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Proletari din toate tarile, uniți-vă!

POLITICO - EDUC ATIVE

Oră de laborator Foto : EMIL COJOCARU

MAPA COMITETULUI Invenție MASELEromaneasca

CERCETARE-PRODUCȚIE

SE AFLĂ ÎNCĂ ÎN

ȘANTIERELE NAȚIONALE ALE TINERETULUI 
— O TRADIȚIE MEREU ÎMBOGĂȚITA. 
BACALAUREAT — 70.
„CĂLUȘUL" DIN SCORNICESTI, DIN NOU 
PESTE HOTARE.
MARTOR OCULAR: OBICEIURI VECHI LA 
CANTINA NOUA.

DE LA PLENARA C.C. AL U.T.C. DIN
OCTOMBRIE AU TRECUT TREI LUNI,

ACȚIUNILE

MUNICIPAL U.T.C
Astăzi are loc la Craiova o ședință plenară a comitetului municipal al U.T.C. Ca un argument 

convingător al faptului că faza de organizare în aplicarea Hotărîrii Plenarei C.C. al U.T.C. din 
octombrie 1969 □ fost de mult străbătută, pârtiei panților la plenară li se va releva (prin darea 
de seamă) existența celor 192 de cercuri care însumează peste 14.000 de tineri din întreprin
deri și instituții, li se va menționa că temele cuprinse în programele proprii au prins viața, că 
printre organizațiile care au desfășurat, în perioada ultimilor trei luni, o susținută activitate se 
numără și cele de la Electroputere și Combinatul chimic.

care 
însă, 
stîn-
Paul

Așadar, iată-ne la Electropu- 
tere. Buna dispoziție cu 
sîntem întîmpinați, face, 
treptat, lor unor zîmbete 
jenite.

— Desigur, ne spunea 
Streinu, secretarul comitetului 
coordonator U.T.C., ne-am preo
cupat, ne-am gîndit. încă din 
octombrie. Am fost și la instrui
rea organizată în noiembrie de 
cr Afetul municipal. Ulterior 
s -’.tocmit și un plan comun 
cu... sindicatul privind acțiunile 
cultural-educative de masă pe 
perioada (de iarnă. Cum vedeți 
n-am stat noi chiar cu mîinile 
In sin. Am studiat și Hotărî- 
rea plenarei C.C. al U.T.C. ca 
să facem totul cum scrie la car
te. Și am trecut operativ la re
crutarea lectorilor. Dar mai 
mult n-a fost posibil. Cercurile 
n-am mai reușit să le organi
zăm. Ce să-i faci, uzitia e mare, 
organizația de asemenea, nu
mără nu mai puțin de 3 000 de 
uteciști. Nu e chiar atît de ușor 
să-l întrebi pe fiecare ce vrea. 
Deocamdată n-am izbutit nici 
măcar să vorbim cu tinerii. In 
februarie, însă, faza organiza
torică va lua sfîrșit, la nivelul 
fiepărui comitet va exista un 
program propriu de pregătire 
politico-îdeologică, ne vom do
cumenta și asupra bibliogra
fiei, iar din martie... îmi iau 
în mod solemn angajamentul...

Printre celelalte explicații pe 
care le-am primit în prezența 
tovarășului Dumitru Pîrvoaica, 
secretar al comitetului muni
cipal Craiova al U.T.C., care 
ne prezentase, în prealabil, un 
întreg sistem infailibil de orga
nizare a formelor de pregătire 
politico-ideologică preconizate 
de plenară (instruiri, colective 
de lectori, filme, tematici, con
ferințe). în cuprinsul căruia in
tervențiile comitetului munici
pal fuseseră de fiecare dată ur
mate de transformări sesizabile 
în bine, Paul Streinu menționa, 
în treacăt, greutățile începutu
lui, absența în tradiția organi
zației pe care o conduce a unor 
forme de la care să se. poată 
porni mai ușor în întocmirea și

aplicarea programelor actuale. 
Inexact. Devenită piesă de ar
hivă printre tematicile orien
tative recomandate încă de anul 
trecut de Comitetul municipal 
Craiova al U.T.C. organizații
lor a căror activitate o îndru-
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mă, se află una cuprinzătoare, 
uitată de mult, care grupează

MIRCEĂ TACCIU 
TRAIAN GÎNJU

(Continuare în pag. a ll-a)

O ANCHETĂ A CONFESIUNILOR (IV)

ATENȚIE, PĂRINȚI:

IDEALUL SE
MOȘTENEȘTE!

Portativ de... iarnă Foto : SORIN DAN

După doi ani de la deschidere, Șantierul de irigații Terasa Brăilei a intrat, înce- pînd din această lună, în faza de lucru marcantă pentru întregul sistem. Amenajînd primele 17 868 hectare, șantierul are pentru acest an ca principal obiectiv executarea canalului magistral de 48 km necesar aducerii apei din Dunăre pentru alte 50 000 hectare, suprafață prevăzută a fi irigabi- lă după anul 1970. într-un fel, după cum ne preciza șeful șantierului, ing. Marcel Enes- cu, este vorba de un devans al lucrărilor care afectează planul de irigații al viitorului plan cincinal. Aproape 5 milioane metri cubi pămînt de excavat și turnarea a 60 000 metri cubi de beton, sînt doar două din cifrele ce conturează volumul de muncă ce trebuie depus și pentru a cărei reușită, prin lucrări de organizare în șantier, aprovizionări de materiale și utilaje, instruire și recrutare de cadre, i se

Un colectiv de cercetători 
de la Institutul „Petrochim" 
din Ploiești a primit recent 
dreptul de autor pentru un 
catalizator autoregenerativ, u- 
tllizat în procesul de dehidro- 
genare a hidrocarburilor. 
Realizat într-o instalație spe
cial construită la Combinatul 
chimic industrial de Ia Bor- 
zești, noul catalizator — care 
din punct de vedere al perfor
manțelor se situează la nivelul 
celor din străinătate — se fo
losește la fabricarea unul Im
portant produs întrebuințat în 
industria cauciucului sintetic 
șl a maselor plastice. Aplica
rea acestui patent românesc, 
brevetat ca invenție, va avea 
anual un efect economic de 
circa 30 milioane lei.

In planul Institutului ploieș
tean se prevede extinderea 
noului catalizator $1 în alte 
procedee de dehidrogenare a 
hidrocarburilor.

Mă opream la sfîrșitul artico
lului precedent, la o situație în
tâlnită nu rareori: acela în care, 
în alternativa dintre un scop înalt 
urmărit cu tenacitate și o „solu
ție convenabilă", limitată, me
diocră, alegerea celei din urmă 
devine, într-un fel... contagioasă. 
Omului îi vine îndeobște greu să 
recunoască abandonarea cursei 
pentru împlinirea idealului; o 
dată „acomodat" într-o viață 
fără ambiții, va teoretiza retro
activ propria sa traiectorie, im- 
punînd-o drept model. Părintele 
(mama mai ales) va spune fiului 
(fiicei, mai ales) îndrăgostit: „as
tea sînt fleacuri, nu te căsători 
din dragoste, sînt alte criterii"...

pregătesc condițiile desfășurării normale încă de pe acum, în miez de iarnă.Din fondul general al problemelor ce le ridică angajarea la o asemenea lucrare, activitatea prezentă a șantierului, asupra ariei aspectelor discutabile din punct de vedere al muncii tinerilor, asupra punctelor de intervenție posibile ale organizației U.T.C., ne-am oprit mai fntîi, împreună cu conducerea șantierului. Am recurs la particularizarea răspunderii tinerilor nu numai pentru faptul că numărul lor, printre cei 400 lucrători pre- zenți acum pe șantier, este apreciabil dar și pentru că aici în anul trecut a funcționat și un șantier de muncă volun- tar-patriotică și era de presupus că date fiind roadele bune ale acestuia s-a produs o mutație calitativă și în acti-
N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a V-a)

REDUCEREA

CONSUMULUI DE METAL 

ÎN diăloguL

PLASTICE
ffllf SUBIECT UITAT

Pentru început o scurtă tre
cere în revistă ’ a realizărilor 
obținute în introducerea mase
lor plastice de către trei din cei 
mai importanți constructori _ de 
mașini din țară. A realizărilor 
— dar și a dificultăților...

Ea Uzina de autocamioane — 

războindu-se poate, inconștient, 
cu propria sa neîmplinire pe a- 
cest plan, cu propria sa căsătorie 
clădită pe „alte criterii"... (Am 
văzut, e drept, și cazuri inverse 
cînd părinții doresc pentru copiii 
lor libertatea alegerii pe care 
n-au avut-o ei; dar nemărginit e 
imperiul slăbiciunii omenești!)

Cunosc îndeaproape un „fost 
idealist" : prin ’46 muncea vo
luntar pe șantiere, învăța noap
tea cu un coltuc de pîine nea
gră lîngă el, acum, „chivernisit" 
și „stabilizat", vociferează cel 
dintîi la gîndul că vlăstarul său 
va fi trimis după absolvire „pe 
coclauri". De regulă, pentru ast
fel de discrepanțe dintre tinere
țea tatălui și a fiului, este acu
zat acesta din urmă : a trăit în 
răsfăț, n-a știut de greu... Sînt 
convins că prima vină (măcai 
cronologic!) o are părintele...

Ralea dă, cred, cea mai 
definiție a ratatului: 

care nu a atins în de-

Mihai 
laconică 
„un om 
cursul vieții ceea ce și-a propus 
la 18 ani". Ca să-l înțelegem 
mai bine trebuie însă să delimi
tăm mai exact... ratarea. Ea se 
pune de obicei în legătură cu 
neterminarea studiilor, alegerea 
unei profesii, „inferioare" celei 
scontate, sau (cel mai trist și frec
vent caz de confuzie 1), cu un ni
vel material mai puțin strălucit 
decît „ar fi meritat băiatul". Da
că „băiatul" a ajuns șef de servi
ciu printr-un birou oarecare (din 
Capitală, în special!) atunci cînd 
pe el îl pasiona (închipuiți-vă I) 
irigarea pămînturilor sterpe, asta 
nu, nu e ratare I N-are omul 
slujbă apreciată, binișor remu
nerată, cu program regulat, nu e 
la casa lui ? Dacă, studiind diri
jatul, a primit o foarte convena
bilă catedră, fiindcă filarmonica 

Brașov, tovarășul loan Paler, 
responsabilul grupei norme de 
consum, din cadrul comparti
mentului de pregătire a fabri
cației, ne oferă explicații în le
gătură cu efortul depus în uzi
nă în ce privește înlocuirea 
metalului cu material plastic i 

din Satu Mare e prea mică și 
prea departe, se cheamă că omul 
s-a ajuns, nu ? (inutil să preci
zez că în aceste exemple nu se 
află nici o depreciere pentru cei 
din birouri și de la catedre, e 
vorba doar de decalajul traiecto
riilor). Regretatul G. T. Popa se 
adresa astfel, ca decan al Fa-

IONEL HRISTEA

(Continuare în pag. a V-a)

INSOMNIESI VEGHE
Unul din amicii mei îmi spunea mai zilele trecute că a 

început să aibă noaptea insomnii. Se trezește din somn, mai 
ales în urma unui coșmar, și apoi ore in șir nu mai poate să 
adoarmă, prin mintea iui încep să mișune halucinațiile ; spre 
dimineață, cind la orizonturi se înroșesc zorile, adoarme 
foarte obosit și după cîteva ceasuri se trezește și mai obosit. 
Lucrul zilei a început de mult și el se simte stingherit, nu 
știe de ce să se mai apuce, umblă de colo eolo ca supus unui 
turment straniu, nu se mai poate încadra deplin într-o ac
tivitate. Cînd se apropie seara e cuprins de neliniște, prevede 
că iar o să fie respins de somn. „Și somnul vameș vieții nu

(Continuare în pag. a V-a)
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„Am aplicat aceste procedee îft 
limita posibilităților, dar ele 
nu țin numai de competența 
noastră. Au fost confecționate 
din mase plastice i em’pleme, 
mînere, cuiere, bucșe. In tri
mestrul I al acestui an vom 
realiza din material plastic pla
ca torpedoului, în colaborare 
cu Fabrica de mase plastice din 
București. Ne lovim, însă, de 
atitudinea refractară a colabo- 
ratului, care susține că ceea ce 
comandăm noi înseamnă serie 
mică, și de aceea nu rentează, 
în plus, ni se pretinde să ne 
facem noi SDV-urile și matri
țele respective I Uzina noastră 
a mai proiectat și înlocuirea 
plăcii bordului, dar nu găsim 
producătorul care să ne spri
jine I

Pînă în prezent, Ia obținerea 
fiecărui camion sînt folosite 3 
kg mase plastice, ceea ce la 
cele 36 000 autocamioane (planul 
nostru de producție pentru 
anul viitor) înseamnă o redu
cere a consumului metalului 
cu circa 100 tone".

La Uzina Tractorul — Bra
șov, tovarășul Boris Stratan, 
șeful biroului norme de consum, 
ne relatează în legătură cu 
același deziderat i „Am făcut 
tot ce a depins de noi, ajun- 
gînd ca la tractorul U-650 să 
înlocuim, de la proiectarea sa 
și pînă în prezent, 7,4 kg metal 
cu mase plastice. S-ar putea 
face mult mai mult, dar nu pri
mim sprijin din partea unități
lor de profil din rețeaua Minis
terului Industriei Chimice. Am 
întocmit, de pildă, proiectul 
rezervoarelor de ulei și com
bustibil din plastic, dar M.I.Ch.,

I. andreițA 
P. JUNIE 

C. STANCULESCU

(Continuare în pag. a V-a)

de'.GH. SUCIU 

Ultimii ani au pus în fața 
animatorilor vieții culturale a 
orașului Buzău probleme deose
bite. Orașul, devenit de curînd 
capitală de județ, cunoaște un
proces rapid de industrializare. 
Urmarea este schimbarea com
poziției sale demografice. în 
curînd orașul va însuma 
100 000 locuitori. Tineretul — 
factor activ în- activitățile in
dustriale — formează o masă 
deosebit de importantă în rîn- 
dul populației. In aceste condi
ții, cum își desfășoară factorii 
responsabili activitatea meni- ■ 
tă a contribui eficient la edu
carea tineretului ? Corespund 
acțiunile organizate de și pen
tru tineret cu necesitățile reale 
ale acestuia ? Iată răspunsurile 
pe care am încercat să le des
cifrăm la începutul raidului 
nostru printr-o primă oprire în 
orașul Buzău, sîmbătă și dumi
nică.

Se poate afirma că yiața. 
culturală a Buzăului oferă tine
retului suficiente satisfacții, 
mai mult, înșiși tinerii sînt an
grenați în crearea unui climat 
cultural de ținută.

BRIGADA
„SCINTEII

TINERETULUI"

TRANSMITE:'
O viață culturală autentică 

presupune o permanentizare, 
■trăsătură susceptibilă să creeze 
necesitatea de cultură și să o 
satisfacă. De aceea, constitui
rea unei stagiuni artistice per
manente ni se pare a fi o ini
țiativă fertilă, capabilă să de
vină nucleul prestigios al unei 
activități culturale de nivel. 
Pe baza unor contracte înche
iate cu diverse teatre de proză 
și muzicale din țară, s-a asi
gurat o ritmicitate a turneelor 
acestora în municipiu, în așa 
fel îneît săptămînal să poată fi 
prezentat publicului un specta
col. Criteriile care au stat la 
baza selecționării spectacole
lor și a colectivelor artistice au 
dus la constituirea unui reper
toriu divers și echilibrat, în 
care își au locul cuvenit piese 
din dramaturgia națională și 
universală, clasică sau contem
porană.

Solicitarea a găsit o deplină 
înțelegere din partea teatrelor 
care trimit aceeași distribuție 
ca-n București. în felul acesta 
spectacolele nu mai sînt o trece
re grăbită printr-un oraș de pro
vincie, necesară mai mult pla
nului de încasări, ci devin un 
instrument de educare estetică. 
Tov, Răicanu Nicolae, directo
rul Casei de cultură, ne decla
ra: „sincer să vă spunem, ideea 
unei stagiuni permanente ne-a 
venit și în urma insistentelor 
cereri din partea tinerilor care 
ne-au solicitat spectacole de 
ținută și nu întîmplătoare. Că 
am reușit să răspundem dorin
țelor: lor, o dovedește și faptul 
că, din cei peste cinci mii de 
spectatori, lunar la spectacole, 
mai mult de jumătate sînt 
tineri".

Că interesul și gustul tineri
lor pentru teatru a fost trezit 
o dovedește și înființarea Tea
trului popular de pe lingă Casa 
de cultură a municipiului. Ma
joritatea membrilor colectivu
lui sînt tineri și ei au fost de
pistați în urma eforturilor co
mune ale Casei de cultură și 
comitetului municipal U.T.C. 
Interesul cu care a fost primit 
primul spectacol cu „Simple 
coincidențe" de P. Everâc do
vedește că deja tineretul a de
venit un admirator constant al

GRIGOKE ARBORE 
SABIN BORCAN

(Continuare în pag. a IV-a)
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ȘANTIERELE NAȚIONALE

o tradiție mereu îmbogățita
— La ultima plenară a C.C. al 

U.T.C., din 10—11 octombrie 1969, 
îmbunătățirea muncii polltico- 
orgairizatorice desfășurată de u- 
niunea Tineretului Comunist pe 
șantierele de investiții a consti
tuit un subiect principal. Cum 
vor fi concretizate în acest an 
măsurile stabilite 7

— Este firesc ca tinerii care lu
crează pe șantiere, problemele lor 
de muncă și viață, să facă in mod 
sistematic, continuu, obiectul pre
ocupării organizației U.T.C. cu 
scopul de a determina o mai lar
gă participare a acestora la re
zolvarea problemelor economice 
ale șantierului. de a-1 influența 
pozitiv atitudinea față de muncă, 
conduita sa socială. De aceea 
ne-am și gîndlt la diferite mij
loace de intervenție care pe lîngă 
formele folosite pînă acum să 
conducă în mod eficient la acest 
lucru.

Referindu-se la aceste modalități 
concrete, tovarășul Gheorghe Mi
ron ne-a vorbit despre una din 
acțiunile tradiționale ale organi
zației noastre și anume, organi
zarea de șantiere naționale ale 
tineretului.

— Considerăm că sistemul șan
tierelor naționale reprezintă ca
drul adecvat desfășurării unei 
largi munci educative în rîndul 
tinerilor constructori. In această 
Idee, pe două din marile șantiere 
ale țării — Sistemul hidroenerge
tic și de navigație Porțile de Fier 
și Sistemul hidroenergetic Lotru, 
vor funcționa șantiere naționale 
ale tineretului, urmînd ca expe
riența acumulată aici să fie pre
luată și pe alte șantiere. In ace
lași timp este recomandabil ca și 
comitetele județene U.T.C., pe 
baza unor studii temeinice să 
constituie șantiere locale ale tine
retului ca să rămîițem Ia exem
plul construcțiilor energetice : 
pe șantierul termocentralei Deva, 
pe Someș etc. — urmînd ace
leași principii organizatorice ea 
pe șantierele naționale.

— Așteptăm amănunte...
— Păstrînd actuala organizare a

7 MANUALE PENTRU

ACHIZIȚII
• Muzeul, de Istorie din Sighi

șoara are acum patru importante 
lucrări în ulei aparțînînd picto
rului Constantin Udroiu. Este 
vorba de portretele lui Horla, 
Cloșca și Crișan și tabloul „Băl- 
cescu la Palermo".

S-au mai achiziționat zece pro
duse ale breslei fierarilor din Si
ghișoara, unele datînd din secolul 
al XVII-lea și două piese de mo
bilier țărănesc din prima jumăta
te a secolului al XVIII-lea. 
nel Pogăceanu).

(Cor-

din
Atlas

• Biblioteca universitară 
Cluj a intrat în posesia unui .. 
astronomic apărut în anul 1540 
sub semnătura lui Apianus Pe
trus, reeditat în facsimil în 1967 
la Leipzig și a unei colecții de 
,,ex libris" însumînd 8 000 de bu
căți. Pe lîngă achizițiile amintite, 
se mai adaugă 400 de volume pro
venite din Expoziția cărții germa
ne. (I. Rus).

I- andreițA

ROMANESC LA BUDAPESTA

SĂPTĂMÎNĂ NEGOȚULUI

I

cjneniQ
URMARIREA : rulează Ia Pa

tria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21,30),  Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18.30; 21).

SIMPATICUL DOMN „R“ : ru
lează la Republica (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la București (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Feroviar (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Excelsior
orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16, 18,30; 
21), Melodia (orele 8,30 ; 11 ;
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45), Mo
dern (orele 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ;
16 ; 18,15 ; 20,30).

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

CĂLUGĂRIȚĂ : rulează la
Capitol (orele 9; 12,30; 16,15; 19,45).

INTR-O SEARA UN TREN > 
rulează la Favorit 
15,30; 18; 20,30).

WINNETOU IN 
ȚII: rulează la 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Da
cia (orele 8,30—20 în continuare).

VIAȚA DIFICILA : rulează la 
Central (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21).
‘ BĂIEȚII IN HAINE DE PIELE <

(orele 10; 13;

VALEA
Victoria

MOR- 
(orele

I. M.

ClND A FOST VlNAT
ULTIMUL ZIMBRU ?

iMARTOR

OCULAR
N- U,

CE ESTE STUDIOUL 3 ?

I

LA CANTINĂ NOUĂÎN CURS DE APARIȚIE!

