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iH SPRIJINUL ECONOMISIRII METALULUI

„MILIMETRII
f * /

IN
INSTANȚA"
Urmărind să evidențieze preocupările existente in gospodărirea mai bună a meta

lului — problemă de importanță vitală pentru economia națională — ziarul nostru a 
publicat un ciclu de articole aducînd în prim plan diferite aspecte ale reducerii 
consumului de metal în dialogul cercetare-producție.
Ne propunem, în continuare, să prezentăm felul cum se acționează în întreprinderile 

industriale pentru a aplica în practică indicațiile conducerii de partid și de stat, pentru a 
raționaliza folosirea metalului în economie, cum se încadrează în acest efort tinerii, ce 
întreprind organizațiile U.T.C. în sprijinul aplicării măsurilor stabilite. Vom insista asu
pra inițiativelor, a acțiunilor izvorîte din dorința de a aduce o contribuție proprie cît 
mai substanțială la realizarea acestui deziderat.

în rîndurile de mai jos prezentăm inițiativa tinerilor de la uzinele bucureștene „Vul
can", un mare consumator de metal al industriei noastre constructoare de mașini.
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Ing. LUDOVIC DOBRIȚA

„Dacă un singur tânăr, res
pectiv ing. Ludovic Dobrița, a 
reușit să realizeze în 1969 prin 
proiectarea și tipizarea filtre
lor de diferite tipuri și dimen
siuni o economie de metal de 
peste 250 tone, să ne gîndim 
cit de mari pot fi cantitățile 
obținute atunci cînd către a- 
cest scop este îndreptată aten
ția a sute de uteciști, a tuturor 
tinerilor care lucrează în în
treprinderea noastră". Ele
mentara regulă de trei simplă 
a pus comitetul U.T.C. coor
donator de la Uzina „Vulcan" 
în fața unui adevăr indiscu
tabil : intervenția organizației 
în perimetrul valorificării su
perioare a metalului este pe 
deplin posibilă, rezultatele ei 
avînd drept finalizare crește
rea numărului de produse fi
nite confecționate din cele a- 
proape 50 000 tone metal, cît 
se consumă anual în unitatea 
economică la care ne referim, 
mărirea pe această bază a efi
cienței propriei activități.

— Discuțiile pe care le-am 
avut în cadrul întrunirilor de 
lucru cu uteciștii, studiul indi
vidual al documentației tehni
ce, paralel cu consultarea ca
drelor noastre de specialitate 
cu experiență — ne spune to
varășul Dumitru Dragu, secre
tarul comitetului U-T.C. coor
donator — ne-au condus la 
ceea ce astăzi numim „Mi
limetrii în instanță" — ac
țiune consacrată folosirii ra
ționale a metalului. Acțiu
nea, similară altor acțiuni 
pe această importantă temă a- 
părute de-a lungul anilor în 
alte activități economice, își 
propune acum, în 1970, ca, prin 
mijloace proprii organizației 
noastre și corespunzător speci
ficului de fabricație, să antre
neze întreaga masă de tineri 
la studierea posibilităților con
crete de reducere a consumu
lui de metal pe fiecare produs, 
avînd în permanență în vede
re eficienta sa gospodărire, 
diminuarea deșeurilor de ma
teriale și a rebuturilor.

Firesc, declanșarea inițiati
vei presupunea în prealabil 
stabilirea riguroasă a direcți-

ilor ei de acțiune, a modalități
lor prin care poate fi realizată 
îmbogățirea caratelor metalu
lui, valorificarea lui superioa
ră. Lucru de care, trebuie să 
subliniem, comitetul U.T-C. 
coordonator de la Uzina „Vul
can" a ținut seama, dînd as
tfel de la început substanță ac
țiunii, pregătind primii pași ai 
materializării ei-

— Nouă, tinerilor din secto
rul de proiectare — releva in
ginerul Ludovic Dobrița — ne 
revine pe de o parte obligația

GH. GHIDRIGAN
Fotografii: O. PLECAN

Atelierul mecanică redactoare al Uzinelor „Vulcan".(Continuare in pag. a ll-a)
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„Dacă vor merita..."
Lecturarea faptelor unor ilus

tre personalități antice poate 
face și astăzi obiect de intere
sante reflecții asupra moravu
rilor și moralității oamenilor, a 
principiilor educației, a onoarei 
și demnității personale, a rela
țiilor de familie. Deschizi o pa
gină din Plutarh ori Suetonius și 
ceea ce strălucește dintre rîn- 
duri este marea temperatură 
morală a unor mari personali
tăți a căror existență — cu pes
te două mii de ani în urmă I — 
era guvernată de puritatea u-

nor caractere de oțel, de aspi
rația spre stăpînirea perfectă a 
puterilor omului aflate in luptă 
cu ceea ce este mai puțin demn 
de om, dar strecurat de natura 
oarbă în noi înșine. Frunți mîn- 
dre — drept ridicate și fără 
teamă expuse privirii tuturor — 
stau tot așa de neclintite și azi, 
după trecerea veacurilor.

Vîrful ascuțit al creionului mi 
s-a oprit — poate pentru că am 
meditat mai mult în ultima vre
me la relațiile contemporane 
dintre părinți și copii — pe

fila biografică a împăratului 
Augustus. Urmaș al lui Cezar, 
faptele lui de arme mă impre
sionează infinit mai puțin aecît 
amănuntul că se supăra foarte 
tare ori de cîte ori observa că 
poporul Romei, din cinstire pen
tru el, se ridica în picioare și 
atunci cînd intrau copiii săi sin
guri, în marile amfiteatre unde 
aveau loc serbările. De la un 
asemenea bărbat care era con
ducătorul celui mai mare impe
riu al vremii sale ne-au rămas 
vorbe ce trădează adîncul semn

PROBLEMELE ECONOMICE ALE SATULUI 
ÎN PREOCUPĂRILE ACTIVISTULUI U.T.C.

a

Cel cu care trebuia să mă 
întîinesc a întîrziat Ia întîl- 
nirc, iar eu, așteptîndu-1, am 
întîrziat din altă parte. Șan
tierul care extinde secțiile u- 
nei întreprinderi a întîrziat 
darea in funcțiune, iar aces-

de aspecte ale „lipsei de cu- 
vînt" care în aproape toate 
cazurile se transformă în 
pierdere de timp, într-un 
lanț de pierderi de timp, în 
nervi, pagube, ba uneori în 
dezastre. Suferă prietenii

POTRIVITI-VĂ 
CEASORNICELE

tea, neîndeplinindu-și planul, 
au repercutat întîrziejea și 
asupra altor secții. Produsul 
cutare sosește la magazin cu 
mari intermitențe, și atunci 
— cînd sosește — produce a- 
glomerații.

Sînt trei aspecte din miile

noștri apropiați, cunoscuții 
noștri și, ceea ce este mai 
grav, suferă în egală măsură 
oameni necunoscuți pe care 
soarta i-a pus intr-un contact 
întîmplător sau nu, direct sau 
indirect, cu noi. Timpul că
zut pradă neparolismului este

ROMULUS RUSAN

(Continuare în pag. a ll-a)

EXIGENȚE ÎN PRIM PLAN

de egalitate pe care îl punea 
între copiii săi și ceilalți tineri. 
„Niciodată, scrie Suetonius, n-a 
recomandat poporului pe copiii 
săi, fără să adauge: „Dacă 
vor merita...".

Aș spune că avem nevoie de 
asemenea exemple de dreaptă 
și intransigentă |udecată de pă
rinte mai ales acum, cînd pe 
mulți slăbiciunea paternă sau 
maternă îi încearcă uneori în 
chipuri dintre cele mai felurite. 
E drept, părinții care au azi 
copii la vîrsta adolescenței, la 
anii cînd se hotărăște viitorul 
lor, mai ales profesional, acești 
părinți sînt, în istoria familiei 
românești, de factură deosebi
tă. Ridicați, în cea mai mare 
parte, din rîndul unor familii 
altădată sărace, care se lupta
seră din greu să le asigure o 
meserie, care să le dea garan
ția unui trai liniștit, ei sînt aceia 
care — pentru prima dată în- 
tr-o masă atît de largă — văd

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a 111-a)

Cultura tineretului se formea
ză, evident, în școală și universi
tate. tȘi nicicînd lucrurile n-au 
stat altfel, chiar dacă modul de 
instruire și conținutul instrucției 
diferă de la o epocă la alta. 
Există, se știe, și categoria auto- 
didacților, a celor care se iniția
ză singuri, fără ajutorul învăță- 
mîntului, într-un domeniu sau 
altul, și, uneori, din rîndul auto- 
didacților s-au ridicat minți lu
minate care au avut un cuvînt 
de spus în cultură. Dar, pe mă
sură ce societatea evoluează, își 
adîncește specializarea, auto- 
didacții, amatorii, diletanții nu 
mai contează. Și apoi, nu excep
țiile ne interesează, ci mecanis-

Poate că, datorită profe
siei, deși nu exclud posibili
tatea unei simple obișnuințe 
de a-mi începe ziua de mun
că abia după ce sfîrșesc foi- 
letarea măcar, dacă nu lec
tura atentă a ziarelor, nu 
mi-au scăpat neobservate, în 
ultima vreme, cîteva duzini 
de articole, reportaje și pam
flete inspirate de navetism 
și navetiști. Cîți autori — 
atîtea puncte de vedere, dar, 
evident, toate conducînd 
spre o concluzie indubitabi
lă : aceea că navetismul adu
ce prejudicii vieții noastre 
sociale, că navetiștii sînt 
(dincolo de nefericirea de a 
se afla o bună parte a vie-

SI VINE

ții pe drum, într-o veșnică 
goană să nu scape un tren 
sau un autobuz, într-o veș
nică irascibilitate provocată 
de spaima înghesuielii și a 
întârzierii de la muncă) niște 
oameni care readuc în actua
litate și într-o formă, dacă 
pot să zic așa, evoluată, un 
soi de existență nomadă, a- 
nacronică. N-am în intenție 
să repet nimic din ce s-a 
scris despre navetism și na
vetiști, nu-mi propun să re
iau cu cuvinte proprii ceea 
ce alții, mulți alții au fă- 
cut-o, folosindu-se de o bo
gată gamă de sentimente, de 
la mînie (uneori prea aspră) 
și pînă la înțelegere (uneori 
prea superficială) dar, desi
gur, totdeauna cu justificare 
și în numele unei idei, soli
citând și meritând discuții pu
blice.

Scriu aceste rînduri în casa 
unui țăran din Căciulați, la 
vreo 30 de kilometri de 
București, unde m-a exilat 
dorința de liniște și niște 
proiecte, cu voia dy., lite-

mul obișnuit al lucrurilor, cu atît 
mai mult cu cît, în ultimă in
stanță, autodidacții înșiși își ex
trag pregătirea tot din surse di
dactice. Școala (cu toate treptele 
ei) rămîne, prin urmare, veriga 
fundamentală și determinantă a 
formației intelectuale și culturale. 
Acest fapt, deși e de domeniul 
celei mai elementare evidențe, 
trebuie subliniat și reținut, cu 
atît mai mult cu cît unii tineri 
tratează cu o anume maliție și 
cu frondă spiritul universitar, nu
mit, cu superioritate și suficiență, 
„didactic", „belferesc", „acade- 
mizant" etc. cu tot accentul de 
pejorație pe care-1 îmbracă în 
context. în anumite cercuri, ba 
chiar publicații, se acreditează 
impresia că la Universitate disci
plinele de cultură s-ar studia 
după metode dogmatice, după 
gesturi depășite, inadecvate sen
sibilității modeme, actuale, ig- 
norîndu-se faptul că marile spi
rite ale culturii .noastre, puncta 
de referință pentru orice intelec
tual, au fost universitari: Titu 
Maiorescu, Nicolae Iorga, Ovid 
Densușianu, G. Ibrăileanu, G. 
Călinescu, Tudor Vianu ș.a. Se 
încearcă astfel a se profesa, di
rect sau nu, un relativism su
veran în care impresia subiecti
vă dirijează și determină conclu
ziile disciplinelor de cultură, cul- 
tivîndu-se un scepticism total 
față de orice metode sau criterii. 
Pomindu-se de la premisa, înte
meiată, că gustul evoluează, 
că multe din vechile teze 
se învechesc în cultură, se 
conchide că singura realita
te este subiectul contem
plator, ceea ce este nu numai 
exagerat, ci total eronat. în fond, 
trebuie să spunem deschis că 
mai totdeauna, vehemența în
dreptată împotriva metodelor și 
criteriilor, provine mai ales din 
tabăra celor lipsiți de cultură, a 
celor căre, dihtr-un motiv sau 
altul, n-au asimilat noțiunile 
fundamentale ale domeniilor spi
ritului. Firește, nimeni nu-și 
poate închipui că stăpînirea u- 
nei metode și mînuirea unor cri
terii conduc, prin ele însele, la 
valori în cultură sau la o struc
tură culturală, atît metoda cît și 
criteriile se valorifică în funcție 
de cel care le deține. Dar nici
cînd nu se poate concepe o dis
ciplină intelectuală sau artistică 
prin înlăturarea sau disprețul in
strumentelor de lucru. Ne-am 
afla atunci într-un adevărat haos 
spiritual din care nu s-ar putea 
închega absolut nimic. Improvi
zația diletantă și înlocuirea gîn- 
dirii sistematice și profunde prin 
așa-zisa „inspirație" au dus, tot
deauna, la crize în cultură. So
cietatea socialistă, avînd la bază 
cunoașterea științifică a realității 
și o viziune prospectivă perma
nentă, a creat condiții optime de 
afirmare și cultivare a valorilor 
fundamentale în cultură. Dacă în 
domeniul disciplinelor tehnice o 
concluzie nouă neagă, de regulă,

(Continuare în pag. a IlI-a)

OCTAV PANCU-IAȘI
„Capricii"... de sezon

Foto : EMIL COJQCARU

— Se știe că odată cu crește
rea complexității sarcinilor eco
nomice din agricultură sporește 
și rolul organizațiilor U.T.C. în 
mobilizarea tineretului la înde
plinirea planurilor de producție. 
In acest sens perfecționarea con
tinuă a activității politice și or
ganizatorice, găsirea celor mai 
eficace forme și metode de in
fluențare a tineretului, adap
tarea acestora la cerințele com
plexe și diferite pe care le ridi
că satul în etapa actuală, devine 
dominanta necesară și insepa
rabilă a întregii activități desfă
șurate de activistul U.T.C. In 
mod firesc se pune întrebarea: 
Pe ce loc trebuie situate sarcini
le economice în ansamblul mun
cii desfășurate de activistul 
U.T.C. ?

