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TINERETUL — 
prezența avînfafâ 

a acelor zile eroice!
Evocare a cîtorva momente ilustrînd prezența generației ti

nere în frontul luptei maselor populare sub conducerea pali
dului comunist pentru instaurarea unui guvern democratic, 
pentru cucerirea puterii politice.

Vom prezenta în adunarea 
generală a cooperatorilor

PLANUL CONCRET
L ACTIVITĂȚII NOASTRE

IN SPRIJINUL PRODUCȚIEI
Datoare să contribuie nemij

locit la lărgirea orizontului de 
cunoajtere a tinerilor asupra 
sarcinilor de [-.oducție din coo
perativele ag.icole, a elemen
telor noi cu privire la organi
zarea muncii, a drepturilor și 
obligațiilor ce le conferă fiecăru
ia calitatea de membru coopera
tor. organizațiile U.T.C. de la 
sate se numără în aceste 
zile printre factorii activi 
chemați să asigure buna 
pregătire și desfășurare a a- 
■dunărilor generale a membrilor 
cooperatori. Menite să dezbată 
temeinic deficiențele anului 
trecut, să analizeze eficient și 
profund problemele de bază ale 
activității anului curent în noua 
formă de organizare și retribuire 
a muncii, adunările generale 
ale cooperatorilor constituie pen
tru tinerii de la sate un prilej 
de afirmare a spiritului lor de 
inițiativă, de participare crea
toare la fundamentarea actualu
lui cadru organizatoric, de veri
ficare a încrederii de care ei se 
bucură din partea masei de 
cooperatori.

Dedicînd aprofundării hotă- 
rîrilor plenarei Consiliului 
U.N.C.A.P.. din decembrie 1969 
cu privire la perfecționarea or
ganizării normării și retribuirii 
muncii din cooperativele agri
cole, adunări la care invită 
specialiștii din unități și de la 
organele județene, organizațiile 
U.T.C. își formulează totodată 
și angajamente vî-Uprii pe. care 
le vor prezenta în cadrul adu
nărilor generale ale cooperatori
lor. Intr-un astfel de moment, 
de angajare matură la îndepli
nirea riguroasă a planului de 
producție ce va fi dezbătut și 
aprobat de apropiata adunare 
generală a cooperatorilor, am 
fost zilele trecute prezent prin
tre cei aproape 250 de tineri 
ai cooperativei agricole din Tri- 
fești. județul Iași.

jrivitat să explice amănunțit, 
"prin calcule, avantajele noului 
sistem de normare și retribuire 
a muncii, să expună pe larg sar
cinile ce vor face obiectul apro
piatei adunări generale a tutu
ror membrilor cooperatori, in
ginerul șef al unității, tovarășul 
PLATON GABRIEL, a între
ținut timp de cîteva ore cu ute- 
ciștii care au ținut să fie pre- 
zenți, într-un număr cît mai 
mare la adunarea organizației

lor un adevărat dialog. Un 
dialog între cerințele , pro
ducției și răspunsul ferm 
al tinerilor de a nu-și precupeți 
nici un efort în îndeplinirea 
integrală a sarcinilor de plan 
pe acest an, mult mojorate față 
de cele din 1969. „Bazîndu-ne pe 
faptul că în anul trecut din cele 
180 000 zile-muncă efectuate în 
întreaga cooperativă, 106 000 au 
fost prestate de către tineri, a 
spus inginerul șef, sîntem con-

vinși că în acest an ne vom 
bucura de un și mai substanțial 
sprijin din partea voastră".

Luînd detaliat cunoștință de 
sistemul organizatoric, de noile 
forme de normare și retribuire 
a munciii,adoptate de către coo
perative ai cărei membrii sînt, 
tinerii din Trifești și-au putut

NICOLAE COȘOVEANU

(Continuare în pag. a V-a)

Proletari din toate tarile, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXVI, SERIA II.

Secția monta) general u> Uzinei 
de vagoane Arad.

Foto: C. CIOBOATĂ
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„Orășelul studențesc" din 
Petroșani, în perimetrul căruia 
se află localul Institutului de 
mine, cele trei cămine (două 
de băieți și unul de fete), 
cantina și clubul recent inau
gurat, trăiește în aceste zile 
febra sesiunii, Dimineața, 
după prima oră de la deschi
dere, sala de lectură a biblio
tecii cu lucrări tehnice de. 
strictă specialitate numără pa
truzeci de cititori. E abia oro 
opt...

Promoția de ingineri 
agronomi și horticultori 

1970 se angajează:

„Vom fi prezenți 
acolo unde țara 

are nevoie de noi"
O nouă promoție de ingi

neri, absolvenți ai Facultă
ților de agronomie și horti
cultura din Institutul agro
nomic „Nicolae Bălcescu" din 
București a părăsit ieri amfi
teatrele. Afirmîndu-și'; prin- 
tr-o telegramă adresată C.C. 
al P.C.R.. .towă^uluiJțîicpUe.. 
Ceaușcscu, hotărârea de a a- 
duce, prin eforturile lor, b 
contribuție substanțială la 
dezvoltarea și modernizarea 
agriculturii, la creșterea a- 
portului acesteia în ridica
rea nivelului de trai și bu
năstării întregului popor, la 
progresul economic al țării, 
noua promoție de ingineri, 
se angajează, totodată :