DIN NOU PESTE HOTARE
INVĂTĂMÎNTUL TEHNIC

ȘI PROFESIONAL

acest prilej, o zi a cui-

spilat 
soartă

sau venlți și cu ceva

„CĂLUȘUL*1 DIN SCORNICEȘTI

uzlndu-se 
foarte

lucrului pe șantiere, formațiunile 
încadrate în majoritate cu tineri 
Vor fi declarate echipe sau bri
găzi ale tineretului în cadrul că
rora cei cu mai puțină experiență 
vor lucra alături de colegii lor 
mal în vîrstă. Brigadierii vor pur
ta ca semn distinctiv salopetele 
cu ecuson, întîlnite deja pînă a- 
cum pe șantierele de irigații. 
Menționez că structura organiza
torică a Uniunii Tineretului Co
munist se va mula conform aces
tor compartimente de muncă ceea 
ce va permite o intensificare a 
activității U.T.C. privind mobili
zarea tineretului la îndeplinirea 
sarcinilor de plan, disciplinarea 
lui.

— Reținem deci că accentul se 
va pune pe afirmarea și adîncirea 
educației muncitorești.

— Da, dar în sens mal larg do
rim să transformăm șantierele în 
adevărate școli de educație multi
laterală a constructorilor fapt, 
dacă ținem cont că mulți din ei 
vor rămîne în continuare aici, a 
viitorilor muncitori calificați. De 
aceea nu va fi neglijat deloc as
pectul organizării timpului liber, 
lucru pentru care vom urmări re
partizarea tinerilor pe grupuri so
ciale cu activitate cultural-educa- 
tlvă de sine stătătoare In mod 
logic — munca desfășurată de or
ganizațiile U.T.C. pe șantiere ur
mează să cunoască perioade de 
vîrf, în cadrul verii cînd, conform 
tradiției vor veni aici să lucreze 
ca brigadieri, la construcția de 
drumuri, la lucrările de irigații 
elevii și studenții.

Brigadierii. O ipostază roman
tică a spiritului nostru de dă-

Păsările au coborît din nou de pe lada de zestre. Iile, fotele 
catrințele, pieptarele cu găitane, după o odihnă între levănțică 
mărgăritar, au inundat din nou scena, ademenind poezia. In comu
na Scornicești, din județul Olt, repetițiile au intrat în faza finală. 
Cei 50 de membri ai formației se pregătesc intens pentru apropia
tul turneu. Am adresat în acest sens, cîteva întrebări tovarășului 
GHEORGHE BARBULESCU, conducătorul ansamblului ;

— Știu că actul de naștere este foarte proaspăt — primăvara 
anului trecut. Cum de-ați reușit, în scurtul interval, acest succes ?

— A fost o dorință unanimă. însoțită de un efort pe măsură. 
Tot satul a vrut să urce pe scenă. A trebuit să apelăm la criterii 
riguroase. Iată, dar, unul din factorii care i-a îndemnat pe cei 
aleși să devină ceea ce sînt. Rețineți, de asemenea, sprijinul sub
stanțial al tovarășilor Popescu-Județ și Dumitru Jumătate. și 
pe cel al medicului din comuna noastră, Mihai Gangură, regizorul 
ansamblului. Așa am reușit ca in mai puțin de cinci luni să facem 
numeroase turnee în țară, ca și in Bulgaria, Suedia, Iugoslavia.

— Unde și cînd urmează să întreprindeți viitorul turneu 7
— Plecăm pe 25 ianuarie, pentru trei săptămini, în Austria, O-

landa, Belgia. In Olanda va avea loc, cu * •
tării românești.

— Veți reedita spectacolele anterioare 
inedit?

— Desigur, _ceea ce este valoros rămine.____„__,____ ___ _____ ______  _______  Avem, insă, și cite va. 
„piese" noi. împărtășesc din program vestitul „Căluș" (interpretat 
de două generații) suitele de dansuri muntenești, oltenești și de pe 
Someș, Nunta de la SeOrniceștl, Doina Oltului, Frunza, Salta. 
Soliști vocali vor colora fiecare spectacol cu melodii din cele 
mai alese.

— Nu-mi rămine, deci, decît să vă urez succes și la mal... mul
te turnee.

rulează la Miorița (orele 9,45; 12; 
15,15; 17,30; 20).

ORAȘUL VISURILOR : rulea
ză la Lumina (orele 9—15,45 in 
continuare ; 18,15 20,45).

LUCIA : rulează la Doina (o- 
rele 11,30; 14,30; 17,30; 20,30), Pro
gram pentru copii orele 9—10.

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

TAINA LEULUI : rulează la
Grivița (orele 9,15; 11,30; 16; 18,15;
20,30),  Flamura (orele 9; 11,15; 16; 
18,15; 20,30).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la în
frățirea între popoare (orele 15,15; 
17,45; 20)

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Buzești (orele 15,30—19 in 
continuare)

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
Ia Buceg! (orele 9,30; 12; 15,30; 18;
20,30),  Floreasca (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,30; 20,15)

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Unirea fe
rele 15,30; 18). LINIȘTE ȘI STRI
GAT (ora 20,15).

ÎN ÎMPĂRĂȚIA LEULUI DE 
ARGINT : rulează la Lira (orele 
15,30; 18), COLINA (ora 20,30).

MĂRTURIA : rulează la Dru
mul Sării (orele 15; 17,30; 20)

OMUL, ORGOLIUL, VENDE
TA : rulează la Ferentari (orei» 
15,30; 18; 20,15).

PRIETENI FARA GRAI : ru
lează la Giulești (orele Î5.3C; 18;

Ing. GHEORGHE MIRON,
șef de secție la C.C. al U.T.C.

NE PREZINTĂ CÎTEVA DETALII 
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20.30) , Flacara (orele 15,30; 18;
20.30) .

BECKET : rulează la Cotrocenl 
(orele 15,30—19).

VA PLACE BRAHMS 7 : rulează 
la Volga (orele 10—15 în conti
nuare ; 17,45; 20,15).

LA NORD PRIN NORD VEST : 
rulează la Viitorul (orele 16; 19).

bătălia pentru roma : ru
lează Ia Gloria (orele 9; 12,30; 16;
19.30) , Aurora (orele 9,15; 12,30;
16; 19,30), Tomls (orele 9—15,30 în 
continuare : 19).

BĂIEȚII DIN STRADA PAL : 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18). 
LA ORA 5 DUPĂ AMIAZA (ora
20.30) .

BLOW-UP : rulează la Popular 
(orele 15,30; 19).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR : 
rulează la Munca (orele 16; 18;
20).

VIRIDIANA : rulează la Cosmos 
(orele 15,30: 18; 20.30).

M7 FAIR LADY : rulează la 
Arta (orele 9,30—15,45 in continua
re : 19).

TINEREȚE FARA BATRlNE- 
ȚE : rulează Ia Vitan (orele 15,30; 
18; 20,15)

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICA : ru
lează la Rahova (orele 15,30: 18;
20.30)

IUBIREA STRICT OPRITA : 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18), UN OM PENTRU ETERNI
TATE (ora 20,15)

BALADA PENTRU MARIUCA : 
rulează Ia Pacea (orele 15,45; 18; 
20,15).

în trimestrul I al anului, se 
vor găsi în librării, apărute în 
Editura didactică și pedagogică : 
Manualul electricianului de ma
șini electrice, de N. .Ghiță, Tr. 
Cănescu și șt. Prlsiceânti: Manua
lul electricianului de construcții 
și instalații industriale, de Tr. 
Cănescu și colectiv ; Manualul 
Iegătorului, de Maria-Nicole Nes- 

Radu; Automatizarea

BACALAUREATI
I

de timpuriu a profesori- 
elevilor înșiși asupra ca- 
și condițiilor în care ur- 
sâ-și încheie viața de li- 
a avut repercusiuni fa

Stabilitatea cerințelor față de 
promoția 1970 a liceelor, infor
marea ’ " ' ” ’
lor și 
drului 
meazâ 
ceeni, . . „ . .
vprabile în munca elevilor și a 
școlilor creînd premisele par
curgerii optime a clasei a XII-a, 
pregătirii temeinice în vederea 
actului final — bacalaureatul.

Recentele măsuri luate de Mi
nisterul Invățămîntului privind

In cadrul schimburilor comer
ciale interțărl efectuate direct de 
către marile magazine la sfîrși- 
tul lunii Ianuarie, Magazinul 
„Victoria" din București, va ex
pune în capitala Ungariei „într-o 
săptămînă românească" o expozi
ție cu vînzare de mărfuri, de 
largă circulație, în valoare de 
peste 6 milioane lei. Asemenea 
modalități directe de schimburi 
comerciale eficiente și operative 
ne-a informat tovarășul I. Nlțu, 
șeful serviciului comercial, se vor 
face cu toate țările socialiste ve
cine. In Ungaria — Magazinul 
Victoria va deplasa spre desfa
cere : țesături din lînă și terga- 

rochii, costume imitații din

IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE : rulează la Cinemateca
(sala Union) : (orele 10; 12; 14).
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Opera Română : TRAVIATA — 
ora 19,30 ; Teatrul Național „I, L. 
Caragiale" (Sala Studio) : TRA
VESTI — ora 19,30 ; Teatrul de 
Comedie : NICNIC — ora 20,00 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(Schitu Măgureanu) : NEPOTUL 
LUI RAMEAU — ora 20,00 ; (Sala 
Studio) : PURICELE ÎN URECHE 
— ora 20,00 ; Teatrul Mic (în sala 
Teatrului Giulești) ; OFIȚERUT 
RECRUTOR — ora 20,00 ; Teatrul 
Giulești (în sala Teatrului Mic) : 
ABSENȚA — ora 19,30 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Bd. Magheru) : 
LA CIORBA DE POTROACE — 
ora 19,30 ; (Sala Studio) : CE
SCURTĂ E VARA — ora 20,00 ; 
Teatrul „Ion Vasilescu” : BUCU
REȘTI — VARIETE — ora 19,30 ; 
Studioul I.A.T.C. : PIATRA DIN CASA - ----- _ . . -
Creangă’
CULTATOR — ora 16,00 ; Teatrul 
Țăndărică (Cal. Victoriei) : MIU 
COBIUL — ora 17,00 ; Teatrul 
„C Tănase" (Sala Savoy) ; VA
RIETĂȚI — ora 19,30 ; (Cal. Vlc-

ora 20,00 ; Teatrul „Ion 
COCOȘELUL NEAS-

— Studioul 3, a răspuns 
Tudor Vornicu la întrebarea 
noastră va fi cel mai mare stu
dio TV dip noul telecentru. Are 
800 mp. Emisiunile vor fi asis
tate în acest studio de public. 
Oferim astfel, spectatorilor po
sibilitatea să fie in contact di
rect cu momentul realizării ac
tului de emisie care este și ar
tistic și tehnic. Acest lucru este 
foarte interesant și pentru te
lespectatori fiindcă va spori 
impresia de autenticitate și pi
toresc, în sensul că prin obiec
tivul indiscret al aparatului 
de proiecție aceștia asistă la un 
spectacol al spectatorului. „Stu
dio uno“ de la televiziunea ita
liană pe care l-am urmărit și 
noi era o emisiune de acest gen. 
Dat fiind capacitatea platoului 
de care dispunem și aparatura 
ultra modernă cu care este în
zestrat, instalație electrică cu 
aer comprimat, transfocator au
tomat, sisteme de captare a 
oricăror fel de sunete etc.

proceselor termic» în centrale 
termoelectrice, de I. Palcu și C. 
Beibecea ; Construcții și tehnolo
gia lucrărilor de construcții, de 
Mircea Angelescu, N. Bălan, și 
<J. Rădulescu: Mașini de forță, de 
M. Tudose, A. Dănescu și V. Stăn- 
cescu; Manualul lăcătușului me
canic pentru industrializarea lem
nului, de Ion Ștefan.

sistemul propriu-zis de desfășu
rare a examenului de bacalau
reat vin să completeze informa
țiile pe care le dețin elevii pî- 
nă în prezent.

Elevii ultimei clase ale lice
elor de cultură generală, de ar
tă și de specialitate încheie tri
mestrul II la 23 mai, dată pînă 
la care se va parcurge întreaga 
materie prevăzută pentru acest 
an de studiu, asigurîndu-se tot
odată și recapitularea la fiecare 
disciplină. între 25 mai și 13 iu-

blănuri, tricotaje, o variată gamă 
de galanterie șl cosmetice, artico
le de uz casnic, produse electro
tehnice, frigidere, aspiratoare, ra
diouri, mașini de spălat, articole 
de menaj din sticlă și porțela
nuri, produse din mase plastice, 
corpuri de iluminat etc. La rîndul 
nostru, în luna viitoare, unul din 
nivelele magazinului va găz
dui produsele reprezentative din 
tara vecină: cosmetice, textile, 
confecții, electrotehnice etc. Ase
menea schimburi—care s-au bucu
rat de mult succes la public — 
au mai avut loc cu mărfurile de 
la Sofia, urmînd ca într-un viitor 
apropiat să efectuăm asemenea 
schimburi și cu Polonia.

toriei) : NICUȚĂ LA... TANASE 
— ora 19,30 ; Circul de 
RAPSODIA SUEDEZĂ
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• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Lumea copiilor prezintă „Univer- 
sal-șotron“. Litera ,,B", Brâneuși, 
Bucegi (Babele), balet, baraj, 
baobab • 18,30 Ancheta economi
că. Tema: „Investiții ’70“ a 19,00 
Telejurnalul de seară a 19,20 La 
volan — emisiune pentru condu
cătorii auto • 19,30 Ce știm șl 
ce nu știm despre om ? Copilul 
— o personalitate ? a 20,00 Re
flector • 20,10 între confrați... 
La Tîrpești. Interviu cu Nicolăe 
Popa, mare meșter în cuvinte, 
cioplit, măști, costume. Emisiune 
de Carmen Dumitrescu. Imaginea 
George Romașcu a 20.30 „Sufe
rință în doi” • 20,50 Un Othello 
modern — comedie, producție a 
studiourilor de televiziune din 
R. P. Polonă a 21,20 Arte fru
moase. Cartea de artă • 21,40 In
terpret de muzică ușoară: Anca 
Agemolu și Aurelian Andreescu 
• 22,00 Telejurnalul de noapte • 
22,15 Teleglob. Tanzania a 22,40 
Actualitatea muzicală. 

va fi locul cel mai potrivit 
pentru spectacolele de varietăți 
TV, concursuri artistice cu pu
blic, dezbaterea temelor etice cu 
mari colective de tineri, intil- 
niri ale publicului cu echipele 
naționale sportive.

In fine, toate acestea vor fi, 
cînd va fi gata studioul trei, 
peste 2 luni de zile, în luna lui 
mărțișor.

Vechi documente atestă că 
actualul teritoriu al județului 
Bistrița-Năsăud era o zonă 
populată de un număr mare 
de zimbri. Erau așa de mulți 
— consemnează o cronică — 
incit înspăimîntau populația 
locală. De ei amintesc și de
numirile toponimice: Zăulul 
Zimbrului, Zimbrița, Zimbrul. 
Prima mare vînătoare a avut 
loc în 1554. Cînd a dispărut 
însă ultimul zimbru ? Docu
mentele scoase recent la ivea
lă de către cercetătorii bistri- 
țeni consemnează „la 8 octom
brie 1762, în cadrul unei mari 
vînători organizată în munții 
Bîrgăului, a fost răpus ultimul 
zimbru". Documentele nu pre
cizează, însă, cine a intrat în 
posesia istoricului trofeu.

I. RUS

In cursul anului care a trecut, 
la Grupul școlar „23 August" s-a 
dat în folosință o splendidă can
tină ce poate asigura, zilnic, masa 
pentru 2 000 de elevi. O dată cu 
intrarea în funcțiune a cantinei, 
vechile obiceiuri n-au fost lăsate 
însă la ușa acestei moderne con
strucții.

Și iată, în urma unei vizite, cu 
ce argumente venim în sprijinul 
celor de mal sus,

1. Deși există un utilaj special, 
cartofii se curăță tot ca la mama 
acasă una din mașini l__ț --- -- 
în dese rînduri dintr-o 
evidentă lipsă de îngrijire.

2. O altă mașină, cea de 
vase, nu are nici 
mal bună.

nie absolvenții se vor pregăti 
individual la obiectele de exa
men. De asemenea, pot partici
pa la lecțiile recapitulative or
ganizate de școală, tot la mate
riile prevăzute în programa de 
bacalaureat.

Candidații la bacalaureat vor 
susține examenul la următoare
le probe : secția reală; literatu
ra română — scris și oral ! ma
tematică — scris și oral ; un o- 
biect la alegere (fizică, chimie, 
biologie) — oral. Secția umani
stă : literatura română — scris 
și oral ; o limbă străină moder
nă (una din limbile studiate în- 
cepind din clasa a V-a a școlii 
generale) sau limba latină — 
scris și oral ; o disciplină la a- 
legere (Istoria României, biolo
gie. filozofie) — oral.

Sistemul de notare ; la fieca
re disciplină vor fi doi profe
sori examinatori cu drept de no
tare a răspunsurilor candidați- 
lor. Mediale va calcula aritme
tic (atit lai probele scrise cît și 
la cele orale) iar media genera
lă, calculată tot aritmetic, va re
prezenta suma mediilor obținute 
la fiecare obiect de examen, 
Pentru obiectele la care se sus
țin doar examene orale nota ob. 
ținută devine medie.

In ambele sesiuni ale exame
nului din acest an se constituie 
centre de bacalaureat (chiar și 
în localitățile cu un singur li
ceu). Examenul de bacalaureat 
se va susține în fața unei comi
sii, în prezența președintelui, 
vicepreședintelui și a celor doi 
profesori examinatori.

Potrivit normelor în vigoare 
absolvenții liceelor (cursuri de 
zi, serale și fără frecv'ență) se 
pot prezenta la examenul de 
bacalaureat de maximum 3 ori, 
în sesiunile primilor 5 ani de la 
data terminării ultimei clase. 
La actuala ediție a examenului 
de bacalaureat pot candida ab
solvenții din anii 1966—1970 (fă
ră să depășească limita admisă 
privind numărul de prezentări 
la examen). De asemenea, se pot 
prezenta și persoanele care, 
pierzînd dreptul de a susține e-

® miri de sine. Rînd pe rînd Gri- 
gore Ceaușu, Florea Cuniță, 

_ Pantelie Ascunseanu și alții, ne- 
0 au spjis deschis că prima oară 

au auzit de la noi de înființa
rea cercurilor de pregătire po- 

A litico-ideologică de necesitatea 
organizării lor, de făptui că au 

_  „ posibilitatea să le organizeze, 
xamenul, au repetat și promo- fh abia în urmă cu cîteva zile. Re- 
vat ultima clasă de liceu în a- fuzînd să accepte realitatea lin- 
nul școlar 1969—1970.

Absolvenții invățămîntului se- fș 
ral liceal din anii 1966—1970, ai ™ 
Invățămîntului fără frecvență, 
precum și candidații care au ab- _ 
solvit liceul prin examene de 
diferență în aceeași perioadă, 
susțin examenul de bacalaureat 
la secția realâ, iar cei care au 
absolvit liceele de artă la sec
ția umanistă. Candidații care 
absolvit liceul cînd acesta nu 
ra bifurcat în secții își pot 
lege, la bacalaureat, secția 
care o doresc : examenul va 
susținut după programa valabi. 
lă în acest an.

O ultimă reglementare priveș
te absolvenții școlilor muncito
rești de 3 ani : ei vor putea 
candida Ia examenul de baca
laureat cu condiția să fi promo
vat examenul de diferență la o 
limbă străină modernă și să fi 
promovat, în întregime, ultima 
clasă de liceu.

au 
e- 
a- 
pe 
fi

. • LA CASA DE CULTURA din municipiul Odorheiul Secuiese
s-a inaugurat un club al tineretului cu cercuri permanente de 
informare politică, științifice, tehnice, artistice și sportive. în 
flecare joi se organizează dans, concursuri, jocuri distractive. 
(P. Cornel).

• TARAFUL TINERETULUI din municip-iul Tr. Severin crest 
la sugestia Iubitorilor muzicii populare este așteptat în satele ju
dețului. Artiștii amatori au fost aplaudați în comunele Poroian* 
Mare, Signița, Oprișor și Prisâceana. După 
munele Ilov&ț. șl Șisești turneul continuă.

profesionale se află m 
Peste 500 de tineri din 

______ . . _____ . 'i — brățară 
și „Buna servire". La 30 martie va avea loc confrunta-

• MAI MULTE CONCURSURI pe teme
curs de desfășurare în județul Dîmbovița, 
cooperație și comerț participă la întrecerea „Meseria 
de aur" ți __ .. . r
rea finală. Sute de tineri din cadrul I.M.A. șl I.A.S. iși vor de
semna fruntașii la faza finală din 15 februarie a concursului „Cu
noașterea normelor de tehnica securității și a regulilor de circu
lație". Finala olimpiadei celor peste 600 de mecanizatori va avea 
loc în perioada 15—20 februarie. (I. Drogoreanu).

• VIAȚA ȘI ACTIVITATEA TINERETULUI este sursa de inspi
rație a fotografiilor artistice expuse în cadrul unei expoziții des
chise ieri sub egida Comitetului județean al U.T.C., la biblioteca

INIȚIATIVA• ’■ ’■...ti/'.’ -
municipiului Brașov. Expoziția care va fi deschisă timp de o lună 
finalizează un 
dețului. Celor 
Stelian).

concurs de fotografii artistice inițiat la nivelul ju
rnal bune fotografii li se vor decerna premii. (Saon

DE „PRIETENI AI CĂRȚII POLITICE" a luat ființă• UN CERC _______ ___ ___________ ___  ______
Săptămînă trecută în organizația U.T.C. de la Uzina de autoturis
me Pitești.