— Dacă se ține seama de fap
tul că în unitățile socialiste din 
agricultura județului nostru își 
desfășoară activitatea peste 
11 000 de tineri, apare cît se 
poate de limpede faptul că aceș
tia reprezintă o serioasă forță, 
care nu numai că poate, dar și

Convorbire cu
LIVIU DERBAN

prim-secretar al Comitetului ju
dețean Arad al U.T.C.

trebuie să își aducă o contribuție 
substanțială la consolidarea eco- 
nomico-organizatorică a unități
lor în care lucrează, la continua 
lor dezvoltare 1 organizațiile 
U.T.C. avînd din acest punct de 
vedere o arie largă de manifes
tare a inițiativei, a dirijării aces
tei energii spre direcțiile în care 
ele să fie valorificate cu maxi
mum de eficacitate. De aici și 
concluzia că situarea pe primul 
plan, în contextul preocupărilor 
activului nostru, a sarcinilor eco
nomice este o cerință firească, 
logică și necesară.

Ceea ce trebuie să avem în 
vedere este complexitatea și di
versitatea problemelor ce le ri
dică satul socialist, mutațiile ce 
au avut loc în structura produc
ției, a forței de muncă.

— Dacă ar fi să ne referim la

fondul de timp al muncii activis
tului, legat de partea ce o acordă 
problemelor economice, ce ne-ați 
putea spune ? Atît pentru cu
noaștere cît fi pentru orientarea 
organizațiilor.

— Ar fi greu să faoem o îm
părțire arbitrară. Acordînd pro
blemelor economice, o importan
tă parte din timpul său, ac
tivistul U.T.C. trebuie să posede 
pe lîngă calitățile moral-politice 
și un puternic simț al orientării 
în funcție de condițiile concrete 
ale fiecărei organizații U.T.C. 
Pentru cunoașterea problemelor 
economice trebuie nu numai să 
se intereseze de aceste probleme 
în teren, dar să le și studieze, să 
fie pregătit corespunzător pentru 
a le înțelege și a contribui astfel 
la soluționarea lor.

— Un alt aspect, și poate cel 
mai dificil la care am vrea să vă

Convorbire consemnată de

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a IlI-a) I
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inadecvate structurii 
ni se va dezvălui mai 
in alte tipare ? Iată 

întrebări la care nu

• LUCRĂRI PUBLICATE Șl 
CURS DE APARIȚIE'

SEBASTIAN REICHMANN

CRONICA GERALDINE

Conf. univ. dr. OVIDIU BĂDINA :

(Urmare din pag. 1)

• REUNIUNI ȘTIINȚIFICE

Ritmuri populare. Foto: FLORIN ROȘOGA

(Urmare din pag. I)

In „Scandal în 
San-Marco", însă, 

ca în cunoscuta

TINERETUL
Tinerețea nu mai este apreciată astăzi doar cronologic — vîrstă 

a vieții — deși continuă, să fie metaforic definită „vîrstă de aur". 
Nici doar statistic, deși etnografii nu se pot opri să evalueze mon
dial, la încheierea veacului nostru, cifra tinerilor între 15 și 24 de 
ani, care va depăși cu mult un miliard. Tinerii nu mai sînt puși 
numai sub microscop psihologic și nici măcar sociologic, fiindcă 
există acum, în atenția tuturor, o amplă și complexă problemă a 
tineretului. Complexitatea ei estâ dată de prezența tinerei generații 
în toate domeniile activității sociale — prezență activă, care a 
impus-o astăzi categoric atenției contemporaneității. Firește, pro
blema tineretului se pune însă în mod necesar și real diferențiat, 
în primul rînd prin orînduirea socială ; în strînsă relație cu spe
cificul societății se constituie și se definesc țelurile, aspirațiile, 
preocupările și manifestările tinerilor. Pe aceste coordonate se fac 
cercetări astăzi, în țara noastră, într-o instituție relativ recent 
creată — Centrul de cercetări pentru problemele tineretului. 
Activitatea tinerei noastre generații, privind aspecte diverse, multi
laterale, face obiectul unor studii care interesează, desigur, în pri
mul rînd specialiștii, adică, desigur, cercetătorii, oamenii catedre
lor, ori educatorii. Există însă multe domenii sondate și concluzii 
însumate în activitatea acestui Centru, de larg interes, pentru în
treg tineretul. Ziarul nostru, inaugurînd această rubrică, își pro
pune să publice în viitor rezultatele unor atari acțiuni, sperînd, 
totodată, și într-o eventuală dezbatere, împreună cu cititorii, a 
acestor probleme specifice tinerei noastre generații.

Astăzi, pentru început, vă prezentăm, prin opinia directorului 
său, Centrul de cercetări, precum și cîteva dintre cele mai impor
tante acțiuni realizate în decursul anului care s-a împlinit de la 
înființarea sa.

înființat în urma Hotărîrii ple
narei C.C. al P.C.R. din noiem
brie — decembrie 1967, Centrul 
de cercetări pentru problemele ti
neretului este o instituție de cer
cetare științifică ce desfășoară 
investigații cu -caracter multidis- 
ciplinar (sociologie, etică, psiho
logie, pedagogie,' fiziologie etc.) 
cu privire la problemele de an
samblu ale tineretului, precum și 
la cele specifice ale diferitelor 
categorii de tineret (muncitoresc, 
sătesc, urban, rural, școlar, u- 
niversitar, intelectual, funcționă- 

. resc, pe sexe, pe profesii, pe ca
tegorii de vîrstă etc.). Scopul a- 
cestor investigații ? O mai bună 
cunoaștere a fenomenelor în curs , 
de desfășurare, a cauzalităților 
reale, a elementelor ce reprezintă 
noul și a cadrului care favorizea
ză dezvoltarea și extinderea sa, 
în vederea formulării de sugestii 
și propuneri celor care au capa
citatea să acționeze practic în a- 
ceastă direcție.

Centrul este însă o instituție ca
re întreprinde nu numai cercetări 
pe teren, ci întocmește și studii 
de documentare și informare, or
ganizează sesiuni de comunicări 
științifice, simpozioane, cicluri de 
expuneri pentru tineret, lucrători 
ai U.T.C., părinți, educatori, — 
într-un cuvînt acțiuni care să con
tribuie la cunoașterea și educa
rea tineretului, la realizarea unui 
schimb real de experiențe care să 
influențeze pozitiv și să ajute pe 
cei ce, într-un fel sau altul, au 
responsabilități în munca de for
mare a tinerei generații.

La un an de activitate bilanțul 
este promițător. Au fost întreprin
se cercetări și s-au comunicat 
concluzii și sugestii organelor de 
decizie, au fost publicate și difu
zate lucrări. Colaboratorii Centru
lui au avut zeci de întîlniri cu 
tineri și adulți, discutînd cele

mai variate aspecte ce privesc 
sarcinile noastre comune. Am lăr
git numărul colaboratorilor, am 
constituit cu sprijinul organelor' 
de partid și U.T.C. — județene 
— grupuri de cercetare — filia
le județene Și interjudețene. Sîn
tem convinși că rezultatele vor fi 
bune la centru și în zone pentru 
că oamenii muncesc cu dăruire 
și toți factorii de răspundere 
ne-au acordat și ne acordă un 
sprijin real.

In anul care a trecut am expe
rimentat o formulă de cercetare 
și de instituționalizare a cercetă
rii, un mod de îmbinare a inves
tigației cu acțiunea socială. Re
zultatele sînt pozitive și ne de
monstrează că drumul pe care 
mergem este cel mai bun. Dar 
mai avem multe de făcut, mai a- 
les în domeniul coordonării efor
turilor celor antrenați în munca 
de cunoaștere și acțiune în mun
ca tineretului. Rezultatele cerce
tărilor trebuie cunoscute de or
ganele de decizie, care pot ho
tărî și acționa operativ în favoa
rea dezvoltării noului ; totodată, 
ele trebuie cunoscute și de mase
le celor investigați, de cei care 
constituie subiectul și obiectul 
muncii noastre. Aceste rezultate, 
precum și concluziile dezbateri
lor științifice organizate de noi, 
pot și trebuie să furnizeze teme 
de reflecție și în acest fel să du
că la îmbunătățirea activității e- 
ducative. In același timp, legătu
rile noastre cu masa mare a ti
nerilor se vor lărgi continuu, su
gestiile și propunerile lor pentru 
munca noastră viitoare ne vor fi 
de un real folos. Iată de ce, îm
preună cu „Scînteia tineretului", 
inițiem această rubrică pe care o 
dorim să fie, totdeauna, și prin 
tot ce va cuprinde ea, a tinere
tului și pentru tineret.

• CERCETĂRI Șl STUDII
Centrul de cercetări a între

prins investigații asupra unui nu
măr de peste 21 000 de tineri din 
mediul industrial („Tineretul in
dustrial în 1968") și peste 15 000 
de tineri din mediul rural („Ti
neretul rural în 1968") în 622 lo
calități din toate județele țării. 
Cercetarea a permis obținerea u- 
nor date bogate privind instrui
rea și calificarea, mobilitatea pro
fesională a tinerilor, factori care 
influențează orientarea lor pro
fesională, tendințele și aspirațiile 
profesionale ale acestora, modul 
în care-și petrec timpul liber, sa
tisfacțiile și insatisfacțiile lor în 
muncă, navetismul și influența lui 
asupra activității cu tineretul, 
viața de familie a tinerilor, mun
ca de organizație etc. Paralel cu 
aceste anchete a mai fost reali
zată o investigație în rîndul ti
nerelor fete de la sate.

® Asupra tineretului studen
țesc a fost efectuată o cercetare 
care a cuprins un eșantion de 
2 172 de studenți din toate facul
tățile și centrele universitare ale 
țării. Cercetarea are ca obiectiv 
principal studierea unor aspecte 
ale universului spiritual al stu
denților și a mijloacelor de in
fluențare în acest domeniu.

• în rîndul elevilor a fost în
treprinsă o anchetă asupra mo
delului și idealului de viață al a- 
doL scenților. Prima etapă a cer
cetării, care a avut loc în decem
brie 1968, a cuprins un număr de 
2 733 de elevi din București și 
județele Bacău, Dolj, Mureș, Con
stanța, Arad, Maramureș, .Ilfov, 
cuprinși în diferite forme de șco
larizare (licee teoretice, licee de 
specialitate, școli profesionale).

în unele din școlile în care s-a 
aplicat chestionarul s-a organizat 
— pe baza unui plan special în
tocmit — un experiment concre
tizat prin activități educative la 
nivelul orelor de dirigenție și al 
organizației de tineret, menite să 
contribuie la formarea idealului 
de viață. Chestionarul a fost re
petat în luna decembrie 1969 la 
un lot din școlile inițiale și la un 
lot martor, spre a se urmări mo
dificările intervenite și eficiența 
activităților organizate în cadrul 
experimentului.

P.C.R. și a celei de-a 25-a ani
versări a Eliberării patriei.

• Simpozionul „Mijloacele co
municațiilor de masă și educația 
tineretului" organizat împreună 
cu C.C. al U.T.C. și în colabora
re cu Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă și Comitetul 
Radioteleviziune — oficiiil 
studii și sondaje.

în luna noiembrie 1968 a apă
rut Buletinul informativ nr. 1 
precum și rezumate ale comuni
cărilor prezentate în cadrul pri
mului simpozion.

în luna august 1969 a fost ti
părit volumul ; „Tineretul — o- 
biect de cercetare științifică" cu
prinzînd 74 din comunicările pre
zentate în cadrul acestui simpozi
on, iar în luna noiembrie volu
mul „Tineret, sănătate, sport, 
dezvoltare", iar în luna decem
brie volumul „Tineretul azi" (cu
legere de studii).

în curs de publicare se află vo
lumele „Teatrul și tineretul", 
„Tradițiile revoluționare și edu
cația tineretului". De asemenea, 
se definitivează concluziile fina
le la cercetarea „Tineretul rural 
în 1968", „Tineretul industrial în 
1968", „Model și ideal de viață 
la adolescent", „Opinii studen
țești" care apar în volume.

O violentă racordare la es
tetica suprarealistă încearcă 
Sebastian Reichmann în vo
lumul de versuri, „Ge
raldine". In speranța că poe
zia se va lăsa convinsă să 
cdboare și în silabele sale, au
torul pune la contribuție în
treaga recuzită a curentului. 
Poate că, invocată astfel... în 
principiu — posibil, lucrul se 
întâmplă destul de rar în ca
zul de față. Nu cu mult timp 
în urmă, o tentativă similară 
(cu rezultate mult mai bune) 
făcuse Virgil Mazilescu. Dar 
„aventura" lui Mazilescu, din
colo de o remarcabilă inte
ligență poetică (vizibilă și la 
Reichmann), era servită și de 
un talent poetic deosebit, ca
litate insuficient demonstrată 
de mai tânărul său confra
te. Intr-adevăr, a afirma sau 
a nega „înzestrarea" lui Se
bastian Reichmann, numai 
după lectura primei sale cărți 
mi se pare o întreprindere 
riscantă. Incontestabil, debu
tul său este un eșec. Dar, 
f,Geraldine" indică doar li
mitele acestui eșec, nu și 
cauza lui. Este Reichmann 
u,n simplu veleitar care for
țează consacrarea

trucuri" artistice știute sau 
uitate ? Sau e, realmente, un 
poet de talent,' a cărui voca
ție — procustianizată de pro
cedee 
sale — 
târziu, 
două 
m-aș hazarda să răspund, deo
camdată.

Cert este că incoerența, ten
tația ludică, dicteul capătă, 
în acest volum, o turnură 
facilă. Cuvintele alunecă în 
combinații infantile, parcă de 
pe un tobogan. Hazardul, 
menit a declanșa fluxul liric 
prin noutatea și șocul unei 
conexiuni insolite de vocabu
le, este, cu luciditate și con
secvență, exclus din arsenalul 
poetului. Nu va fi, desigur, 
exclusă, mimarea lui, dar arti
ficiul se divulgă singur : „Ar 
fi trebuit de mult ca cineva ! 
s-arunce o privire, dacă e per
mis, / apocalipsului / multe
lor și marilor războaie / din 
romanele domnului Balzac. /.. 
/ Și cînd Balzac, plecînd pa 
mări / avea neșansa măștilor 
cu gaze / îl întregeau priete
nii îmbătrîniți / cu favoriți și 
cu particulă / Ei, Balzabac / 
Cazalbazac / Zazabacuz / 
Balcaz, Balcan / Ei, Balzacub 
din Bazabuc". Cu oarecare 
imaginație, am putea descifra, 
aici, (ca, de altfel, în întreg 
volumul) o linie caricaturală,

acuzînd o „realitate" umană 
decrepită. Sau o „realitate" 
lingvistică degradată. Dar, cu 
asța, încă n-am ajuns la poe
zie I Căci, precizez, nu repro
șez autorului incomunicahi- 
litatea (de bine, de rău, „în
țeleg" aproape totul), ci ab
sența lirismului. ,

Uneori, surprinde însăși 
„arhitectura" poemelor. Edi
ficiul pare compus din ele
mente autonome, alăturate cu 
totul întâmplător. . Neavînd 
nici o legătură între ele, nu 
pot fi raportate nici întregu
lui, pentru Simplul fapt că 
„întregul" nu se prea închea
gă. Și e păcat, întrucît există, 
pe alocuri, premise bune pen
tru aceasta: „portocalii de 
aici sînt un miraj / beau din 
apa tulburătoare care îi usu
că / portocalii sînt litere ru
ginite I în culoarele cărora 
respiră șerpi și' condamnații 
recunosc / litere mari pe care 
nu le citi trecătorule" („Ter
mopyle"). 
basilica 
versurile, 
fabulă a lui Krîlov, se orien
tează, fiecare, în alt sens. Ci
tez cîteva dintre acestea, cu 
senzația că descifrez în ele 
nuclee ale unor posibile poe
zii sau, considerate în sine, 
virtuale poeme într-un vers: 
„Sportivii au ars templele 
antice / Le-au reclădii preo-

■ 1W?