„Vom traduce în viață 
complexele sarcini ce stau 
în fața noastră făcîndu-ne 
datoria acolo nude patria 
arc nevoie de noi. Noile mă
suri luate pe linia îmbună
tățirii întregii activității din 
agricultură ne creează posi
bilități multiple pentru inte
grarea noastră în eforturile 
pe care Partidul Comunist 
Român, întregul popor le fac 
pentru ridicarea țării pe 
culmi tot mai înalte de pros
peritate și progres. In acest 
moment solemn, vă asigu
răm, stimate tovarășe secre
tar general, că vom depune 
toată energia, tot clanul 
nostru tineresc, toate cu
noștințele însușite în anii de 
studiu universitar în slujba 
mărețelor sarcini care ne 
așteaptă".

MINISTERUL INDUSTRIEI CHIMICE RĂSPUNDE 
ANCHETEI NOASTRE PRIVIND REDUCEREA 

CONSUMULUI DE METAL

MASELOR PLASTICE

legătură cu o problemă de mare importanță pentru economia 
noastră — aceea a reducerii consumului de metal. Au fost 
consultați specialiști din întreprinderi, din unități de cercetare 
și proiectare, factori responsabili din ministere și centrale in
dustriale. Cu acest prilej au fost ridicate numeroase obiecțiuni 
in legătură cu preocuparea industriei chimice privind. introdu
cerea maselor plastice ca înlocuitoare ale metalului. Principalele 
obiecțiuni se refereau la gatna restrînsă de mase plastice pro
duse și la dificultățile pe care le întîmpină încă întreprinderile 
in înlocuirea unor repere metalice prin repere din mase 
* Pentru a răspunde acestor critici ne-am adresat ing. ANTON 
CONSTANTINESCU, director tehnic adjunct al Direcției tehnice 
din Ministerul Industriei Chimice.

— Revoluția tehnico-științifică 
a schimbat radical baza „tra
dițională" de materii prime a in
dustriei contemporane. Dar așa 
cum remarcau interlocutorii an
chetei noastre, masele plastice 
nu ocupă încă locul cuvenit in

industria națională. Ce ne puteți 
spune în legătură cu observația 
aceasta ?

PETRE JUNIE

(Continuare în pag. a V-a)

EXAMENE

„Liniște! 
Se invață“

— Și totuși, nu sînt puțini 
solicitanții ?

— Nu, ne răspunde biblio
tecara, fiindcă prin grifa ca
tedrelor și a rectoratului am 
reușit să asigurăm un număr 
suficient de cursuri litografia
te pe care să le .punem la dis
poziția cititorilor chiar și pen
tru studiul individual acasă

Tovarășul profesor universi
tar dr. ing. Aron Popa, recto
rul institutului, confirmă în- 
tr-o discuție ulterioară aceas
tă afirmație:

— Ne-am preocupat intens, 
încă de la începutul anului u- 
niversitar să acoperim necesa
rul de cursuri la toate disci
plinele. Cu excepția a două

I. IANCOVICI

(Continuare în pag. a 11-a)

Examen cu studenții anului IV, Facultatea de mecanică, Institu
tul Politehnic-Cluj.

Foto : EMIL COJOCARU

CIVILIZAȚIE -
TINEREȚE - ETOS (II)

— Tineretul poate fi și crea
tor de morală? Fiindcă de obi
cei el este mai ales cel asupra 
căruia se aplică influența mo
rală a societății : astăzi insă, 
tinerii afirmă adesea că ci sînt 
purtătorii principiilor etice ne
alterate.

N.B. : Tineretul vine într-o 
situație nouă, în special în epo
cile de mari răsturnări sociale. 
Să luăm revoluția noastră : 
Lenin afirma că ea se face cu 
materialul uman, așa cum e el 
în condițiile societății vechi. 
Dar această revoluție, prin nă-

Convorbire cu conf. univ. 
dr. NECULAE BELLU 

zuința ei de perfecționare, își 
afirmă certitudinea că depășind 
primele stadii, un rol important 
revine cu necesitate noilor ge
nerații : cele ce se nasc, ce se 
formează, se dezvoltă pe noul 
teritoriu social, cînd dispar o 
serie de tipuri de relații care, în 
condițiile capitaliste, dezumani
zează. Apar condiții superioare 
— nu perfecte — de formare a

unui tip uman, liber de această 
povară dezumanizantă.

— înregistrîndu-se deci un 
proces obiectiv. Nu e vorba de 
dorințe, de speranțe : ne aflăm 
în fața unui proces istoric nou.

N.B.: Sigur, un proces de 
rapide mutații sociale, în care 
tineretul, născut pe alt teren 
este cu necesitate creator de 
nou etos. Un etos — nu lipsit de 
contradicții — dar mai adecvat

VIORICA TANĂSESCU

(Continuare în pag. a V-a)

SĂ DISCUTĂM DESPBfî

LITERA TURA
SI PURTAREA...