La ședința de constituire a cercului care iși propune popu
larizarea șl difuzarea în misa de tineri a celor mai importante 
Iticrări din domeniul literaturii social-polltice, au participat acti
viști ai comitetelor județean și municipal U.T.C., precum șl tova
rășul Nlcolae Tue, șeful redacției pentru tineret din cadrul Edi
turii politice. Cel 25 de tineri fondatori al cercului au purtat dis
cuții și s-au consultat cu cei invitați asupra activităților de început 
șl de perspectivă. S-au fixat principalele atribuții ce revin mem
brilor cercului în sprijinirea activităților politico-ideologlce ale or
ganizațiilor U.T.C. din uzină. Pentru conducerea șt organizarea 
activității s-a ales un colectiv condus de inginerul Dănăllă Va- 
lerlu, responsabilul comisiei politlco-ideologice a comitetului U.T.C. 
pe uzină. Printre problemele discutate cu acest prilej a fost și 
procurarea unor lucrări social-polltice apărute sau In curs de 
apariție din care amintim : „Pagini din istoria U.T.C."; „Eroi au 
fost, eroi sînt încă"; „Reflecții despre fericire"; „Știința politică", 
„Diplomațl iluștri", „România socialistă la O.N.U.", „Femeile în 
istorie", „Dicționar politic", „Dicționar de etică pentru tineret" 
etc. (Subredacția „Scînteil tineretului").

3. Proiectantul a prevăzut trei 
lifturi. Iar constructorul le-a rea
lizat spre bucuria bucătarului și 
manlpulantului de alimente. Dar, 
în realitate, cînd funcționează pri
mul lift, al doilea stă și cînd 
funcționează al doilea, stă primul 
șl al treilea.

4. Agregatele frigorifice nu asi
gură temperaturi suficient de 
coborîte și pe deasupra, se strică 
și ele, tot pe rînd. Aici lucrul 
pare scuzabil întrucît se află In
stalate aproape de cele trei lif
turi de unde, firește, se molipsesc 
ca de gripă.

5. In sfîrșit, servitul mesei unde 
totul ar trebui să meargă ca pe 
roate pentru că e cu... autoser
vire. Dar aici este o problemă de 
organizare. Pentru a mînca o dată 
(ne referim la prînz șl. în spe
cial, între orele 13,30—14,30) ele
vul tubbuie să facă de trei ori 
coadă : in sala de jos, pe seară de

SATELE CONSTĂNȚENE
IN CONCURS

Recentul concurs inițiat de 
Comitetul județean Constanța 
al U.T.C. și Comitetul județean 
pentru cultură și artă, iși pro
pune să ofere tinerilor de la 
sate un mijloc în plus pentru 
cunoașterea tradițiilor și per
spectivelor de dezvoltare ale 
comunelor.

— Intenționăm — ne-a spus 
tovarășul Ioan Popescu, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean al U.T.C. — să-i ajutăm 

• • • • •
(Urmare din pag. I)

laolaltă domenii educative am
ple, titluri de expuneri și dez
bateri care pot fi și astăzi fo
losite integrate In programe
le de pregătire politico-ideolo- 
gică. Mai mult, la Electropute
re a fost creat cu cîtva timp în 
urmă un „Enciclopedic-clut>“ al 
cărui colectiv de conducere, 
din păcate, și-a uitat treptat a- 
tribuțiile.

La Combinatul chimic nici 
măcar intenția invocării unor 
scuze „obiective" nu există ca 
justificare a împrejurărilor e- 
xistente. Foarte optimiști, to
varășii Constantin Cotoi, secre
tar al comitetului coordonator 
al U.T.C. și ing. Iulian Murar, 
locțiitor al secretarului comi
tetului U.T.C. ’ - - -
din fabrica 
prezentat o 
programe, 
partjcipanți 
pregătiți. Nimic nu lipsea, 
discuție cu cîțiva uteciști 
schimbul A, ne-a dovedit linsa 
de temeinicie a acestei mulțu- 

al organizației 
de amoniac, ne-au 
situație perfectă : 
activități diverse, 
interesați, lectori 

O 
din

ACȚIUNILE
POLITICO-EDUCATIVE

fuzînd să accepte realitatea lip
sei de interes, a muncii defec
tuoase desfășurate de însuși co
mitetul din care face parte, 
ing. Iulian Murar a conchis :

— Ei, tinerii sînt de vină și 
dumneavoastră, cei care i-ați 
întrebat, de asemenea, fiindcă 
v-ați adresat unor oameni si
tuați în afara organizației și 
care nu reprezintă organizația.

Un amănunt : printre cei ca
lificați astfel se număra și Ion 
Beznă, secretarul comitetului 
organizației U.T.C. din schimbul 
A !

Dar dacă așa se prezintă lu
crurile în două din cele mai 
mari organizații U.T.C. ale mu
nicipiului. dacă acestea sînt re
zultatele care Ie recomandă 
drept model (adică nici măcar 
o singură temă ținută) —. ce] 
nuțin în concepția Comitetului 

A municipal Craiova al U.T.C. — 
cum vor fi stînd ele în celelalte,

un scurt popas In eo- 
(C. Poganu).

unde la tacîmurlle și In fața ghi« 
șeului de unde-și primește mînca« 
rea. (Să mai adăugăm că, ieri la 
prînz, numeroși elevi n-au mîn- 
cat ciorba. Administratorul can
tinei spunea că e ardelenească, 
de legume, iar elevii declarau ca 
e apă chioară. Autorul acestor rtți- 
duri, care a gustat-o. nu-i coft- .. 
trazice pe elevi).

Ceea ce reținem îndeosebi este 
faptul că servitul mesei durează 
foarte mult în dauna timpului pe 
care elevii ar trebui să-l dedice 
învățăturii. șl asta în condițiile 
în care personalul afectat direct 
cantinei numără nu mal puțin 
decît un administrator, un maga
ziner, un bucătar-șef, patru aju
tori de bucătar, 22 (douăzeci și 
doi) ospătari, două femei de sen 
viciu, un achizitor, un manlpue 
lanț ! 1

l-B.

pe tinerii de la sate, țărani 
cooperatori, elevi, muncitori 
să-și cunoască și să-și }ibeas> 
că locul natal. Concursul va 
avea trei etape : pe comună, 
intercomunală și județeană. în
cepută azi, acțiunea se va în
cheia în ziua de 1 Mai. Ea va 
constitui și o posibilitate de a 
valorifica noi talente pe plan 
artistic.

V. SEGARCEANU

• •••••
considerate, vorba tovarășilor 
de la Municipiu, „așa și așa“ 
său „pe astea să le lăsăm, nu 
prea au ce să vă ofere" ? Și 
sîpt destule. Ne referim la or
ganizațiile U.T.C, din întreprin
derea VI construcții, Fabrica 
de confecții, Trustul de cons
trucții, Depoul C.F.R., Autoba
zele auto, Comerț, Cooperație, 
etc.

— Ei, ne-a declarat cu un zim- 
bet împăciuitor tovarășul Pavel 
Muraru, primul secretar al co
mitetului municipal, credeți că 
noi nu știm cît de împiedicat 
ne-a fost demarajul în între
prinderi și instituții ? O să-mi 
spuneți că dezinformez < ‘ 
Electroputere și Combinatul 
exemple pozitive. Dar avem 
voie de exemple pozitive, 
unde să Ie luăm ?

Am considerat că această 
trebare. legată de modul 
care și-au desfășurat activita
tea organizațiile U.T.C. din în
treprinderile și instituțiile mu
nicipiului Craiova pentru apli
carea hotărîrilor Plenarei C.C. 
al U.T.C. cu privjre la organi-

dînd 
ca 

i ne- 
De
tn- 
în

zarea formelor de pregătire po- 
litico-ideologică nu ne este, de 
fapt, adresată nouă. Noi putem 
constata doir ce concepție stă 
la baza analizei întreprinse în 
acest domeniu de către comite
tul municipal și dacă această 
concepție, decisă să mistifice a- 
devărul, să acopere lipsurile 
reale, folosește la ceva. Pentru 
că cifrele și aprecierile poziti
ve ale comitetului municipal. în
sușite fără rezerve de primul 
secretar, nu au acoperirea dem
nă a faptelor în fața cărora să 
nu-ți roșească obrazul. Se con
fecționează exemple pozitive 
pentru că ele „trebuie să existe“ 
și atîta tot. Și mai departe ? Este 
greu de- crezut că în aceste con
diții treapta organizatorică a a- 
plicării lîotărîrii Plenarei C.C. 
al U.T.C. din octombrie 1969 va 
fi depășită curînd de către orga
nizațiile U.T.C. din întreprinde
rile și instituțiile municipiului 
Craiova, eă intențiile comite
tului municipal vor răzbate dm 
dosare si birouri și vor prinde 
vjață Dar pentru că întreba
rea a fost formulată și pentru 
că răsnunsui comportă o anali
ză amănunțită a ceea ce a ge
nerat-o. credem că. astăzi, este 
de datoria nlenarei Comitetului 
municipal Craiova al U.T.C. să 
o dezbată și să o elucideze.
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ÎNALTA CALIFICARE - 
IMPERATIV

<• ÎNTREBARE! '
< în ce domenii se face pregătirea în liceele de speciali- , 
<[ tate ? |RĂSPUNS: '/ La Liceul industrial de Petrol Cîmpina, pregătirea se face / în specialitățile r utilaj foraj extracție, exploatarea zăcămin- <’ telor de țiței și gaze.(' La Liceul industrial de Petrol Ploiești : prelucrarea țițeiu- (* lui, utilaje pentru rafinării.\ ÎNTREBARE:
J Care este durata diverselor forme de școlarizare ? (
C RĂSPUNS: .A ® Licee de specialitate : 5 ani.$ ® Școli profesionale 2—3 ani, iar după generalizarea învă-A țămîntului obligatoriu de 10 ani, 1—2 ani.
S • Școli de maiștri : 1 an.
S ÎNTREBARE:
J În ce fel se realizează „ucenicia la locul de muncă" ?

AL NOILOR TEHNOLOGII 4 ÎNTREBĂRI
— Care sînt principalii fac

tori, tovarășe ministru, care fac 
tot mai necesară munca califi
cată în industria petrolieră ?

— în primul rînd, munca cali
ficată se transformă în impe
rativ atunci cînd analizăm prin
cipalele direcții de dezvoltare 
ale industriei petrolului. Intro
ducerea procedeelor și tehnolo
giilor noi trebuie să beneficieze 
de un procent mult sporit de 
cadre cu o pregătire calificată. 
Astfel, în domeniul extracției 
țițeiului se vor perfecționa me
todele de exploatare a zăcămîn- 
tului prin aplicarea injecției ci
clice de abur, combustiei subte
rane sau injecției de apă vîscoa- 
să. Se va trece, totodată, la ex
ploatarea sondelor de mare a- 
dîncime. în domeniul prelucră
rii țițeiului vom plasa accentul 
pe valorificarea optimă a țițeiu
lui, pe adîncirea proceselor de 
prelucrare în scopul îmbunătă
țirii calității produselor. în 
ceea ce privește extracția ga
zului metan producția va atin- 
f-e valoarea de 22—24 miliarde 
n. anual. Este evidentă impor
tanța acestor sarcini pentru 
economia noastră, faptul că ele 
impun acordarea unei mari a- 
tenții asigurării acestor sectoa
re de activitate cu muncitori 
calificați, cadre cu pregătire 
medie și superioară de specia
litate.

In perioada 1971—1975 
ponderea muncitorilor ca
lificați va crește de la 
83,30 la sută la 85 Ia sută, 
urmare directă a creșterii 
gradului de complexitate 
a muncii prestate, gene
rată de introducerea teh
nicii noi, a mecanizării 
complexe și automatizării 
proceselor de producție. 
Numărul cadrelor cu pre
gătire medie de speciali
tate, în structura salaria- 
ților, va crește cu circa 
0,6 Ia sută, în primul rînd 
prin creșterea ponderii 
maiștrilor. Se acordă o 
mare atenție pregătirii 
subinginerilor care vor a- 
sigura o asistență tehnică 
competentă în conducerea 
proceselor tehnologice ce 
se desfășoară în instalații 
și a activității din șantie
re. în același timp, crește
rea sistematică a numă
rului de subingineri va 
permite utilizarea în mai 
mare măsură a inginerilor 
în munca de concepție. 
Industria de petrol este

ELEVII AU ASIGURAT
GRATUIT:

• transportul Ia plecarea și întoarcerea din vacanță.
• cazarea și masa în internatele și cantinele școlilor.
• echipament, rechizite, manuale.
• obiecte de igienă personală.
• asistență medicală.

O BATE LA UȘA
Apariția paginii săptămî- 

nale „Profesiunea ta" a de
terminat în rîndul cititorilor 
un curent invers ; spre re
dacție se îndreaptă zi de zi 
numeroase scrisori. Ni se pun 
întrebări în legătură cu opor
tunitatea unor opțiuni, ni se 
încredințează planuri de 
viitor dar și mărturisiri des
pre lipsa unor astfel de 
planuri, sîntem rugați sa ne 
spunem părerea în legătură 
cu dificultatea unei alegeri 
sau cu pozițiile contradictorii 
ale membrilor familiei cu 
privire la drumul de viitor 
al respectivului corespon
dent. Unii sînt clarificați, 
alții se îndoiesc de ei și de 
cei din jur, unii sînt entu
ziaști, alții sceptici, unii vor 
să-și construiască viața te
meinic, alții încearcă să 
zboare cu aripi de șindrilă, 
unii manifestă o apreciere 
realistă a drumului care-i 
așteaptă cu bucurii, dar și 
cu greutăți, alții își imagi
nează viitorul lor profesio
nal ca pe o veșnică plim
bare pe un bulevard asfaltat 
într-o dimineață însorită de 
primăvară. Dar fără deose
bire de poziția adoptată și 
de nivelul de înțelegere pe 
care-1 reflectă, toate scriso
rile sînt în fond fragmente 
autentice ale unei intense și 
constructive căutări colecti
ve care însumează într-un 
cor vast de voci proaspete 
aceeași întrebare pusă vieții 
care bate la ușă, strigată cu 
pasiune sau șoptită cu an
xietate : cum mă voi reali
za? pe ce cale voi apuca în 
viață ?

Am socotit necesar să răs
pundem întrebărilor ce ni 
se pun și iată cum s-a năs
cut rubrica de coresponden
ță „Viața bate la ușă" pe 
care o veți găsi în această 
pagină în fiecare săptămînă 
și căreia vă rugăm să-i adre
sați scrisorile voastre.

I
gata să primească un nu
măr de încă 7 000 de mun
citori pentru diferitele sale 
ramuri și subramuri de 
activități. In perioada 
1971—1975 numărul mun
citorilor calificați va tre
bui să sporească cu peste 
11 000.

— Firește că pentru a răs-, 
punde acestor cerințe, diferi
tele forme de calificare urmă
resc asigurarea necesarului de 
personal.

Care sînt, în consecință, sur
sele de muncitori calificați de 
care dispuneți ?

Convorbire cu ing. NICOLAE TOADER,
ministrul petrolului

— Calificarea muncitorilor se 
face prin școli profesionale și 
ucenicie la locul de muncă. 
Pentru meseriile de complexi
tate mai redusă vom continua 
pregătirea muncitorilor nece
sari prin cursuri de scurtă du
rată organizate în întreprin
deri.

în cadrul Ministerului Petro
lului s-a introdus încă din 
anul precedent sistemul de re
crutare teritorială a candidați- 
lor, organizîndu-se centre de 
examen în toate localitățile din 
apropierea întreprinderilor.
Astfel, pentru rafinăria Pitești, 
care a intrat parțial în func
țiune în toamna anului 1969, au 
fost pregătite cadre din acea 
zonă încă din anul 1966. Pen
tru rafinăria din județul Con
stanța, care urmează a fi dată 
în funcțiune în anii cincinalu
lui, a început cu anul trecut 
școlarizarea unor tineri din ju
dețul respectiv.

— Care este rețeaua proprie 
de școli de care dispune Mi
nisterul Petrolului ?

— Rețeaua noastră proprie de 
învățămînt cuprinde 8 grupuri 
școlare, în cadrul fiecărui grup 
școlar funcționînd o școală pro
fesională, curs de zi și seral, 
școli de maiștri și de speciali
zare postliceală (învățămînt de 
zi și seral). Admiterea în aceste 
școli se face diferențiat, în func
ție de fiecare tip de școală.

Se observă un mai mare a- 
flux de candidați pentru me
seriile de lăcătuș mecanic pentru 
foraj, extracție, electromecanici 
pentru aparate de măsură și au
tomatizare, operatori pentru pre
lucrarea țițeiului. Este de neex
plicat numărul mic de candidați

RODICA M. — Ploiești — elevă 
clasa a Xl-a : Aș dori să devin 
educatoare, dar fratele meu mal 
mare, Paul, inginer electronist, 
se opune afirmînd că pot realiza 
mult mal mult și că pentru atîta 
lucru nu merită să fac liceul. 
Din punctul său de vedere, me
seria pe care doresc eu să o îm
brățișez se află plasată foarte jos 
în ierarhia profesiunilor. Vă rog 
să mă ajutați să găsesc argumen
te pentru a-i combate opinia de
oarece n-aș vrea să mă cert cu 
el, ceea ce altfel se va întîmpla 
precis, deoarece eu nu-mi voi 
schimba în nici un caz hotărîrea.

Dragă Rodica, în ceea ce mă 
privește, nu cunosc decît o sin
gură metodă de clasificare a pro
fesiunilor : bine făcute și prost 
făcute.

Te-aș ruga să-l întrebi pe Paul 
dacă-i este cunoscut vreun in
strument de măsură cu ajutorul 
căruia să rezolve următoarea pro
blemă : văpaia dorinței de a ști. 
aprinsă în ochii unui copil, va
lorează mai mult sau mai puțin 
decît o hidrocentrală ? Dacă ase
menea instrument există, comu
nică-mi numele lui.

DUM. DUM. — Loco : Pseudo
nimul m-a făcut circuit de sus 
pînă jos, tremur de curiozitate 
să aflu ce se ascunde în spatele 
misterioasei formule; cît despre 
planul cu orchestra de ghitare e- 
lectronlce, mi se pare atît de for
midabil îneît dacă nu mă omoa
ră pseudonimul sau curiozitatea, 
o să mor precis de invidie că nu 
mi-a vent mie ideea mal întîi. 
Dar e simplu de tot, amice : ne 
strîngem cinci colegi de a IX-a, 
smulgem ghitarele din cui punînd 
în locul lor cartea, și astfel s-a 
născut orchestra „Ring" Șl apoi 
să te țll viață : concerte, festiva
luri, aplauze, premii, turnee, cu
plete, cîntece, dansuri — cum 
spunea un autor mai vechi. Cer
bul de aur paște liniștit în ogra
da noastră pelicanul de argint 
ciugulește din palmă șl în timpul 
ăsta proștii de pe băncile școlii 
își scot sufletul cu tot felul de 
chestii...

Păcat că am uitat un amănunt : 
pentru profesiunea de instrumen
tist îți trebuie calificarea de in
strumentist, aceasta se obține vai! 
tot într-o școală și la rîndul ei 
această școală pare a nu-șl des
chide poarta decît celor ce pot 
rosti formula magică : „absolvent 
de liceu". In fața celorlalți ea 

pentru meseria sondor-foraj- 
extracție. Cred că nu se cu
nosc atribuțiile ce revin acestui 
sector de muncă deosebit de in
teresant, foarte strîns legat de 
introducerea noului în industria 
noastră. O dovadă a rolului, a 
prețuirii ce se acordă acestor 
profesii o constituie, de pildă, și 
faptul că multe echipe de son- 
dori-foraj-extracție asigură a- 
sistența tehnică la instalațiile 
apreciate pe care le ridicăm în 
străinătate. Pe plan mondial, 
deci, nu numai că profesia de 
sondor e bine apreciată, dar se 
recunoaște că specialistul pre
gătit în școlile noastre capătă o 

bună calificare. De aici decur
ge necesitatea de a-i îndruma 
mai mult pe tineri spre o ase
menea muncă.

— Referindu-ne la cei califi
cați pînă în prezent, ați putea 
să ne dați date privind dina
mica acestei calificări ?

— Numai școlile profesionale 
ne-au dat din 1966 și pînă în 
prezent 8 500 de muncitori ca
lificați. Pe parcursul anului 
1968 numărul celor calificați 
prin cursuri de scurtă durată 
a depășit cifra de 1 300. Referin
du-ne la aceeași perioadă, șco
lile tehnice de maiștri și de 
Specializare postliceală ne-au 
dat 1 900 și, respectiv, 1 200 de 
absolvenți. Astfel, numărul mun
citorilor calificați a crescut cu 
6 la sută. Dacă în 1967 posturile 
de maiștri erau acoperite în pro
porție de numai 62 la sută ne

Ploiești (Bd. Petrolului, 59).
Cîmpina (str. Griviței, 91).
Teleajen (Colonia rafinăriei Teleajen).
Mediaș (str. Andrei Șaguna, 12).
Moreni (str. V. I. Lenin, 46).
Tîrgoviște (Bd. Castanilor, 70). 
Moinești (str. căpit. Zăgănescu, 2). 
Pitești (str. Cimitirului, 10).

i

• operator de extracție,
• operator de extracție, transportul 

și tratarea țițeiului și gazelor,
• operator distribuitor produse petro

liere,
• sondori foraj extracție,
• lăcătuș mecanic pentru foraj extrac

ție,
• lăcătuș mecanic pentru rafinării.

Foto: O. PLEC AN

preferă să rămână o... poartă 
nouă. Dragă Dum-Dum, nu știu 
exact câți ani al, dar ce bine ți-ar 
prinde un stagiu într-un incuba
tor...