ții / Preoții altor popoare 
le-au dărîmat cu sfințenie. / / 
Seara cu numele și prenume
le ei. / Necesitatea înțepeni
tă ca o bănuială. / Și rino
cerii galbeni care se între
ceau. / La primăvară cînd 
vom avea în sfîrșit".

Desigur, secvențe de lirism 
autentic — precum cel din 
„Termopyle" — s-ar mai pu
tea decupa, cîteva, în carte. 
Dar, cum nu micile procente 
contează aici, renunț. Nu 
înainte de a mă întreba, oa
recum detașat de volumul de 
față, dacă nu cumva supra- 
realismul este mai spectacu
los în litera programului său 
teoretic, decît- în realitatea 
operelor pe care și le reven
dică.

NICOLAE BALTAG

MILIMETRII
IN INSTANȚĂ"

«EDITURA POLITICA
Paul Gogeanu : „Dunărea în re

lațiile Internationale", lei 7,50.

• EDITURA .,MINERVA"
Mlhall Sadoveanu : 

literare", lei 10.

• EDITURA PENTRU 
LITERATURĂ

Letițâa Papu : „Mărul 
țel", lei 13; Constantin 
„Amarul sînge 
lei 11.

„Amintiri

cunoștln-
Apostol: 

al strugurilor",

• EDITURA TINERETULUI
Panait Istratî : ,,Pentru a fi iu-

bit pămîntul... . , -. Sla
vici: „Mara", Iei 6; Radu Teodo- 
ru : „Șoimii Moldovei", lei 6,25.

• EDITURA MILITARĂ
Ntchlta Stănescu: „Un pămînt 

numit România", lei 3,50.

• EDITURA ACADEMIEI
• * * — „Istoria limbii române", 

vol, II, lei 30.

• EDITURA ȘTIINȚIFICĂ
Miron Nlculescu : „Legea pen

siilor — comentată și adnotată", 
lei 14,50.

Centrul a inițiat și organizat 
mai multe sesiuni științifice :

• Simpozionul „Tineretul — 
obiect de cercetare științifică", 
în cadrul căruia s-au prezentat 
108 comunicări în ședințe plena
re și pe secții.

• Consfătuirea științifică „Să
nătatea, creșterea și dezvoltarea 
somato-funcțională și psihică a a- 
dolescenților și tinerilor", organi
zată în colaborare cu Ministerul 
Sănătății, Ministerul învățămîn- 
tului și Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport.

• Sesiunea științifică „Tinere
tul și idealul moral", organizată 
în colaborare cu Institutul de fi
lozofie în cadrul căreia s-ăp pre
zentat și au fost discutate comu
nicări științifice cuprinzînd con
cluziile unei anchete organizată 
de cercetătorii sectorului de eti
că cu sprijinul C.C. al U.T.C. în 
anul 1968, în rîndul tinerilor din 
mediul urban.

• Simpozionul „Teatrul și ti
neretul", organizat în colaborare 
cu Comitetul județean Neamț 
pentru cultură și artă, cu prile
jul primului Festival al spectaco
lelor de teatru pentru tineret și 
copii.

• Simpozionul „Tradițiile revo
luționare și rolul lor în dezvol
tarea conștiinței socialiste, patri
otice a tineretului", organizat de 
Centrul de cercetări și C.C. al 
U.T.C. în colaborare cu Institu
tul de studii istorice și social poli
tice de pe lîngă C.C. al P.C.R. și 
Academia de Științe social-politi- 
ce „Ștefan Gheorghiu" în cinstea 
celui de-al X-lea Congres al

• • •

URMAKIREA : rulează la Pa
tria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,30), Festival (orele 8.30. li. 13,30; 
16; 18,30; 21)
SIMPATICUL DOMN R : ru
lează Ia Republica (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 21)

ClND SE ARATA CUCU
VEAUA : rulează ia Sala Palatu
lui (orele 17,15; 20,15).

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 :..............................
21), Melodia i 
13,30 . 16 ,
dern (orele 9,15 : 
16; 18,15; 20.30),

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

CALtlGARIȚA : 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

il loreie o.ov,
21)- 'Excelsior 

13,30 : 16, 18,30 ; 
(orele 8,30 ; 11 ;

18,30 ; 20,45). MO-
11,30 ; 13,45 ;

(orele 10: 13;

VALEA MOR- 
Vlctorla (orele 

9; 11,15; 13.30, 16; 18,30; 20,45), Da
cia (orele 8.30—20 în continuare).

VIATA DIFICILA : rulează la 
Central (orele 8.30: 11; 13,30; 16; 
18.30: 21)

BĂIEȚII IN HAINE DE PIELE : 
rulează la Miorița (orele 
15,15; 17,30; 20)

ORAȘUL VISURILOR : 
ză la Lumina (orele 9—15,45 în 
continuare ; 18,15 20.45).

LUCIA : rulează ia Doina (0- 
rele 11,30; 14,30; 17.30; 20,30), Pro
gram pentru copii orele 9—10.

PROGRAM DE FILME DOCU-

rulea-

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 în 
continuare)

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Bucegi (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 (o- 
rele 15.30; 18), LINIȘTE ȘI STRI
GAT (ora 20,15)

IN 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 Ia Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,15).

PRIETENI FĂRĂ GRAI : ru
lează la Gluteștl (orele 15,30; 18;
20.30) , Flacăra (orele 15,30; 18:
20.30) .

BECKET : rulează la Cotroceni 
(orele 15.30-19)

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

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

BĂTĂLIA PENTRU ROMA : ru
lează la 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 t 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18), 
LA ORA 5 DUPĂ AMIAZĂ (ora
20.30) .

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

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

LA RĂZBOI CA LA RĂZBOI : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,30).

MY FAIR LADY : rulează la 
Arta (orele 9,30—15,45 în continua
re : 19)

TINEREȚE FĂRĂ BATRINE- 
ȚE : rulează la 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 20,16)

ATENTATUL DE LA SARAJE
VO : rulează la Pacea (orele 
15,45; 18; 20,30).

IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE : rulează la Cinemateca 
(sala Union) : (orele 10: 12: 14)

-Eteratre
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Opera Română: LUCIA DI 
LAMMERMOOR — ora 19,30; Tea
trul Național „I. L. Caraglale" 
(Sala Comedia): BECKET — ora 
19,30; (Sala Studio) — PĂRINȚII 
TERIBILI — ora 19,30; Teatrul de 
Comedie: OPINIA PUBLICA —
ora 20; Teatrul ,,Lucia 
Bulandra“ (Sala Studio) 
PERICULOS — ora 20; 
Mic: PRIMARUL LUNII ȘI 
BITA SA — ora 20; Teatrul Giu- 
lești : VISUL UNEI NOPȚI DE 
IARNA — ora 19,30; Teatrul „C. I. 
Nottara” (Bd. Magheru): CÎND 
LUNA E ALBASTRA — ora 19,30; 
(Sala Studio): ENIGMATICA

Sturdza 
VIRAJ 

Teatrul 
IU-

(Urrnare din pag. I) 
rare. E sîmbătă seara 
ultimul autobuz a transportat 
navetiștii de pe aici și de pe 
la Balotești înapoi la Bucu
rești. îmi întreb gazda, un 
om încă tînăr, dacă acum, la 
sfîrșit de săptămînă, n-are de 
gind să se ducă pe undeva, 
la vreun film, la vreo șeză
toare, la mai știu eu ce i-ar 
da posibilitatea să simtă că 
e în prag de sărbătoare, că 
de muncă tot a avut parte 
de luni și pînă azi, ar fi vre
mea, vorba lui Creangă, să se 
maj îngrijească și de cele ale 
sufletului. N-are unde să se 
ducă, îmi răspunde omul, o 
dată cu ultimul autobuz au 
plecat și toți cei care puteau 
(ba, unii chiar aveau obli
gația, pentru asta primesc sa
larii) să organizeze așa ceva. 
Nu vreau să dramatizez, o- 
mul nu mi-a vorbit cu tris
tețe, din cuvintele lui nici 
cel mai talentat procuror 
n-ar fi izbutit să alcătuiască 
un rechizitoriu, mi-a relatat 
pur și simplu situația, o situa
ție cu care se obișnuise

DOAMNĂ ,,M" — ora 20; Teatrul 
„Ion Vasilescu": FLOARE DE 
CACTUS — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Creangă": DRUMUL E LI
BER — ora 16; Teatrul ..Țăndări
că" (Calea Victoriei): MIU CO- 
BIUL — ora 17; (Str. Academiei): 
BANDIȚII DIN KARDEMMOME— 
ora 17; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy): VARIETĂȚI — ora 19,30; 
(Calea Victoriei): NICUȚĂ LA... 
TĂNASE — ora 19,30; Ansamblul 
U.G.S. : EȘOP, VIAȚA, MUZICA 
ȘI NOI — ora 20; Circul de Stat: 
RAPSODIA SUEDEZĂ

VINERI, 23 IANUARIE 1970
X.

• 17,00 Consultații pentru elevi. 
Limba română (clasa a VIII-a) ® 
17,30 Chimie (clasele VIII—XII) • 
18,00 Lumea copiilor. „Se caută 
o năzdrăvană" emisiune muzical- 
dlstractivă • 18,30 Știința și pro
ducția. Cercetarea științifică > pe 
noi coordonate • 18,50 Interpret! 
îndrăgiți de muzică populară: 
Ileana Sărărolu Gheorghe Bo- 
uleanu. • 19,00 Telejurnalul de 
seară • 19,20 Reflector • 19,30 
Mai aveți o întrebare ? Inteligen
ță și memorie; creație șl erudiție, 
invitații emisiunii; acad. Grigore 
Benetato, acad. Mihai Beniuc, 
prof. dr. Constantin Păunescu, 
prof. dr. Solomon Marcus • 20,45 
Film artistic: „Tandrețe" — o 
producție a studiourilor sovietice 
• 22,00 Telejurnalul de noapte • 
22,10 Ansamblul cubanez de dans 
modem • 22,30 Cadran — emi
siune de actualitate internațio
nală.

poate chiar ceva mai grav, 
o situație pe care o considera 
normală. N-ai ce-i face, nei
că. Oamenii au neveste, au 
copii la București. Nici dumi
nica să nu-i vadă ?

Tristețea m-a cuprins pe 
mine. Și cum — am avut în- 
tr-o viață timp suficient să 
verific — tristețea e un bun 
sfătuitor, mi-am zis că n-ar 
fi tocmai rău să mai discutăm 
despre mult discutatul nave- 
tism și din punctul de vedere 
al celor care, rămînînd pe 
loc, în comune, tîrguri și oră
șele, asistă cum pleacă, sîm- 
băta, ultimul tren sau ultimul 
autobuz, cu sentimentul că 
din calendar e firesc să dis
pară ziua de sărbătoare, să se 
treacă direct la luni, direct 
la muncă. ,

Și iată că mă urmărește a- 
cest sentiment și nu-mi mai 
vine să le adresez navetiști
lor patetice apeluri de tipul : 
dragii mei, vă ruinați sănă
tatea alergînd după trenuri și 
autobuze, vă surmenați și vă 
lipsiți de plăcerea unei lec
turi sau a unui ceas în plus 
petrecut în mijlocul familiei > 
la televizor, la un joc de 
remi, hărțuiți, înfruntînd ar
șița și gerul, ploaia și visco
lul. Și nu-mi vine nici, pri- 
vinduAi mînios, să-i moralizez 
că, în bună măsură, și da
torită prezenței lor în Capi
tală, marele oraș se sufocă de 
înghesuială, că, tot în bună 
măsură, pentru că ei nu se 
stabilesc acolo unde muncesc, 
statul trebuie să construiască 
în București de două sau trei 
ori mai multe locuințe decît 
ar fi necesar. Mă prefac că 
uit toate acestea, că nu le-am 
citit de zeci de ori și rru mă' 
dor — și-i invit (evident, 
fără prea mari speranțe că 
mă vor înțelege) să facă to
tuși, un minim de efort 
spre a pricepe enormitatea 
(am subliniat cuvîntul) că 
tocmai cei ce -n-ar avea 
nici un motiv să-i apere, 
o fac totuși, se gîndesc 
la familiile lor de la Bucu
rești, la sărbătoarea lor de 
la București, obișnuindu-se, 
părîndu-li-se firesc ca la ei 
la Căciulați sau aiurea, să 
nu existe sărbătoare, pen
tru că sîmbăta, cu ultimul 
tren sau cu ultimul autobuz 
pleacă și duminica spre Ca
pitală.

Scriu aceste rînduri în timp 
ce gazda mea, un om tînăr, 
mai aruncă în focul anemic 
cîte un cocean de porumb și 
se uită pe geam cum ninge. 
Și‘ ninge peste căminul cul
tural, și ninge peste școala 
închisă și ninge 
ar putea fi un 
sărbătoare după 
de muncă.

Abonamentele 
reduse pentru 
autobuzele-navete eu le-aș da 
maj întîi să le semneze și să 
le aprobe gazda mea din sea
ra aceasta, omul care se uită 
cum ninge. Pentru că ninge 
— nu se încurcă !

un flagel social. El se întinde 
ca o epidemie și îndeamnă de 
la sine la contagiune. Cînd 
ești sigur că ședința a fost 
fixată la 5 doar ca să poată 
începe la 6, te vei duce la 
6 și un sfert. Naivii care s-au 
prezentat la fix jură, cîțiva, 
să fie și ei data viitoare re
zonabili și să respecte regula 
casei. Dar data viitoare vine 
un oaspete care pornește șe
dința la timp, și în fața unei 
săli pe jumătate goală, pro- 
păvăduiește punctualitatea. 
Ce folos, cînd el îi învață a- 
cest lucru tocmai pe puținii 
punctuali dare au mai ră
mas ? Umiliți de dubla Ne
dreptate — de afrontiil cole
gilor și de morala oaspetelui 
— aceștia jură definitiv, în 
sinea lor, să întîrzie și ei cît 
pot, făcîndu-și dreptate sin
guri. Printre ei se înscrie ta
cit chiar oaspetele, care a- 
flind cit de înrădăcinate sînt 
lucrurile și regrctînd eroa
rea pedagogică vine și el data 
viitoare cu o oră întîrziere. 
Și astfel, timpul instituției 
respective devine practic al-

POTRIVITI-VĂ
>

CEASORNICELE

peste tot ce 
început de 

o săptămînă

cu prețuri 
trenurile și

tul, ca și cînd pe bucata aceea 
de loc ar trece un alt fus 
orar. O convenție care to
cește simțul de exactitate al 
oamenilor, care-i predispune 
la alte și alte erori, la nesi
guranță, la astenii și — de 
ce nu ? — la o perpetuă min
ciună socotită inofensivă...

