 
încă peste tot drumuri comode, 
transportul mai șchioapătă. s

Dar acesta e principalul ? Ti
nerii care se plîng de lipsa 
unor condiții, au contribuit 
cu ceva la crearea acestora ? 
Drumurile sînt prost întreținute 
— ne informează M.T Dar pen
tru piestarea unor ore de muncă, 
care ar fi contribuit substanțial 
la remedierea acestei situații, pri
marul comunei a trebuit să în
cheie un tirg cu tineretul din 
Nișcov : „teșiți la muncă, vă dau 
bal. Nu ieșiți..." încă o dată: 
au dreptate „să-și blesteme zi
lele" tinerii din Nișcov ? Nu 
cumva stă și în puterea lor de 
a schimba realitatea actuală ? Vă 
invităm și pe dv. să vă expri
mați punctul de vedere!

turbineiei.de


UNIUNEA TINERETULUI IUGOSLAV: 
TELURI Șl PERSPECTIVE

INTERVIUL ACORDAT ZIARULUI NOSTRU DE TOVARĂȘUL 
JANEZ KOCIANCICI, PREȘEDINTELE UNIUNII 
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VIZITA TOVARĂȘULUI 
ION GHEORGHE MAURER 

ÎN IUGOSLAVIA
(Urmare din pag. I)

f 
sînt întreprinderea de Utilaj 
Energetic din București, Uzina 
de autocamioane „Steagul 
Roșu" din Brașov și Uzinele 
„Semănătoarea11.

Parcurgînd apoi halele sec
țiilor de fabricare și asamblare 
a motoarelor Diesel, înaltul 
oaspete s-a interesat de carac
teristicile procesului de pro
ducție, de randamentul și ni
velul de automatizare ale pro
ducției. Premierul român s-a 
întreținut de asemenea, cu un 
grup de tehnicieni de la Uzina 
de autocamioane din Brașov, 
aflați aici în cadrul colaboră
rii dintre cele două întreprin
deri.

Apoi, președintele Consiliu
lui de Miniștri a vizitat Șan
tierele navale „3 Mai" din 
Rieka. Avînd o producție a- 
nuală de 10 nave, cu un depla
sament variind între 15 000 și 
68 000 de tone, șantierele dis
pun, totodată, de o fabrică de 
motoare Diesel, cu care sînt 
utilate navele produse. în
treaga producție este destinată 
exportului.

Amintind că aici au fost 
construite și două nave pentru 
România, directorul general 
al șantierelor, Milovan Tuh- 
tan, s-a referit, de asemenea, 
la perspectivele de colaborare 
în producție cu unele între
prinderi din România.

Președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, s-a interesat, îndea
proape, de activitatea de cer
cetare, precum și de diferite 
probleme privind conducerea 
și organizarea producției.

însoțit de Dragutin Hara- 
mia, președintele Vecei Exe
cutive a R. S. Croația, premie
rul Ion Gheorghe Maurer și 
ceilalți oaspeți români au fă
cut, de asemenea, o scurtă vi
zită prin orașul Rieka, străbă- 
tînd principalele bulevarde ale 
acestuia și noile cartiere de 
locuințe. Port la Marea Adria- 
tică, orașul se distinge atît 
prin pitorescul său, cît și prin 
importanța sa economică. Ra
finarea petrolului, industria 
hîrtiei, construcțiile navale, 
industria constructoare de ma
șini, industria electrotehnică,

A

Intîlnirea reprezentanților Comitetelor 
Centrale ale Partidelor Comuniste 

și Muncitorești din țările europene
La Moscova a avut loc între 

14 și 15 ianuarie 1970 intîlnirea 
reprezentanților a 28 de partide 
comuniste și muncitorești din 
țările Europei.

La întîlnire au participat re
prezentanții Comitetelor Centra
le ale Partidului Comunist din 
Belgia, Partidului Comunist din 
Marea Britanie, Partidului Co
munist Bulgar, Partidului Comu
nist din Cehoslovacia. Partidului 
Progresist al oamenilor muncii 
din Cipru (Akel), Partidului 
Comunist din Danemarca. Par
tidului Muncii din Elveția. Par
tidului Comunist din Finlanda, 
Partidului Comunist Francez, 
Partidului Socialist Unit din 
Germania. Partidului Comunist 
German, Partidului Comunist

• La Roma au început lucră
rile plenarei comune a Comite
tului Central și Comisiei cen
trale de control ale Partidului 
Comunist Italian. Lucrările ple
narei sînt prezidate de Luigi 
Longo, secretarul general al 
C.C. al P.C.I. Pe ordinea de zi 
sînt înscrise „problemele dez
voltării partidului și Federa
ției tineretului comunist in le
gătură cu acțiunile muncito
rești și situația actuală a țării1'. 
Pe această temă au prezentat 
rapoarte Ugo Pecchioli. mem
bru al Secretariatului și al Di
recțiunii P.C.I.. și Rino Serri, 
membru al C.C. ăl partidului. 

activitatea portuară — sînt 
numai cîteva dintre argumen
tele care conferă atributul de 
centru industrial acestui oraș 
cu 135 000 de locuitori.