M. ROȘIANU — elev clasa a 
IX-a a școlii generale — Cluj : 
Dumneata ne scrii că ești fiu 
și nepot de intelectuali cu studii 
superioare șl că, neizbutind să 
intri la liceu te întrebi cu păre
re de rău dacă vel mal putea 
deveni un intelectual : „Datorită 
neputinței mele, șirul intelectual 
din familia mea se curmă". Deoa
rece ml se pare a fi înțeles că 
legi în mod necesar „intelectua
litatea" de studiile superioare, 
îngăduie-ml o confesiune. Cu
noșteam acum vreo 30 de ani un 
inginer de mine cu diplomă au
tentică, funcționar superior la o 
societate minieră. Cred că ultima 
carte pe care o răsfolse fusese 
un curs cerut de facultate, citea 
un singur ziar (Tempo, 4 pagini 
format mic), nu-1 interesa nici 
teatrul, nici muzica, nici sportul. 
Iama șl vara, primăvara și toam- 

putem mîndri că astăzi aceste 
posturi sînt 100 o/0 acoperite. Dar 
cerințe se ivesc continuu.

— Numărul și complexitatea 
obiectivelor ce sînt date în 
funcțiune impresionează. Sîn- 
tem siguri, tinerii sînt intere
sați către ce obiective concre
te vor fi solicitați pentru anii 
următori.

— In perioada 1971— 
1975 este prevăzută racor
darea la economia națio
nală a noii rafinării de la 
Constanța, a instalațiilor 
afectate etapei a Il-a de 
lucru a rafinăriei Pitești, 
dezvoltarea capacităților 
de producție existente de 
la rafinăriile Brazi și Te
leajen, darea în exploa
tare a unor noi stații de 
tratare și uscare a gaze
lor, punerea în funcțiune 
a unor stații moderne de 
forță compresoare și ex
tinderea rețelelor actuale 
de transport de gaz prin 
legarea cîmpurilor gazei- 
fere Ia magistralele de 
transport. în paralel, se 
va dezvolta simțitor re
țeaua de distribuire a 
produselor petroliere ca 
urmare a dezvoltării tu
rismului intern și inter
național. Există, așadar, 
după cum pot să constate 
și cititorii dv. largi po
sibilități de afirmare pro
fesională pentru tineri în 
acest sector dinamic al 
economiei naționale.

ADRIAN BARBU

Fabrica de confecții și tricotaje „București" Sectorul VII — lenjerie bărbătească

de ALEXANDRU SEN
na își petrecea timpul jucînd ne- 
sfîrșite partide de cărți, între
rupte de vreun chef, prelungit de 
sîmbătă seara pînă luni diminea
ța. încolo, om de treabă și băiat 
de viață, spunea că și-a bătut 
destul capul cu cartea în faculta
te ca să aibă acum „dreptul să 
trăiască".

Am cunoscut, de asemenea în 
acei ani, un meseriaș pălărier 
care poseda un simplu certificat 
de „4 clase primare" Vorbea trei 
limbi străine și citea curent în 
două dintre ele. Ziare și cărți Ur
mărea, de asemenea, zilnic trei 
ziare românești și, săptămînal. re
vista de informație generală, nu-i 
erau străine poeziile lui Tudor 
Arghezi și avea o părere proprie 
argumentată despre toate proble
mele curente și se ducea destul 
de des la teatru.

Și acum, o întrebare : care din 
doi ți se pare mai intelectual ? 
Te rog să-mi răspunzi negreșit.

N. B. — Faptele relatate sînt

Profilate în orizont, sondele 
rețin totdeauna atenția. Șl 
involuntar gândul ți se în
dreaptă spre cel care muncesc, 
acolo Ia baza turlei argintii, 
spre sondori, spre petroliști. O 
meserie grea, o meserie cu tra
diții din cele mal bogate, o 
meserie care Impune respect.

autentice : inginerul ml-era ve-> 
cin și-mi aducea de la biblioteca 
instituției cărți pe care nu se® 
ostenea niciodată să le răsfoias
că. Pe meseriaș l-am cunoscut a 
ceva mal bine : era tatăl meu.

MIRCEA FR. — Clasa a X-a, 
București : înainte de a fi primit ■ 
în școala de aviație, vei efectua 
pe lângă examenul medical și 
unul psihologic. de laborator, 
care te va ajuta să-ți cunoști ap
titudinile pentru meseria dorită.

PETRE V. MIHAI — elev an 
II Școala prof.-București: Scri
soarea dumitale ml-a făcut o plă
cere deosebită și-ți înțeleg do
rința; mulțl tineri doresc să de
vină inventatori și descoperitori, 
In știință șl tehnică, amândouă 
funcțiile sînt necesare. Insă în 
ceea ce privește cunoașterea de 
sine, lucrurile se schimbă : este 

descoperi, 
să

foarte necesar să te 
dar foafte periculos 
ventezl. Mai scrie-ne.

Celorlalți, răspunsuri 
nea primirii scrisorilor.

te in-

în ordl-

e Școala profesională acordă absolvenților categoria a III-a de salarizare.• Liceul industrial acoperă necesarul de cadre cu studii medii de specialitate.• Cursurile de calificare sînt de două feluri :— gradul I! conferă muncitorilor necalificațî încadrarea în primele categorii de salarizare.— gradul II i permite muncitorilor calificați obținerea unui grad de calificare imediat superior.

industria ușoară pe primul 
= LOC ÎN IERARHIA PROFESIILOR 
î PENTRU FETE
® în combinatul nostru, foar-■ te cunoscut — și, îmi îngădui să spun, cu modestia cuvenită,■ apreciat pentru produsele sale, 
B atît în țară cît și peste hota- 
B re — și-au dat întîlnire în gcefe mai felurite profesii, miide fete și femei, ele formînd 95 la sută din efectivul de 19 ®mii de salariați ai combinatu- Hlui. N-am la îndemînă cifrele jg pe plan mondial, dar cu ocazia g unor contacte cu industrii ușoare ale altor țări, am putut con-

stata că situația este aceeași■ și pe plan internațional. In-■ dustria ușoară, profesiile ei sînt dominate de femei.Trebuie să înțelegem că nu este vorba de o discriminare pentru a aborda anumite profesii. Nu despre aceasta este vorba; femeia are capacitatea să se dedice oricărei profesii, la noi ea are și acces la oricare dintre profesii. Dar niciodată n-o să ne putem imagina un combinat metalurgic, ori siderurgic, ori cu profil mecanic decît dominat de bărbați.Industria ușoară nu oferă■ profesii ușoare, ci profesii— structurate pe calitățile fizice, “ spirituale și afective ale fe-■ meii. Profesiile cu acest profil— se fac cu meșteșug, dar și cu " artă. Meseriile cer o mînă în-■ demînatică, rapidă, plus un _ pronunțat simț estetic, o apti- " tudine pentru frumos, simțul 
B modei, al culorii. E nor- _ mal, deci, să pledăm ca pei- “ sajul unor întreprinderi ale■ industriei ușoare să fie domi-

■

RĂSPUNS:Ucenicia la locul de muncă conferă aceeași calificare ca și școala profesională. Ucenicii sînt recrutați de întreprinderi din absolvenții școlii generale fiind supuși unui examen de admitere în cadrul unei școli profesionale. Se pune accentul pe pregătirea practică ce se face în întreprinderea care a selecționat și încheiat un contract cu elevul. 2—3 luni pe an se apelează la scoaterea din producție, în vederea pregătirii teoretice într-o școală profesionlă.ÎNTREBARE:
Ce categorie de salarizare conferă fiecare formă de cali

ficare ?RĂSPUNS:

MARIA LUCACI, 
inginer șef al Combinatului 
de confecții și tricotaje — 

București

nat de femei, să le lăsăm și să le chemăm pe ele să-și facă aici meserii, să le-o cerem să o facă bine. Spun lucrul acesta, întrucît îmbrăcămintea, făcînd parte integrantă — și o parte extrem de însemnată din viața omului — constituie obiectul unor preocupări Se înaltă calificare, cu bariere extrem de severe. Pe plan internațional s-a ajuns la ora 

actuală, ca în profesiile acestei ramuri, selecția să se facă pe criterii științifice. în ramura textilelor, tricotajelor și confecțiilor, selecția profesională se face pe baza unor teste. Este vorba de teste cu probe teoretice și practice ca- re-și propun să determine îndemînarea, simțul estetic, înclinația pentru îmbinarea culorilor, capacitatea creativă în meseria respectivă. Spre-'o asemenea soluție riguroasă trebuie să tindem și să c a- plicăm și noi într-un viitor a- propiat.Combinatul nostru, ca de altfel, toate întreprinderile a- parținînd industriei ușoare, constituie acea poartă deschisă permanent pentru a absorbi un mare număr din categoria tinerelor fete aflate la vîrsta alegerii profesiei. în combinat își pot face intrarea încă de la absolvirea clasei a VIII-a. Mai exact, la școala profesională a combinatului, care pregătește muncitoarele calificate. Dar nu aceasta este unica modalitate de calificare pentru meseriile combinatului. Salariatele noastre beneficiază de posibilitatea abordării tuturor treptelor de calificare. Ele sînt și pot deveni maiștri, tehnicieni, creatori de modele, ingineri. Spațiul nu-mi îngăduie să exemplific aici cîte din salariatele noastre au parcurs, în fabrică fiind, drumul de la muncitoare confecționere la cele de maiștri, tehnicieni, creatori de modele și chiar ingineri. Drumul acesta ține mai ales de interesul față de profesie, de aptitudini. Altminteri, condițiile sînt la înd'emîna tuturor. Co.m- 

binatul are cursuri de calificare pentru acele fete și femei care vin să se angajeze, după vîrsta de 18 ani, fără a fi trecut prin școala profesională. Există, apoi, cursurile de specializare. Liceul „Tudor Vla- dimirescu", aflat în apropierea combinatului, și-a organizat cursurile serale în ture, incit cele care vor, pot urma liceul indiferent de schimbul în care lucrează. Mai există și o școală de maiștri : de un an, în cazul scoaterii din producție; de doi ani, pentru cei care lucrează concomitent în producție. Aș mai adăuga că salariatele noastre nu lucrează numai în profesia de bază — 

confecționere. Ele sînt creatoare, modeliere, chimiste, tehnologi, controlori de calitate. Avem chiar și un sector de calculatoare electronice în care sînt cuprinse femei ma- tematiciene. Combinatul este înzestrat cu aparatură modernă și se află într-un continuu proces de modernizare. în general, la mînuirea aparaturii și mașinilor noi, de înaltă tehnicitate, la aplicarea noilor procese tehnologice, sînt preferate tinerele, chiar proaspete absolvente ale școlii profesionale. Aceasta pentru bunul motiv că ele sînt mult mai mobile, mai receptive la abordarea unor procese de producție noi, mult mai rapide pentru a se obișnui cu noile mașini. Chiar la stația pilot a combinatului, acolo unde se experimentează noile procese tehnologice și aparatura nouă, sînt preferate tinerele salariate. Am remarcat lucrul a- cesta pentru a sublinia că cele care-șf încep activitatea în combinat sînt prețuite așa cum se cuvine încă de la debut, atunci cînd dovedesc dragoste și aptitudine față de profesie, o bună pregătire și un mare interes pentru practicarea ei la nivelul dezvoltării actuale a industriei confecțiilor, chiar dacă experiența și rodajul le lipsesc.în sfîrșit, pentru a se convinge de adevărul acestor lucruri, de faptul că aici, în industria confecțiilor și tricotajelor, a bunului gust sînt preferate femeile, o descindere la fața locului nu strică. Noi sîntem bucuroși de oaspeți.
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Casa de cultură a tineretu
lui și studenților din Iași este, 
în felul ei, unică în țară, fă- 
cînd prima dată joncțiune 
între tineretul de toate cate
goriile și cel universitar. De 
altfel diferențierea, într-un 
oraș cum este lașul, nici nu-și 
avea rostul și, probabil nu-și 
are rostul nicăieri din mo
ment ce tinerețea, indiferent 
de mediu, este primul a- 
panai al încetării de cultură. 
Dar Iașii nu experimentează 
acest mod de a aduna în ace
leași săli studenți și munci
tori, intelectuali și funcțio
nari. Acest oraș are tradiția 
culturii desfășurată amplu în 
mase și o susține lăudabil și 
cu acest prilej, și la acest 
mod. In primtd rînd impresio
nează posibilitățile multiple 
de care dispune această casă 
de cultură care se intitulează 
încă de pe frontispiciu Casa 
tineretului. Acest lăcaș devine 
astfel, de la început, acel loc 
„curat și luminat" unde vîrstă 
tinereții urcă ceva mai sus de 
identitățile civile. Citeam în- 
tr-o revistă despre o casă de' 
cultură franceză cu numele 
lui Malraux care face în prin-1 
cipal un oficiu de agrement 
în acest secol excesiv tehnic. 
In discuția cu metodistul 
principal al Casei de cultură 
a tineretului și studenților din 
Iași, Liviu Porach, am pornit 
tocmai de la acest aspect: cit 
se mizează pe motivul agre
mentului la această instituție 
yi cît este conjugat acest mo
tiv cu preocuparea pentru in
strucție și educație a tinere
tului.

Răspunsul pe care l-am pri
mit a fost, de bunăseamă, cel 
așteptat, întrucît casa de 
cultură de la Iași folosește 
mijloacele agrementului în 
scopuri instructiv - educative. 
Am primit In felul acesta ar
gumentul de necontrazis al in
teligenței ca metodă și în a- 
celași timp ca sursă de mii-

O diverși 

ficare 

amplă a 

activită

ților

loace pentru diversificarea 
amplă a activităților în toate 
sectoarele casei. In planifica
rea casei de cultură de la 
Iași am întîlnit cicluri de pro
bleme cu caracter generaliza
tor : „Congresul al X-lea al 
P.C.R., focar de năzuințe și 
împliniri ale idealurilor po
porului", „Tinerețe și idea
luri contemporane", „Tribuna 
opiniilor personale" etc.

„Ne-am gîndit bunăoară, 
îmi mărturisea tovarășul Liviu 
Porach, ca această „tribună a 
opiniilor personale" să coboa
re de fapt „tribuna", fiind 
accesibilă fiecărui tînăr ce 
caută răspuns la o întrebare. 
Răspunsul său va naște între
bările, noi răspunsuri. Pentru 
ordonarea acțiunii invităm de 
fiecare dată personalități ce 
stăpînesc problema discutată"

Adăugăm mai departe noi 
că în acest fel formula „Ce 
ne putem întreba, la ce pu
tem răspunde", care sublinia
ză întregul ciclu, este cheia 
participării la dezbaterea unor 
probleme ce preocupă arză
tor tineretul. în măsura în 
care va fi asigurată si calita
tea acțiunilor vor fi găsite si 
răspunsurile cele mai clare la 
întrebări I Tineretul ieșean se 
întreabă, după cite am des
prins dintr-o succintă anche
tă, despre tinerețea valorilor 
Si valoarea tinereții, crearea 
valorilor culturii, filozofia va
lorilor, cunoașterea valorilor, 
sentimente și gust estetic, 
despre simbolica creației, po
sibilitate și realitate, autoafir
mare; libertate și, în sfîrșit, 
despre însăși necesitatea co
municării.

Sini toate aceste „teme" 
tot atîtea argumente despre 
inteligenta unui tineret înse
tat de cunoaștere.

S-nu făcut și primii pași că
tre argumentarea acestei ..in
teligențe" masată deocamdată 
într-un program de acțiuni 
viitoare.

La Casa tineretului și stu
denților din Iași funcționează 
marțea „Clubul dezbaterile- 
politice" și este în curs de 
perfectare formula unei ca
fenele literare, care să nu 
folosească din Bar-student- 
clubul existent decît spațiul. 
Ambele mijloace, insolite, își 
propun largi posibilități nu 
numai de discuție dar și de 
documentare prin materiale 
informative românești și 
străine.

ION MURGEANU

DESPRE AEIEXIlllllllEA
EXPRESIEI EIGURAEIVE

CRONICA

PLASTICĂ

CE NE FACEM FETE ?
CE NE FACEM BĂIEȚI?

• ION șfrȘALA vădește la prima sa expoziție personală (Ateneul tineretului), calități care îl impun atenției publicului și-n egală măsură examenului critic. Grafica sa, în general de dimensiuni reduse, conține o autentică vibrație lirică, o delicatețe de miniaturist, ce-și țese „subiectul" dintr-o infinitate de linii fragile, și pete transparente; mai relevă implicit o înclinație către șlefuirea migăloasă a detaliului, către o anume acuratețe a exprimării plas-- tice. Atras de sugestia poetică a ritmurilor nattfrii, tî- nărul artist le cultivă și le exploatează nu în direcția esențializării, (nu numai grafice ci și ideistice) implicit a abstractizării lor, ci a îmbinărilor verosimile, limpezi. De aceea, o „acvatică" va evoca fără echivoc lumea stranie, ondulatorie a mediului marin sau o „aviatică", tentația zborurilor, sugerate de detaliile de construcție a unor aparate insolite. Ion Sușală nu ni se impune ca un spirit interogativ, analitic, și nici obsedat de ambiția sintezelor, ci mai degrabă, ca unul discriptic, preocupat de frumusețea și expresivitatea detaliului în sine, ceea ce face ca imaginile sale să poată fi asociate unor efigii, sau vignete. Poate că tocmai de aceea ciclul „Lumea" care se vrea mai „filozofic" este și mai puțin convingător, totul re- ducîndu-se în fond, la o variație a unei poante grafice care l-a reținut mai îndelung pe autor.• Pictura CORNELIEI DEDU, nu lipsită de anumite cunoștințe tehnice, ilustrează exact conceptul de pictură epigonică. Artista creează o serie de peisaje, de compoziții, de portrete și naturi moarte dar nici

Cînd invitațiile altor instituții lipsesc, singura distracție pentru mulți tineri buzoieni e această co
fetărie Foto: C. CIOBOATĂ

(Urmare din pag. I)

Thaliei. într-un asemenea cli
mat, optimismul organizatorilor 
și al tinerilor interpreți este 
justificat : se află în lucru pie
sa „Kathleen" și spectacolul 
coupă „Cuiul lui Pepelea" cu 
care Teatrul popular din Buzău 
intenționează să participe la 
cea de-a Il-a ediție a Bienalei 
de teatru amatori.

BENEFICIAR 

Șl PARTICIPANT
Sînt oare tinerii numai .niște 

simpli beneficiari ai activități
lor culturale desfășurate în 
Buzău, sau sînt chiar partici- 
panți activi la viața culturală 
a orașului ? Iată o întrebare 
la care am căutat să ne oferim 
un răspuns cît mai exact. Se 
poate spune că există preocu
pare constantă din partea or
ganizațiilor U.T.C., în speță a 
Comitetului municipal, de a va
lorifica potențialul intelectual 
și organizatoric al tinerilor. A- 
nul trecut s-au organizat două 
mese rotunde cu studenții bu
zoieni unde s-a discutat ce. anu
me acțiuni ar dori aceștia să 
se organizeze pentru ei și cum, 
mai ales, ei înșiși să participe 
la viața culturală a orașului, 
pe timpul vacanței.

Efectele unor asemenea ini
țiative nu au întîrziat să se 
facă simțite și mulți dintre stu
denții din municipiu au devenit 
animatori ai acțiunilor cultu
rale de aici i Zăinescu Niculina 
(Institutul de teatru București), 
Tudor Maniu (Politehnică Bucu
rești), Boancă Eliza (Facultatea 
de literatură și limbă română 
București). Mioara Sîrbu (Con
servatorul C. Porumbescu). O 
instituție în care spiritul de 
inițiativă al tineretului se ma
nifestă din plin este și Clubul 
tineretului. Aflat sub patrona
rea Comitetului municipal 
U.T.C. el este unul din acele 
locuri destinate petrecerii tim
pului în mod plăcut și mai ales 
util. E adevărat că încăperea 
care poartă această firmă nu 
este prea încăpătoare, dar, 
chiar în aceste condiții, activi
tățile ce s-ar putea întreprin
de aici ar putea atrage tinerii, 

unul dintre acestea nu reprezintă într-un anumit sens, rodul unor observații directe, implicit a unor opțiuni dobîndite prin expe
riență și printr-un efort personal. Este probabil ca artista să fie lucrat „după natură" dar acest fapt nu transpare, realitatea este încătușată de optica unor prototipuri, în fond a unor scheme învățate. Multe din naturile sale moarte, din peisajele de iarnă sau din scenele cu curți interioare ne amintesc de subiecte prea des abordate, aproape sleite de pictura interbelică și ceea ce ne uimește la un tînăr artist e faptul că dincolo de aderarea pro- priu-zisă la schemă preia și sentimentalismul acestora, ușoara lor dulcegărie și care în fond, mărturisește o lipsă de aderență la modernitate, la contemporaneitate, în sensul cel mai bun al cuvîntului, o lipsă de amplitudine și respirație mai largă. Tehnica este „adecvată" „viziunii", fără urmele unor căutări personale și desigur acest lucru ne nemulțumește mai mult decît dacă ne-am fi aflat în fața unor inadecvări formale, dar care mărturiseau pentru moment, imposibilitatea de a traduce un conținut original, propriu, aflat într-un proces de cristalizare. Din expoziție am reținut acel tip de lucrări ilustrat de „Vase paralele" sau „Antichități", unde observația artistei este mai evidentă, unde există eforturi (timide) de interpretare a ceea ce i se propune cîm- pului vizual pe linia cărora ar putea merge, a- dîncind faptele conform structurii sale. (Sala Kalin- deru).• Pictura MĂRIEI PÂNDELE este străbătută de un

răpindu-1 străzii sau cafenele
lor. Existența unor materiale 
(șah, remy, biliard, masă de 
tenis) ar putea facilita o activi
tate de club agreabilă, combina 
muzicală ar putea fi folpsită 
mai bine pentru inițierea unor 
cicluri de audiții muzicale, care 
să îmbogățească cunoștințele 
tinerilor. Tovarășul Androne 
Constantin, secretar cu propa
ganda al comitetului municipal 
U.T.C. ne relata că s-au luat 
măsuri, în ultima lună, pentru 
îndreptarea situației i a fost 
constituit un consiliu de condu
cere al clubului, format din se
cretari și membri ai comisiilor 
culturale ale organizațiilor 
U.T.C. de pe raza municipiului. 
In felul acesta activitățile de TINERETUL IN VIATACULTURALĂ A BUZĂULUI
aici nu vor mai fi formale ! 
tinerii le vor organiza, avînd 
ajutorul metodiștilor de la Casa 
de cultură. Că în felul acesta 
activitatea clubului va prinde 
viață, că tinerii vor avea senti
mentul că este un club unde ei 
își pot satisface dorințele, o 
dovedește întîmplarea de acum 
două seri i un grup de tineri 
cu mandoline de Ia Fabrica de 
zahăr, au venit la club. O „mo
bilizare" rapidă, și au dat un 
mic spectacol... Atmosfera din 
seara aceea nu a mai avut rigi
ditatea și crisparea unei seri 
cu exces de organizare. A fost 
o seară în care tinerii s-au 
simțit bine, într-o atmosferă de 
intimitate.