Cuvînt pierdut — timp 
pierdut. Timp pierdut multi
plicat în progresie. Un tren 
întîrziat — o mie de întîr- 
zieri ducînd la alte mii de în- 
tîrzieri. Un rînd Ia magazin 
— sute de întîrzieri ducînd 
la alte sute de întîrzieri. „Ce 
vină am eu ? a întîrziat cu
tare !“ ...„Nu sînt eu vinovat ! 
a întîrziat tramvaiul X“... 
Scuza unuia își ia ca temelie 
scuza _ celuilalt, și tot așa, 
pînă cînd, una din scuze pare 
să stea pe un teren mai o- 
biectiv. Și lanțul se lungește 
azi cu promisiunea "ca rîndul 
viitor să fie și mai lung.

Ați întîrziat vreodată ? In- 
tîrzierea voastră s-a simțit 
pînă în creierul munților, 
pînă pe malul mării. Cu acest 
sentiment, puneți mina pe 
butonul ceasului și potriviți-1 
odată pentru totdeauna. Să 
ne considerăm fiecare un pio
nier al punctualității, căci 
trebuie să începem de unde
va.

reproiectării unor subansam- 
ble și produse pe baza îmbu
nătățirii funcționale și a di
mensionării mecanice, pe de 
altă parte va trebui să rezol
văm probleme legate de tipi
zarea reperelor, în special a a- 
celora cu pondere însemnată 
în producția întreprinderii, atît 
din punct de vedere construc
tiv cît și tehnologic.

Prin firea lucrurilor, rezul
tatele activității tinerilor din 
compartimentul cercetare-pro- 
iectare îndreptate spre înnobi
larea metalului se finalizează 
într-un timp mai îndelungat. 
In -secțiile de fabricație însă 
fiecare oră, fiecare zi poate a- 
duce noi importante realizări. 
Folosirea rațională a metalu
lui prin folosirea Judicioasă a 
planurilor de croire și debita
re, utilizarea rațională a ma
teriilor auxiliare, a sculelor și 
dispozitivelor, descongestiona
rea locurilor de muncă prin 
stringerea deșeurilor metalice 
și sortarea acestora pe calități, 
în vederea predării lor la tur
nătoria proprie — sînt doar 
cîteva din punctele de inter
venție 
U.T.C.
văzut în planul tematic al ac-\ 
țiunii, direcții la a căror tran
spunere în practică flecare tî- 
năr își poate aduce nemijlocit 
contribuția.

— Sînt încă destule cazuri 
— sublinia tovarășul Ion 
Gheorghe, secretarul comitetu
lui de partid pe uzină — în 
care electrozii pentru sudură 
sînt aruncați înainte de a fi 
complet consumați. De aceea 
consider c8 ar fi binevenită 
includerea în cadrul inițiativei 
a unui punct care să prevadă 
colectarea capetelor de elec
trozi în vederea refolosirii lor.

Deși de la declanșarea ac
țiunii pe care o prezentăm au 
trecut doar cîteva zile, în ca
drul serviciului proiectare a 
fost deja constituit primul co
lectiv de lucru de sub condu
cerea inginerului Ludovic Do-

pe care comitetul 
coordonator le-a pre-

briță — din care fac parte ti
nerii Victor Ghiță și Gheorghe 
Petre, ingineri, Amalica Gagiu 
și Georgeta Vișa, desenatoare
— care vor lucra la reproiec- 
tarea vaselor de diluare și di
zolvare. Ei își propun ca în 
prima etapă să reducă consu
mul de metal de la aceste pro
duse cu circa 10 la sută.

La sectorul de concepție
— sînterh informați — a fost 
format cel de al doilea colec
tiv condus de tehnicianul Ioiț 
Enache, secretarul organizației 
U.T.C. de aici, care va înscrie 
în perimetrul preocupărilor 
lui reproiectarea subansam- 
blului „cadru metalic și scări 
platforme" de la cazanele de 
aburi tip CR-9 și CR-11 și a 
subansamblului „armătură 
brută".

De altfel, peste tot !n uzină 
suflul inițiativei a început să 
se facă simțit, semn neîndoiel
nic că nu peste mult .timp 
vom avea ce relata, rev ?ind 
cu amănunte pentru a pr ‘fea 
primele rezultate. Ne W 
în sprijin comitetul U.T.C. 
coordonator al Uzinei „Vul
can", care, așa cum este firesc, 
prin colectivul de urmărire a 
inițiativei, va însuma propu
nerile făcute de tinerii din ca
drul secțiilor și serviciilor ca 
și eficiența lor economică, mă
sura în care organele și orga
nizațiile U.T.C. au acționat 
în vederea reducerii consumu
lui de metal.

Așteptăm însă ca preocupa
rea manifestată în rîndul ti
nerilor vulcaniști să găsească 
ecoul așteptat și în alte orga
nizații de bază.

P-S. Sîntem informați că 
inițiativa tinerilor de la Uzina 
...Vulcan" a fost preluată în 
alte trei unități economice, 
mari consumatoare de metal, 
din cadrul aceluiași Sector 6 
al Capitalei. Este vorba de u- 
zineie „Inox“ și ,,Ventilatorul", 
de întreprinderea metalurgică 
de 
în

morărit. Le dorim succes 
materializarea ei !

Cel de al lll-lea Festival internațional 

al filmului de animație
Joi la amiază a avut loc la 

Casa Ziariștilor din Capitală o 
conferință de presă în legătură 
cu cel de-al Ilî-lea Festival in
ternațional al filmului de anima
ție, care se va desfășura anul a- 
cesta între 23 și 28 iunie, la Ma
maia.

. Au participat reprezentați ai 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, ai Asociației cineaș
tilor din Republica Socialistă 
România, ai Centrului Național 
al Cinematografiei, atașați cultu
rali și de presă, critici de film, 
ziariști români și străini, lucră
tori din rețeaua cinematografică.

Cu acest prilej, Marin Pîrîia- 
nu, directorul studioului „Anima- 

. film" și director al Festivalului, 
a făcut o informare asupra mo
dului de organizare și stadiului 
actual de pregătire a acestei im
portante manifestări artistice.

Festivalul, care se va desfășu
ra sub deviza, devenită tradițio
nală, „Imaginația omului în ser
viciul umanității", își propune 
să ofere producătorilor și realiza
torilor din toate țările partici
pante prilejul unei confruntări a 
filmelor de animație de toate ge
nurile (de ficțiune, documentare, 
învățămînt etc.), precum și un 
larg schimb de idei care să con
tribuie la o mai bună cunoaște-

re reciprocă a creatorilor, la în
tărirea legăturilor de prietenie 
între popoare. In conformitate 
cu prevederile regulamentului, 
la această confruntare pot fi pre
zentate filme de animație pe 16 
sau 35 mm. cu condiția ca aces
tea să fie realizate după 1 ia
nuarie 1969.

Un juriu internațional, alcătuit 
din șapte membri, desemnați 
dintre specialiștii de renume din 
domeniul filmului de animație, 
va decerna cinci premii „Peli
canul de aur" — ex aequo pre
cum și un număr de premii spe- 

■ dale „Pelicanul de argint". Spre 
deosebire de edițiile nrecedente, 
anul acesta se vor atribui în 
plus două premii speciale, unul 
acordat de juriul internațional al 
presei ales dintre ziariștii de spe
cialitate prezenți la Festival, iar 
celălalt de către C I D.A.L.C. — 
Comitetul Internațional pentru 
Difuzarea Artei și Literaturii prin 
Cinematografie.

Tot în zilele Festivalului va fi 
convocată pe litoral Adunarea 
Generală a membrilor A.S.LF.A. 
— Secretariatul General al Aso
ciației Internaționale a Filmului 
de Animație (cu sediul la Bucu
rești) și o reuniune a Consiliului 
său de administrație.

(Agerpres)
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Ecouri: „CUM PRIVIM PIRAMIDA ?"

uusum întriin corns mwm
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Se cunoaște faptul că în urmă 
cu doi ani, s-a renunțat la cam
pionatul republican de juniori, 
organizîndu-se campionate pe 
plan regional și apoi județean, 
soluții care nu s-au dovedit via
bile.

In cadrul unui plan mai larg 
al F.R.F. privind îmbunătățirea 
procesului de creștere și for
mare a tinerilor fotbaliști, a 
fost înființat campionatul repu
blican al juniorilor și școlarilor 
în care sînt cuprinse 188 de e- 
chipe împărțite în 14 serii după 
criteriul geografic. Ca o nouta
te apare prezența unor echipe 
școlare de la licee, școli spor
tive și școli profesionale. Aceas
ta subliniază aportul crescînd 
al Ministerului învâțămîntului, 
care manifestă în ultima peri
oadă un interes mai mare pen
tru dezvoltarea fotbalului în 
rîndul școlarilor, fapt dovedit 
și prin înființarea în anul 1969 
a două școli generale la Bucu
rești și a unui iiceu, la Bacău, 
cu profil de fotbal. Participarea 
unui număr cit mai mare de 
echipe din centrele de copii Ș* 
juniori, din școlile sportive și 
licee intr-un campionat național 
de regularitate, va obișnui jucă
torii încă de tineri cu un efort 
susținut pe o perioadă mai lun
gă de timp. Se realizează, în 
feiul acesta, o activitate sporti
vă — competiție și instruire — 
care va contribui la o afirmare 
timpurie a fotbaliștilor talentați 
și va determina în anii viitori 
o creștere a numărului de jucă
tori valoroși, atît de necesari 
soccerului românesc, afirmat 
recent prin calificarea la Tur
neul final al C. M. din Mexic.

Aruncînd o privire de ansam- 
‘jlu asupra aspectelor pozitive 
desprinse' din desfășurarea tu
rului, putem face o primă și 
importantă remarcă cu privire 
la interesul pe care-1 manifestă 
majoritatea tehnicienilor care 
lucrează la echipele'de juniori. 
Calitatea muncii lor se mani
festă și prin jocurile de bună 
factură tehnică a multor echipe, 
printre care : Metalul Bucu
rești, U.T.A., Școala Sportivă 
Sibiu, Crișul, Universitatea Cra
iova, Steaiia și altele. îmbucu
rător' este și faptul că antre
norii, în majoritatea lor, au în
țeles adevăratul scop al acestui 
campionat, și anume de creștere

a fotbaliștilor și nu de a obține 
iezultate imediate care să le 
poleieze cartea de vizită ; și 
asta se vede prin folosirea ju
niorilor născuți în 1953 și chiar 
mai tineri. La multe echipe s-a 
îmbunătățit conținutul instrui
rii și mai ales a mijloacelor și 
metodelor folosite, a crescut 
volumul de muncă și cu sigu
ranță că rezultatele nu vor în- 
tîrzia să apară. Nu întîmplător 
echipe ca Steagul roșu Brașov, 
Școala Sportivă Sibiu, Crișul. 
Rapid, U.T.A. sînt pe primul 
loc în clasament după disputa
rea turului.

FOTBAL
• Campionatul de juniori și 

școlari — o rampă de lansa
re timpurie a valorilor fot
balistice autentice I

• Cînd secțiile, cluburile, aso
ciațiile, dar mai ales antre
norii favorizează falsul, prac
ticile nocive — cum își mai 
îndeplinesc funcțiile educa
tive ?

Desigur, s-ar mai putea vorbi 
și de alte laturi pozitive ale a- 
cestui campionat. Dar socotesc 
că este mai necesar să ne ocu
păm acum de aspectele negati
ve, de neajunsurile evidențiate. 
Semnalarea acestora se impune 
pentru că sînt destul de nume
roase și se repetă cu regulari
tate la anumite echipe. De eli
minarea lor depinde, și e nor
mal, îmbunătățirea activității 
fotbalistice la eșalonul ei de 
bază.

Vom aminti, în primul rînd, 
unele abateri care ni se par 
destul de grave : Fulgerul Do- 
rohoi s-a prezentat la joc cu 
7 jucători sau fără carnete ; 
Rarăul Cîmpulung Moldovenesc 
a manifestat indiferență în or
ganizarea jocurilor, apoi1 dintre 
echipele foarte slab pregătite, 
Locomotiva Adjud, a venit la 
joc fără antrenor și la rezulta
tul de 0—6 a încercat să se re
tragă de pe teren, I.C.A.B. Ar- 
cuda e învinsă la un scor ne
obișnuit în analele fotbalului.

Cu prilejul apropiatei sărbă
tori naționale a Indiei, 26 ianua
rie — Ziua Republicii -V Insti
tutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea a organizat 
joi, la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S., o seară culturală.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de prof. univ. dr. docent 
y*hnea Gheorghiu, prim-vice- 
■ .’ședințe al I.R.R.C.S. Ziaristul 
. țiu Budeanu, de la revista 
, .smea", a împărtășit apoi im
presii dintr-o călătorie în India.

în continuare, S. Thiruvenga- 
da Than, ambasadorul Indiei la 
București, a mulțumit pentru or
ganizarea acestei manifestări.

în sala de marmură a Casei 
prieteniei, din Timișoara, s-a

deschis joi o expoziție de cărți 
editate în R. D. Germană, cu- 
prinzînd aproape 1000 de volu
me.

Joi seară, în monumentala 
sală a Operei de stat din Timi
șoara, a avut loc un simpozion 
omagial .jMihail Eminescu", în
chinat aniversării a 120 de ani 
de la nașterea luceafărului poe
ziei românești/ Organizat de Co
mitetul municipal de cultură și 
artă, în colaborare cu Universi
tatea timișoreană și Asociația lo
cală a scriitorilor, simpozionul a 
reunit numeroși oameni de știin
ță, artă și cultură, profesori uni
versitari, filologi, scriitori și alți 
reprezentanți ai vieții literare 
din Timișoara.

(0—26). Au devenit o obișnuință 
prezentările formale pentru 
Gloria Bistrița, Știința Bacău, 
Tehnofrig Cluj și Tehnometal 
București.