★
Joi, la amiază, președintele 

Vecei Executive a R. S. Croa
ția, Dragutin Haramia, a ofe
rit un dejun în onoarea șefu
lui guvernului român, în sa
loanele Hotelului „Ambasa- 
dor“ din stațiunea turistică 
Opatia, situată în apropiere de 
Rieka.

La dejun au participat Emil 
Drăgănescu, Nicolae Ecobescu, 
ambasadorul Vasile Șandru, 
precum și Dușan Gligorievici, 
membru al Vecei Executive 
Federale, și ambasadorul Iu
goslaviei la București, Iso 
Niegovan, care îl însoțesc în 
această călătorie prin țară pe 
șeful guvernului român.

★
în cadrul dejunului, premierul 

Ion Gheorghe Maurer, și pre
ședintele Vecei Executive Croa
te, Dragutin Haramia, au toastat 
pentru dezvoltarea continuă a 
relațiilor de colaborare dintre 
cele două țări, pentru prietenia 
dintre popoarele român și iu
goslav.

★
In seara aceleiași zile, oaspeții 

români au ajuns la Brioni, unde 
președintele Vecei Executive 
Federale. Mitia Ribicici, a oferit 
un dineu în onoarea premierului 
Ion Gheorghe Maurer.

La dineu au participat, de 
asemenea, Edvard Kardeli, 
Mialko Todorovici, Krste Țrven- 
kovski, Stane Dolanț, membri 
ai Biroului Executiv al Prezidiu
lui U.C.I., Dușan Gligorievici, 
membru al Vecei Executive Fe
derale, Anton Vratușa, locțiitor 
al secretarului de stat pentru 
afacerile externe, și ambasadorul 
Iso Niegovan.

Din partea română au luat 
parte Emil Drăgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, Nicolae Ecobescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
și ambasadorul Vasile Șandru.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și cordiali
tate.

Vizita președintelui Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer. în R.S.F. Iugoslavia 
continua.

din Germania, Partidului So
cialist Unit al Berlinului Occi
dental, Partidului Comunist din 
Grecia, Partidului Muncitoresc 
Irlandez, Partidului Comunist 
din Irlanda de nord. Partidului 
Comunist Italian, Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, Par
tidului Comunist din Norvegia, 
Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, Partidului Comunist 
din Portugalia, Partidului Co
munist Român, Partidului Co
munist din San Marino, Parti
dului de stînga — Comuniștii 
din Suedia, Partidului Comu
nist din Spania, Partidului 
Comunist din Turcia. Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar 
și Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice.

Participanții la întîlnire au 
făcut un schimb de păreri cu 
privire la problemele securită
ții colective și păcii pe conti
nentul european. Ei s-au infor
mat reciproc, asupra manifestă
rilor pe care le organizează în 
legătură cu centenarul nașterii 
Iui V.I. Lenin.

Din partea P.C.R. la întîlnire 
au participat tovarășii Vasile 
Vlad. membru supleant al C.C. 
al P.C.R., șeful Secției „Relații 
Externe" la C.C. al P.C.R.. și 
Ștefan Andrei, membru suple
ant al C.C. al P.C.R.. prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Intîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de colaborare 
tovărășească.

JAPONIA. Tn apropierea bazei militare americane de la Ațughi a avut loc recent un marț 
de protest împotriva prezenței acestor baze pe teritoriul Japoniei.

ORIENTUL 
APROPIAT

BEIRUT 15 (Agerpres). — In
tr-un comunicat militar libanez 
dat publicității la Beirut se arată 
că forțele armate israeliene au 
deschis focul asupra împrejurimi
lor localității Yarine, din guvemo- 
ratul Sour (Tyr). Artileria libane
ză a ripostat. în comunicat se 
menționează că nu au fost înre
gistrate pierderi de partea liba
neză.

După cum remarcă observato
rii, este pentru prima oară cînd 
asemenea incidente au loc în a- 
ceastă regiune.

★
TEL AVIV 15 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt militar a 
declarat că unități ale artileriei 
israeliene au deschis focul joi di
mineața asupra teritoriului liba
nez în semn de represalii față de 
bombardamentele întreprinse îm
potriva regiunii israeliene Hanita 
de către forțe amplasate pe te
ritoriul Libanului.