AUREL VLAD — „N. Bălcescu"

de 
evi-

anume spirit folcloric, o anumită rusticitate, dente poate mai puțin în motive ca atare, cît în propensiunea pentru spectacolul anotimpurilor, în culoarea bogată, fastuoasă, poate prea violetă uneori (acuzat expresionistă), a- plicată în suprafețe mari decorative, în sensul unei simplificări si stilizări propiată de cea a textilelor populare. Evident, artista caută o pictură a pastei, poate puțin cam greoaie în suculența sa, în granulația aspră a „structurilor" mai propice unor alte preocupări plastice, unor alte viziuni. Maria Pândele își dozează cu discreție efuziu-

DE CE ATlTA PLICTISEA

LĂ SÎMBĂTĂ "SEARA ?

Toate inițiativele despre care 
* am vorbit sînt, evident, poziti

ve. Numărul lor este de aseme
nea un indiciu al preocupării 
constante a comitetului muni
cipal U.T.C. și a Comitetului 
municipal pentru cultură și artă 
de a le asigura o frecvență cît 
mai mare. Autorii acestor rîn
duri, considerîndu-se pentru o 
seară buzoieni, s-au trezit însă 
sîmbătă 17 ianuarie, orele 19 
în fața imposibilității de a-și 
organiza un program care să le 

permită a-și petrece agreabil 
cele cîteva ore libere. E drept 
la orele 16 în sala Bălcescu 
avusese loc o manifestare de 
amploare consacrată sărbători
rii a 120 de ani de la nașterea 
lui Mihai Eminescu. Trecem 
peste faptul că ora nu ni s-a 
părut a fi chiar cea mai (potrivi
tă... Dar după aceea ? Singurul 
loc unde ar fi existat o posibi
litate de a petrece într-un fel 
sau altul timpul liber ar fi fost 
clubul tineretului Dar acesta 
era... închis. Mai precis, scu
fundat în întuneric. O simplă 
pană de lumină anulase orice 
activitate...

Dar oare este suficientă la 
Ruzău activitatea acestui club, 
în actualele sale forme organi
zatorice ?

Pentru ce preferă tinerii de 
aici ca seara să frecventeze 

nile lirice și de aceea lucrările sale nu ne par sentimentale deși sînt calde, optimiste, firești, fiind încă capabile să rețină spiritul contemporan. (Galeriile de Artă din B-dul Magheru nr. 20).• în aceleași galerii mai expune și AUREL VLAD, elev al lui Francisc Șirato o pictură lirică amintind într-un fel de tradiția picturii moldave. Pictorul, matur artisticește, stăpî- nind, perfect, adecvat, tainele meșteșugului, evident fără ostentație, aproape ascuns privitorului tocmai prin senzația de ușurătate, de lejeritate cu care se exprimă, realizează lucrări deosebite, solid arhitectu- rate, în care vibrațiile obținute "prin pensulație nu distrug soliditatea formelor, soliditate subliniată permanent în schema compozițională. de linii de forță fundamentale, subliniind implicit și o ritmică, o dinamică internă a tabloului. Artistul ne apare în peisajele, în portretele și naturile sale moarte ca un subtil și delicat armonist, preocupat de plasticizarea uleiului devenit pe alocuri fluid și transparent ca o culoare de apă, dar în egală măsură atent la semnificația imaginii adînc gîn- dită și elaborată, la atmosfera pe care o degajă și care ivitor un motiv de seducție și prima treaptă de la care pășește la înțelegerea picturii sale.
„ A " I J • rea clubului suporterilor națio- reprezmță pentru pri Ana]eț foroal, reportaj dat și 
Un motiv O0 SOdUCtlO conțin cnArM TTr»r»T»«5 Ir» nln_

C. R. CONSTANTINESCU

cofetăria „Macul roșu", aflată 
într-un local destul de insalu
bru și unde deservirea nu ex
celează ? Instantaneu] fotore
porterului nostru este, credem, 
destul de convingător. După 
cum ne-a spus tînăru] Nica 
Vasile. care vorbea liniștit la 
o masă alături de alți prieteni, 
„acesta este singurul loc unde 
se poate întîlni cu colegii săi". 
Căci în ce alt loc s-ar putea ei 
duce din moment ce sîmbătă 
seara în Buzău nu există nici 
măcar o sală de dans destinată 
tineretului ? „E o dorință mai 
veche a noastră — ne-a spus 
tovarășul Androne, secretarul 
cu propaganda la comitetul 
municipal U.T.C. — de a avea 
o sală de spectacole corespun

zătoare. Ne desfășurăm încă 
activitatea în condiții destul de 
grele și absența mijloacelor 
materiale nu face decît să ne 
împiedice în organizarea unor 
acțiuni care să atragă tinere
tul". Situația este reală Comi
tetul municipal U.T.C. are o 
orchestră de muzică ușoară 
care nu are nici măcar unde 
repeta, pentru a nu mai vorbi 
de o sală unde să concerteze. 
Ar trebui, credem, găsită, în 
fine, o soluție satisfăcătoare în 
acest sens, pînă la terminarea 
construcției edificiului viitoa
rei Case de cultură. Că tinere
tul din Buzău nu este prea 
mulțumit de activitățile distrac
tive organizate pentru ei ne-a 
mărturisit chiar tovarășul Ursu 
Dumitru, președintele Comite
tului municipal pentru cultură 
și artă. Efectiv dînsul coordo

profesionalizare, de 
Arătam și lipsurile, 
subliniindu-ne încll- 
fi severi prin faptul 
emisiune este sjn-

Pentru că, seduși de această 
lună ianuarie, cît și de ferme
cătoarele enigme apărute în 
colecția de 50 de bani a Progra
mului de radio și televiziune, 
foarte puțini își mai scot ha-«- 
nele la plimbare, am plăcuta a- 
mărăciune de a vă transimte 
din partea unui prieten de-al 
meu în vîrstă de 4 anișori că 
timpul rămîne la fel de proba
bil ca și pînă acum. Fapt care 
nu trebuie să ne mire deloc, 
mai ales că deși sîntem tineri, 
știm că de nins tot vom fi ninși 
în următorii 24 de ani, iar de 
înghețat apele, are cine să le 
înghețe. Toate aceste reflecții 
meteorologice mi-au fost inspi
rate de o prea frumoasă me
taforă întîlnită de obicei pe o 
copertă de revistă alături de un 
ghiocel și un miel i tinerețea 
e primăvara vieții, și invers. 
Ei bine, ce ne interesează acum 
este ce fac celelalte anotimpuri 
pentru primăvară, de exemplu 
iarna. Trebuie să reamintesc că 
despre toamnă am mai scris și 
ne plăcea ce face : scriam atunci 
că o emisiune Bună seara, fete 1 
Bună seara, băieți ! ne-a plăcut. 
Dintr-o eroare de generic atri
buiam în întregime emisiuhea 
regizorului Titi Acs, și eroarea 
nu i-a displăcut de fel aces
tuia. Facem cuvenita rectifica
re și anume, adăugăm astăzi nu
mele Elisabetei Mandanos, se 
pare principala realizatoare a 
acestei emisiuni. Scriam atunci 
că această emisiune este vioaie, 
bine ritmată, cu un barem me
ritoriu de 
telegenie, 
cîte erau, 
nația de a 
că această 
gura pentru tineret. Despre sau 
cu tineret mai sînt două emi
siuni care alternează săptămî- 
nal, însă de ele ne vom ocupa 
în viitor, rămînînd să tragem 
concluziile care se impun Ia 
sfîrșitul acestui „serial". Reve
nim. deci la emisiunea Bună 
seara, fete ! Bună seara, băieți 1 
programată sîmbătă între 18,05 
și 19 De ce această programa
re de preșcolari care o mini
malizează și măcar dintr-un 
firesc orgoliu adolescentin nu 
este urmărită de către cei cărora 
li se adresează ? Minimalizarea 
aceasta este de altfel ipocrită, 
pentru că televiziunea știe bine 
că aceiași .preșcolari" se pre
gătesc de pe acum să urmă
rească Mexicul între 1 și 2 noap
tea I se dau în vînt după seria
le cu răzbunați și răzbunători I 
și nu se dau în lături nici de 
la un film programat după ora 
22 1 Ar trebui prin urmare re- 
programată emisiunea la o oră 
mai „serioasă" și cred că „va
rietățile" nu și-ar pierde din 
importanța pe care Ie-o acordă 
obstinat realizatorii programu
lui în al doilea rînd, spațiul de 
emisie este meschin și consti
tuie astfel un obstacol serios 
pentru ambițiile „părinților" de 
la televiziune. Reprezintă acest 
spațiu minim dorințele reale de 
a veni în întîmpinarea 
tului cu camerele 
deri ? Sperăm că 
că angajamentele 
nile n-au lipsit. Și 
nea propriu-zisă. 
succes, emisiunea 
mult mai „obosită". ___ _
plificăm cu sumarul ultimei e- 
misiuni ! Ultima oră (constitui- 

tinere- 
de luat ve- 
nu, mai ales 
și promisiu- 
acum emisiu- 
Lansată cu 

pare acum 
Să exem-

de secția sport). Unora le pla
ce. jazz ui, un extemporal de 5 
minute în care comentariul de
pășește exemplificările (de aici 
începe „precocitatea" intelec
tuală a snobilor). Gisca cîntă- 
reață de Ion Rus, ilustrată de 

nează, după cum ne-a spus, 
activitatea unei case de cultură 
și a unei biblioteci municipale, 
plus o emisiune la stația de 
amplificare a orașului. Simpla 
enumerare sugerează o realitatei 
numărul Instituțiilor de cul
tură de aici e foarte redus. 
Trebuie, credem, găsite soluții 
care — chiar în cadrele destul 
de restrînse în care se desfă
șoară activitatea culturală de 
masă la Buzău — să corespun
dă în mai mare măsură cu ce
rințele tinerilor.

O viață culturală bine orga
nizată presupune permanență. 
De ce apar așa de rar în fața 
publicului din Buzău ’ orches
trele de muzică simfonică, 
populară, ușoară, echipa de 
dansuri ? Sigur că ele sînt for
mate din amatori care nu pot 
fi sqlicitați oriunde și oricum, 
dar oare nu s-ar putea găsi o 
modalitate care să ducă la o 
apariție ritmică a lor în fața 
publicului ? Căci, după opinia 
noastră, la viața culturală a 
Buzăului aportul tineretului nu 
este încă pe măsura posibilită
ților. Mulți dintre tinerii pe 
care i-am întîlnit la Macul 
roșu ar fi preferat desigur să 
vizioneze un film într-o sală 
ceva mai curată și mai încăl
zită decît cea a cofetăriei, sau 
să ia parte la o seară cultural- 
distractivă cu un program bine 
pus la punct. Comitetul muni
cipal U.T.C. a făcut, după cum 
știm, numeroase demersuri pe 
lîngă diferite foruri, pentru a-și 
crea condiții mai bune de acti
vitate. Ele au rămas din păcate 
deocamdată fără ecou. Dar 
oare spiritul de Inventivitate 
nu ar fi putut suplini, fie chiar 
parțial, aceste lipsuri reale ? 
Chiar provizoriu sîntem siguri 
că s-ar fi găsit spațiu pentru 
desfășurarea unor anumite ac
tivități, ca și persoane care să 
le anime, mai ales că în oraș 
există o Intelectualitate destul 
de numeroasă.

de IULIAN NEACȘU

ton Dogar Marinescu, fabulă ce 
se ilustrează mai ales prin ca
cofonia din titlul său (ideea — 
o gîscă vrea să cînte, se arată 
gîsca : intriga — gîsca se în
scrie la un concurs gen Steaua 
fără nume ț desfășurarea acțiu
nii — gîsculița cîntă, juriul o 
pică (!?), apare vulpoiul, este 
desemnat vulpoiul ; punct cul
minant — gîsca este „depanată" 
de vulpoi, nu se arată nimic ( 
morala : cînd ești vulpoi nu te 
lega, de gîște, gîsca plînge).

Herbert von Karajan — Un 
filmuleț de la o repetiție în care 
am putut observa că marele di
rijor știe să dirijeze. Breviar, 
cîteva pilule euforizante. Dialog 

cu tinerii : rubrică a scriitoru
lui Octav Pancu - Iași care ar 
putea să fie mult mai atrăgă
toare dacă s-ar renunța la gre
șelile începutului. Care sînt 
greșelile le-am mai spus, acum 
nu facem decît să le repetăm • 
aceeași mulțime de tineri aflați 
în treaba reflectoarelor dintre 
care sînt selectați cîțiva, bine 
programați (aș zice fișați ca niș
te creiere electronice) j spre 
deosebire de trecut, lui Octav 
Pancu-Iași i s-a îngăduit să 
stea, și victimei la fel, pe sca
un ; întrebările sînt teribil de 
duhovnicești, iar gura păcătosu
lui nu grăiește decît adevăruri 
devenite locuri comune. Se în
treabă : „Ce-ai face daca-i fi 
propriul tău părinte ?“. Se răs
punde ! „aș învăța-o pe fiica 
mea cum să fie, cum să se com

Puține dintre sărbătorile 
culturale ale lumii contempo
rane vor avea dimensiunile 
festivităților prilejuite pe în
tregul glob de aniversarea Bi
centenarului „Beethoven" — 
împlinirii a 200 de ani de la 
nașterea făuritorului celei mai 
adînci, mai semnificative, mai 
desăvîrșite creații poetice din 
istoria artei componistice.

Sintetizînd o seculară expe
riență muzicală, Ludwig van 
Beethoven a rostit la încruci
șarea veacurilor 18 și 19 o 
răscolitoare și patetică chema
re care a zguduit drumurile 
artei. Văzînd în muzică „scîn- 
teia ce aprinde focul în spi
ritul omenesc"", încercînd să 
dea un răspuns unor proble
me ce frămîntau de milenii 
cohștiința umană, încercînd 
să ridice prin creația sa oa
menii spre mari idealuri eti
ce, Beethoven a zămislit o o- 
peră copleșitoare prin întin
derea și adîncimea ei.

„Fiecare mare epocă ome
nească — scria Romain Rol
land, marele exeget al crea
ție beethovenene, — și-l are 
pe propriul său fiu dumne
zeiesc, arhetipul său de uma
nitate. Iar privirea, fapta sa 
și cuvîntul său alcătuiesc un

RONICA MUZICALA
A ÎNCEPUT
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bun comun pentru milioane 
de oameni vii. Întreaga ființă 
a unui Beethoven — sensibi
litatea, concepția lui despre 
lume, forma inteligenței și a 
voinței sale, legile sale de con
strucție, ideologia, precum și 
substanța trupului și tempe
ramentului — totul întruchi
pează o vîrstă a Europei. Nu 
fiindcă această vîrstă s-ar fi 
modelat după el I Dacă îi se
mănăm e fiindcă sîntem, el și 
noi, plămădiți din aceeași 
carne...

Zugrăvindu-l pe el, îi zu
grăvesc seminția. Veacul nos
tru. Visul nostru. Pe noi și 
pe tovarășa noastră cu picioa
rele sîngerînde — Bucuria. 
Nu bucuria grasă a sufletului 
îmbibat la iesle. Bucuria în
cercărilor, bucuria durerii, a 
luptei și suferinței învinse, a 
biruinței asupra noastră înși
ne, a soartei cucerite, îmbră
țișate, rodite...".

Zilele acestea în Studioul 
de pe strada Nuferilor, Or
chestra simfonică a Radiote- 
leviziunii a •inaugurat suita de 
manifestări prin care muzi
cienii, iubitori de artă din 
țara noastră, vor sărbători 
„Anul Beethoven".

Sub conducerea lui losif 
Conta — unul dintre cei mai 
înzestrați reprezentanți ai ple
iadei de dirijori români care 
au rostit de-a lungul anilor 
un cuvînt original în tălmăci
rea operei beethoveniene, — 
Orchestra Simfonică a Radio- 
televiziunii a interpretat două 
dintre primele lucrări în care 
Beethoven rostește răscolito
rul său mesaj: Simfonia IlI-a 
„Eroica" și Concertul nr. 3 
pentru pian și orchestră (so
list Fausto Zadra). 

porte, cum să pășească în via
ță". Stînjenit de rolul său, scrii
torul pare singurul adolescent 
în toată această gălăgie deloo 
propice confesiunii. Pentru a- 
ceasta propunem să se limiteze 
numărul de „figuranți" la a- 
ceastă rubrică la doi-trei-patru 
tineri. Știm că scriitorul, atît de 
îndrăgostit de tinerețe, va fi 
mai puțin deranjat decît acum 
cînd apare drept un anchetator, 
cu caietul de adolescent sub 
braț, numai uniforma lipsin- 
du-1. Astfel fericita sa idee ar 
avea numai de cîștigat, dacă 
realizarea sa ar fi mai firească, 
mai credibilă. Eminescu, omagiu 
excelent realizat prin recitarea 
lui Ion Caramitru și prin fru
moasele prelucrări muzicale ala 
„Mondialului" Iubita mea e mu
zica, rubrică în care am văzu
t-o pe Mihaela Mihai la fel de 
melancolică ca și pînă acum. în 
sfîrșit, Propunerile pentru pa
radis ale Sînzienel Pop sînt 
foarte bune, dar despre aceasta 
am scris și altădată, arătînd be
neficiul televiziunii cu această 
blondă colaboratoare brașovean- 
că. Aceasta a fost emisiunea, 
atît am văzut. Credem că Bună 
seara, fete ! Bună seara, băieți 1 
este o emisiune binevenită, ne
cesară, cu multe lucruri intere
sante mai ales în „intențiile" 
sale, dar aceasta nu ne face să 
nu observăm că a obosit după 
o serie de performanțe. Declinul 
nu este însă inevitabil și dacă a- 
tunci cînd emisiunea de tristă 
amintire, joia tineretului și-a 
dat sufletul, ne-am bucurat, a- 
cum nu vrem decît să susținem 
continuarea emisiunii în cauză, 
continuare, dar mai ales conti
nuitate în prezentarea sa. Lz

P.S. Stimați tovarăși de la „Re
flector", d-voastră chiar credeți 
că s-a „pripit" directorul Enă- 
șel ? Ce ne facem atunci dacă 
nu se mai „pripește", și altădată 
o să-și lucreze cu mai multă 
„temeinicie" subalternii ?

Momentul de maxim inte
res al Simfonicului a fost ver
siunea „Eroicei", plină de vi
brație și suflu, pătrunzînd 
spre izvoarele stilistice ale lu
crării, perfect conturată sub 
raportul formei, impecabil re
dată sub raport ritmic. Îndru
marea lui Iosif Conta, suplă 
și riguroasă, punînd în va
loare o vastă gamă de culori, 
ne-a asigurat o interpretare 
vie, fremătătoare, plină de 
strălucire.

Concertul de foi seara a 
deschis suita manifestărilor 
„Anului Beethoven" în țara 
noastră, manifestări asupra 
cărora aș dori să-i informez 
pe cititorii ziarului nostru în 
aceste rînduri.

Filarmonica „George E- 
nescu" va marca evenimentul 
printr-o largă serie de con
certe dintre care remarcăm in
tegrarea în programele viitoa
relor luni a „Missei jso- 
lemnis", a unora dintre mari
le simfonii și lucrări concer
tante, a unor lucrări came
rale (amintim din acest punct 
de vedere ciclul integral al 
Trio-urilor cu pian interpreta
te de Valentin Gheorghiu, 
Ștefan Gheorghiu și Ilea Că

tălin) și în sfîrșit invitarea ce
lebrului dirijor englez Sir 
lohn Barbirolli să conducă 
Simfonia a IX-a în concertul 
de închidere a stagiunii.

Alături de cele trei con
certe „Beethoven" din cursul 
lunii ianuarie, Radioul și Te
leviziunea vor transmite în de.- 
cursul anului toate marile 
creații beethoveniene, precum 
și a unor interesante emisiuni 
ce vor încerca să apropie arta 
beethoveniană de înțelegerea 
maselor de auditori.

Sub conducerea dirijorului 
C. Bugeanu și a regizorului 
J. Rînzescu, Opera Română 
ne oferă o reluare a Fide- 
lio-ului. Dar nu numai la 
București ci și în celelalte 
centre muzicale ale țării, or
chestrele simfonice și unele 
teatre muzicale au integrat 
în programele lor multiple 
manifestări Beethoven.

După cum sîrâem informați 
și în agenda celei de a V-a 
ediții a Festivalului Interna
țional „George Enescu" crea
țiile beethoveniene își au lo
cul meritat, iar Casa de 
discuri „Electrecord" va difu
za în acest an concertele de 
pian nr. 1 (solist Val. Gheor
ghiu) și nr. 5 (solist Radu 
Lupu), Cvartetul „Rasumov- 
schi" (interpretat de cvartetul 
„Muzica") și sonate de pian 
(interpretate de Gh. Halmoș)

„Anul Beethoven", va pri
lejui fără îndoială iubitorilor 
de artă din România un con
tact profund, multilateral cu 
creația „Titanului".