O altă categorie de echipe, 
sau mai bine zis de conducători, 
se interesează numai de cîștiga- 
rea punctelor și pentru aceasta 
permit folosirea unor juniori 
care depășesc vîrsta junioratu
lui, admit substituiri, folo'sesc 
chiar jucători nelegitimați: 
Constructorul Baia Mare, Co
merțul Alexandria, Colorom 
Codlea; ASA Sibiu, Chimia Su
ceava, Minerul Gura Humoru
lui, Progresul Balș și Petrolul 
BOrca. Ne întrebăm cum mai 
pot avea prestigiul-necesar con
ducerile acestor echipe și cum 
își vor îndeplini funcțiile edu
cative? La comportarea nesatis
făcătoare a unor tineri fotba
liști pe terenurile de sport și în 
viața particulară, contribuie și 
modul în care lucrează unii an
trenori și instructori care, 'con- 
siderînd probabil că educația 
este o treabă a altor organe, a 
altor factori, nu manifestă exi
gență față de abaterile discipli
nare, de încălcarea eticii sporti
ve, iar măsurile ce Ie iau sînt in
suficient de operante și educative. 
Semnificativ ni se pare faptul 
că în acest tur au fost discuta
te nu mai puțin de 240 de etape 
de suspendare (Chimia Suceava 
6 luni, Torpedo Zărnești 10 eta
pe, Bradul Vișeii 9 etape, Chi
mia Tg. Măgurele 8 etape, Me
talul Topleț. 7 etape etc.). Aces
te situații se datorează, în bună 
măsură, și faptului că la condu
cerea multor echipe de juniori 
nu se află cadre competente, 
bine pregătite cu experiență 
fotbalistică și pedagogică. Intîl- 
nim, astfel, între antrenori sau 
instructori încă destui diletanțî 
și nu rareori din aceia care în 
loc să oprească pornirile 'spre 
fals, substituire, brutalitate, în
curajează practicile nocive.

Măsurile luate de Federație 
prin suspendarea unor echipe 
și jucători, prin sancționarea 
unor antrenori vor fi insuficien
te, dacă nu vor fi dublate de o 
muncă educativă corespunză
toare și eficace la nivelul clu
burilor și asociațiilor sportive.

Sigur, în acest bilanț negativ, 
se mai pot trece unele lipsuri 
legate de desfășurarea jocurilor 
pe terenuri necorespunzătoare 
(Buzău, Sibiu), neachltarea ha
remurilor de arbitraj (Chimia 
Rm. Vîlcea) injurii aduse arbi
trilor de către antrenori (Dacia 
Pitești. Caraiman Bușteni) ma
nifestări care sperăm că. odată 
cu reluarea campionatului, vor 
dispare de pe terenurile noastre 
de sport.

Fără îndoială că lipsurile a- 
mintite pot fi evitate în viitor 
dacă toți factorii (secția de fot
bal, antrenorul, conducătorii) vor 
depune eforturi susținute și vor 
fi convinși de utilitatea acestui 
campionat care trebuie să devină 
o pepinieră a performanței fot
balistice de mîine. Federația de 
specialitate, prin Comisia cen
trală de juniori, va acorda și în 
viitor o mare atenție acestui 
campionat republican, va deter
mina întronarea unui climat de 
muncă sănătoasă, pentru ca suc
cesele viitoare ale fotbalului ro
mânesc să nu fie considerate fe
nomene sporadice, ci rezultatul 
firesc al unui fundament solid, 
generator de valori autentice, 
o bază temeinică a „piramidei" 
pe care o constituie fotbaliștii 
juniori.

Prof. C. ARDELEANU 
antrenor federal

AUTO: Un atractiv concurs de slalom 
si îndemînare

,.PromisiuniIe“ Serviciului 
de Competiții din cadrul 
A.C.R. încep să se materiali
zeze 1 Duminică, pe un traseu 
special amenajat în vecinăta
tea primăriei sectorului 8 din 
Capitală, este programată des
chiderea sezonului automobi
listic competițional. Concursul 
inaugural, dotat cu premii în 
obiecte — oferite de ADAS 
și Fabrica de mase plastice — 
ne rezervă o probă de slalom 
și îndemînare, precedată de o 
demonstrație de carting a 
elevilor liceului „Ion Neculce" 
și ai cercului din cadrul Pa

latului pionierilor. El este 
deschis tuttiror conducători
lor auto, indiferent de vechi
mea permisului de conducere 
și capacitatea cilindrică a 
autoturismelor. Cursa se des
fășoară pe un traseu conform 
schiței alăturate, care va fi 
parcurs de două ori, contra 
cronometru. Eventualele pe- " 
nalizări vor fi operate de că
tre corpul de oficiali ; pentru 
răsturnarea unui popic al tra
seului de slalom: 5 secunde 
la mersul înainte și 3 secunde 
la mersul înapoi. înscrierile,

se încheie astăzi, la orele 
13 — la sediul central A.C.R. 
din str. Nikos Beloianis 27. 
Amănunte pot fi cerute, tele
fonic, la serviciul Competiții 
al A.C.R. : 13. 42. 60. Iată și 
programul complet al zilei de 
duminică : orele 10—11 revi
zia tehnică a mașinilor și car
turilor ; orele 11—11,30 de
monstrație. de carturi; orele 
11,30—14 concurs de automo
bile ; orele 14 festivitatea de 
premiere.

V. RABA

F. C. Argeș a sosit
la Accra

• ECHIPA de fotbal F. C. 
Argeșul Pitești, a sosit la 
Acera. în primul meci, fot
baliștii romani vor întilni 
echipa Olimpios. Duminică, 
F. C. Argeșul va juca tot Ia 
Accra cu „Black Stars", iar 
miercuri 28 ianuarie, va în- 
tilni la Kumasi echipa Asan- 
te Kotoko.

RECITAL DE TENIS
în competiția de tenis desfă

șurată ieri în sala Floreasca 
din Capitală, Ilie Năstase I-a 
învins cu 8—6 pe Ion Țiriac 
(s-au jucat seturi scurte). în

LA FLOREASCA
semifinale, Țiriac l-a învins 
cu 8—7 pe Mărmureanu, iar 
Năstase a ciștigat cu 8—5 la 
Sever Dron.
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FOTBAL:

englezi 
echipei

antrenor al 
a Mexicului, 
declarat zia- 
săi au șanse

LOCRLUL f

SECTORUL 8

MEXIC 70
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A Cunoscutul 

echipei de fotbal 
Raul Cardenas, a 
riștllor că elevii 
mari de a se califica în sfer
turile de finală ale campio
natului mondial. Cardenas a 
arătat că din grupa respecti
vă selecționata U.R.S.S. se a- 
nuntă cea mai redutabilă.

I:
T*

emu

• Ziariștii sportivi 
acordă mafi șanse 
Braziliei de a cîștiga grupa a 
3-a a campionatului mondial 
de la Guadalajara. In comen
tariul semnat de Brian Glan- 
ville, din ziarul „Sunday Ti
mes" se scrie printre altele : 
„Desigur, Brazilia și Anglia 
au cele mai mari șanse de ca
lificare din grupa aceasta, însă 
ele trebuie să facă față unor 
echipe care vor ști să forțeze 
victoria, ca cele ale Ceho
slovaciei șl României". Mal
departe se arată, printre alte
le. că „echipa Angliei nu a 
jucat bine în meciul terminat 
la egalitate : 0—0 cu echipa
Olandei". De asemenea, se 
subliniază că echipa Români
ei a reușit anul trecut să facă 
meci nul : 1—1 cu echipa An
gliei... chiar pe terenul unde 
în 1966 campioana lumii a în
vins echipa R. F. a Germa
niei, intrînd în posesia tro
feului ,,Jules Rlmet".

ts Joseph Marko, antrenorul 
echipei cehoslovace de fotbal, 
a anunțat că tn vederea cam
pionatului mondial, jucătorii 
Săi vor urma un program de 
pregătire într-o tabără sporti
vă franceză din munții Plrl- 
nel. Marko a arătat că în gru
pa a 3-a de . la Guadalajara 
cele mai mari șanse de cali
ficare le are echipa Angliei. 
Cunoscutul portar cehoslovac 
Viktor a declarat că,„ „Noi 
nu avem ce pierde. Vom juca 
foarte deschis.

EXIGENȚE IN PRIM PLAN
(Urmare din pag. 1)

referiți: cum anume intervine 
activistul U.T.C. și în ce anume 
constă ajutorul pe care-l dă or
ganizațiilor ?

— Da, aici 
de dezlegarea 
eficacitatea muncii desfășurate de 
organizațiile U.T.C. Problema ri
dică două aspecte și anume : pe 
de o parte existența unor orga
nizații U.T.C., marea majoritate, 
a căror activitate este nemijlocit 
legată de problemele economice

este „nodul" 
căruia depinde

• FEDERAȚIA de specialitate suedeză a definitivat lotul de ju
cători care vor fi prezenți la campionatele mondiale de handbal 
masculin, programate între 26 februarie și 8 martie în Franța. 
Din lot fac parte: Andersson, Carlsson, Dafiell, Dan Eriksson, 
Lennart Eriksson, Hodin, Jacobsson, Jansson, Bengt Johansson, 
Ulf Johansson, Kurtgoeran, Koch, Nedvail, Strom și Thomasson.

• LA SYDNEY au continuat întrecerile campionatelor interna 
ționale de tenis „Open" ale Australiei. Cunoscutul jucător ameri
can Arthur Ashe l-a eliminat cu 17—15, 6—2, 6—3 pe australianul 
G. Masters, iar campionul S.U.A., Stan Smith, l-a învins cu 6—1, 
8—6, 6—4 pe J. Brown (Australia). Alte rezultate; Crealy (Austra
lia) — Gardiner (Australia) 6—^4, 10—8, 12—10; Lutz (S.U.A.) — 
Werren (Elveția) &— 1, 6—3, 6—1. Partida dintre iugoslavul Pilid 
și americanul Gorman s-a întrerupt la scorul de 6—3, 13—11.

în proba de dublu bărbați, cuplul cehoslovac Zednik — Kukal 
a dispus cu 6—1, 6—3, 9—7 de perechea americană Neely — Dell.

• CONCURSUL internațional de sărituri, desfășurat pe trambu
lina de la Zacopane, a fost dominat de schiorii polonezi, clasați 
pe primele trei locuri. A cîștigat Tadeusz Pavliuslak cu un punc
taj total de 230,8 puncte (cele mai bune sărituri ale sale au mă
surat 99,5 și 100,5 m.),. urmat de ”
luzef Pszibyla — 224 puncte și 
206,7 puncte.

0 CUNOSCUTUL automobilist _________ ...
vingător la Indianapolis, a cîștigat „Cursa de 500 de mile' 
Riverside (California). El a concurat pe o mașină „Ford Torino*

Stanislav Danelj — 229,5 puncte, 
cehoslovacul Bogumil Novak —

american A. J. Foyt, triplu In- 
" r de Ia

MERIDIAN

(Urmare din pag. I)

pentru copiii lor absolut toate 
porțile deschise. O frenezie a 
înaintării, în virtutea unei vechi 
și înalte aspirații de a-și vedea 
Copiii „ridicați mai sus decît 
ei" i-a cuprins pe foarte mulți 
și s-a pornit între unii o între
cere să-și ducă copilul „cît mai 
departe", adică la școli cît mai 
înalte, să-l ajute să „reușeas
că". Fenomen nou ? Da, desi
gur. în comuna în care am co
pilărit cu 4—5 decenii în urmă 
un învățător pasionat de des
coperirea unor copii inteligenți 
a pregătit cîțiva, cei mai buni, 
care au absolvit „normala" și 
s-au întors acasă învățători. 
Nimeni dintre cei care avusese
ră copii în aceleași clase n-a 
trăit pe atunci complexe pen
tru că 3—4 au ajuns să fie 
dascăli în sat, în timp ce „ai 
lor" au rămas la coarnele plu
gului. S-a recunoscut că aceia 
erau cei mai buni, și gata. Ei 
bine, azi, în aceeași comună se 
suferă în masă înainte de exa
menele ce urmează clasei a 8-a, 
la simplul gînd că s-ar putea 
ca unul sau altul să nu „reu
șească", să nu meargă „mai 
departe". Este de înțeles aceas
tă slăbiciune. Cum am spus, 
pentru prima dată în istoria 
acestor familii există certitudi
nea unui salt care li se pare 
spectaculos mai mult datorită 
imposibilității de a-l fi săvîrșit 
altădată.

Și totuși, unde este dreapta 
judecată ? Vor putea toți să 
plece din sat ? La Brașov am 
cunoscut părinți — muncitori 
din generație în generație, unii 
chiar cu copii mai puțin apți 
pentru înalte profesii intelec- 
tuaiicești, dar, desigur, avînd 
alte aptitudini — procedînd în 
același fel : fata lor, băiatul 
lor să nu rămînă „tot ca ei". 
Unde este ace! rațional apel la 
merit, smgurul criteriu adevă
rat și absolut democratic al 
promovării cinstite ?

Am asistat recent la întîlnirea 
emoționantă a unor tovarăși 
care în 1944 au răspuns la ape
lul Partidului Comunist Român

și au plecat voluntari pe fron
tul antihitlerist. Fuseseră mun
citori sau ucenici, la Galați, la 
Sibiu, ia Craiova, la Cluj sau 
Tg. Mureș, au lăsat atelierele 
patronilor, li s-a spus limpede 
că se duc „în foc", poate la 
moarte — și s-au dus. Mulți au 
murit, dar ceilalți n-au dat 
înapoi. Au mers mai departe. 
Faptele lor sînt o epopee care 
merită să fie scrisă. Cînd s-a 
terminat războiul s-au întors cu 
toții la locurile de unde pleca
seră — Galați, Sibiu, Craiova. 
Partidul a avut nevoie de ca
dre. l-a chemat, i-a trimis la 
școli, au învățat bine și azi sînt 
oameni de nădejde. Ei bine, pe

curajul de a înfrupta moartea 
în numele libertății țării, alții 
de a-și consacra viața ridicării, 
prin muncă și dragoste, a loca
lităților în care a fost nevoie 
de ei, iată că nu toți au și tă
ria celui de al doilea eroism — 
să procedeze după aceleași 
criterii cînd este vorba de copiii 
lor. Cei care m-au ascultat au 
fost cu toții de acord, au recu
noscut că așa stau lucrurile. 
N-am avut însă atunci timp să 
le spun încă o concluzie, poate 
mai importantă, pe care repor
terul trecut prin multe fapte a 
reținut-o : pentru prima dată în 
istoria familiei românești, înce- 
pînd de acum, nu toți părinții

„DACĂ VOR
MERITA..."

o parte dintre acești eroi, care 
în 1944 nu socotiseră normal să 
aibă pretenție de a fi aduși în 
Capitală — nici măcar pentru 
că înfruntaseră moartea ! — 
i-am auzit vorbind despre copiii 
lor (majoritatea studenți, deci 
viitori ingineri, profesori, doc
tori, arhitecți) că... trebuie con
vinși să accepte sacrificiul de a 
lucra — unde ? — la Galati, 
Sibiu etc. I Nu ca ucenici, cum 
își reluaseră ei munca, ci ca 
profesori, ingineri, doctori...