CAIRO 15 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția 
M.E.N., Esmate Abdel Meguid, 
purtătorul de cuvînt oficial al 
guvernului R.A.U., a declarat 
la o conferință de presă că 
guvernul egiptean ar conside
ra eventuale livrări de arma
ment englez către Israel „drept 
un act ostil al guvernului 
britanic față de țările arabe". 
El a menționat că, după apa
riția știrilor difuzate în acest 
sens de unele agenții de pre
să, guvernul egiptean a stabi
lit contacte oficiale cu gu
vernul britanic în legătură cu 
această problemă care preo
cupă în mod deosebit autori
tățile egiptene.

Răspunzînd unei întrebări 
privitoare la livrările de a- 
vioane „Mirage11 de către 
Franța Libiei, purtătorul de 
cuvînt a declarat: „Conside
răm că sporirea armamentului 
unei țări arabe consolidează 
poziția colectivă a tuturor ță
rilor arabe".

i 
TEL AVIV 15 (Agerpres). — 

După cum relatează France 
Presse, ministrul afacerilor 
externe al Israelului, Abba 
Eban, răspunzînd în parla
ment la o serie de .întrebări 
în legătură cu vînzările de ar
mament francez către Libia și 
Irak, a subliniat că contribu
ția Franței la înarmarea ță
rilor arabe „poate provoca un 
dezechilibru al forțelor din 
Orientul Apropiat. Poziția a- 
cestei țări — a arătat Eban — 
este foarte diferită de cea a 
Marii Britanii, care continuă 
să respecte angajamentele sale 
față de Israel și nu a refuzat 
decît un singur tip de armă — 
tancul „Chieftain11, solicitat 
de Israel. Această atitudine 
întărește dreptul nostru de a 
primi un răspuns pozitiv din 
partea Statelor Unite la ce
rerile de armament, cu atît 
mai mult cu cît Washingtonul 
știe în ce măsură este impor
tant să se păstreze echilibrul 
de forțe în Orientul Apropiat".

„Republica Biafra
a încetat să mai existe"

Declarația lui Philip Effiong
LAGOS 15 (Agerpres). — „Re

publica Biafra a încetat să mai 
existe. Accept structura federală 
a statului nigerian" a declarat ge
neralul Philip Effiong, comandan
tul șef al trupelor biafreze după 
plecarea precipitată a lui Ojuk- 
wu. Declarația a fost făcută la 
încheierea primei runde de nego
cieri între o delegație biafreză și 
șeful statului federal Yakubu Go- 
won, în cadrul căreia reprezen
tanții fostei regiuni estice nige- 
riene au semnat un acord prin 
care își recunosc loialitatea față 
de guvernul federal al Nigeriei.

Negocierile au avut loc în a- 
propiere de Lagos și, în afara 
generalului Philip Effiong din 
partea biafreză au mai partici
pat Louis Mbanefo, comisar pen
tru problemele justiției în Biafra, 
șeful delegației J. I. Emembolu, 
procuror general, profesorul Eni 
Njoku A. E. Basey și A. Aguma.

R. F. A GERMANIEI

DECLARAȚIA GUVERNULUI PRIVIND
SITUAȚIA POLITICA GENERALĂ A TĂRII

BONN 15. — Corespondentul Agerpres, Mircea Moarcăș, trans
mite : Cancelarul R.F. a Germaniei, Willy Brandt, a prezentat în 
fața Bundestagului o declarație guvernamentală cu privire la si- K 
tuațiă politică generală a țării. El a precizat că tema principală a H 
declarației este „problema germană", deși a recunoscut că în „Re- | 
publica federală există nenumărate alte probleme și greutăți că- | 
rora trebuie să li se acorde atenție".

Amintind că actualul guvern 
este „un guvern al reformelor in
terne", el a trecut pe scurt în 
revistă problemele economice ale 
țării.

In continuare, declarația s-a 
ocupat de relațiile dintre cele 
două state germane, precum și 
de unele aspecte ale politicii ex
terne vest-germane, în special 
cele legate de actuala situație 
din Europa.

Referindu-se la perspectiva re
zolvării problemei germane, Wil
ly Brandt a declarat că „istoria 
care a divizat Germania", este a- 
ceea care „va hotărî cînd și cum 
va putea fi realizată această ce
rință".

„Republica Federală rămîne 
potrivit legăturilor și convin
gerilor sale un stat occidental — 
a declarat Willy Brandt. Repu
blica Democrată Germană rămî
ne prin legături și potrivit 
voinței conducătorilor ei un 
stat al Răsăritului. Acestea sînt 
faptele. Acestea nu trebuie să 
ne rețină 'să ne organizăm viața 
unul alături de altul, și să în
cercăm să colaborăm, și împreu
nă, unul cu altul, să ajungem 
de la confruntare Ia cooperare".