DE A VENTURI 
A VENTUROASĂ

Drumul lui Vladimir Vernes- 
cu spre biroul unui ofițer an
chetator de la miliție a trecut 
întîi prin podul casei, unde, în 
serile lungi de vară, se ascun
dea cu cîte o carte ruptă pe la 
colțuri și o lanternă de buzu
nar. Alteori răsfoia cartea la 
lumina luminării. Dar ce-i atît 
de rău în aceasta ?... se vor în
treba unii cititori ; cîți dintre 
noi, la vîrsta adolescenței, n-am 
urcat într-un ungher tainic 
sorbind, cu răsuflarea întretă
iată, palpitantele aventuri ale 
lui Edmon Dantes sau ale vreu
nui alt cavaler generos ! Numai 
că Vladimir citea cu pasiune 
altfel de cărți în paginile că

rora se făcea apologia crimei 
și a jafului comise cu sadism și 
ferocitate după principii de ge
nul : „cei deștepți știu să tră
iască". După o astfel de lectură 
Vladimir a pus la cale un furt 
la o clădire din strada Londra. 
Și într-o noapte, împreună cu 
alți prieteni, înarmați cu toate 
cele de „trebuință", ba chiar 
mai multe, au trecut la înfăp
tuirea planului. „Spărgătorii" 
au fost prinși în flagrant delict.

Aventură cu urmări nefaste.
Tot „aventură", dar la care 

cuvîntul nefast trebuie scris cu 
majuscule, s-a petrecut și în 
cazul lui George Ursică și Ola- 
ru Cristian. Cel de-al doilea,

elev la liceul „Alexandru Sa- 
hia", trecea cu ușurință printre 
mediocrii clasei. „O fire închi
să, un taciturn preocupat tot
deauna de ceva aflat dincolo de 
zidurile școlii" — declara diri
ginta. „De la el, care avea des
tule idei ciudate, împrumutam 
totdeauna cărți de aventuri, li
teratură polițistă" — își amin
tea cîte unul dintre colegi. In
tr-o noapte, tîrziu, cei doi au a- 
tacat prin surprindere șoferul u- 
nui taxi care-i ducea acașă. To
tul, după un tipic de roman po
lițist. A fost deschisă ancheta 
pentru atac premeditat.

Desigur, analizînd minuțios 
comportarea celor doi tineri

sau a lui Vernescu, sau a altora 
ca ei, putem reține mai multe 
elemente cauzale, unele poate 
chiar mai importante decît 
frecventarea unor pagini de li
teratură nocivă. Ne-am oprit 
însă asupra acestui aspect 
fiindcă aproape de regulă el 
transpare prin miezul întîmplă- 
rilor atunci cînd este vorba de 
infracțiunea juvenilă. Nu susți
ne nimeni că literatura de a- 
venturi constituie elementul de
terminant care-1 împinge ne
mijlocit pe adolescent spre o în
călcare gravă a regulilor de via
ță în societate. Mai totdeauna in
fluența se manifestă printr-un 
fel de sugestie de moment, să-i 
zicem mecanică, directă, necen-
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Simplificînd un pic, am putea 
defini noaptea drept „anotimpul" 
preferat al confluenței dintre 
public și artă, (teatrul, opera, o- 
pereta, concertele, televiziunea, 
„revista"). Și, pentru marea ma
joritate a tinerilor, întîlnirea cu 
arta constituie o veritabilă fasci
nație. Lungul drum al zilei către 
artă se încheie, să zicem, o dată 
cu primul sunet de gong lai tea
tru. De pildă, la Teatrul drama
tic /lin Baia Mare. Două dintre 
spectacolele văzute de noi aici a- 
veau ca unici spectatori — ca ur
mare a abonamentelor contractate 
— elevi de liceu și de școală 
profesională. Elevi-spectatori, 
iată o postură extrem de sugesti
vă pentru atitudinea, aderența și 
capacitatea de receptare estetică 
la această vîrstă. Ce-am consta
tat ? Mai întîi prezența masivă 
la piesele unor dramaturgi de va
loare (O’Neill, Ibsen, Radu Stan
ca). Toc al întîmplării sau spirit 
de discemămînt ? Dacă abona
mentele cu anticipație ne-ar face 
să ezităm, reacția față de specta
col ne orientează explicația către 
cel de al doilea termen al alter
nativei. In al doilea rînd, atitu
dinea «elevilor baimăreni față de 
spectacol, față de artă în fond, a 
fost de-a dreptul emoționantă. 
Interesați în mod vizibil' de re-

TINERI 
ÎN SALA 

DE 
SPEC

TACOLE

(Continuare în

cînd vor să justifice slaba activitate de masă 
— trebuie privite cu mai multă circumspecție, 
temeinicia afirmațiilor noastre.

Din dorința de a cunoaște pulsul activității sportive la sfîrșit de săptămână, cînd e firesc 
ca fiecare bază sportivă să cunoască afluxul tinerilor spre competiții organizate, am între
prins, sîmbătă după-amiază, între orele 15—20, un raid-anchetă prin sălile de sport bucureș- 
tene. Traseul nostru a cuprins în obiectiv 25 de baze sportive aparfinind cluburilor, asociații
lor, I.E.A.B.Ș., Ministerului Invătămîntului etc. De Ia bun început se impune concluzia că la
mentările și cererile unor factori de răspundere în organizarea și desfășurarea activității spor
tive — care cu orice prilej se plîng de insuficiența bazei materiale — primesc următorul răs
puns de la situația reală : insuficient sau nu, spațiul existent nu e folosit rațional, la para
metrii integrali, în programul sălilor de sport existînd'goluri inexplicabile. Iată dar că motivă
rile și explicațiile pe care le invocă unii factori 
și competițională — de fapt propriile slăbiciuni

Dar să demonstrăm, cum se spune, „pe viu"

SOMNUL SĂLILOR DE SPORT

zurată prin prisma vreunei ju
decăți personale și care își află 
formula în cine știe ce imagine 
rămasă dintr-o asemenea carte.