Am simțit nevoia să iau cu
vîntul și să le-o spun, l-am în
trebat și m-am întrebat: ce a- 
nume s-a produs în inimile a- 
cestor eroi îneît un lucru altă
dată normal îl privesc acum ca 
pe un... sacrificiu ? Au răspuns 
si mi-am răspuns: s-a produs un 
lucru elementar — au devenit 
părinți — și unii dacă au avut

care au atins o anumită treaptă 
intelectuală și ocupă o anumi
tă categorie de funcții potrivit 
acestei pregătiri, vor putea 
să-și vadă toți copiii depășin- 
du-i ca funcții. Statistica arată 
că ar trebui ca societatea să 
dubleze posturile „de birou" ca 
să cuprindă pe toți copiii ace
lora care acum lucrează în a- 
semenea meserii. Or, asta nu 
este posibil. Așa se face că, 
dacă altădată erau rare cazu
rile cînd copiii unor părinți ce 
terminaseră liceul sau faculta
tea lucrau sub nivelul (de pe 
statul de funcțiuni) al familiei, 
azi vom asista la multe cazuri 
cînd, din intelectualitatea (de 
origine muncitorească) unii co
pii se vor întoarce să lucreze 
la mașină, pe ogor etc. Tre
buie să avem în vedere că azi 
toți copiii țării candidează cu

drepturi egale la admiterea în 
școliie de toate gradele si în
toarcerile de care vorbeam 
sînt absolut firești : nu se vor 
naște niciodată cei mai capa
bili tineri doar într-o singură 
pătură socială I

Am spus întoarceri și nu co
dări fiindcă între cei ce vor lu
cra ca muncitori, acum, și cei 
ce sărăceau altădată și se pră
bușeau pe scara socială este 
o diferență fundamentală : re
partizarea profesiilor . nu mai 
este rodul 
nanciare 
Ea este rezultatul 
zări normale de către societa
te a capacităților tineretu
lui în toate domeniile de ac
tivitate. Fiul intelectualului care 
nu va deveni licențiat, adică 
intelectual prin diplomă, ci teh
nician sau măncitor poate 
va fi cu siguranță, fiindcă 
toate condițiile, ca și fiu 
muncitor care continuă meseria 
părinților, un intelectual 
pregătire.

Este — după părerea 
ce scrie aceste rînduri — 
vărata, reala democrație 
care n-a cunoscut-o niciodată 
pînă acum istoria noastră. Nu 
copiii unor pături privilegiate, 
ci copii egali. Nu profesii su
perioare și inferioare, ci profe
sii diferite, la fel de necesare, 
și îndeplinite de oameni care 
pot avea în egală măsură o 
pregătire intelectuală.

lată de ce, acum, în acest 
moment deosebit pentru familia 
românească, mă gîndesc cu 
respect la cuvintele împăratului 
Augustus, care dădea o probă 
de adîncă luciditate cu două 
milenii în urmă, la cuvintele lui, 
la îndemnul ca să-i fie apreciați 
copiii după merit.

Nu fuga de muncă, nu ruși
nea de a îndeplini o meserie 
sau alta. Trăim vremea acelei 
mari și drepte judecăți de pă
rinte : apreciați-i pe copiii mei 
„dacă vor merita"...

Nu-i acesta un tot așa de 
mare eroism precum faptele de 
luptă și muncă săvîrșite de pă
rinți pentru țară ?

unei inegalități fi
șau de alt ordin, 

unei utili-

loate fi și
i are

prin

celui 
ade- 

pe

majore ale unităților în care ti
nerii lucrează. Aceste organizații 
găsesc și cheia soluționării pro
blemelor folosind o gamă varia
tă de forme și metode specifice 
tineretului, 
organizarea 
specialiști din agricultură 
tru Cunoașterea sarcinilor 
nomice și terminînd cu 
țierea și conceperea unor activi
tăți concrete, ca de pildă echi
pe de tineri care lucrează în 
legumicultura, în sectorul zoo
tehnic, sprijinirea unităților în 
eliberarea terenurilor de coceni, 
transportul gunoiului, îngrijirea 

' pășunilor, participarea la acțiu
nile de desecări, irigații, defrișări 
etc. Pe de altă parte, există un 
număr de organizații care, real
mente, nu știu cum,și cînd să in
tervină. La cele din Tăuț, Pilu> 
Bata, Conop, Tîmovo, de pildă, 
se constată că activitatea desfă
șurată în domeniul social-profe- 
sional este sterilă, formală, ea se 
rezumă la o simplă înregistrare 
de date fără nici o semnificație. 
Aceasta este urmarea firească a 
unui stil defectuos de muncă al 
acestora- dar nu este mai puțin 
adevărat că el este imprimat de 
însăși activistul U.T.C., care, din- 
tr-un factor activ, dinamic, cu 
spirit de inițiativă, devine un 
simplu înregistrator de date și 
fapte. La o recentă analiză a 
muncii, răspunsul primit din 
partea cîtorva a fost următorul: 
„Tovarăși 1 Informez că în coo
perativă lucrează 15 tineri din 
care, 2 în sectorul zootehnic și 
13 la cultura mare. Pe lingă cei 
amintiți mai este un număr des
tul de Țâre de tineri, în special 
fete, care nu participă la muncă. 
De asemenea, în sectorul pe care 
îl îndrum sînt 2 secții de meca
nizare și o întreprindere aprico

începind de 
unor întîlniri

la 
cu 

pen- 
eco- 
ini-

lă de stat. Informez, că s-au re
parat pînă acum majoritatea trac
toarelor și mașinilor". Exemplul 
este cred suficient de sugestiv 
pentru modul cum nu ar trebui 
să se facă. în munca de îndru
mare și control, de orientare a 
organizațiilor U.T.C. nu de 
fotografiere și constatare avem 
nevoie, ci pe baza cunoașterii 
problemelor avem nevoie de in
tervenție, de ajutor concret. Ac
tivistul trebuie să posede calita- 

. tea și capacitatea de a determi
na schimbarea situației.

— In prezent care este aria de 
intervenție ?

— Aportul organizațiilor U.T.C. 
din agricultură poate fi consi
derabil în orice perioadă a anu
lui, aș spune că nu există pro- 

’blemă în unitățile agricole în 
care organizația U.T.C. să nu-și 
poată aduce contribuția. Acest 
început de an ne oferă din nou 
prilejul să intervenim, să ne adu
cem contribuția la creșterea pro
ducției agricole. în curînd vot 
avea loc adunări ale cooperato
rilor pentru aplicarea hotărîrii 
U.N.C.A.P. cu privire la orga
nizarea și retribuirea muncii. 
Conținutul acestor hotărîri tre
buie cunoscut de întregul tine
ret, care are datoria să spri
jine cu toată hotărîrea apli
carea lor în viață. Tinerii să 
fie printre primii care sprijină a- 
ceastă acțiune, stabilindu-și în a- 
dunările de grupă U.T.C., pro
priile lor angajamente pe care să 
le prezinte în adunările respective 
și care să devină hotărîri pentru 
organizația U.T.C. în spiritul că
rora vor trebui să-și planifice 
munca. în ce măsură se reușește 
și acest lucru depinde foarte 
mult de priceperea, competența, 
spiritul de inițiativă, de controlul 
și îndrumarea organizațiilor de 
către activistul U.T.C.

șl a realizat o medie orară de 155,841 km., fiind urmat de Roger 
McCluskey pe „Plymouth" șl Roy Yarborough pe „Ford Torino".

® LA MAGDEBURG s-a disputat meciul Internațional amical 
de handbal feminin dintre echipa S. C. Magdeburg ; și o selec
ționată a orașului Cracovia. La capătul unui joc echilibrat, scorul 
a fost egal : 13—13 (7—5).

• TINAra înotătoare australiană Karen Moras, In vîrstă da 
16 ani. a stabilit un nou record al țării sale în proba de 400 m. 
liber cu timpul de 4’31’’ 7/10, Marie Robinso, în etate de 15 ani, 
a obținut șl ea o performanță de valoare internațională, nar- 
curgind 204 m. fluture în 2’27’’ 9/10.

• SCHIORUL cehoslovac Jiri Raska a cîștigat „manșa" a doua 
a concursului internațional de sărituri de la trambulină, care a 
avut loc la Saint Moritz. El a realizat 215,7 puncte, fiind urmat 
în clasament de Hoehnl (Cehoslovacia) 206.9 puncte si Schmidt 
(Elveția) 206,4 puncte. Săriturile iul Raska au măsurat 82 si, res
pectiv, 81 m.

• RECORDMANUL mondial în proba de săritură în înălțime, 
YaI?r* T.?rUnhe1’. (U.R.S.S.)’ își Continuă pregătirile reintrării ofl- 
Fla,e.- El a declarat ziariștilor că își va face probabil reintrarea 
la 14 martie cu ocazia campionatelor europene pe teren acoperit

U . -Vle,’?aL L,n ulJlmul antrenament.. Brumei a trecut peste șta- 
a-„2’0ti T-,Se pare ca în acest sezon Brumei se va 

leface după accidentul de motocicletă suferit în trecut.

n,?mu°?nTETUL 0,imPicvde organizare a J.O. de vară din 1972 a 
primit în principiu aprobarea F.I.F.A. ca meciurile preliminarii 
ale turneului olimpic să se desfășoare în orașele vest-germane 
MUnchen, Nurnberg, Augsburg, Passau; Ingolstadt și Regensburg. 
In aceste orașe sînt programate meciurile celor 16 echipe care 
se vor califica. Sir Stanley Rous, președintele F.I.F.A., va’ inspec
ta aceste stadioane la șfîrșitul lunii martie.
• PESTE 50 000 de spectatori au urmărit pe stadionul olimpic din 

. Amsterdam reuturul meciului din cadrul optimilor" de finală ale
„Cuirei europene a târgurilor" dintre formația locală Ajax si F C 
Neapole. Fotbaliștii olandezi au terminat învingători cu scoi-u’ de 
4-0 (după prelungiri). La rfîrșltul celor 90 de minute regulamentare 
de joc, scorul era 1-0 în favoarea .e.chipei Ajax, prin gotol -cat 

mecil F.C. Neapole cîstlgâse cu acelaș? scor 
(1 -0), astfel ca au fost necesare-preluu/ii-i. In intimul sfert de oră 
al prelungirilor, gazdele au înscris trei goluri prin Van Diik asieu 
rîndu-și astfel calificarea în „sferturile" de finală ale comperițleL

Tînărul electrician Simion Marin la tabloul de comandă al Cen
tralei de termoficare Craiova.
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cele anterioare, în ramurilepe
umanistice punctul de vedere cel 
mai recent nu este, automat, cel 
mai aproape de adevăr. De aici 
obligația de a studia cu atenție, 
înțelegere și, bineînțeles, cu spi
rit critic, tot t ceea ce ne-au oferit 
înaintașii. O viziune istorică în 
cultură este condiția sine qua 
non a culturii însăși. Ca să-l în
țelegem cît mai mult pe Eniines- 
cu, să spunem, este necesar să 
cunoaștem ideile și opiniile 
fundamentale emise de marii săi 
exegeți : Maiorescu, Gherea, M. 
Dragomirescu, G. Ibrăileanu, G. 
Călinescu, T. Vianu, D. Popovici, 
Perpessicius. In felul acesta in-

strumentele noastre de percepție 
se îmbogățesc și se rafinează, 
gustul capătă puncte de sprijin 
solide, evoluează el însuși, iar 
orizontul intelectual și disponibi
litățile afective se lărgesc. Dacă 
vrem să emitem un punct de ve
dere original în cultură sîntero 
obligați să asimilăm hrana spiri
tuală a înaintașilor, cu alte cu
vinte să ne însușim sau să ne 
delimităm anumite puncte, de ve
dere. Dar numai după ce le-am 
cunoscut ou temeinicie. Altfel 
cădem în ridicol. Originalitate 
prov.enită din neant nu există în 
cultură. De aceea tineretul tre
buie să cunoască temeinic valo
rile de bază ale culturii, create 
de omenire de la începuturile

existenței sale, trebuie educat în 
cultul acestor valori. In acest 
sens, este plină de 
reflecția lui Auguste Comte : 
„Les vivants sont gouvernes par 
Ies morts" (Cei. vii sînt conduși 
de morți.

Preocuparea mai intensă față 
de fenomenul cultural contem
poran este firească, dar reduce
rea la ceea ce este în vogă mu
tilează noțiunea de cultură. Ti
neretul, în special, este foarte 
receptiv la ideea de noutate, de 
oeea ce se cheamă „demier cri", 
ceea ce este explicabil. Dar ul- , 
timu) val al modei în cultură nu 
este un criteriu de valorificare, 
moda e adesea efemeră, n-are 
durabilitatea obligatorie faptelor

înțelesuri

veritabile de cultură. De aceea 
nu provoacă decîl un sentiment 
de tristețe acei tineri, „mulți la 
număr, care sînt foarte avizați 
asupra ultimului șlagăr sau asu
pra vieții particulare,a vedetelor 
de ultimă oră. dar care dovedesc 
o totală ignoranță atunci cînd 
este vorba de Bach, Beethoven, 

Shakespeare, 
de entitățile

Hofner, Dante,
Eminescu, adică ... _........ .......
spiritului uman. Cea mai însem
nată instituție chemată să înde
plinească rolul sacru de a oferi 
omului imaginea a ceea ce este . 
el însuși este școala, cu toate 
gradele și treptele ei. învățămîn- 
tol este, deci, cea mai înaltă 
școală a umanismului prin faptul 
că dă o viziune i..L 
a valorilor fundamentale 
spiritualității 
du-ne, î _. .............. ......
de a fi oameni, precum și res
ponsabilitatea față de noi înșine 
și față de semenii noștri.

viziune integrală 
............Ic ale 

umane, trezin- 
în mod legitim, mîndria

A
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După tentativa de lovitură

de stat din Irak
• NOI EXECUȚII LA BAGDAD • DIFEREND IRAKIANO-IRANIAN

din viata tineretuluilumii

„Noul majorat"
Trupele Guvernului 

Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamu
lui de Sud au lansat în 
noaptea de miercuri 
spre joi un puternic a- 
tac asupra mai 
baze americane 
goneze.

t)upă cum anunță un 
tor de cuvînt militar american 
au fost angajate-„lupte violente" 
în mai multe zone din provincii
le Tay Ninh, Binh Long și Phuoc 
Long. în ajutorul trupelor ame
ricane au fost trimise bombar
diere „B-52" care, numai în cîm- 
purile din «apropierea taberei for
țelor speciale de Ia Heu au a- 
fectuat șapte misiuni de bombar
dament. Tabăra aceasta a fosl 
asediată în iulie anul trecut de 
către trupele patrioților timp de 
54 de zile.

O nouă ședință — cea de-a 
51-a — a Conferinței cvadripar- 
tite în problema vietnameză s-a 
desfășurat joi la Paris. Șeful de
legației guvernului Revoluționai 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, d-na Nguyen Thi 
Binh, a prezentat un raport, po
trivit căruia, în zilele de 11 și 12 
noiembrie 1969 unități saigoneze 
și sudeoreene aflate sub coman
da unor ofițeri americani, au îm
pușcat în timpul operațiunii „de: 
numite „Sea Tiger", 700 de sud- 
vietnamezi din provincia Quang 
Nam, în majoritate femei și co
pii. Totodată, peste 1000 de 
case au fost arse.