Cu acest prilej, el a repetat 
afirmația contradictorie din de
clarația program a guvernului 
că deși se pronunță pentru tra
tative la nivel guvernamental 
cu Republica Democrată Ger
mană, în același timp respinge 
o recunoaștere a R.D.G. „con

Membrii delegației au sosit la 
Lagos, prin Port Harcourt, în 
noaptea de miercuri spre joi, în
soțiți de colonelul Olu Osabanjo 
comandant al celei de-a treia di
vizii federale oare a declanșat a- 
saltul final contra pozițiilor bia
freze în cursul săptămînii trecu
te. Acesta a ordonat încetarea 
mișcărilor tactice ale tuturor tru
pelor guvernului din Lagos, or- 
donînd soldaților federali aflați 
pe frontul biafrez să se reîntoar
că în taberele lor și să înceteze 
orice contact cu unitățile biafre
ze care încă n-au depus armele. 
Cu toate acestea, ciocniri spora
dice au mai fost semnalate în 
junglă : se pare că mici unități 
ale fostei regiuni estice nigeriene 
nu vor să renunțe la luptă, în 
ciuda ordinului de a se preda în 
ordine dat de comandantul lor, 
Philip Effiong.

form dreptului internațional", 
în continuare, Willy Brandt s-a 
adresat președintelui Consiliu
lui de Miniștri al R-D.G. cu 
propunerea ca eventualele acor
duri între cele două state ger
mane să se bazeze pe „princi
piile unanim acceptate ale drep
tului interstatal, îndeosebi exclu
derea oricărei discriminări, res
pectarea integrității teritoriale, 
obligația de a se rezolva toate 
problemele litigioase pe cale 
pașnică și de a respecta frontie
rele celor două părți".

în domeniul politicii externe, 
Willy Brandt a reafirmat fideli
tatea guvernului său față de 
alianțele occidentale ale R.F.G., 
subliniind că „pentru guvernul 
federal acordurile de la Paris și 
obligațiile în cadrul alianței 
atlantice nu pot fi puse în dis
cuție".

în continuarea declarației sale, 
Willy Brandt a făcut o serie de 
precizări privind relațiile R.F. 
a Germaniei cu țările socialiste, 
arătînd că acestea trebuie să se 
bazeze pe „renunțarea la 
folosirea forței".

Cancelarul vest-german a de
clarat că guvernul său are „în 
principiu o poziție pozitivă" față 
de propunerea privind convo
carea unei conferințe pentru 
securitate europeană. El a adău
gat însă că această conferință 
trebuie pregătită suficient de te
meinic pentru a promite Europei 
un succes sigur".

Tovarășul Janez Kociancici, președintele Uniunii Tineretului 
Iugoslav, organizație care numără 2 000 000 de membri 
— muncitori, elevi, țărani — a fost ales în această funcție ia 
Congresul al Vlll-lea al U.T.I.

Sărbătorirea a 50 de ani de la constituirea organizației co
muniste de tineret din Iugoslavia, jubileu la care a participat, 
împreună cu 80 de organizații de tineret din toată lumea 
delegația Uniunii Tineretului Comunist din România, ne-a ofe
rit prilejul de a cunoaște aspirațiile tinerei generații iugoslave, 
moailurile organizației ca și perspectivele sale ; ‘ani profitat, 
deci, de prilejul oferit prin ospitalitatea și prietenia gazdelor, 
adresîndu-ne în acest scop președintelui U.T.I., tovarășul Janez 
Kociancici care a avut amabilitatea de a răspunde întrebărilor 
noastre :

— Care sînt în momen
tul de față țelurile imedia
te ale Uniunii Tineretului 
Iugoslav ?

J. K. : Scopul principal și ra
țiunea de a fi a Uniunii Tinere
tului din Iugoslavia este organi
zarea politică și educarea tine
rei generații în vederea integră
rii ei în raporturile sociale fun
damentale ale societății noastre, 
a participării lui active In toate 
domeniile, într-un cuvînt, antre
narea tineretului în transfor
marea revoluționară continuă a 
societății noastre.

Noi tindem așadar ca tinerii 
să fie capabili să-și rezolve 
problemele specifice dar tot
odată și problemele cele mal 
largi, proprii structurii noastre 
economice și sociale.