Chiar dacă maculatura subli- 
terară nu este singura, ci una 
din cauzele unor acte reproba
bile, faptele au gravitatea lor. 
Iată ce ne declara tovarășa 
Viorica Radu, avocat : „Prin 
fața mea s-au perindat zeci, 
sute de minori infractori. Cei 
mai mulți aveau memoria su
pralicitată de imagini căpătate 
din filmele dure și din roma
nele de aventuri. Pe un teren 
nefertilizat de o stăruitoare și 
atentă aplecare asupra cărților 
de școală sau care să merite 
numele de literatură, apare cu 
ușurință dorul de aventură ab-

VICTOR 
CONSTANTINESCU

“ (Continuare în pag. a IV-a)

prezentația scenică, elevii probau 
un respect profund pentru aceas
ta, un comportament civilizat. Ei 
aveau conștiința responsabilității 
pe care le-o incumbă prezența în
tr-un templu al Thaliei. Și proce
dau în consecință. Tăcerea cu ca
re interceptau „mesajul frumosu
lui" nu indica somnolență ci a- 
tenție încordată. Actorii nu erau 
interpelați, cum în mod incredi
bil se mai întîmplă pe cîte o sce
nă, cu „sfaturi" demne de mai
danul de odinioară. („Nu te mai 
tăvăli pe jos că nu ți-a făcut ni
mic ăla cu sabia").

In ceea ce privește capacitatea 
de intuire exactă a sensurilor o- 
perei, lucrurile se complică. în 
general reacția la secvența urmă
rită era cea normală, inteligentă. 
Uneori, totuși, anumite deficien
țe în informarea ori' gustul este
tic mai superficial se făceau sim
țite prinzînd cu promptitudine 
notele comice ale teatrului și mai 
ales scenele burlești; rămîn în 
schimb, nesesizate accentele mai 
profunde. Se impune o îndruma
re insistentă și calificată pentru 
că evoluția gustului și a capaci
tății de receptare să nu treacă în 
stagnare sau involuție. In sensul 
acesta familia nu -trebuie să aș
tepte totul de la școală, școala 
de la organizația U.T.C., iar a- 
ceasta de la vîrstă. A nu cunoaș
te repertoriul teatrului din orașul 
în care locuiești, cum am consta
tat la cîțiva elevi (e drept puțini) 
în clasa a Xl-a a Liceului nr. 4 
din Oradea, nu ni se pare firesc.

Aminteam anterior de reperto
riu. în acest punct responsabili
tatea teatrului față de spectator, 
față de preferințele lui e mare, 
în localitățile cu una sau două 
instituții de acest gen, varietatea 
și valoarea repertoriului e abso
lut necesară. Neglijențele duc a- 
jci la malformații spirituale. Co
media de situații și limbaj sau 
drama istorică trebuie, desigur, 
să fie o prezență constantă pe 
afișul oricărui teatru ; a te rezu
ma însă numai la ele fără a oferi 
altceva înseamnă, desigur, o 
eroare. Știm că gustul publicului 
trebuie respectat; dar gustul tre
buie, de asemenea, educat. Re- 
luînd la nesfîrșit aceleași piese, 
din aceeași sferă ideatică 
nu rezolvăm mare lucru. Căci 
spectatorii păstrați în unifor
mitate de ton te vor părăsi 
mai tîrziu obosiți. Și spectatorul 
obosit nu poate fi un partener i- 
deal de discuție,

NICOLAE BALTAG
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TINERETUL buzunar

Pentru un milion de flori

LA CRAIOVAî

Se înființează
facultatea de

medicină generată'

prezență avîntată a acelor zile eroice!
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„NU NUMAI IN VORBE,

In curînd se vor împlini 25 de ani de Ia înfăptuirea unui eveniment ale cărui 
ecouri nu se vor stinge niciodată în conștiința politică a poporului nostru — 
instaurarea, la 6 Martie 1945, a primului guvern de largă concentrare demo
cratică din istoria României. Bătălia pentru cucerirea puterii de către clasa 
muncitoare, aliată cu țărănimea muncitoare, larga desfășurare a revoluției 
populare începută o dată cu răsturnarea dictaturii fasciste, cu eliberarea țării 