IOSIF SAVA
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tru Cemicica, vicepreședinte, au 
plecat la Budapesta, unde voi 
participa la o consfătuire a con- " 
ducătorilor uniunilor cooperației 
meșteșugărești din țările socia- A 
liste, care se va desfășura între " 
20 și 22 ianuarie 1970.

HOCHEI

Luni a avut loc ședința de con
stituire a Consiliului Comerțului 
Exterior, organ consultativ pen
tru activitatea de comerț exte
rior.

Consiliul este format din repre
zentanți ai ministerelor și insti
tuțiilor economice centrale cu 
activități de comerț exterior.

în cadrul ședinței au luat cu- 
vîntul tovarășii Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, și Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior, președintele 
Consiliului Comerțului exterior.

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Pățan, a primit, 
luni dimineața, delegația Filialei 
gruzine a Asociației de prietenie 
Sovieto-române, condusă de V. V. 
Beridze, președintele filialei, 
director-adjunct al Institutului 
de arte al Academiei gruzine, 
Care, la invitația Consiliului Ge
neral A.R.L.US. a făcut o vizită 
în țara noastră.

Duminică seara, Ilie Alexe, 
președintele UCECOM, și Dumi

La Casa de cultură a munici
piului Craiova a fost organizată 
duminică conferința „Lenin în li
teratura contemporană", manifes

tare dedicată centenarului naște- £ 
rii acestui genial conducător al 
proletariatului. Profesorii Horia 
lonescu și Tudor Nedelcea au ® 
vorbit cu acest prilej despre per- — 
sonalitatea multilaterală a lui W 
Lenin oglindită de către scriitorii 
vremurilor noastre în poezie și a 
proză. "

(Agerpres)
— . . . . ■.

SPRIJINUL UTECIȘTILOR:

Hocheiul intră cu pași repezi 
în actualitatea competițională 
«internațională. Știrile fac, rînd 
pe rînd, senzație : „Canada 
refuză organizarea 
„S.U.A. preferă grupa B, de 8 
la București", „Polonia accep
tă invitația grupei A, de la 
Stockholm", „Galațiul a inau
gurat marele patinoar artifi
cial unde vor juca echipele 
grupei C“...

Plecați la începutul lunii în 
Cehoslovacia, unde există cer
titudinea gheții practicabile, 
hocheiștii noștri se antrenea
ză intens, susțin jocuri de ve
rificare cu echipe locale. Un 
rezultat de ultimă oră : 6—5 
(2—2, 4—3, 0—0) cu formația
Slezan Opava. Joi, elevii an
trenorilor V. Novacek și I. 
Tiron se reîntorc în țară pen
tru a participa la „Cupa ora
șului București" alături de 
Selecționata secundă a R. F. a 
Germaniei, „Motor" Ceske Bu- 
dejovice — R.S.C. și Polonia. 
Șirul jocurilor de verificare 
continuă, la începutul lui fe
bruarie. cu un (probabil) joc 
cu Cehoslovacia.

Fototext : R. VIOREL

ÎN CUPA DAVIS x

ROMÂNIA - IRAN
Luni la Londra au fost stabilita 

prin tragere la sorți, meclurlia 
din primul tur al competiției de 
tenis pentru „Cupa Davls" (zona 
europeană). Echipa României care 
va juca în grupa A va inttini e- 
chipa Iranului. Meciul urmează să 
se dispute pînă la 11 mal la Bucu
rești. Alte întîlniri din această 
grupă : Grecia-Olanda, Iugoslavia- 
Polonia, Irlanda-LuxCmburg, An- 
glia-Austrla. Elvețta-Franța, Spa- 
nia-Suedla și Turcia-Bulgaria.
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vjtatea permanentă a organi
zației de tineret.

Din capul locului însă, am 
avut surpriza de a lua cunoș
tință de o demarcare netă in 
ceea ce a fost șantierul muncii 
voluntar-patriotice și ce a fost 
și continuă să fie organizația 
UT.C. a celorlalți tineri an
gajați.

Asupra calificativului bun 
atribuit tinerilor șantierului 
de muncă voluntar-patriotică 
din vara trecută, referiri s-au 
făcut destule și se vor mai 
face.

— Noi, ori de cite ori dis
cutăm activitatea sistemului — 
a reluat ideea șeful șantieru
lui. Mai cu seamă cînd vine 
vorba despre munca nemul- 
,uimitoare a tinerilor angajați 
și a organizației lor pe care 
mereu o așteptăm prezentă 
cel puțin în antrenarea mem
brilor ei la muncă, la acțiu
nile de combatere a risipei de 
materiale, pentru întreținerea 
și folosirea rațională a utila
jelor, la stabilizarea cadrelor. 
Evident, nu pretindem că or
ganizația U.T.C. e vinovată 
pentru faptul că nu am găsit 
încă furnizorul care să ne fur
nizeze tuburi de drenaj (în 
valoare de peste 13 milioane 
lei), lipsa lor afectînd exploa
tarea sistemului. Dar...

Ce înseamnă de fapt acest 
„dar" în aprecierea conducerii 
dată activității organizației 
U.T.C.? însemnează că tot ceea 
ce amintea mai sus ca fiind 
atribuții ale organizației 
U.T.C., puncte de sprijin ale 
acesteia în munca șantierului, 
continuă să fie încă acțiuni 
neînscrise pe agenda ei de lu
cru. De ce ? Pentru că de fapt 
această organizație, după cum 
aveam să ne convingem, nu 
există sau chiar dacă există, 
cu numele e doar pe hirtie. 
Iată în sprijinul afirmației ce

o facem, cîteva din constată
rile făcute în chiar prezența 
șefului secției pentru proble
mele tineretului din economie 
a Comitetului județean U.T.C., 
Laurian Podeanu :

Numărul membrilor organi
zației nu se mai știe din luna 
septembrie. „De atunci nu am 
strîns nici cotizațiile. Erau 
vreo 70'*. (Rădița Țoncea, 
membră, casieră a comitetu
lui U.T.C.).

Adunări la care tinerii să 
dezbată vreo problemă sau cel 
puțin să se cunoască, să știe 
care din ce organizație fac 
parte (de ce organizații apar
țin nu cunosc nici ei, membrii 
comitetițlui U.T.C. : „eu cu 6 
luni în urmă parcă țineam de 
a lotului Cazasu" — Rădița 
Toncea), se ține minte că s-au 
ținut la două, din patru cîte 
sînt, prin luna iulie. La ce
lelalte două, nici atit. La lotul 
Cazasu din luna octombrie 
nici secretar nu mai există. 
Inginerul Alexandru Vatmanu, 
care îndeplinea această func
ție, a plecat la Nicorești. Secre
tarul altei organizații de la 
Pietroiu, tot inginer — Virgil 
Stancu — a plecat și el. Și cînd 
a plecat a luat și bruma de 
cotizații ce o strînsese.

Fuga inginerilor, specialiști 
în îmbunătățiri funciare, de la 
locurile de producție unde au 
fost repartizați și. care Ie re
clamă prezența, se pare că 
aici este un fapt obișnuit, dar 
nebăgat în seamă de organi
zația U.T-C. Numai în ultimul 
timp au plecat 8 proaspeți ab
solvenți. însăși fostul secretar 
al comitetului U.T.C., ingine
rul Oprișan Lazăr, a plecat prin 
demisie și s-a angajat la Com
binatul siderurgic din Galați. 
Un alt inginer, Nicolae Mo- 
canu, a plecat la întreprinde
rea județeană de construcții 
Brăila, iar Mihai lonescu, ca să 
le pună capac la toate, a pără
sit șantierul pentru a se an-

gaja la Episcopia Galațiului 
unde se ocupă de repararea 
bisericilor.

într-o asemenea dezorgani
zare este lesne de înțeles că 
munca din șantierul de iri
gații nu putea găsi platforma 
prielnică dezbaterilor cu tine
rii, pentru ca munca lor să se 
ridice la nivelul așteptărilor. 
Cu comitetul județean U.T.C., 
câre vă este legătura ? am în
trebat. „Prin august — ni s-a 
răspuns — a fost tovarășul ac
tivist Turcu, a vrut să ne vor
bească într-o ședință, dar pen
tru că nu ’s-a mai ținut, a 
plecat și de atunci nu a mai 
venit".

O dată cu noi, aceste fapte 
și le-a ,notat — de data asta 
la fața locului — și un repre
zentat al comitetului județean 
U.T.C. și sperăm că ele nu vor 
rămîne simple notări. Asupra 
lor va trebui să se reflecteze 
și să se acționeze în consecin
ță. Le alăturăm și însemnarea 
noastră.

• SELECȚIONATA de fotbal a 
A României care întreprinde un tur- 

neu in Brazilia a sosit luni la 
• amiază la Rio de Janeiro. Pe ae

roport fotbaliștii români au fost 
întimpinați de reprezentanți ai 
confederației sportive braziliene. 

• în primul meci la 22 ianuarie e- 
chipa României va tntîlni la Belo 
Horizonte echipa Cruzeiro, iar 3 
zile mal tîrziu în același oraș for- 
matia Atletico.

• ASTĂZI în nocturnă la Tel 
• Aviv echipa olimpică de fotbal a 

României susține o nouă întîlnire 
în compania echipei Israelului. în 
primul joc desfășurat acum cîte- 

• va zile fotbaliștii români au ob
ținut victoria cu scorul de 1—0.

• GUILLERMO CANEDO, pre
ședintele federației mexicane de 
fotbal, a anunțat oficial că echipa 
U.R.S S. va susține luna viitoare 
două meciuri în Mexic. Fotbaliș
tii sovietici urmează să întîlneas- 
că două echipe de club la 25 și 28 
februarie în orașele Puebla și res
pectiv Guadalajara.

• ÎN CADRUL unei conferințe 
de presă, Joao Havelange, preșe
dintele confederației sportive bra
ziliene, a declarat că echipa de 
fotbal a Braziliei va cîștiga cam
pionatul lumii cu toate că a fost 
repartizată să joace în cea mai 
dificilă grupă a competiției

• FEDERAȚIA suedeză de ho
chei pe gheață a alcătuit progra
mul jocurilor campionatului mon
dial (grupa A), care va avea loc 
intre 14 și 30 martie la Stockholm. 
Programul se prezintă astfel : 
14 martie : . Finlanda-U.R.S S. ; 
Suedia-R. D. Germană ; Polonia- 
Cehoslovacia ; 15 martie : U.R.S.S.- 
R. D. Germană ; Finlanda-Polo- 
nia ; Suedia-Cehoslovacla ; 17
martie : U.R.S.S.-Polonia ; R. D. 
Germană-Cehoslovacia ; Suedia-
Finlanda ; 19 martie : Finlanda- 
R. D Germană ; Polonia-Suedia ; 
20 martie : Cehoslovacia-Flnlanda ;

MERIDIAN
U.R.S.S.-Suedia ; 21 martie : R. D. 
Germană-Polonia ; 22 martie :
Cehoslovacia-Polonia ; R. D. Ger- 
mană-Suedia ; 24 martie : Polonia- 
Finlanda ; R. D. Germană- 
U.R.S.S. ; Cehoslovacia-Suedia ; 25 
martie : Polonia-U R.S.S. ; Ceho- 
slovacia-R. D. Germană ; 26 mar
tie : Finlanda-Suedia ; 27 martie : 
U.R.S.S.-Cehoslovacia ; 28 martie : 
R. D. Germană-Finlanda ; Suedia- 
Polonia ; 29 marne : Polonia-
R. D. Germană ; 30 martie : Fin

landa — Cehoslovacia ; Suedia- 
U.R.S.S,

După cum se poate observa, 
meciurile se desfășoară după sis
temul tur-retur.

• IN CADRUL concursului de 
patinaj viteză de la Alma Ata, 
patinatoarea sovietică Nina Stat- 
kievici a stabilit cea mai bună 
performanță mondială la totalul 
celor 4 probe. realizînd 184,085 
puncte. Vechea performanță era 
de 185,500 puncte și aparținea o- 
landezei Schut.

• PROBA de slalom special 
din cadrul concursului interna
țional feminin de schi de la Ma- 
ribor (Iugoslavia), contînd pentru 
„Cupa Mondială", a fost cîștigată 
de Barbara Cochran (S.U.A,), cu 
timpul total de 94” 41/100. Laf- 
forgue (Franța) s-a clasat pe lo
cul doi, cu 95’’ 81/100, urmată de 
austriaca Bemi Rauter în 96” 
20/100.

• DUPĂ 31 de ore de întreceri, 
în cursa ciclistă de șase zile care 
se desfășoară pe velodromul aco
perit din Berlinul occidental, con
duce cuplul vest-german Schulze- 
Renz cu 81 de puncte. îi urmează 
perechile Post (Olanda) — Van 
Lancker (Franța) — 48 puncte, 
Puschel-Fritz (R. F. a Germaniei) 
— 45 puncte etc.

SESIUNE ȘTIINȚIFICA
A II-a sesiune de comunicări 

științifice a Centrului de cerce
tări din cadrul C.N.E.F.S. are loc 
între 23—24 ianuarie 1970, înce- 
pînd de la orele 9, la sediul 
Centrului din B-dul Muncii 37—39. 
Programul celor două zile, deo
sebit de bogat, cuprinde expune
rea unui număr de 44 de lucrări 
prezentate de reputați specialiști 
în domeniul cercetărilor educației 
fizice și sportului, profesori de 
specialitate, medici, antrenori cu 
îndelungată experiență. Iată și 
cele cinci mari capitole care gru

pează comunicările : lucrări me
todice ; lucrări psiho-sociologice, 
antropologice ; educația fizică în 
școală și universitate ; lucrări 
biochimice și fiziologice ; aparate, 
utilaje și metode originale.

Fără îndoială că dezbaterile 
care vor avea loc pe marginea 
cercetărilor prezentate, ca și bo
gatul material demonstrativ-iluș- 
trativ pregătit, vor fi de un real 
folos cadrelor de specialitate de 
educație fizică în desăvîrșirea 
pregătirii lor profesionale,

V. R.

O inițiativă lăudabilă a Comisiei 
sportive a Comitetului județean 

Mureș al U. T. C.

O „CUPA“ PENTRU 

TINERII GIMNAȘTIINSOMNIE
IDEALUL
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cultății de Medicină, studentelor 
din anul întîi : „Nu uitați, ca să 
fii „doamna doctor" e nevoie de 
6 ani, să nu vă văd că v-ați și 
luat titlul, după vreo 2—3 ani, 
prin... căsătorie"... Gură de aui 
a avut : nu puține au devenit în- 
tr-adevăr „doamna doctor" pe 
această a doua cale, abandonîn- 
du-și studiile... Și ce bucurie pe 
unii părinți, că „a ajuns fata la 
casa ei“ fără a-și mai „irosi ti
nerețile" prin studii și munci 
grele 1

A REPETA TRAIECTORIA

Este firesc (am mai vorbit 
despre aceasta), ca un părinte 
care a înfruntat în anii cei mai 
tineri greutăți și lipsuri, să nu 
dorească o viață asemănătoare 
pentru copiii lui. Oricare din ei 
te va condamna dacă-i vei vorbi 
despre „repetarea traiectoriei". 
Ideea pare, de altfel, de la în
ceput absurdă ; dacă există pro
gres, n-are sens să mai revii pe 
unde a trecut generația prece
dentă 1

Da... Și totuși.,. „Vrei viitorul 
a-1 cunoaște, te întoarce spre 
trecut" — spunea Eminescu. Și 
nu numai spre trecutul comun, 
pe care-1 cuprinde istoria unui 
popor, ci spre acea istorie a fie
căruia, în care se află o luptă, 
un vis, un sacrificiu sau, poate, 
o greșeală nereparabilă. Acum 
douăzeci de ani erau multe pri- 
vațiuiți, aproape incredibile pen
tru actuala tînără generație. Fap
tul că au dispărut acestea, nu 
înseamnă însă că dispare priva
țiunea în general, care este nece
sară oricărei traiectorii indivi
duale cînd urmărește un scop 
mai înalt, fie el personal sau so
cial (de altfel, într-o societate 
echilibrată, acesta se confundă). 
A spune tînărului : „eu am flă- 
mînzit, flămînzește și tu", este o 
absurditate. Dar a-i spune „eu 
m-am chinuit ca să ajung aici, 
chinuiește-te și tu, altfel nu vei 
ajunge nicăieri", e dimpotrivă, o 
necesitate ! Fiindcă în orice pe
rioadă, oricîte progrese s-au fă
cut și s-ar face, scutirea de efor
tul chinuitor, de sacrificiul nece
sar atingerii unui orizont mai 
îndepărtat este imposibilă... Iar 
dacă ar fi posibilă, dacă s-ar 
găsi vreodată metoda (doamne 
ferește 1) ca orice ambiție să se 
realizeze instantaneu, ce stupidă, 
ce monotonă ar arăta lumea !...

„Să luăm din trecut focul, nu 
cenușa" îndemna Jaures. Este o 
operație pe care tinerii sînt în
clinați s-o facă, din instinct. Nu

mai că instinctul nu ajunge !... 
Și mă întreb ce conferință, ce 
articol, ce roman sau piesă de 
teatru pot desprinde focul de ce
nușă mai bine decît propriul pă
rinte al tînărului, pe baza pro
priei sale experiențe — dulci sau 
amare.

Există multe feluri de a trăi 
lipsit de ideal. Unii trăiesc trist, 
sordid, cu conștiința dureroasă a 
ratării. Alții, dimpotrivă, arată 
înfloritor și sînt gata să te con
vingă că derizoriile satisfacții ale 
improvizației lor de viață repre
zintă un mod de a trăi „deș
tept"... Am cunoscut tineri din a- 
ceastă ultimă categorie, mai mult 
sau mai puțin conștienți de fal
sitatea mulțumirii pe care o a- 
bordează. într-un viitor articol 
voi vorbi despre ei.

(Urmare din pag. I) 
după numeroase tergiversări, 
ne-a fixat un preț care depă
șește pe cel al metalului de 
cîteva ori. Unele capotaje, rea
lizate în prezent din tablă de 
import, ar putea fi obținute din 
mase plastice armate cu fibre 
de sticlă. De asemenea, con
ductele de alimentare, Și acest 
proiect se află la M.I.Ch. care 
tergiversează răspunsul. Ni se 
spune, de fiecare dată, că nu-i 
rentabil pentru chimie. înclin 
să nu cred total acest lucru. 
Cert este că produsele solici
tate de noi reclamă o calitate 
deosebită și unităților acestui 
minister le este mai convenabil 
să facă pahare, bidoane și alte 
mărunțișuri, care nu presupun 
exigențe prea mari.

încă un exemplu : noi ne-am 
propus, în perspectivă, să înlo
cuim cu mase plastice, 0,485 kg 
țeava de oțel și 0,160 kg țeavă 
de cupru, pentru fiecare trac
tor. Aparent, nu e mult. Dar 
la 30.000 tractoare pe an, acest 
lucru înseamnă o economie de 
15 tone oțel și 5 tone cupru, 
material foarte scump.

în anul 1970 vom reduce con
sumul de metal cu 2,5 la sută 
față de 1969. Aceasta înseamnă 
4.600 tone metal economisit, din 
care se pot construi 1 500 trac
toare U-650. Menționăm, însă, 
că va fi foarte dificil, atîta 
timp cît celălalt partener nu 
dorește să ne înțeleagă. De 
aceea aș propune, ca în aceas
tă preocupare generală privind 
economia de metal, M.I.Ch. să 
primească răspunderi precise, 
chiar cu caracter de lege".

„Numai în acest an 16 noi 
repere din masă plastică au 
fost proiectate și experimentate 
ne spune tehnicianul Mihai Con
stantin de la „Autobuzul". O
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vrea să-mi iee vamă", irn^ re
cită el din marele poet, în- 
cercind, dacă nu o explicare, 
cel puțin o justificare a 
stării Iui incompatibile. In
compatibilă, in primul rînd 
cu vîrsta lui. E drept că 
vîrstnicii au din cînd în 
cînd insomnii, fiziologia lor, 
ca să ne exprimăm așa, în 
descreștere, e mai puțin 
rezistentă, la o mică schim
bare a vremii de afară, su
feră anumite tulburări, 
somnul sare de Ia ei ca o 
lăcustă sătulă. Dar ce are 
organismul tînăr, care peste 
zi a fost încadrat totalmen
te muncii, acțiunii, cu in
somnia ? Cum paraziții, 
mușchii, bunăoară, nu se 
pot prinde și nu pot trăi 
decît pe partea dinspre 
miazănoapte, umedă, a co
pacilor, așa și insomnia, nu 
se poate prinde decît pe 
organismul care a zăcut 
prea mult în starea de lene, 
de inactivitate. Somnul re
generează forțele fizice și 
mai ales pe cele cerebra
le, dar dacă acestea n-au 
fost cheltuite, dimpotrivă, 
peste zi, au stat într-o som
nolență răufăcătoare, atunci 
ce să regenereze somnul ? 
Atunci somnul, de prisos, se 
preschimbă în insomnie. 
Acum putem să-i spunem 
amicului că nu se poate 
sprijini pe versul poetului, 
căci poetului nu-i era în
deajuns ziua întreagă pentru 
a-și săvîrși lucrările sale, 
mintea lui ajungea în în- 
timpinarea somnului încăr
cată de gînduri, plină de în
țelesuri, incit somnul sfiin- 
du-se, se retrăgea de la el. 
De altfel, Eminescu nu-și 
dorea neapărat somnul, el

aspira după „setea de re- 
paos“ceea ce e altceva. Apoi 
nici nu ne șade frumos ca 
să găsim pentru orice slăbi
ciune a ființei noastre o jus
tificare intr-un cuget fră- 
niintat, într-un genial poet, 
de pildă. în definitiv, Emi
nescu nu vorbește niciodată, 
dacă îi citim bine versurile, 
de insomnie ; el vorbește de 
veghe. El veghea la împlini
rea înțelesurilor. E altceva.