— Și care tint țelurile 
de perspectivă ale Uniunii 
Tineretului Iugoslav P

J. K. : Acest tineret, născut 
fn imensa Iui majoritate după 
al doilea război mondial, nu se 
mai află ca predecesorii săi in 
situația de a alege intre alb sau 
negru, bucurîndu-se astăzi de 
pace, de stabilitate, avînd in
tr-un cuvînt o situație clară. 
Ceea ce se remarcă însă astăzi 
la tineretul nostru este comple
xitatea, diversitatea de interese. 
Tînăra generație se interesează 
desigur de probleme politice, 
ideologice ; dar totodată ea ma
nifestă interes pentru cultură, 
știință, tehnică, pentru sport, 
turism, distracție. Noi vrem să 
ideologizăm toate domeniile de 
activitate, fiindcă de multe ori 
aceste domenii așa zise nepoli
tice ciștigă principalele lupte 
politice. De asemenea, in pers
pectivă ,organizației noastre îl 
revin o complexitate de obliga
ții pentru a realiza reforme 
absolut necesare tineretului, ca 
de pildă, în domeniul invăță- 
mintului.

— Invățămîntul în glo- 
balitatea sa, ori numai în- 
vățămîntul superior P

3. K.: Noi dorim o reformă 
eficace, care implică moderni
zarea întregului sistem de învă- 
țămint. In cadrul acestei refor
me urmărim atît îmbunătățirea 
condițiilor procesului instructiv, 
a calității cursurilor, cît și în
noirea relației în care intră stu
dentul și elevul, relație inlăun- 
trul căreia acest student, elev, 
trebuie să fie subiect activ al 
procesului pedagogic. Mai avem 
de asemenea în vedere partici
parea tineretului la reforme 
sociale, economice specifice și 
necesare structurii societății 
noastre. în sfîrșit, unul din țelu
rile importante ale organizației 
tineretului din Iugoslavia este 
lărgirea continuă a cooperării 
internaționale.

— După opinia dumnea
voastră, se poate afirma că 
tineretul are astăzi trăsă
turi comune, trăsături ca- 
re-l definesc în lumea con
temporană P

3. K. : Da. Există trăsături co
mune care transformă tineretul 
într-o categorie socială specifi
că ; și această trăsătură comună 
este, după părerea mea, poziția 
sa socială. Mă refer desigur Ia 
tineretul iugoslav : tînăra gene
rație cea care se ridică, mai 
matură, aparținînd și partici- 
pînd Ia frămîntările epocii, se 
întîlnește cu un sistem de re
lații date la a căror creare a 
participat. Deci, trăsătura co
mună a tinerei noastre genera
ții e startul egal — același punct 
de plecare în viață. Mai depar
te, această tînără generație este 
cert îndreptată către viitor. Ea 
știe că viitorul îi aparține, că va 
trăi în acest viitor, motiv pentru 
care tineretul este cel mai inte
resat de a avea pondere în crea
rea acestui viitor. Apoi, caracte
ristica tinerei generații constă 
în preocuparea concentrată de 
a ști, marea sa apropiere de stu
diu, de instrucțiune. De unde se 
vede că tineretul este un factor 
esențial al progresului social ; 
dacă adăogăm la aceasta și fap
tul că proporțional el este abso

lut mai numeros în toate socie
tățile moderne, rezultă că astăzi 
tineretul reprezintă cu mult mai 
mult decît o simplă categorie 
statistică.

— In cadrul acestor tră
sături comune, în ce con
siderați că ar consta speci
ficitatea tineretului iugo
slav P

3. K.: Specificul tineretului 
nostru este poate eterogenitatea 
sa în toate sensurile, — diferen
țele de ordin social, național, 
regional economic, cultural și 
educativ. Totodată, interesele 
specifice și condițiile sociale co
mune diverselor părți ale tine
retului contribuie la crearea 
unui grup social, nu in întregi
me determinat, dar avînd un 
deosebit dinamism, extrem de 
important pentru dezvoltarea 
societății.

— Atunci care sînt fac
torii care au importanță ți 
pondere în alcătuirea ima
ginii tinerei generații iu
goslave P

J. K.: Schimbările sociale so
cialiste, ritmul accelerat al vie
ții, realizările științifice și tehni
ce, dezvoltarea mijloacelor de co
municare, integrarea mereu mai 
activă în viața modernă și acce
sul tot mai larg și mai favorabil 
la instrucțiune și cultură au in
fluențat profund tineretul iugo
slav de astăzi în ceea ce pri
vește poziția, concepțiile și po
sibilitățile sale. Noi considerăm 
că aceste posibilități — în fapt 
această șansă istorică pentru 
creație — i-au fost oferite tine
rei generații prin instaurarea 
raporturilor sociale ale auto- 
gestiunii : tînăra generație va 
avea posibilitatea de a hotărî, 
de a decide și acționa corespun
zător sensului politicii noastre 
sociale.