Nguyen Thi Binh a subliniat 
că politica administrației ameri
cane de „vietnamizare" a războ
iului este principala cauză a im
pasului înregistrat de conferința 
cvadripartită.

In cuvîntul său, reprezentantul 
Republicii Democrate Vietnam, 
Ha Van Lau, a acuzat Statele 
Unite că au efectuat după înce
tarea atacurilor la 31 octombrie 
1968 noi bombardamente împo
triva unor localități nordvietna- 
meze.

NIGERIA. — Locuitori din regiunea orientală, refugiaji în timpul ostilităților, se reîntorc acasă
I

Interviul ministrului
de externe austriac

Intr-un interviu acordat agen
ției TASS, ministrul de externe 
al Austriei, Kurt Waldheim, a 
relevat că propunerile elaborate 
la consfătuirea de la Praga a 
miniștrilor de externe ai statelor 
socialiste semnatare ale Apelului 
de la Budapesta constituie, după 
părerea sa, o bază utilă pentru 
elaborarea ordinii de zi a unei 
conferințe general europene, 
acceptabilă tuturor țărilor.

Austria, a relevat el, consideră 
justă includerea în ordinea de zi 
a unor probleme ca renunțarea 
la folosirea forței și colaborarea 
general europeană. Waldheim a 
subliniat că țările neutre pot juca 
un rol important în convocarea 
conferinței general europene și 
că în prezent Austria poartă con
vorbiri cu o serie de țări din est 
și din vest pentru a cunoaște mai 
bine punctele lor de vedere si 
pentru a realiza o apropiere » 
a acestora. x

două țări și ale situației inter
naționale, îndeosebi cele legate 
de securitatea europeană. Am
bele părți, se spune în comu
nicat, au făcut un schimb apro
fundat de păreri referitor Ia po
sibilitatea convocării unei con
ferințe, consacrate securității 
europene, care ar juca un rol 
pozitiv pentru întărirea păcii și 
securității în Europa și pentru 
dezvoltarea cooperării dintre 
statele europene.

în comunicatul comun se sub
liniază necesitatea extinderii pe 
mai departe a relațiilor comer
ciale, tehnico-științifice și de 
turism între cele două țări.

SOLEMNITATEA

LENINGRAD

S-a încheiat vizita de cinci 
zile în R.P. Bulgaria a ministru
lui afacerilor externe al Olan
dei, Joseph Luns. în timpul șe
derii sale, oaspetele a avut Con
vorbiri cu omologul său bulgar, 
Ivan Basev, cu privire la pro
bleme ale relațiilor dintre cele

NORDER- an
proiect in derivă

Răspunzînd la o serie de în
trebări puse de ziariști la o con
ferință de presă, Dragoliub Vu- 
ița, purtător de cuvînt al Secre
tariatului de Stat pentru afacerile 
externe, a declarat că Iugoslavia 
are o atitudine pozitivă față de 
inițiativele și acțiunile în favoa
rea recunoașterii realităților exis
tente în Europa, menite să con
tribuie Ia promovarea colaborării 
inter-europene și a securității, 
inclusiv în problema convorbiri
lor între cele două state ger
mane.

Purtătorul de cuvînt a decla
rat, de asemenea, că funcționari 
superiori ai Secretariatului pentru 
afacerile externe iugoslav au a- 
vut consultări cu reprezentanți 
ai ministerelor de externe ale 
unor țări europene asupra pro
blemelor colaborării și securității 
-pe acest continent și că ase
menea consultări âr putea avea 
loc și în viitor.

LENINGRAD 22. — Co
respondentul Agerpres, L. 
Duță, transmite : în cadrul 
unei solemnități ce a avut 
loc la Palatul sovietului oră
șenesc Leningrad, ambasado
rul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste 
România în U.R.S.S., Teodor 
Marinescu, a înmînat unui 
grup de generali și ofițeri so
vietici, precum și altor cetă
țeni ai Leningradului, ordine 
și medalii românești, confe
rite cu prilejul celei de a 25-a 
aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist și 
celei de a 25-a aniversări a 
Zilei forțelor armate ale Re
publicii Socialiste România.

La solemnitate au 
pat reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, 
ai regiunii militare 
grad, ai conducerii

BAGDAD. — Incepînd de 
miercuri, cînd s-a anunțat ares
tarea tuturor persoanelor impli
cate în tentativa de lovitură de 
stat, postul de radio Bagdad își 
întrerupe ritmic emisiunile coti
diene pentru a anunța pronunța
rea unor sentințe capitale de că
tre tribunalul special constituit 
în acest sens, precum și execu
tarea imediată a celor condam
nați.

Totalul execuțiilor intervenite 
în Irak în mai puțin de 24 de 
ore se ridica la 29.

Primul grup, alcătuit din cinci 
militari, a fost executat miercuri 
după-amiază, după cum a anun
țat postul de radio Bagdad, care 
a transmis joi numele persoane
lor condamnate; din acest grup 
făceau parte generalul de briga
dă în retragere Raphid Mohsen 
al Jannabi și colonelul în retra
gere Saleh Mahdi al Samarrai.

La un scurt interval, postul de 
radio Bagdad a anunțat execuția 
unui al doilea grup, alcătuit din 
șase militari și un civil. Acesta 
din urmă, scrie agenția FRANCE 
PRESSE, dr. Nizameddin Aref, 
necunoscut în afara granițelor 
țării, poartă numele de familie al 
fostului șef de stat irakian, Rah
man Aref, înlăturat de la putere 
prin lovitura de stat din iulie 
1968.

La un interval de numai o ju
mătate de oră, postul de radio 
irakian anunța condamnarea la 
moarte și executarea a încă cinci 
persoane, patru militari și un ci
vil; în cursul nopții și în zorii 
zilei de joi, alte 12 persoane, ale 
căror nume nu au fost menționa
te pînă în prezent, au primit pe-

deapsa capitală, urmată de înde
plinirea imediată a sentinței.

Tribunalul special și-a conti
nuat joi dimineața lucrările.

BAGDAD. — însărcinatul cu 
afaceri iranian la Bagdad a fost 
convocat joi dimineața la Ministe
rul Afacerilor Externe al Irakului 
pentru a i se remite o notă de 
protest în care Iranul este acu
zat că ar fi fost implicat în ten
tativa de lovitură de stat, re
cent dejucată de către oficiali
tățile irakiene.

In notă se cere expulzarea, în 
24 de ore, a ambasadorului Ira
nului la Bagdad, precum și a al
tor patru <'/ 
cere, totodată, închiderea ime
diată a celor trei consulate ira
niene din Irak — de la Bagdad, 
Kerbela și Basorah, precum și 
plecarea personalului acestora în 
24 de ore.

agdad, pre 
diplomați iranieni: se 
lată, închiderea

TEHERAN. — Guvernul ira
nian respinge categoric ca „total 
nejustificate" orice acuzații for
mulate împotriva membrilor am
basadei și consulatelor iraniene 
din Irak, menționează un comu
nicat oficial al Ministerului Afa
cerilor Externe al Iranului.

Ca o măsură de reciprocitate 
față de expulzarea unor diplo
mat! iranieni din Bagdad, Iranul 
cere Irakului să-și recheme ime
diat ambasadorul, atașatul mili
tar, precum și alți trei membri 
ai Ambasadei irakiene din Tehe
ran. De asemenea, toate consu
latele Irakului în Iran urmează 
să fie închise, personalul acesto
ra trebuind să părăsească Iranul 
în 24 de ore.

partici-

Lenin- 
Filialei 

Asociației de prietenie sovie- 
to-române, ziariști.

In numele președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
cei decorați au fost felicitați 
de ambasadorul român.

Din partea celor decorați, 
general-colonelul A. Frolov, 
șeful Academiei militare de 
transmisiuni din Leningrad, a 
exprimat conducerii de partid 
și de stat a României mulțu
mirile pentru distincțiile a- 
cordate.

*
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Atac israelian

în Golful Suez
TEL AVIV — Un purtător de 

cuvînt militar de la Tel Aviv, 
citat . de agenția FRANCE 
PRESSE, a anunțat că o unita
te aeropurtată israeliană a de
barcat joi pe insula egipteană 
Shadwan, situată în Golful 
Suez, la 35 km de portul Ghar- 
daka, și a angajat lupte cu 
garnizoana acestei insule. în a- 
celași timp, aviația israeliană a 
lansat un atac asupra instala
țiilor militare de pe insulă, 
scufundînd- - două vedete . egip
tene prevăzute.cu dispozitive de 
lansare de torpile ; toate apa-

ratele s-au întors la bazele lor. 
în urma luptelor, trei soldați 
israelieni au fost uciși, iar alți 
șase răniți, a afirmat purtăto
rul de cuvînt, care a apreciat 
în același timp pierderile egip
tene la 19 morți și 41 de pri
zonieri.

Purtătorul de cuvînt a pre
cizat că forțele militare israe- 
liene nu urmăresc ocuparea in
sulei, și că după îndeplinirea 
misiunii, unitatea se va retrage, 
fără a menționa însă cînd.

britanic
• Old England mai renunfă la o „tradifie"

© Un sondaj și grijile politicienilor

„Old England,"' bătrîna 
Anglie, este la ora moder
nizării. După abandonarea 
faimoasei „duminici en
gleze" în halat și papuci, 
a urmat, repede, renunța
rea la nu mai puțin faimo
sul fi supercomplicatul 
sistem metric fi monetar 
tradițional fi — spre stu
pefacția tradiționaliftilor 
inveterați — potrivirea 
ceasului de la Westminster 
după ora Europei centrale.

Planul privind crearea unei uniuni vamale și economice care 
să cuprindă Suedia, Danemarca, Norvegia și Finlanda a fost 
readus în actualitate, deși majoritatea comentatorilor, inclusiv 
cei de la influentul ziar londonez ..THE TIMES", anunțaseră îri- 
mormîntarea acestui proiect.

Readucerea în discuție a planului — cunoscut sub denumirea 
de Nordek — s-a datorat unei recente luări de poziție a premie
rului finlandez, Maunno Koivisto, care a făcut cunoscut că 
Finlanda — țară ce solicitase la un moment dat întreruperea 
tratativelor Ia nivel ministerial — este gata să continue negocie
rile și chiar să participe la proiectul Nordek, cu respectarea, 
însă, a unor condiții.

După cum este cunoscut, in repetate rinduri au avut loc dis
cuții pe această temă, dar, de fiecare dată, partenerii datorită 
propriilor interese naționale — nu s-au arătat dispuși să-și facă 
reciproc concesii, cu atît mai mult cu cît problema se referă nu 
numai la chestiuni de ordin economic ci și la aspecte politice. 
Potrivit inițiatorilor, Nordek-u) ar însemna o uniune vamală 
— ce ar permite circulația liberă a produselor în perimetrul 
organizației — și ulterior o uniune economică, vizind integrarea 
într-o anumită perioadă a ramurilor economice din țările mem
bre. Integrarea agriculturii ar crea o situație favorabilă Dane
marcei, țară ce dispune de o producție agricolă de mare com
petitivitate. Norvegia ar beneficia de o serie de facilități în asi
gurarea debușeelor puternicei sale industrii piscicole. La rîn
dul său Suedia este favorizată de gradul înalt de industriali
zare. în sfîrșit, Finlanda pare a fi țara cu cele mai multe reti
cențe privind aderarea la eventuala organizație. în primul rînd 
se apreciază că activitatea, chiar numai economică, în cadrul 
Nordek-ului, alături de Danemarca și Norvegia, țări membre 
ale N.A.T.O. ar fi incompatibilă cu statutul de neutralitate al 
Finlandei. în al doilea rînd, situația s-a complicat și mai mult 
o dată cu înaintarea cererilor de aderare ale celor două țări la 
Piața comună și în special după conferința de la Haga, în cursul 
căreia au fost avansate noi teze privind acordarea unor largi 
împuterniciri economice și politice organismelor supranaționale 
a'e C.E.E., create în virtutea Tratatului de la Roma. Finlanda 
și-a înăsprit și mai mult poziția, după ce în unele țări nordice 
a început să se vînture teoria constituirii'Nordek-ului ca o anti
cameră a Pieței comune. Șeful diplomației finlandeze, Karja- 
lainen, declara în legătură cu aceasta că țara sa „nu dorește ca 
Nordek-ul să fie folosit nici direct nici indirect ca un mijloc de 
transport spre C.E.E “

în comunicatul publicat la Helsinki după ce se subliniază 
limitele interesului Finlandei față de Nordek, se indică dorința 
de a continua tratativele, cu rezervarea dreptului de a le între
rupe, cînd una din țările nordice va angaja negocieri în vederea 
aderării la vreo organizație europeană. Deși în comunicat nu se 
menționează Comunitatea Economică Europeană, observatorii 
prezenți în capitalele țărilor scandinave apreciază în unanimi
tate că guvernul finlandez are in vedere în primul rînd Piața 
comună și cererile de aderare ale Danemarcei și Norvegiei. Po
trivit acelorași observatori, agende reuniunii Consiliului Nordic, 
prevăzută pentru luna vitoare ia Reykjavik, cu participarea pri
milor miniștri, va cuprinde fără îndoială și noile propuneri fin
landeze privind mult controversatul proiect Nordek.

Comunicatul guvernului Finlandei nu a apropiat și nici nu a 
depărtat pozițiile privind crearea Nordek-ului. înființarea 
cestuia nu depinde numai de doza de reticențe exprimată 
finlandezi, căci în ultima vreme, critici la adresa integrării, 
diferent sub ce denumire ar apare, organismul preconizat, 
fost exprimate și în celelalte țări nordice.

în fiecare din aceste țări, anumite cercuri politice, vădit
teresate in constituirea Nordek-ului tac propagandă presupuse
lor avantaje ce ar decurge din calitatea de membru al unui 
asemenea organism Alte cercuri însă; în special cele reprezen- 
tind ramuri economice mai deficitare în economia statelor res
pective atrag atenția asupra pericolului ce-l reprezintă pătrun
derea produselor ramurilor mai dezvoltate ale celorlalți parte
neri pe piața internă In plus, se fac tot mai auzite vocile ce se 
ridica împotriva implicațiilor supranaționale ce ar putea deriva 
din constituirea Nordek-ului.