Ca să instrăinăm ciuper
ca insomniei de Ia noi, ca 
să avem dreptul la un somn 
bun și regenerator, e ne
voie, pe timpul fiecărei zile 
nu numai să lucrăm la în
treaga capacitate a ființei, 
dar să și veghem, să fim 
treji asupra lucrului nostru. 
Nu-i destul, intr-adevăr, să 
fim minimal conștiincioși, 
să ne săvîrșint corecți bucă
țica noastră de lucrare, s-o 
săvîrșini, după cîtăva vre
me, din simplă inerție, ci e 
nevoie s-o facem de fiecare 
dată conștienți, s-o facem 
totdeauna în starea de ve
ghe, nu cumva putem inova 
ceva, nu cumva putem des
coperi ceva care să facă 
munca noastră mai eficien
tă, mai plăcută. Brațele 
noastre se obișnuiesc repede 
cu o lucrare, după o peri
oadă de timp încep să nu 
mai cunoască oboseala cea 
mare, dar dacă nu am ve
gheat, dacă spiritul nostru 
nu a fost și el treaz de-a lun
gul lucrării, ci a vegetat 
somnolent, insomnia își va 
găsi terenul ei propice.

Amicul cu insomniile poa
te zîmbi acum : are o nouă 
replică — Somnul rațiunii 
naște monștri. Să-mi dea. 
replica ți îl întreb de unde 
o știe el ? Eu îi repet : ve
ghea gonește insomnia.

ORICINE POATE DEVENI CAMPION, 
DACĂ ȘTIE SĂ-ȘI ALEAGĂ 

SCHIUL POTRIVIT

ALEGEȚI-VĂ UNA DIN MĂRCILE:

PREȚUL SCHIURILOR DE LA 80 LEI 
P1NA LA 1210 LEI.

Se găsesc de vînzare la toate magazinele 
și raioanele de specialitate cu articole de 
sport.

• •••••• • ••••••••••
parte din ele au și fost omolo
gate pentru producția de serie, 
restul fiind în curs de omologa
re. Prin introducerea acestor re
pere se va ajunge în cursul a- 
nului viitor la o reducere a con
sumului de metal cu 5 tone și 
la economii în valoare de 800 000 
lei.

Credem că ar fi utilă crearea 
în Ministerul Industriei Chimi
ce a unei secții care să unifice

striei Construcțiilor de Ma
șini".

Pentru a afla care sînt preo
cupările privind introducerea 
maselor plastice în construcția 
de mașini, ca înlocuitoare ale 
metalului, ne-am adresat ingi
nerului Ion Poboran, responsa
bil cu introducerea maselor 
plastice în construcția de ma
șini in M.I.C.M.

— In ultima perioadă, trebuie 
să o spunem cu regret, interesul

O altă cauză a restrîngerii 
folosirii maselor plastice în con
strucția de mașini o constituie 
colaborarea defectuoasă cu în
treprinderile prelucrătoare ale 
M.I.Ch. Pentru livrarea către 
M.I.C.M. a pieselor de mase 
plastice comandate, întreprinde
rile prelucrătoare ale M.I.Ch. fi
xează termene de asimilare ex
trem de lungi. La autoturisme, 
de exemplu, unde tehnologiile 
sînt cunoscute, termenul este

MASELE PLASTICE
u

tot necesarul de proiectare, ex
perimentare, prelucrare și rea
lizare a reperelor de mase 
plastice destinate să reducă în 
mod simțitor consumul de metal 
utilizat de Ministerul Indu-

întreprinderilor M.I.C.M. pentru 
introducerea maselor plastice în 
construcția de mașini este în 
continuă scădere. Acest fapt 
este, cred, ilustrat pe deplin de 
următoarea statistică :

Anul
Tone metal în
locuit cu mase 
plastice

1962 .1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

566 1276 2018 2315 2715 3201 3315 3370

După cum vedeți, creșterea 
cantităților de metal Înlocuit cu 
mase plastice este foarte mică 
în ultimii 3 ani. De altfel, pen
tru anul 1970, acest indicator 
dispare din planificarea noa
stră.

Aceasta nu înseamnă că în 
unitățile industriale ale con
strucției de mașini nu ar mai 
fi loc pentru introducerea în

continuare a maselor plastice. 
Dar, deocamdată, în construc
ția de mașini s-a ajuns 
la o saturare a posibilităților de 
înlocuire a metalului cu mase 
plastice. Aceasta datorită gamei 
restrinse de mase plastice fa
bricate de M.I.Ch, precum și a 
proprietăților lor fizico-meca- 
nice slabe, fapt care le face pu
țin indicate pentru utilizarea în 
construcția de mașini.

1972. Acolo unde tehnologia nu 
este încă pusă la punct terme
nele nu ni s-au putut comunica 
nici măcar aproximativ.

Lipsește la întreprinderile de 
prelucrare a maselor plastice 
capacitatea de proiectare și e- 
xecuție a matrițelor pentru pie
sele care ne sînt necesare. Tre
nează încă însușirea unor teh
nologii noi de prelucrare a ma
selor plastice cu aplicabilitate 
în construcția de mașini.

în mod paradoxal, întreprin
derile noastre colaborează mai 
bine cu unitățile industriei lo
cale, care se dovedesc mal re
ceptive la doleanțele noastre, 
decît cu întreprinderile prelu
crătoare ale M.I.Ch. care dispun 
de o înzestrare tehnică mult 
mai ridicată.

Lipsește, de asemenea, în în
treprinderile de prelucrare a 
maselor plastice, preocuparea 
pentru efectuarea de cercetări 
în vederea găsirii unor noi for-

me de utilizare a maselor plas
tice în construcția de mașini. 
Nu există, din păcate, un nu
cleu de cercetare cu care uni
tățile noastre să colaboreze per
manent, sistematic. Laboratorul 
central de mase plastice, care 
depinde de Centrala industrială 
pentru prelucrarea maselor 
plastice și a cauciucului și care 
ar trebui să fie coordonatorul 
cercetărilor, nu se preocupă de 
loc de această problemă.

Pentru introducerea în conti
nuare a maselor plastice în con
strucția de mașini, acțiune ex
trem de importantă pentru e- 
conomia de metal, considerăm 
că M.I.Ch. ar trebui să-și lăr
gească gama de produse. Mă re
fer, în primul rînd, la produce
rea de poliamide cu diverși in- 
gredienți ca fibre de sticlă, bi- 
sulfat de molibden, grafit etc. 
Materiale plastice cu proprie
tăți interesante, corespunzătoa
re necesităților construcției de 
mașini, sînt poliformaldehidele, 
poliamidele de tip „Rilsan", te- 
flonul și altele. Deși am adre
sat în repetate rînduri cereri 
M.I.Ch. pentru asimilarea unor 
asemenea produse, pînă în pre
zent nu am constatat nici un in
teres față de rezolvarea lor.

Redacția s-a adresat și ea Mi
nisterului Industriei Chimice 
pentru a căpăta aici un răspuns 
detaliat asupra numeroaselor 
critici formulate de cercetători 
și specialiști din industrie la a- 
dresa sortimentului insuficient 
de mase plastice produs de 
M.I.Ch. și a calității lor, înca
drată deocamdată între parame
trii calitativi nu prea înalți. 
Vom publica, deci, în încheierea 
anchetei noastre, și răspunsul 
M.I.Ch..

Intrucît gimnastica este accesi
bilă oricărui elev, fiind în același 
timp un sport pregătitor pentru 
toate celelalte ramuri competițio- 
nale, comisia sportivă a Comite
tului județean Mureș al U.T.C. a 
inițiat „Cupa U.T.C. la gimnasti
că1. Regulamentul „Cupei" a fost 
difuzat în aceste zile în licee, 
licee de specialitate, școli profe
sionale și tehnice unde vor fi

antrenați în etape pe clase aproxi
mativ 5 ooo de elevi. La începutul 
lunii februarie concursul se va 
desfășura individual și pe echipe 
la următoarele probe : exerciții 
la sol compuse din 8—10 elemen
te de gimnastică, sărituri, un 
complex de obstacole, flotări șl 
tracțiuni de brațe.

C. POGACEANU

După cum se știe, cooperația de consum aduce o contribuție 
însemnată și la dezvoltarea turismului. în ultimii ani, în afară 
de obiectivele turistice cu o capacitate mai mare, puse în func
țiune de O.N.T. au fost construite și amenajate de către organi
zațiile cooperației de consum, pe traseele care traversează zone 
de larg interes turistic, un număr însemnat de hanuri și cabane 
turistice, restaurante, bufete. Multe dintre ele sînt cunoscute 
de turiști și apreciate pentru ospitalitatea tradițională româ
nească. Ce noutăți oferă în 1970 aceste unități ale cooperației ?

— Pentru sezonul în care ne aflăm, neTa informat tovarășul 
ing. IOAN BUCȘA, pregătirile au început cu mult timp în urmă. 
Au fost făcute unele amenajări, investiții noi pentru asigurarea 
confortului necesar și în special pentru asigurarea încălzirii spa
țiilor de cazare și consumație. Ospitalitatea turistică nu se 
realizează însă numai cu investiții. în mare măsură buna găz
duire depinde de spiritul gospodăresc. Tocmai de aceea, pe 
prim-plan, noi am pus problema asigurării unei aprovizionări 
corespunzătoare a tuturor unităților pentru a putea satisface 
cele mai pretențioase cerințe.

•— Ne-ați putea indica cîteva adrese exacte ?
— Evident. Turistul aflat prin părțile Moldovei, de pildă, va 

putea poposi, pentru o masă gustoasă și o odihnă plăcută la 
„Hanul Agapia", localitate cunoscută prin celebra mănăstire a 
cărei biserică este pictată de marele nostru Grigorescu. Hanul 
de la Agapia, construcție nouă, din mai multe corpuri de clă
diri, este o modernă unitate de alimentație publică și de cazare 
turistică. Dotat cu încălzire centrală, cu camere de dormit pen
tru două persoane — hanul este o excelentă gazdă și datorită 
neîntrecutelor mîncăruri cu specific moldovenesc, dintre care 
nu lipsește renumita tochitură cu mămăliguță. La Tîrgu-Neamț, 
cooperativa de consuni are un complex turistic în centrul ora
șului, compus din hotel, restaurant, bufet, cofetărie, magazin 
universal.

Și alte hanuri așteaptă turiștii cu porțile deschise. Printre a-

UNITĂȚILE COOPE
RAȚIEI DE CONSUM

GAZDE OSPITALIERE 
PENTRU TURIȘTI

Interviu cu ing. IOAN BUCȘA,
vicepreședinte al Centrocoap

cestea, de construcție mai recentă și cu un confort ridicat este 
hanul de la Rucăr — județul Argeș, unde printre alte specialități 
se poate servi renumita brînză în coajă de brad cu mămăliguță. 
In județul Prahova, la Slănic, avem un han cu excelente con
diții de cazare, masă și bune servicii. în județul Hunedoara, 
intr-un splendid peisaj, pe serpentina ce urcă spre rezervația de 
zimbri din pădurea Hațegului, Hanul turistic Bucura dispune de 
60 locuri de cazare, fiecare cameră avînd și duș cu apă caldă, 
în drum spre Oradea, pe dealul Craiului, pe cota cea mai înaltă 
a șoselei, se află hanul de Ia Piatra Craiului, o unitate modernă, 
dată de curînd în funcțiune, care oferă servicii ireproșabile. A- 
celeași condiții oferim turiștilor și la hanurile din Covasna, 
Geoagiu-băi, Horezu, Popești-Vrancea etc

— Dar turiștii care nu poposesc pe la hanuri, ce găsesc în 
drumul lor?

— Pentru turiștii și călătorii care doresc să ia numai masa, 
pe toate traseele turistice le stau, de asemenea la dispoziție nu
meroase unități ale cooperației de consum. Astfel pe traseul 
București—Pitești sînt cunoscute unitățile de alimentație pu
blică din Vlăsia, Mătăsaru, Găești. Pe traseul București—Brașov 
— unitățile din Săftica, Țigănești, Românești, Doftana. Breaza. 
Pretutindeni, iubitorii de drumeție vor putea dispune de ser
viciile unor agreabile unități de scurt popas, cu promptă deser
vire.

— Ce alte noutăți oferă 1970 pentru oaspeții unităților <fv. ?
— în primul rînd va spori numărql unităților turistice ale coo

perației de consum. Astfel, vor intra în funcțiune noi hanuri și 
complexe turistice la Sovata (jud. Mureș), Ilișești (jud, Suceava), 
Valea Ursului (jud. Argeș), Bran (jud. Brașov), Cheia (jud. Pra
hova). La aceste hanuri, care vor păstra stilul arhitectonic lo
cal, se vor putea servi mîncăruri tradiționale însoțite și de vinuri 
din cele mai renumite podgorii. De asemenea, ele vor dispune 
de camere de odihnă, locuri de parcare a mașinilor, de tot con
fortul necesar pentru a satisface cele mai exigente cerințe. Tot 
in 1970 vor intra în funcțiune un nou restaurant și cofetărie la 
Țăndărei pe traseul București—Constanța, o braserie și un cam
ping într-o pădure nu departe de Babadag și altele. Aceste noi 
unități se vor înscrie cu siguranță în rindul unităților care și-au 
ciștigat deja un meritat prestigiu printre care aș aminti hanurile 
Horezu, Covasna, Geoagiu-băi, cabanele Bucin, Sîmbra Oilor, 
complexele de alimentație publică și campinguri cum sînt „Trei 
iazuri" din apropierea Castelului din Miclăușenii Pașcanilor, 
Perșani-băi, Vlăsia din apropierea Bucureștiului și multe altele, 
unități în care turiștii și drumeții se simt ca la ei acasă.

VICTOR DELEANU



NORMALIZARE
ÎN NIGERIA

Pentru prima oară de 
la începutul războiului 
din Nigeria, capitala fe
derală și-a aprins dumi
nică luminile, punîndu-se 
astfel capăt camuflajului 
instituit de la începutul 
ostilităților, cînd un avibn 
biafrez a efectuat un raid 
deasupra Lagosului.

Citind un comunicat al 
guvernului federal, agenția 
FRANCE PRESSE anunță că 
duminică au fost eliberați peste 

la Abaka- 
cu promi- 
a amnistia

300 de prizonieri de 
liki, în conformitate 
siunea guvernului de 
pe deținuți.

în același timp, 
federale au anunțat_ ___ ,__
de importante cantități de ali
mente și medicamente care ar 
putea asigura hrana necesară 
populației ibo timp de o lună 
și jumătate, fără a lua în con
siderare ajutoarele ce continuă 
să sosească.

Situația politică tinde, de ase
menea, să se normalizeze o dată 
cu încetarea operațiunilor mi
litare.

Poziția membrilor tribului ibo 
în cadrul Federației nigeriene 
preocupă îndeaproape guver
nul de la Lagos. în acest sens, 
reține atenția promisiunea fă
cută de generalul Yakubu Go- 
won, potrivit căreia membrii 
acestui trib își vor recăpăta 
posturile deținute înainte de 
izbucnirea războiului civil.

autoritățile
că dispun

ORIENTUL APROPIAT
• ÎNCHEIEREA TURNEULUI LUI G.
• CONVORBIRILE DE

LONDRA — „Este posibilă o 
soluționare pașnică a conflictu
lui israelo-arab“, a declarat luni 
George Brown, lider adjunct al 
partidului laburist, la puțin timp 
după reîntoarcerea sa din tur
neul de trei săptămîni pe care 
l-a efectuat în Orientul Apro
piat. între altele, George Brown 
a afirmat că în turneul său a 
avut prilejul să constate o ati
tudine mai realistă și că inter
locutorii săi au în vedere posi
bilitatea unei soluționări pașnice 
a crizei. „Regii, președinții, pri- 
mii-miniștri și ceilalți oameni de 
stat pe care i-am 
expus punctele lor 
supra problemelor 
asupra relațiilor

întîlnit mi-au 
de vedere a- 
din regiune, 

cu Anglia și
asupra soluțiilor eventuale pen
tru dificultățile actuale", a 
mat Brown.

afir-

BEIRUT — Președintele 
ganizației pentru eliberarea 
lestinei, Yasser Arafat, a avut 
duminică o întrevedere de cîteva 
ore cu generalul Jean Noujaim, 
noul comandant șef al armatei 
libaneze.

Un purtător de cuvînt oficial 
libanez a anunțat că discuțiile 
s-au referit la probleme de inte-

Or-
Pa-

„Pactul aurului"
t ratative ultra-secrete purtate în spatele ușilor capitonate. Dis

creție totala. „Veți afla rezultatele la timpul potrivit" — declarau 
participanții la negocieri ziariștilor. Și, în sfîrșit, un comunicat, 
încet, încet, vălul misterios care acoperă tranzacțiile privind 
prețul și circulația aurului pe piața capitalistă se ridică, lăsînd 
observatorilor posibilitatea să descifreze urmele unui compro
mis intre principalii protagoniști. Cit va dura înțelegerea la 
care s-a ajuns, intrată în rubricile de specialitate ale ziarelor 
sub denumirea de „pactul aurului" ?
. Marea dispută a apărut în urmă cu circa 20 de luni, cînd 
in încercarea de a pune capăt uneia din fazele cele mai critice 
ale crizei monetare occidentale, marii bancheri au adoptat două 
hotarin : interzicerea de a achiziționa aur nou extras și instau
rarea dublei piețe a aurului (una în virtutea căreia metalul 
prețios putea circula între marile bănci la prețul de 35 de dolari 
uncia, și in sfîrșit alta, în care aurul putea fi cumpărat la un 
preț stabilit în funcție de cerere și ofertă). Politica de desprin
dere a dolarului de aur, urmărită de S.U.A., începuse să dea 
roade readucînd Ia bursă liniștea, ce-i adevărat relativă. Febra 
aurului care urcase prețul acestuia, la cote nemaiîntîlnite înce
puse să scadă. Principalul păgubaș, Republica Sud.Africariă (tot
odată și cel mai important producător de aur al lumii capitaliste) 
amenința cu punerea în vînzare a unor mari cantități de aur 
din „supraproducția" sa, operație ce ar fi putut declanșa o nouă 
furtună monetară, prin slăbirea încrederii în dolar. Faptul că 
Africa de Sud nu-și putea valorifica producția de aur nici la 
preț oficial și nici pe piața liberă a determinat autoritățile de la 
Pretoria să exercite asemenea presiuni îneît guvernul de la 
Washington s-a văzut nevoit să înceapă negocieri pentru regle
mentarea acestei probleme. Pericolul pentru S.U.A. era cu atît 
mai evident cu cit, după cum se știe, posibilitatea de acoperire 
a dolarilor aflați în circulație cu rezervele de aur de la Fort 
Knox erau de mult reduse. Primele negocieri purtate între mi
niștrii de finanțe ai S.U.A. și R.S.A. au eșuat. Dosarul a fost 
ulterior preluat de Fondul Monetar Internațional, care în cele 
din urmă a ajuns la un acord cu Africa de Sud. Potrivit acestui 
acord o parte din aurul sud-african produs pînă în martie 1968, 
va fi achiziționat trimestrial de F.M.I. la prețul de 35 de dolari 
uncia, iar o altă parte va fi folosită pentru rambursarea de către 
R.S.A.a „tragerilor speciale". In acest mod R.S.A. va pu
tea să-și vîndă o parte a producției de aur, incasind 
mai bine de 500 milioane de dolari. Noua „canalizare" a 
circulației aurului a dat satisfacție la Washington, de
oarece scotea, cel puțin parțial, dolarul de sub influența 
amenințătoare a fluctuației producției de aur. Cea mai 
mare parte a acestui metal era, în virtutea acordului, con
trolată de F.M.I., organism în care S.U.A. dețin o poziție privi
legiată. Republica Sud-Africană își manifesta la rîndu-i mulțu
mirea că producția națională auriferă avea asigurat un debușeu, 
la un preț ce-i adevărat nu prea ridicat, însă sigur. Satisfacția 
înregistrată pe malul Potomacului s-a dovedit însă prematură. 
Slăbirea interesului pentru aur, cauzat printre altele de noua 
circulație impusă, a determinat o scădere a prețului acestui 
metal „sacru", coborind in cîteva rinduri la sub 35 de dolari 
uncia. Dar în „pact" se prevede vînzarea 
dolari uncia pe o perioadă de cinci ani...

Deci, chiar la puțin timp după ajungerea 
economice au jucat o festă negociatorilor, 
liberă un preț sub cel stabilit. In plus, se 
este gata să pună în vînzare pe piața liberă întreaga producție 
de aur produsă în acest an. Fapt care ar accentua și mai mult 
instabilitatea și așa destul de serioasă a raportului real do- 
lar-aur. Asemenea manifestări nu vor rămîne desigur fără con
secințe asupra dolarului...

Tentativa americanilor de a-și vedea moneda națională pla
sată ca o „stea fixă", în afara tuturor intemperiilor sistemului 
valutar a! lumii occidentale, este pe cale de a deveni din nou 
o iluzie. Dolarul nu este atît de fix ca un astru, ci una din cele 
mai periculoase monede inflaționiste (SUDDEUTSCHE ZEI- 
TUNG) care antrenează la fiecare mișcare seisme ce se simt la 
New York la fel ca și la Londra, Paris, Berna, Hamburg, Tokio.

„Pactul aurului" se dovedește o falsă 
probleme monetare capitaliste, o soluție 
caz, amină izbucnirea unei noi crize.

aurului cu 35 de

legile 
piața

BROWN
LA BEIRUT

La întrevedere au 
generalul Youssef

la înțelegere, 
impunînd pe 
zvonește că R.S.Â.

soluție a complicatei 
care, in cel mai bun

IOAN TIMOFTE

• O DELEGAȚIE a Ministe
rului Comerțului Exterior al 
U.R.S.S. a făcut o vizită în 
Japonia, anunță agenția TASS. 
Delegația a purtat convorbiri 
cu reprezentanți ai unor cercuri 
japoneze de afaceri în legătură 
cu probleme legate de proiecte
le de export de gaze sovietice 
din Iakuția și Sahalin în Ja
ponia.