— Această posibilitate 
se referă numai la viitor P

3. K. : Deloc, avem și acum 
rezultate importante în această 
privință, dar, firește, nu sîntem 
încă pe deplin mulțumiți. De 
aceea am folosit timpul viitor : 
nu pentru a minimaliza rezulta
tele existente, ci pentru a mar
ca necesitatea de a merge îna
inte.

■— Tovarășe Kociancici, 
în ultima vreme se discută 
intens, în lume despre o 
cultură a tinerilor; terme
nul, conținutul, implica
țiile lui s-au discutat ți 
la Simpozionul tineretului 
de la. Bled, organizat de 
U.T.I. Sînteți de acord că 
astăzi există o „cultură a 
tinerilor" ? In ce constă, 
după părerea dv., această 
cultură P

3. K. : Eu cred că există în- 
tr-adevăr o cultură a tinerilor, 
deși, putem discuta întîi de toa
te asupra termenului : e vorba 
de civilizația actuală, modernă, 
în sensul globalității valorilor 
ei, e vorba strict de creația cul
turală, sau de un anume sistem 
de comportare ? Părerea mea 
este că acest termen înglobează 
o parte din toate alternativele 
enumerate.

— Iar rezultatul P
3. K. : înainte de rezultat, o 

realitate : astăzi tinerii citesc și 
știu mai mult decît altădată, că
lătoresc mai mult, beneficiază 
de avantajele mijloacelor mo
derne de comunicare — radio, 
tv, cinematograf — în stare să 
reducă vertiginos distanțele. Ti
nerii, care din această pricină 
se cunosc și își cunosc mai bine 
aspirațiile, creează o cultură 
specifică, incomplet formată, dar 
care în fapt înseamnă depășirea 
cadrului tradițional, a frontiere
lor regionale.

— După opinia dvs. ti
neretul este astăzi în pri
mul rînd beneficiar al cul
turii, sau în mod egal 
creatorul ei P

J.K.: Tineretul creează șl con> 
sumă cultura. Consumatorul da 
cultură, desigur, cooperează ne
încetat la crearea culturii. Dar 
fiindcă vorbeam adineauri de 
comportare, eu cred că unii oa
meni greșesc confundind relația 
tinerei generații cu cultura prin 
manifestări periferice — moda 
cu exagerările ei vestimentare, 
boom-ul muzicii moderne etc. 
Unii cred că aceasta e relația 
tineretului cu cultura. în fapt, 
situația e ceva mai complexă: 
tinerii au tot mai mult timp li
ber și in cadrul acestui timp li
ber amestecă uneori cultura se
rioasă cu așa-zisa cultură de a- 
muzament.

— Ce îți propune orga
nizația dumneavoastră în 
această privință P

3. K.: Democratizarea cultu
rii. Cultura tradițională, in a- 
devăratul sens al cuvintului, să 
nu aparțină unei elite, ci tutu
ror, — fiecărui muncitor, fiecă
rui om tînăr. In acest sens, cul
tura e un element esențial al so
cialismului. U.T.I. încurajează 
creativitatea tineretului, căreia 
ii dă un impuls prlntr-un sistem 
complex de premii, de publicări, 
editări, discuții, întrevederi etc.

— Care este opinia 
dumneavoastră despre ro
lul tinerilor in societatea 
contemporană P

3. K.: Tineretul lumii trăiește 
In condiții sociale diferite: exi
stă țări socialiste, țări capita
liste puternic dezvoltate, există 
țări in curs de dezvoltare, există 
țări încă Înrobite de colonia
lism. Există, așadar, mari dife
rențe acordate de diferențele de 
orînduire socială. Din această 
pricină, sigur că există sarcini 
revoluționare diferite, criteriile 
principale ale revoluționarității 
fiind proprii fiecărei țări.

— Pricini pentru care 
rolul tineretului nu poate 
fi decît socialmente dife
rențiat.

3. K. : Desigur. în țările so
cialiste rolul revoluționar al ti
neretului este construirea unei 
societăți socialiste. In țările cu 
un sistem social capitalist sar
cina revoluționară este schim
barea relațiilor sociale, lichida
rea exploatării. Eu cred că sur
sa conștiinței revoluționare a 
tineretului din aceste ultime 
țări rezidă în insatisfacția și re
volta tinerei generații. In sfîrșit, 
cred că lupta pțntru pace, pen
tru înțelegere internațională, 
lupta împotriva imperialismului 
și neocolonialismului, împotriva 
diviziunii lumii în blocuri, face 
ca tineretul să fie o conștiință 
democratică a omenirii.

— Care sînt principiile 
cooperării internaționale 
ale Uniunii Tineretului din 
Iugoslavia ?