In asemenea situație, proiectul Nordek se poate asemăna deo
camdată cu o corabie aflată în derivă, navigînd în voia curen- 
ților într-o direcție necunoscută, o navă lipsită de existența unei 
reale comuniuni de interese.
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IOAN TIMOFTE

La Tokio s-a anun
țat o proiectată nouă 
creștere a potențialu
lui militar ceea ce a 
provocat neliniște și 
îngrijorare în rîndu- 
rile opiniei publice 
japoneze cu atit mai 
mult cu cît în ultimii 
cinci ani prevederile 
bugetului militar au 
sporit anual in medie 
cu 13 la sută. Primul 
ministru Sato a decla
rat de altfel că „Ja
ponia trebuie să ia 
măsuri noi cu scopul 
de a se înzestra cu 
forțe armate", leza a 
fost dezvoltată de pre
ședintele 
pentru 
securității 
dului liberal democrat 
Naka Funada. El a 
propus crearea unor 
„forțe de autoapăra
re" suplimentare pe 
lîngă cele prezente 
care numără 250 000 
de oameni. In ultimul 
timp și alte persona
lități s-au pronunțat 
pentru „accelerarea 
ritmului de înarmare" 
a țării In acest spirit 
și-a 
ții le și 
ministru 
Kishi care 
și simplu 
constituției 
care interzice 
rea 
mentarea 
cu alte state și 
semnează că „nu

comitetului 
problemele 
al parti-

lansat declara- 
fostul prim 

Nabutuke 
cere pur 

revizuirea 
japoneze 

folosi- 
forței în regle- 

disputelor 
con- 

vor

fi niciodată menținu
te forțe terestre ma
ritime, aeriene ca și 
orice alt potențial de 
război". In prezent 
Japonia alocă 1 la 
S“tă din bugetul său 
scopurilor militare. 
Pe linia creșterii po

mi litar se 
prezent 
apărare 

de cinci 
în 1957.

tențialului 
înscriu în 
planurile de 
pe perioade 
ani, inițiate

Această politică de 
înarmare ca și angre
narea Japoniei în me
canismul militar al 
S.U.A. presupusă prin 
proiectata prelungire 
a așa numitului „Tra
tat de securitate" ja- 
pono-american reflec
tă, după aprecierile 
observatorilor de pre
să, o relativă întărire 
a forțelor de dreap
ta din cadru] partidu-

De ce mai
mulți soldați?

un om prudent, a fost 
nevoit să propună a- 
numite schimbări în 
politica de apărare". 
Una dintre aceste 
concesii ar reprezen- 
ta-o și declarația că 
introducerea armelor 
nucleare în Japonia 
nu ar fi cu totul ne
constituțională deși 
ulterior, mai ales îna
intea alegerilor care 
s-au desfășurat recent 

s-a 
să 

statutul 
nucleare ale 
Unite din 
în lumina 

intervenit 
doi șefi de

CAIRO — Un comunicat mili
tar egiptean difuzat de postul 
de radio Cairo și reluat de agen
ția M.E.N. a anunțat că „un co
mando israelian a încercat să 
pătrundă pe Insula Shadwan, în
să a întîmpinat o vie rezistență", 
în comunicat se arată, de ase
menea, că aviația israeliană a 
bombardat timp de patru ore 
Insula, raid în timpul căreia o 
vedetă egipteană a fost atinsă. 
Antiaeriana a doborît două apa
rate — un „Mirage" și un avion 
„Sky Hawk" —, iar pierderile is- 
raeliene în oameni se cifrează la 
30 de morți și răniți, se arată în 
comunicatul egiptean. Luptele 
continuă, se precizează în înche
ierea comunicatului.

O altă „tradiție" a fost acum 
abandonată. De la 1 ianuarie 
a.c. Marea Britanie numără a- 
proximativ 3 milioane de noi 
cetățeni majori. în virtutea 
legii asupra Codului familiei 
vîrsta majoratului a fost cobo- 
rită de Ia 21 Ia 18 ani. Legea 
aceasta marchează renunțarea 
la normele „clasice" ale majo
ratului civil britanic, datînd 
de cîteva secole. (Inițial, cu 
multe secole în urmă, vîrsta 
medie a majoratului în insu
lele britanice era de 17 ani. 
Mai tîrziu, Wilhelm, duce de 
Normandia, a ridicat vîrsta 
majoratului de la 15 la 21 de 
ani; ținînd cont de condițiile 
de luptă ale epocii el socotea 
că tinerii de 15 ani nu erau 
suficient de puternici pentru 
a îmbrăca armurile grele). 
Conform noii legislații (pe 
care autorul ei, lordul Gardi
ner, a prezentat-o drept „o 
mică revoluție") tinerii de la 
vîrsta de 18 ani în sus nu vor 
mai avea nevoie de consimță- 
mîntul părinților pentru a 
contracta o căsătorie, a-și 
schimba domiciliul sau a per
fecta un contract social ori e- 
conomic, asumîndu-și, impli
cit, responsabilități identice 
cu cele ale adulților în fața 
justiției. în același timp, o 
dată cu majoratul civil, majo
ratul politic a fost stabilit la 
18 ani în sensul că tinerii au 
căpătat dreptul de vot de la 
18 ani și nu de la 21 cum era 
pînă acum.

Cum este și firesc, .partidele 
politice se interesează foarte 
activ de cei circa 3 milioane 
de noi alegători care ar avea 
un cuvînt greu de spus în lup
ta electorală ce se apropie 
Dar este, oare, interesul reci
proc ? Statistici publicate la 
Londra arată că peste 40 Ia 
sută din noii cetățeni majori

nu s-au înscris încă în regis
trele electorale (care mai ră
mân deschise doar pînă la 1 
februarie). Așadar, aproape 
jumătate din noul electorat 
își declină de pe acum invi
tația de a veni în fața urnelor 
la proxima consultare electo
rală. Cauza ? „Există, fără în
doială —- remarcă GUAR
DIAN — o mare doză de apa
tie politică ia tineri și tre-, 
buie să ne întrebăm dacă nu 
cumva tineretul este nemulțu
mit de ceea ce îi oferă ca pro
gram, idei și orizonturi parti
dele de pe scena politică brita
nică". Cu o nuanță de ironie, 
„DAILY TELEGRAPH obser
vă că „liderii laburiști care 
au luptat energic pentru noul 
majorat politic încep să se în
trebe dacă nu și-au făcut răul 
cu mîna lor proprie și dacă 
avantajul ipotetic pe care-I 
sperau de Ia milioanele de ti
neri alegători nu se va dove
di un dezavantaj real". Un 
sondaj efectuat de același 
DAILY TELEGRAPH în rîn
dul tinerilor care au obținut 
acum dreptul de vot arată ca*<' 
numai 30 la sută dintre ei ar 
vota pentru laburiști. Desigur, 
un asemenpa sondaj trebuie 
considerat cu rezerve și Ia 
proporții reale. Nu este, însă, 
mai puțin adevărat că există 
o serioasă doză de nemulțumi
re a tinerilor față de multe 
aspecte ale actualei politici 
guvernamentale laburiste și 
— așa cum remarca nu de 
mult THE OBSERVER—„mulți 
dintre tinerii radicali repro
șează echipei laburiste că a 
păstrat prea multe din opțiu
nile și practicile guvernelor 
conservatoare". Cea de a 8-a 
conferință națională a organi
zației de tineret a partidului 
laburist desfășurată Ia Yar
mouth a relevat atît scăderea 
simțitoare a numărului mem
brilor acestei organizații cit și 
criticarea aspră de către de
legați a unor aspecte impor
tante ale politicii guvernului.

în această lumină și într-un 
asemenea climat nu e de mi
rare că statele majore ale 
partidelor politice britanice 
nu reușesc să se edifice în ce 
măsură ar putea conta pe 
noul contingent de alegători 
în aritmetica lor electorală.

In cursul celui de al 
treilea plan anul, 1970 
va ’ —si
re 
de 
de 
de 
să — - .
S.U.A. sau construite 
sub licență avioane 
de luptă de tipul F-4 e, 
rachete Nike și Hawk. 
Anul acesta se încheie 
pregătirile pentru cel 
de al patrulea „plan 
defensiv" care va în
cepe în 1972 și care 
prevede o dublare a 
alocațiilor militare.

înregistra o mări- 
a bugetului militar 
17,9 Ia sută față 
1969 (1,58 miliarde 

dolari). Urmează 
fie importate din

lui de guvernămînt. 
In acest sens ziarul 
„TIMES" scria : „Ari
pa de dreapta și-a în
tărit poziția conside
rabil în ultimele luni. 
Progresul aripei de 
dreapta se vede foar
te clar în schimbările 
din politica 
mentală, 
care luate 
reprezintă

- cel mai concentrat al 
conservatorilor pe 
parcursul unei lungi 
perioade. De exemplu, 
premierul Sato, deși

guverna- 
schimbări 
împreună 

succesul

în această țară, 
evitat cu abilitate 
se analizeze 
bazelor 
Statelor 
Okinawa 
acordului 
între cei 
state japonez și ame
rican care prevede 
retragerea trupelor a- 
mericane din insulă. 
Concesiile pe care gu
vernul le face fie ele
mentelor de dreapta, 
fie Statelor Unite, 
șînt urmărite cu în
grijorare de opinia 
publică japoneză care 
se opune masiv orică
rei încercări de a se 
modifica actuala con
stituție a țării, orică
ror proiecte de mili
tarizare și de angre
nare a țării în siste
mul militar a] S.U.A., 
proiecte care com
portă evidente peri
cole pentru Japonia.

DOINA TOPOR

PARIS — După cum s-a mai 
anunțat, în ședința Comisiei 
pentru apărare a Adunării Na
ționale a Franței, Michel Debre, 
ministru de stat însărcinat cu 
apărarea națională, a expus 
considerentele care au determi
nat guvernul francez să fie 
de acord cu livrarea către Li
bia a 100 de avioane, • dintre 
care 80 de tip „Mirage". Refe- 
rindu-se la aceasta, Agenția' 
FRANCE PRESSE precizează 
că anunțarea detaliilor acestui 

i acord a provocat ,.un adevărat 
șoc, nu numai pentru opoziție, 
ci și în rîndul gaulliștilor". Ray
mond Triboulet, președintele 

, grupului parlamentar Fran- 
'ța—Israel, fost ministru în pe
rioada gaullistă, a cerut institui
rea unui embargo general asu
pra vînzărilor de armament ale 
Franței. In rîndul republicani
lor independenți din jurul lui 
Valery Giscard D’Estaing și al 
centriștilor lui Jacques Duha
mel, raliați guvernului, reacții
le de dezaprobare au fost mult 
mai puternice decît cele înre
gistrate în tabăra gaulliștilor. Imagine din Amsterdam

.» .

• ♦

A-e DUPĂ CUM ANUNȚA
GENȚIA A.D.N., Ernst Guenter 
Stern, consilier ministerial la 
Cancelaria federală a R.F. a 
Germaniei, a fost primit joi, la 
cererea sa, la Consiliul de Mi
niștri al R.D. Germarfe. El a în- 
mînat cu acest prilej o scrisoa
re a cancelarului R.F. a Ger
maniei. Willy Brandt, adresată 
lui Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al ~ 
Germane.

R.D.

sem- 
cola- 
reci-

U-

• LA VARȘOVIA a fost 
nat un protocol privind 
borarea și schimburile 
proce pe anul 1970 între
niunea Ziariștilor din Republi
ca Socialistă România și Asocia
ția Ziariștilor din Republica 
Populară Polonă.

greacă. Printre problemele ce 
vor fi examinate figurează dis
cutarea celor 831 de cazuri de 
piraterie aeriană înregistrate 
din 1931 pînă în 1970, precum și 
stabilirea unor măsuri concrete 
ce urmează a fi supuse Organi
zației Națiunilor Unite.

Eugen Ionescu, 
membru

al Academiei
franceze

Cunoscutul dramaturg Eu
gen Ionescu a fost ales joi, 
cu 18 voturi, membru al A- 
cademiei franceze. Romancie
rul Jules Roy, care a candidat 
pentru același post, nu a ob
ținut decît nouă voturi ale 
celor 34 de academicieni 
prezenți.

• AMBASADORUL EXTRA
ORDINAR și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România 
în Maroc, Vasile Mircea, a fost 
primit miercuri de primul mi
nistru marocan, Ahmed Laraki. 
Cu această ocazie, ambasado
rul român și premierul Ma
rocului au abordat principalele 
aspecte ale colaborării dintre 
cele două țări. Convorbirea s-a 
desfășurat într-o 
cordială.

atmosferă

• PIRATERIA 
consecințele ei și 
trebuie luate pentru evitarea 
unor asemenea acte vor consti
tui tema principală a unui con
gres internațional care se va 
desfășura între 7 și 9 februarie 
la Atena, informează agenția 
FRANCE PRESSE citind presa

AERIANA, 
măsurile ce

• ÎNTRE 26 ȘI 30 IANUARIE 
va avea loc Ia Alger cea de-a 
X-a sesiune a „Comisiei tehni
ce pentru salvgardarea tinere
tului arab", comisie creată de 
Liga Arabă. Printre probleme
le înscrise pe ordinea de zi a 
acestei sesiuni se află partici
parea tineretului la dezvoltarea 
economică a țărilor respective, 
proiectul de creare a unui cen
tru arab de pregătire a cadre
lor tinere, pregătirea desfășu
rării celei de-a cincea ediții a 
jocurilor arabe de la Bagdad 
etc.

va vizita expoziția de produse 
de export a Poloniei de Ia Diis- 
seldorf și va avea convorbiri cu 
reprezentanți ai guvernului 
vest-german privind încheierea 
unui nou acord pe termen lung 
în domeniul schimburilor co
merciale și economice dintre 
cele două țări, anunță agenția 
PAP.

Protestul
celor 6000

9 LA INVITAȚIA LUI KARL 
SCHILLER, ministrul economiei 
al R.F. a Germaniei, joi a sosit 
la Bonn, Janusz Burakiewicz. 
ministrul comerțului exterior al 
R.P. Polone. Ministrul polonez

• REZOLUȚIA PROPUSA DE 
SENATORUL MIKE MAN
SFIELD prin care se cer'e o re
ducere substanțială a efectivu
lui trupelor americane din Eu
ropa occidentală a obținut spri
jinul majorității membrilor Se
natului S.U.A., relatează ziarul 
„Washington Post", care preci
zează că 51 din cei 100 de se
natori s-au pronunțat deja în 
favoarea ei.
• ÎN CAPITALA STATELOR 

UNITE s-a anunțat că primul 
ministru al Marii Britanii, Ha
rold Wilson, va întreprinde în
tre 26 și 28 ianuarie o vizită o- 
ficială în S.U.A. El va avea 
convorbiri cu președintele Ri
chard Nixon și cu secretarul de 
stat William Rogers.

Pe străzile orașului Milano a 
avut loc miercuri seara o ma
nifestație studențească de o am
ploare deosebită. Cei aproxima
tiv fi 000 de participant și-au 
exprimat protestul față de ac
țiunile judiciare inițiate împo
triva oamenilor muncii și a 
unor lideri sindicali, după gre
vele desfășurate în Italia în 
cursul toamnei anului trecut și 
al iernii. După cum menționea
ză agențiile de presă, oficialită- . 
țile italiene au recunoscut că 
în urma acțiunilor greviste au 
fost arestate 
de persoane.

Manifestația 
ra s-a soldat 
participanți și

aproximativ fi 800

de miercuri sea- 
cu ciocniri între 

,_____ ,__ forțele de poliție,
care au folosit gaze lacrimoge
ne. Aproximativ 30 de studenți 
și 20 de polițiști răniți, au fost 
spitalizați. Au fost, de aseme
nea, reținuți la poliție un nu
măr mare de studenți.
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