de sub ocupația străină avea să cunoască momente de amplă mobilizare a tuturor forțelor 
progresiste, de concentrare a principalelor energii naționale decise să înlăture rămășițele 
reacțiunii grupate în jurul monarhiei, sprijinite de cercurile imperialiste din afară. Acțio- 
nînd în condiții noi de legalitate în numele uriașelor mase ale populației, pronunțînd cu 
fermitate idealurile dezvoltării democratice a țării, Partidul Comunist Român, principala 
forță politică, și-a manifestat în acele zile fierbinți, nu numai experiența dobîndită în 
timpul luptelor antifasciste, ci și capacitatea organizatorică, prestigiul, autoritatea și 
influența asupra maselor. Militînd pentru înfăptuirea unității politice și organizatorice a 
clasei muncitoare, partidul a constituit cu consecvență neabătută, pornind de la nece
sitatea înfăptuirii reale a reformelor economice și sociale impuse de noua etapă a dez
voltării societății noastre, larga coaliție a tuturor organizațiilor și grupărilor politice, 
democratice într-un singur front, cu un singur program : Frontul Național Democrat. Un 
val uriaș de acțiuni revoluționare la care au aderat cele mai largi categorii ale maselor 
— alungarea primarilor și prefecților reacționari, organizarea controlului muncitoresc 
în fabrici, desființarea rămășițelor feudale și împroprietărirea țăranilor, mitinguri impre
sionante și uriașe demonstrații de stradă — a adus schimbarea substanțială a situației 
forțelor sociale și politice din țară, a determinat răsturnarea guvernelor cu majoritate 
reacționară consfințind, prin instaurarea la 6 Martie 1945 a guvernului condus de emi
nentul om de stat Dr. Petru Groza, victoria forțelor democratice și patriotice din 
România.

Primăvărateca zi de vineri, 6 
-februarie, a constituit fundalul 
unei noi bucurii pentru locuitorii 
municipiului Tecuci. In sala cine
matografului „Popular" din loca
litate, intr-un cadru festiv, a avut 
loc luminarea diplomei de merit 
acordată municipiului respectiv 
pentru rezultatele obținute in în
trecerea de înfrumusețare a ora
șelor prin muncă voluntar-patrio- 
tică, întrecere în care orașul 
Tecuci a ocupat locul II pe țară. 
La acest succes, o contribuție 
importantă și-a adus-o și tineretul 
din municipiul respectiv. Din to
talul de 14 milioane lei realizate 
prin muncă voluntar-patriotică, f> 
milioane au fost obținute prin ac
țiunile inițiate de organizațiile 
U.T.C. In cursul anului trecut, în 
patronajul tineretului au fost 
două parcuri, numeroase străzi și 
spații verzi din localitate. Tinerii 
au participat, de asemenea, la

regularizarea rîului Tecucel. la 
îndiguirea rîului Bîrlad și amena
jarea stadionului din localitate 
S-nu evidențiat în mod deosebit 
organizațiile U.T.C. de la Fabri
ca de conserve, întreprinderea 
„1 Mai" și de la liceele din 
Tecuci. Îmbucurătoare sînt și an
gajamentele luate pentru anul în 
curs, 1970, ale tineretului tecu
cean. Dintre obiectivele pe care 
și le-au propus să le realizeze 
prin muncă voluntar-patriotică re
ținem : continuarea construirii 
canalului deversor din Valea 
Băii, îndiguirea rîului Bîrlad, con
struirea a 3 terenuri de spoit, 
plantarea a 4 000 de pomi, a 
5 000 trandafiri și a unui milion 
de flori — tot atîtea dovezi 
ateStînd hărnicia tinerilor, dorin
ța lor pentru ca orașul in care, 
muncesc și trăiesc să devină tot 
mai frumos.

Printr-o hotărîre a Consiliu
lui de Miniștri a fost aprobată 
înființarea, începînd cu anul u- 
niversitar 1970—1971, a Facultă
ții de medicină generală în ca
drul Universității din Craiova.

Pentru a asigura de la în
ceput un nivel corespunzător de 
pregătire studenților care vor 
urma cursurile acestei facultăți, 
s-a prevăzut ca Institutul de me
dicină și farmacie din București 
să acorde noii unități de învă- 
țămînt superior sprijin sistema
tic didactic și științific.

înființarea Facultății de me
dicină generală de la Craiova 
va contribui la o mai bună a- 
coperire a necesarului de ca
dre medicale cu pregătire supe
rioară și la o mai rațională 
tribuire a instituțiilor de 
vățămînt superior de acest 
fii pa teritoriul țării.

dis- 
în- 

pro-
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în județul Brăila
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DAR SI ÎN FAPTE...44
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'Așa au înțeles dintotdeauna ' 
sau, poate mai exact, așa au 
înțeles de fiecare dată cei ti
neri, cei mai buni dintre ei, cei 
care, ai poporului fiind nu pu- 
puteau fi în nici un moment 
altundeva decît cu poporul, să-și 
scrie numele în istorie. Așa a 
înțeles tineretul, imensa, co- 
vîrșitoarea lui majoritate, să-și 
afirme prezența în luptele și 
izbînzile țârii : nu numai în 
vorbe, dar și în fapte. Mai cu 
seamă în fapte, înfruntînd pri
goana, teroarea și închisorile, 
manifestînd și luptînd împotri
va asupririi, pentru drepturi e- 
conomice și politice, pentru li
bertăți democratice, împotriva 
fascismului și războiului, oferind 
nenumărate exemple de dăruire, 
de abnegație, adesea, de legen
dar eroism.