3. K. : Colaborarea bazată pe 
egalitate și respect reciproc. Noi 
sîntem gata, în lupta pentru o 
lume mai bună de mîine, să co
laborăm, pe baza principiilor 
enunțate, cu toți cei ce militea
ză pentru progresul comunități
lor lor sociale. Dorim să dezvol
tăm o largă cooperare cu -ci 
mai multe organizații națioil ■ 
și internaționale de tineret. 
Astăzi avem circa 400 de parte
neri cu care colaborăm fructuos 
Pe baza reciprocității. Conștiin
ța internaționalistă a oamenilor 
muncii din țara noastră și a 
tineretului constituie baza cola
borării internaționale a U.T.I.

— Cum apreciați rela
țiile Uniunii Tineretului 

• Iugoslav cu U.T.C. din 
România ți perspectivele 
colaborării dintre organi
zațiile noastre P

J. K. : între organizațiile noa
stre există foarte bune relații : 
împreună, noi am elaborat un 
plan de colaborare bilaterală, de 
intensificare a schimbului de 
delegații, contacte, discuții. 
Avem de asemenea o bună coo
perare în domeniul turistic, 
sportiv, precum și în alte dome
nii. Consider că relațiile Uniu
nii Tineretului din Iugoslavia 
cu Uniunea Tineretului Comu
nist din România constituie un 
exemplu de bună colaborare. 
Telurile noastre comune justi
fică aspirația de a lărgi această 
cooperare, la care să participe 
întreg tineretul. |

Profit de acest prilej pentru 
a saiuta tineretul român și a-i 
transmite cele mai călduroase 
urări de succes în opera de 
construcție socialistă în Româ
nia.

VIORICA TĂNĂSESCU

Ambasadorul român 
la Viena primit

de vicecancelarul
Austriei

• AMBASADORUL Republicii 
Socialiste România la Viena, 
Dumitru Aninoiu, a fost primit 
la 15 ianuarie de Hermann VVit- 
halm, vice-cancelar al Austriei. 
Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire cordială privind re
lațiile româno-austriece și po
sibilitatea dezvoltării în conti
nuare a acestora.

• CURTEA SUPREMA A 
S.U.A. a ordonat miercuri de- 
segregarea totală în 14 districte 
școlare în care sînt înregistrați 
300 000 de elevi. Aceste districte 
se află în statele Georgia, Flo

rida, Alabama. Mississippi și 
Louisiana.

Ordinul Curții Supreme a fost 
adus la cunoștința autorităților 
școlare, a părinților și a celor
lalte organisme competente lo
cale, odată cu reluarea cursuri
lor după vacanța de iarnă. Pro
cesul de desegregare va trebui 
să fie realizat pînă la începutul 
lunii septembrie.

• YASUHIRO NAKASONE, 
noul ministru al apărării în 
cabinetul japonez prezentat 
miercuri Dietei de premierul 
Eisaku Sato, a anunțat în ca
drul primei declarații făcute 
ziariștilor după numirea sa că 
a pregătit o revizuire generală 
a sistemului de apărare a Ja
poniei, care va fi înfăptuită cît 
mai curînd posibil. El a apre
ciat că forțele militare japoneze 
trebuie să fie întărite într-o 
asemenea măsură îneît să poată 
asigura singure apărarea țării, 

fără a mai apela, în acest scop, 
la Statele Unite.
• INTRE AUTORITĂȚILE pe- 

ruviene și societatea nord-ame- 
ricană „Southern Peru Cooper 
Corporation'1 au loc negocieri 
cu privire la exploatarea zăcă
mintelor de cupru din bazinul 
Michiquillay, anunță ziarul „La 
Prensa". Ziarul relevă că mi
nistrul minelor și energiei, ge
neralul Jorge Fernandez Maldo
nado, a declarat că firma ame
ricană va investi aproximativ 
330 milioane dolari pentru 
exploatarea acestor zăcămin
te, ale căror rezerve sînt 
apreciate la aproximativ, 
400 milioane tone. Se men
ționează, totodată, că aceas
ta constituie a doua mare 
concesiune acordată de actu
alul guvern peruvian societății 
„Southern Peru Copper Corpo
ration".

• COMISIA DE ANCHE
TA a Pentagonului însărci
nată cu elucidarea împrejură
rilor în care, la 16 martie 
1968, a fost comis masacrul 
de la Song My a interogat 
pînă în prezent 31 de per
soane. Dintre aceștia, patru 
militari — un locotenent, doi 
sergenți și un soldat au fost 
deferiți unor tribunale milita
re. împotriva sergentului Da
vid Mitchell, aflat în stare 
de detenție la Fort Hood (Te
xas) sub acuzația de „atac cu 
intenția de a ucide un grup 
de 30 de persoane civile din 
Song My", a fost formulată 
o nouă acuzare de „atac pen
tru a comite crimă prin îm
pușcare" asupra unui copil 
de 8 ani.