• un seminar consa
crat RELAȚIILOR POLO
NO — VEST-GERMANE a avut 
loc, între 16 și 18 ianuarie, la 
Academia Evanghelică din 
Loccum, în apropiere de Hano- 
vra. La seminar, informează 
agenția P. A. P„ au participat 
parlamentari, oameni de știință 
și publiciști din cele două țări. 
Principala temă a întîlnirii a 
constituit-o problemele relații
lor actuale dintre Polonia și 
R.F. a Germaniei și problemele 
securității europene. Partici- 
panții la seminar, se arată în

res comun, 
luat parte 
Chemayet, șeful Statului Major 
al armatei libaneze, și mai mulți 
lideri ai organizațiilor palesti
niene.

la Porțile de Fier
BEL.GRAD 19. — Corespon

dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : Duminică dimineața 
la ora 7,30, constructorii iu
goslavi ai sistemului hidroener
getic și de navigație de la Por
țile de Fier au înregistrat un 
important succes : s-a deschis 
uriașa poartă de oțel de la ecluza 
de pe malul iugoslav (din aval). 
Imediat după aceea, în ecluză a 
intrat nava „Deli Iovan“ și un 
șlep special pe care era încărcat 
primul transformator în greutate 
de 260 de tone pentru primele 
două agregate ale hidrocentralei. 
Toate instalațiile au funcționat 
ireproșabil. Pînă în prezent, în
treprinderea Hidrogradnia din 
Sarajevo a executat 95 la sută 
din lucrări la ecluză. în ritm sus
ținut continuă lucrările de montaj 
la primul agregat al hidrocentra
lei (partea iugoslavă) care urmea
ză să intre în funcție în prima 
jumătate a anului curent,

internațională
de la Moscova

Revista TIME relatează 
într-un ciclu de reportaje 
despre condițiile de viață 
ale eschimoșilor din A- 
laska, definiți ca „cei mai 
săraci americani" de că
tre grupul de reporteri 
care au străbătut întin
derile înghețate.

în aula universității Lomo
nosov din Moscova și-a în
ceput luni lucrările Conferin
ța teoretică internațională, 
consacrată împlinirii a 100 de 
ani de la nașterea lui Lenin, 
cu tema „Creșterea rolului 
leninismului în epoca con
temporană și critica anti
comunismului". La conferință 
participă reprezentanți din 
Bulgaria, Canada, Cehoslova
cia, Franța, R. D. Germană, 
R. F. a Germaniei, Mongolia, 
Polonia, Siria, Ungaria, Uniu
nea Sovietică și din alte țări.

Delegația română, condusă 
de tovarășul Ștefan Voicu, 
membru al C.C. al P.C.R., re- 
dactor-șef al revistei „Lupta 
de clasă", este alcătuită din 
prof. univ. Gheorghe P. Apos
tol, șef de sector la secția 
propagandă a C.C. al P.C.R., 
conf. univ. dr. Petre Pînzaru, 
la Academia de științe social- 
politice „Ștefan Gheorghiu", 
prof. dr. Radu Pantazi, secre
tar științific al Institutului de 
Filozofie al Academiei româ
ne, conf. univ. dr. docent Ni- 
colae Kalos, șef de catedră la 
Universitatea „Babeș-Bolyai" 
din Cluj.

Conferința a fost deschisă 
de acad. A. M. Rumeanțev, 
vicepreședinte al Academiei 
de Științe a U.R.S.S.

Demonstrație în timpul grevei minerilor de la Kiruna (Suedia)

Mișcarea grevistă
Spania

Guvernul spaniol înfruntă în prezent cea mai puternică miș
care grevistă pe care a cunoscu t-o Spania de la marile conflicte 
sociale din 1962, relatează agenția FRANCE PRESSE, referin
du-se la larga mișcare revendicativă ce se desfășoară în această 
țară. t

Mișcarea, la care participă 
peste 50 000 de greviști, a cu
prins minerii din Asturia, mun
citorii din industria metalurgică 
catalană și andaluziană, precum 
și pe țăranii regiunii Sevilla.

Drama eschimoșilor
din Alaska

Gunoaie pe un imens sloi de gheață" 
• Colibele etalon de la Betkei © Ancheta 

doctorului Fortuine

de circa 12 m.p. Reporterii Re
vistei TIME au cerut părerea 
doctorului Robert Fortuine, di
rectorul spitalului din Betkei 
care le-a declarat că este zgu
duit de rezultatele unei anche
te efectuate recent și care a 
dezvăluit că fiecare casă de 
eschimos are în medie cîte 3,7 
persoane care ocupă un singur 
pat. „Noi — a arătat doctorul 
Fortuine — avem aici un pro
centaj de boli printre cele mai 
ridicate din lume. Spitalul nos
tru este singura unitate medica
lă pe o rază de 85 000 mile 
pătrate. Principala problemă 
este aceea a mortalității in
fantile care face ravagii".

Șomajul face, la rîndul lui, 
ravagii. Foarte puțini eschimoși 
răzbat în așa numita „viață e- 
conomică activă". Unul singur 
a devenit pilot, mai puțin de a 
sută au devenit electricieni sau 
mecanici, cîțiva au căpătai 
servicii la instituțiile locale, cî
teva fete au putut deveni învă
țătoare, surori medicale, func
ționare. Despre restul populației 
eschimose, marea ei majoritate, 
unii sociologi s-au mulțumit s-o 
califice cu cinism drept „imo-v / 
bilă din punct de vedere so
cio-cultural", căutînd, evident, 
să justifice astfel starea de îna
poiere în care sînt menținuți 
zeci de mii de oameni în nor
dul înghețat.

Va aduce actualul „boom* 
al goanei după petrol și alte 
bogății naturale din Alaska o 
schimbare în bine în viața mi
zeră a eschimoșilor? E greu de 
prevăzut. Deocamdată în așe
zările eschimose, împletire de 
promiscuitate și suferință, răs
pîndite ca niște gunoaie pe un 
sloi de gheață de-a lungul coas
telor nordice ale Alaskăi, se 
consumă drama unei întregi 
populații.

„Cele mai mizere așezări din 
Statele Unite — scriu reporterii 
lui TIME — nu sînt cartierele tul
burărilor rasiale din New-York, 
Cleveland, Chicago sau Los 
Angeles. După toți indicii sără
ciei, ele sînt răspîndite ca niște 
gunoaie pe un imens sloi de 
gheață, de-a lungul dezolantei 
frontiere maritime din nord. Cu 
excepția localităților Norme și 
Kotzebue, cele cîteva zeci de 
așezări ale eschimoșilor de pe 
coastele Alaskăi sînt extrem de 
rar vizitate de oameni din afa
ră. Cumplita mizerie din aceas
tă regiune rămîne, în general, 
un secret pentru americanul o- 
bișnuit".

După ce subliniază că pînă 
de curînd oficialitățile au aaop- 
tat „politica vălului ignorării" 
în legătură cu „condiția aproa
pe subumană" a eschimoșilor 
din Alaska, TIME relevă că 
„deodată autoritățile federale 
si locale s-au văzut în fața unei 
agitații politice în rîndurile ce
lor 50 000 de eschimoși alas- 
kieni". în ultima perioadă es
chimoșii au creat cîteva grupări 
de acțiune politică pentru a 
prezenta și a face să fie satis
făcute revendicările lor. Una 
dintre aceste grupări, denumită 
semnificativ „Liga pentru pro
gres elementar" a adresat unei 
comisii senatoriale din Wa
shington un raport-memoriu în 
care, analizînd situația popu
lației eschimose arată că „ma
joritatea familiilor trăiesc la 
marginea înfometării, venitul 
lor anual reprezentînd a 20-a 
parte din venitul anual mediu 
al celor mai sărace familii din 
Statele Unite". Chiar și așezări
le mai importante, de gradul 
orășelelor, cum ar fi Anaktuvik 
Pass, Brooks Range sau Betkei 
— relevă memoriu] amintit — 
„nu sînt altceva decît o aglo
merare de bordeie sub pămînt 
sau deasupra pămîntului". O 
locuință tipică de eschimos ne 
este descrisă de reporterii lui 
TIME după vizita făcută la Bet
kei : „Coliba este compusă din- 
tr-o singură cameră atît de su
praaglomerată, umedă și prost 
ventilată îneît garantează cel 
mai mare procent de tubercu
loză de pe Terra și un procent 
de mortalitate infantilă de 50 
de ori mai ridicat decît media 
națională din S.U.A...." Nu este 
deloc neobișnuit să găsești 10— 
12 eschimoși împărțindu-și o a- 
semenea colibă cu o suprafață

Conflictul a început în luna 
noiembrie a anului trecut, cînd 
peste 3 000 de salariați ai între
prinderii „Orbegozo" au intrat 
în grevă, cerînd majorarea sala
riilor și îmbunătățirea condiții
lor de trai. în fața hotărîrii lor 
de a continua lupta pînă la sa
tisfacerea revendicărilor, condu
cerea întreprinderii a fost nevoi
tă să cedeze. Este, de altfel, sin
gurul conflict soluționat în fa
voare# muncitorilor. Mișcarea 
socială s-a intensificat treptat. 
2 500 de muncitori ai șantierelor 
navale din Cadix au intrat în 
grevă datorită faptului că direc
țiunea a refuzat reînnoirea con
tractelor colective de muncă. E- 
xemplul lor este urmat și de 
muncitorii întreprinderii metalur
gice „Maquinista Terrestre" din 
Barcelona, care au hotărît, în ur
mă cu trei săptămîni, încetarea 
activității pe o durată nedeter
minată. în ciuda masivelor con
cedieri hotărîte de conducerea 
bazinului carbonifer din Asturia, 
minerii, la apelul „Comitetului 
de solidaritate", au hotărît să 
nu se întoarcă la lucru pînă cînd 
revendicările lor economice nu 
vor fi satisfăcute. Pierderile în
registrate în producția minieră 
a bazinului sînt apreciate la 
te 400 000 tone cărbune.

■ «W

prietenii lui

P. NICOARĂ

■ ’ anj> 
lățea atît

R. S. CEHOSLOVACA. — La 
fabrica de mașini miniere 
„Ostroj" din Opane (nordul 

Moraviei)

nari sau hamali, foarte mulfi au ajuns 
însă în rîndul delicvenfilor.

Organizații sociale, obștești din Para
guay au întreprins o acțiune publică pen
tru a determina autoritățile să ia măsuri 
în vederea ajutorării copiilor care vaga
bondează în căutarea unui colț de pîine. 
Semnalînd că numai în cursul ultimilor

® Rp?:' ’
• i

Conferința 
de presă a bi
W. Ulbricht

• LA CINEMATOGRAFUL 
„PLANETARIO“ din centrul Ro
mei a început luni seara pre
zentarea unui ciclu de filme ro
mânești. Cu acest prilej vor 
rula pînă la 31 ianuarie mai 
multe filme artistice. Acțiunea 
a fost organizată de cinemate
ca națională italiană și de Am
basada Republicii Socialiste Ro
mânia. La inaugurarea festivă 
a „Ciclului filmului românesc" 
au fost prezenți reprezentanți 
ai conducerii Centrului experi
mental de cinematografie din 
Italia, cineaști și critici cine
matografici, precum și un nu
meros public.

„Mă numesc Julio. Trăiesc în Convențo 
și dorm într-o magazie părăsită. Prietenii 
mei dorm și ei acolo... Mama mea era 
foarte săracă. Cînd am împlinit șapte ani, 
unchiul meu m-a adus aici. Mă bătea 
de tare îneît am fugit. După ce am cerșit 
am venit la Convențo să găsesc ceva de 
mîncare. Am întîlnit cîțiva băieți care 
mi-au propus să rămîn cu ei... De obicei 
furăm alimente. Odată, un bărbat ne-a 
cerut să furăm părți metalice de automo
bile și ne plătea pentru ele... Am furat, și 
ochelarii unui bătrîn dar pe urmă mi-a 
părut rău".

Aceasta a fost confesiunea făcută de 
un copil de nouă ani în fața polițiștilor 
din Assuncion, capitala paraguayană, 
după ce a fost prins furînd la Convenea, 
principala hală a orașului. Ea a avut da
rul să atragă din nou atenția asupra soar- 
tei zecilor de mii de copii din Paraguay 
abandonați de părinții lor, trăind în con
diții indescriptibile de promiscuitate și

care vagabondează prin capitală. Majo- 
riHatea lor își au „culcușul" în parcuri, 
piețe, sau direct pe caldarîmul străzilor. 
Unii dintre ei sînt lustragii, alții comisio

ani peste 18 000 de copii sub 15 am 
fost reținuți de poliție pentru vaga

bondaj și că. dintre aceștia, aproape 5 000 
au fost’ anchetați pentru diferite furturi, 
Cercul Universitarilor, care s-a preocupat 
amplu de informarea opiniei publice pa- 
raguayene asupra tragicei situații în care 
se află zeci ae mii ae copii, subliniază 
într-o scrisoare deschisă, publicată îi pre
sa din capitala țării, că „drama zecilor 
de mii de copii care vagabondează fără 
adăpost și speranțe are cauze sociale pre
cise. Aceste cauze se numesc șomajul, mi
zeria acută a unei părți majoritare _a popu
lației, imposibilitatea pentru mii și mii de 
familii de a da un minim de hrană co
piilor".

„Mă numesc Julio... Am venit la Con
venco să găsesc ceva de mîncare...". O 
confesiune. Un act de acuzare la adresa 
unei societăți nedrepte care menține 
subdezvoltarea.

s o XI r- "t
comunicatul final, au constatat, 
în unanimitate, că rezolvarea 
acestor probleme ar constitui 
un aport însemnat la cauza 
securității europene și a cola
borării.

Ciocnire la Dacca
• DUPĂ CUM ANUNȚA A- 

GENȚIA PAKISTANEZA DE 
PRESA, un miting organizat la 
Dacca, capitala Pakistanului de 
est, de Partidul religios de 
dreapta „Jamâat-i-Islami" s-a 
încheiat printr-o ciocnire între 
participanții la adunare și gru
puri ale populației, care protes
tau împotriva activității acestei 
formațiuni politice. în urma in
cidentului, relatează agenția ci
tată, o persoană și-a pierdut via
ța și- alte cinci sute au fost ră
nit?, dintre care 115 au necesitat 
spitalizarea.

Datorită tensiunii create în 
oraș, au fost închise instituțiile,

magazinele și școlile. Este pri
mul incident grav semnalat în 
Pakistan, după declanșarea, la 
1 ianuarie, a campaniei electo
rale ce urmează să se încheie la 
5 octombrie, cînd va fi aleasă 
Adunarea constituantă.

• REFERINDU-SE la pro
blemele politice dezbătute în 
timpul vizitei sale la Moscova. 
Herve Alphand, secretar ge
neral în Ministerul Afacerilor

Atac terorist la

Externe al Franței, a subliniat 
într-un interviu acordat ziaru
lui IZVESTIA că Franța are o 
atitudine pozitivă față de pro
punerea Uniunii Sovietice și a 
celorlalte țări socialiste de a 
se convoca o consfătuire gene- 
ral-europeană în problemele 
securității și colaborării. Toto
dată, a spus el, o asemenea 
consfătuire ar putea avea și mai 
mult succes dacă consultările 
bilaterale ale țărilor europene 
în problemele actuale ar da re
zultate pozitive, creînd astfel o 
atmosferă prielnică pentru reu
șita ei.

Limassol
Un grup de oameni mascați, apațținînd organizației clandestine 

„Frontul Național", a atacat duminică noaptea postul de poliție 
al portului cipriot Limassol. După ce au molestat polițiștii de 
gardă și au tăiat firele telefonice, membrii grupului au luat cu 
ei mai multe puști și gloanțe.

Acesta este cel de-al treilea raid efectuat în Cipru, de la înce
putul acestui an, de membrii „Frontului Național". După cum 
s-a mai anunțat, la începutul lunii ianuarie un comando al acestei 
organizații teroriste a atacat un depozit de muniții în localitatea 
Alavasso, furînd o tonă de dinamită.

Omul
cu a treia inimă...
• CEA DE-A TREIA INIMA 

A LUI GERALD RECTOR con
tinuă să funcționeze bine la trei 
zile de la grefare. După cum 
se știe, prima inimă transplan
tată in pieptul Iui Rector, la 17 
martie, a trebuit să fie înlocui
tă cu o alta, ca urmare a unor 
tulburări cardiace.

In buletinul medical dat pu
blicității de spitalul din New 
York, unde se află internat pa
cientul, se arată că starea să
nătății lui Rector se îmbună
tățește, ca urmare a funcționă
rii normale a rinichilor ce erau 
afectați de fenomenul de respin
gere, înregistrat după trans
plantarea primei inimi.

• ÎN ULTIMELE 48 DE ORE, 
în numeroase regiuni ale Polo
niei a nins intens. în voievoda
tul Bydgoszcz, de exemplu, ză
pada a atins pe alocuri grosi
mea de 3 m. După cum rela
tează agenția P.A.P., numeroa
se drumuri și căi ferate au de
venit impracticabile.

• DEFICITUL ÎNREGISTRAT 
DE ȚĂRILE LATINO-AMERI- 
CANE în comerțul lor cu Sta
tele Unite continuă să crească. 
Potrivit ziarului brazilian 
„CORREIO DA MANHA", acest 
deficit s-a cifrat la 250 milioa
ne de dolari în 1967, la 400 mi
lioane în 1968, iar în 1969, po
trivit unor statistici preliminare, 
a depășit nivelul anului prece
dent. Condițiile inechitabile ale 
comerțului interamerican, res
tricțiile de import impuse de 
Statele Unite produselor lati- 
no-americane, constituie, în opi
nia ziarului, principalii factori 
care au generat o asemenea si
tuație.

• SECRETARUL DE STAT 
AL S.U.A., William Rogers, a 
anunțat că va face o vizită în 
Nigeria luna viitoare, în cursul 
turneului pe care îl va între
prinde prin mai multe țări 
africane. Rogers va părăsi 
Washingtonul la 7 februarie, 
pentru a vizita succesiv Maro
cul, Tunisia, Etiopia, Kenya, 
Congo, Zambia, Camerunul, 
Nigeria, Ghana și alte țări afri
cane.

• LUNI AU ÎNCEPUT LA 
SOFIA convorbirile oficiale din

tre ministrul afacerilor exter
ne al Bulgariei, Ivan Bașev, și 
ministrul afacerilor externe al 
Olandei, Joseph Luns, infor
mează agenția B.T.A. în timpul 
convorbirilor cei doi oameni de 
stat au analizat unele probleme 
de interes comun și, unele as
pecte ale situației politice inter
naționale actuale.

în ciuda timpului ploios, 
reprezentanții cadrelor di
dactice aflate în grevă au 
organizat duminică în fața 
reședinței oficiale a primu
lui ministru britanic, Harold 
Wilson, o demonstrație de 
protest. Greviștii au anun
țat că vor continua acțiunea 
lor pînă la 21 ianuarie, cînd 
în capitala Marii Britanii 
va fi organizat un mare mi
ting și o demonstrație a ca
drelor didactice. Presa en
gleză apreciază. că aceasta 
este cea mai lungă grevă a 
corpului didactic din istoria 
țării. Peste 6000 de școli bri
tanice și-au întrerupt cursu
rile.

BERLIN 19. — Coresponden
tul Agerpres, St. Deju, transmi
te : Walter Ulbricht, președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G., 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G.- 
a tinut o conferință de presă, la 
care au participat reprezentanți 
ai presei din R.D.G., corespon
denți acreditați în R.D.G., zia
riști din R. F. a Germaniei și 
Berlinul occidental. In declarații
le făcute cu acest prilej, vorbi
torul s-a ocupat pe larg de dife
rite aspecte ale relațiilor dintre 
Republica Democrată Germană 
și Republica Federală a Germa
niei.

Referindu-se la recentul raport 
prezentat de cancelarul vest-ger- 
man, Willy Brandt, în fața Bun- 
destagului, W. Ulbricht a formu
lat s numeroase critici la adresa 
acestui raport și l-a caracterizat 
ca fiind „o cuvîntare a celor mai 
profunde contradicții". El a apre
ciat că Brandt „nu a făcut nici 
o singură propunere constructivă 
pentru reglementarea coexisten
tei pașnice între cele două state 
germane pe baza dreptului in
ternațional".

în legătură cu problema re
nunțării la folosirea forței între 
cele două state germane, vorbi
torul a relevat că tratativele va
labile în această problemă pot fi 
încheiate numai între state care 
se recunosc reciproc, potrivit 
dreptului internațional. în conti
nuare- el a declarat că „înche
ierea de tratate de renunțare la 
folosirea forței între statele so
cialiste și Republica Federală 
vest-germană este o problemă co
mună a statelor socialiste... De 
aceea, se poate înțelege că, înain
te de a încheia un tratat cu 
R.F.G., noi așteptăm mai în- 
tîi rezultatul tratativelor dintre 
Uniunea Sovietică și Republica 
Federală”.

W. Ulbricht a relevat, de ase
menea, că în ce privește tratati
vele între președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D.G. și cancela
rul federal al R.F.G. este ne
cesar un timp mai îndelungat.

Referitor la problema unei 
conferințe privind securitatea eu
ropeană, vorbitorul a reafirmat 
că R.D.G. va face tot posibilul 
pentru a sprijini pregătirea și 
realizarea unei asemenea confe
rințe pornind de la premisa că 
toate statele europene, inclusiv 
R.D.G. și R.F.G. să participe cu 
drepturi egale la această confe
rință.
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