Prin fapte avea să răspundă 
tînăra generație chemării parti
dului comunist, și în acel februa
rie de la care se împlinesc 25 
de ani, în acele zile fierbinți 
din bătălia pentru putere, în a- 
cel februarie 1945 cînd poporul 
român își lua, moment crucial 
în istoria noastră-, soarta în 
propriile mîini.

Fusese mai întîi 23 August... 
„Tineretul, avea să aprecieze 

secretarul general al partidului 
în cuvîntarea la . Consfătuirea 
U.T.C. din 1968 — și-a adus .apor
tul de seamă la înfăptuirea ac
tului istoric de la 23 August 1944 
căre a dus Ia răsturnarea dicta
turii fasciste și a deschis drumul 
înfăptuirii revoluției populare 
în România",

Orizonturi noi se deschisese
ră țării, dar pentru ca aceste 
orizonturi să se apropie, să ducă 
la împlinirea acelor năzuințe pe 
care masele largi muncitoare, 
toți oamenii doritori de bine și 
le legaseră de victorioasa insu
recție națională, lupta trebuia 
să continue. Cu aceeași încrîn-, 
cenare eroică, cu aceeași vigoa- ' 
re, căci forțe ale reacțilinii erau 
încă la cîrma țării și stavilele 
în calea realizării aspirațiilor 
poporului nu erau puține.

Țara era în criză, reacțiunea 
internă sprijinită de forțe din 
afară apăra cu încleștarea ulti
melor energii vechile structuri 
falimentare... Un glas ; un sin
gur glas, concentrînd în el as
pirațiile celor mai largi pături 
ale poporului, rostea deslușit 
căile izbînzii, solyțiile momen
tului ca și ale viitorului ; o 
forță de nebiruit mobiliza for
țele reușind reunirea lor sub 
stindardul acelorași țeluri pen
tru izbăvirea țării, pentru în
clinarea balanței în direcția 
progresului : Partidul Comunist 
Român. t

în Capitală, în toate marile și 
micile orașe ale țării, comuniștii 
se adresau maselor ; în Capitală, 
ca pretutindeni în țară, munci
tori, țărani, intelectuali, vîrst- 
nici și tineri, toate forțele pro
gresiste ale națiunii unite în
tr-un front comun — Frontul 
Național Democrat — demon
strau uriașa și profunda dorință 
de schimbare a situației în care

se afla țara, puterea covîrși- 
toare pe care o puneau în slujba 
acestui țel.

Șterse de vreme, fotografiile 
din colecțiile ziarelor progresis
te păstrează ca neprețuite do
cumente, imaginea respirînd 
voință și dîrzenie, pe care o 
aveau în acele zile străzile și 
piețele, sălile și grădinile ora
șelor în care demonstrațiile, 
mitingurile, întrunirile sau în- 
tîlnirile organizate din inițiativa 
Partidului Comunist și ale altor 
organizații progresiste reuneau 
mii, zeci și sute de mii de oa
meni, din toate profesiile , de 
toate vîrstele. Șterse de vreme, 
fotografiile din colecțiile ziare
lor lasă să deslușim în aceste 
mulțimi fremătătoare zeci, sute 
și mii de chipuri tinere : ucenici 
și elevi, muncitori 
studenți, funcționari, 
intelectuali.

Pretutindeni tinerii 
zenți. Uteciștii, care 
nenumărate pilde de eroism 
și-n luptele de mai înainte, se 
situează în fruntea acțiunilor 
prin care tinerii denunță starea 
de sărăcie, condițiile vitrege ce 
le oferea munca la patroni ; or
ganul de presă al U.T.C. între
prinde ample reportaje — re
chizitorii in lumea ucenicilor ; 
în școli, în facultăți, în institu
ții tinerii demască elementele 
provocatoare, uneltele rămășițe
lor fasciste ; mobilizați de 
U.T.C., tinerii din toate cate
goriile se înscriau în primele 
rînduri ale bătăliei pentru spri
jinirea războiului, pentru redre
sarea economică a țării, pentru 
reforme democratice. O verita
bilă școală silit aceste zile pen
tru tineret care cunoaște un 
proces de rapidă maturizare 
politică, dc călire revoluționară.

In amplul tablou al mărturii
lor pe care ni le oferă chiar 
colecția ziarului nostru, episo
dul .....................
unul 
ve.

„în 
la orele 10 dimineața, ne 
vestește unul din participanți. 
profesorul astronom Călin Po- 
povici, s-a desfășurat prima 
mare întrunire a Mișcării Tine
retului Progresist din România. 
O mișcare nouă care îsi pro
punea unirea tuturor forțelor 
progresiste ale tineretului în ju
rul Uniunii Tineretului Co
munist. Am dezbătut, aici, miile 
de tineri prezenți. elevi, munci
tori, ucenici, studenți și am 
cerut grabnica soluționare a 
tuturor problemelor de seamă 
ale tineretului, toate aceste pro
bleme — sprijinirea frontului, 
refacerea țării, ridicarea nive
lului economic, sanitar și cul
tural al tineretului, drepturi po
litice pentru tineri și tinere de 
la virsta de 18 ani — fiind, sau 
înscriindu-se în obiectivele pen
tru înfăptuirea cărora țara în
treagă era ridicată la luptă".