în prezent comisia de an
chetă a Pentagonului a ini
țiat consultări cu oficialită
țile Ministerului de Justiție 
pentru a stabili modalitățile 
de trimitere în judecată a al- 
altor militari demobilizați.

Avocatul fostului lider sindical american Joseph Yablonski, 
asasinat în condiții misterioase, a criticat într-o scrisoare pe mi
nistrul muncii, George Schultz, pentru că nu a răspuns repeta
telor sale apeluri de a institui o anchetă în cadrul conducerii 
Sindicatului minerilor (U.M.W.), unde ar exista cazuri de co
rupție și fraude. „Familia Yablonski și simpatizanții săi cred, iar 
eu împărtășesc această părere, că refuzul Ministerului Muncii 
de a investiga ilegalitățile comise în timpul alegerilor sindicale 
au contribuit la comiterea acestui asasinat", a declarat Joseph 
Rauh, avocatul familiei Yablonski. „Refuzul repetat al ministe
rului de a interveni, a precizat el în continuare, nu a făcut de
cît să încurajeze elementele aflate în afara legii să creadă că 
grupul Yablonski este fără apărare";

în ciuda faptului că ministerul a ordonat totuși o anchetă în 
legătură cu acuzațiile formulate împotriva conducerii U.M.W., 
Rauh consideră că felul în care se desfășoară această anchetă 
„demonstrează indiferență față de scandaloasa stare de lucruri 
din cadrul U.M.W.". El a reamintit că, încă în iunie anul trecut, 
a făcut demersuri pentru a se efectua o astfel de anchetă și a 
prevenit că lipsa de acțiune a ministerului se va solda cu vio
lența.

• VINERI va avea loc la 
Bonn reuniunea liderilor parti
delor social-democrate din ță
rile membre ale Pieței comune. 
Pentru prima oară, la această 
întîlnire va lua parte și un re
prezentant al Partidului labu
rist britanic. Dezbaterile se vor 
referi în special la rezultatele 
conferinței la nivel înalt de la 
Haga a reprezentanților țărilor 
membre ale C.E.E. Va fi anali
zată, de asemenea, viitoarea 
politică vest-europeană a ță

rilor membre ale Pieței co
mune.

Remaniere 
la Lisabona

• DUPĂ CE cu o zi înainte îl 
informase pe președintele țării 
despre intențiile sale, premie
rul portughez, Caetano, a efec
tuat miercuri o substanțială re
maniere guvernamentală. Re-

manierea a afectat șase miniștri, 
cinci secretari de stat și șase 
subsecretari de stat. Portofo
liul Ministerului de Externe, 
deținut pînă în prezent de pre
mier, a fost încredințat lui Rui 
Patricio. Pe de altă parte, Mar
celo Caetano a procedat la uni
rea Ministerului Apărării Na
ționale cu cel al armatei, nu
mind în fruntea noului minis
ter creat pe generalul Saviana 
Rebelo. De asemenea a fost unit 
Ministerul Lucrărilor Publice 
cu cel al comunicațiilor, noul 
portofoliu fiind acordat lui Rui 
da Silva Sanches.

LA Casa prieteniei cu popoarele din alte țări, din Moscova, 
a avut loc joi o adunare festivă organizată de Asociația de prie
tenie sovieto-română și Uniunea scriitorilor din U.R.S.S., cu 
prilejul împlinirii a 120 de ani de Ia nașterea marelui poet român 
Mihail Eminescu

în fața unei numeroase asistențe, alcătuită din oameni de li
tere, oameni de cultură, studenți, scriitorul Iuri Kojevnikov, 
unul din traducătorii în limba rusă din opera lui Mihail Emi
nescu, a vorbit despre viața și creația luceafărului poeziei ro
mânești.

Au citit traduceri proprii din poeziile lui Mihail Ejninescu 
poeții S. Șirvinski, K. Kovalgii, N. Ștefanovici, V. Korceaghin 
și M. Zcnkevici.

Turneul lui Agnew
• VICEPREȘEDINTE- 

L E S.U.A., Spiro Agnew, a 
sosit joi în orașul neozeelandez 
Auckland ultima etapă a tur
neului său in Asia de sud-est 
și regiunea Pacificului. Cu a- 
cest prilej, în centrul orașului 
a avut loc o demonstrație de 
protest împotriva războiului dus 
de S.U.A. în Vietnam și a poli
ticii americane față de zona din 
care face parte și Noua Zee- 
Iandă.
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