„în ceasul prezent, se adre
sau participanții la întrunire ti
nerilor din toată țara, vă che
măm pe toți la unire și la lup
tă !“. Și răspunsul n-avea

și țărani, 
ostași și

erau pre- 
dăduseră

Intîrzie. Acțiunile tineretului 
sub egida noii mișcări aveau, 
ca acțiunile tuturor categoriilor 
de muncitori cu mintea și cu 
brațele, să se întețească. Fiind
că, așa cum sublinia salutul 
U.T.C. la întrunirea din 4 fe
bruarie, din sala Academiei Co
merciale, această Mișcare a ti
neretului din România era nu 
numai un început, dar și un 
imbold... „Nu numai în vorbe, 
dar și în fapte, spunea tovară
șul Nicolae Ceaușescu în cuvîn- 
tul rostit, trebuie să muncim, 
în fabrici, pe ogoare, în labo
ratoare, pretutindeni pentru 
sprijinirea armatei, pentru cuce
rirea victoriei pe frontul hitle- 
rist.

Lupta pentru un viitor mai 
bun impune înfrățirea întregu
lui tineret, a tinerilor de toate 
naționalitățile din țara noastră. 
Adresăm un apel călduros tutu
ror tinerilor spre a deveni acti
viști și sprijinitori ai Mișcării 
Tineretului Progresist, pentru o

viață mai bună și mai fericită a 
tineretului, a întregului popor".

În colecția de ziar, zilele lui 
februarie se succed cu repezi
ciune, dar-cu cit efort, cu cită 
concentrare, cît de anevoie în 
fapt !

„500 000 de cetățeni ai Capi
talei au cerut ieri un guvern 
F.N.D........ „Peste 60 000 de pra
hoveni . manifestă pentru ple
carea lui Rădescu"........„Tine
retul C.F.R.-ist manifestează..." 
.... Lupta pentru un guvern 
F.N.D. se întețește..." „Studenți
mea ia poziție împotriva provo
catorilor..." „Tinerii panduri se 
adresează Comitetului Central al 
Partidului Comunist : Să fiți 
siguri de noi !“ .... La Craiova
ostașii au refuzat să tragă în 
popor". ,,Un tînăr sergent din re
gimentul 26 infanterie dă tonul 
revoltei".
Viteazul" o mare adunare a ele
vilor..." ...„în Deva 8 000 de cetă
țeni cer guvern F.N.D.". La De
poul S.T.B.-Tei, în sala Vasile

ca- 
din 
din

în-

.... La Liceul „Mihai

Lascăr are loc o mare întrunire 
a tineretului. Era în 19 februarie. 
Sutele de participanți dezbat — 
notează ziarul — problemele 
re privesc întregul tineret 
toate unghiurile țării și 
toate straturile sociale.

Un eveniment neprevăzut
trerupe dezbaterile. In sală este 
adus un tînăr ceferist, cu pu
ține clipe mai înainte victima 
unui atac banditesc al reacțiu- 
nii. Unul din numeroșii tineri 
ce-au dat în această perioadă 
tribut de singe. întreaga adunare 
își strînge pumnii. Vorbește re
prezentantul U.T.C., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu :

„Să nu încetăm lupta și ală
turi de toți muncitorii manuali 
și intelectuali să aducem în 
cel mai scurt timp Ia cîrma 
țării, un guvern F.N.D.".

Alături de întregul popor, la 
chemarea partidului, tinerii a- 
ve.au să o coritinuie fără preget. 
Pînă la victorie !

NICOLAE ARSENIE

datat 4 
din cele

această

A apărut Nr. 1 /1970 al revistei

„Probleme economice
DIN CUPRINS :

Dr. VASILE RAUSSER : Economia României în ultimul an al ac
tualului cincinal ; CORNEL BURTICĂ ; Preocupări pentru creșterea 
eficienței întregii activități de comerț exterior ; RADU CONSTAN- 
TINESCU : Lărgirea continuă a oolaborării și cooperării economice 
și tehnico-științifice a Republicii Socialiste România cu țările socia
liste ; ION RUȘINARU : Acumularea — sursă principală pentru dez
voltarea potențialului economic al cooperativelor agricole de pro
ducție ; MARIN DIMA : Relația stat-business în societatea așa-zisă 
postindustrială. *

DEZBATERI

Program de activități pentru 
tinerii mecanizatori

De-a lungul a 3 zile, comitetul 
județean Brăila al U.T.C,. în co
laborare cu Direcția agricolă, a 
asigurat desfășurarea unui intere
sant program de activități la care 
au participat cei mai buni tineri 
mecanizatori din unitățile de me
canizare ale județului. Pe bază de 
diapozitive, planșe și grafice s-a 
discutat asupra tipurilor noi de 
mașini agricole ce vor intra în 
dotarea întreprinderilor 1 pentru 
mecanizarea agriculturii anul a- 
cesta — între ■ altele, tractorul U 
400. combina pentru cereale „Glo
ria". mașinile pentru plantat răsa
durile legumicole etc. Au fost 
prezentate sarcinile de plan, mult 
sporite, ce revin agriculturii ju
dețului și Implicit unităților pen
tru mecanizarea agriculturii, s-au

explicat în amănunt noile relații 
contractuale între I.M.A. și C.A.P., 
în baza hotărîrilor departamenta
le adoptate în urma Plenarei C.C. 
al P.C.R. din decembrie 1969 ; au 
fost audiate expunerile unor re- 
cunoscuți sociologi privind etica 
muncii. Cîteva ore au fost ocupa
te de discuții asupra circulației 
rutiere, de concursuri fulger, cu 
60 de participanți, privind regulile 
de circulație.

Acțiunea s-a înqheiat cu o 
excursie de 2 zile, fiind vizitate, 
printre altele, expoziția de mașini 
agricole organizată de Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii la Pre
deal și Uzina „Tractorul44 de la 
Brașov.

O monografie
a eroismului

Recenta apariție în librării a 
volumului monografic „Asalt 
la redute" oferă cititorului o 
imagine inedită asupra unuia 
din marile momente ale istoriei 
patriei noastre : războiul de in
dependență. Abordînd un aspect 
mai puțin frecventat în manua
lele de istorie, lucrarea, așa 
cum se notează în postfață, a- 
duce „înaintea cititorului 
chipul și faptele cîtorva dintre 
vitejii — unii iluștri, cei mai 
mulți simpli Ostași — care au 
lăsat viitorimii o moștenire mă
reață — Independența de stat a 
României". Potrivit unei atari 
intenții, utilizînd un stil ce fa
vorizează literatura, dar. cu 
respectul cuvenit adevărului is
toric. autorii încearcă să des
prindă și să pună în lumină vir
tuțile, sentimentele și caracterul 
acelor eroi, care, prin dăruirea 
și vitejia lor, au înscris în me
moria națională pagini nepieri
toare. Este un merit incontes
tabil al lucrării. faptul că a re
ușit, într-o modalitate extrem 
de expresivă, să ne destăinuie 
resorturile intime care au pu
tut genera oameni și fapte, pe 
măsura tradițiilor poporului, al 
evenimentului la a- cărui reu
șită au contribuit cu toată ar
doarea. ~ 
munci 
sttrnește 
biect și mod de tratare ,o reală 
satisfacție, posedînd nebănuite 
valențe educative.

TRAIAN GÎNJU

A CANCERULUI
Virusologul american cu repu

tație mondială, Robert Hibner, a 
formulat o nouă teorie a canceru
lui. Domnia sa este de părere că 
celulele organismului uman au de. 
la naștere virușii cancerigeni, 
care pot rămîne inactivi în tot 
cursul vieții, dar care pot fi și 
activizați prin acțiunea unor fac
tori, cum sînt radiațiile, compușii 
chimici conținuți într-un mediu 
viciat, ba chiar și procesul de îm- 
bătrînire a organismului. Dr. 
Hibner a demonstrat prin expe-

GII. FECIORU

riențele sale, efectuate pe șoareci, 
pisici, pui și alte animale, că in 
cazurile de activizare a virușilor 
cancerigeni s-a putut constata a- 
pariția cancerului. Dacă această 
teorie se va dovedi adevărată și 
în cazul oamenilor, atunci, după 
părerea oamenilor de știință, can
cerul ar putea fi învins prin des
coperirea unul agent care să men
țină virusul respectiv în stare In
activă. De altfel cercetătorii se șl 
străduiesc să obțină un vaccin 
împotriva cancerului.

(Urmare din pag. 1)

februarie este 
mai semnificati-

zi de duminică,
po- Rod al unei ample 

de cercetare, cartea 
lectorului, prin su-
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AZI ÎN LIBRĂRII
EDITURA POLITICA

Pavel Apostol : „Cibernetica, 
cunoaștere, acțiune", lei 8,25.

VI. Demetrescu : „Marketing — 
prospectarea pîeții". lei 12.50.

EDITURA TINERETULUI
Labiș N. : „Moartea căprioarei", 

lei 3,50.
EDITURA 

PENTRU LITERATURA
C. Bărbulescu : „Femei singure", 

lei 14,50.
T. Arghezi : „Frunzele tale", 

iei 10.50.
EDITURA „ION CREANGĂ" 

Gh. Tomozei : „Toamnă cu 
iepuri", lei 4,00.
EDITURA „M. EMINESCU"

B. Rădulescu : „Verdictul", lei 
7.25.

EDITURA ENCICLOPEDICA
Popescu Gr. și Grigoriu P. : 

„Matei Basarab și Vasile 
Lupu", lei 2,00.

Ciulache și I. Letea : 
turile lumii", lei 23,00.

sau trei dintre acestea (la care 
examenul se susține în sesiu
nea din vară) putem spune că 
am reușit.

...Deschidem, la întîmplare, 
ușa unei săli unde emoțiile 
sînt „la ele acasă" și cerem 
permisiunea de a asista la 
examen. Aflăm de la exami
nator — conf. dr. ing. P. De- 
geratu — că sîntem printre 
studenții grupei 2125, din a- 
nul al V-lea de la Facultatea 
de electromecanică minieră, 
la examenul de „Acționări și 
automatizări în industria mi
nieră". .

— Disciplina mea consider 
că este importantă în primul 
rînd pentru că realizează o 
sinteză a fenomenelor întîlni- 
te la celelalte specialități. Lip
surile în. însușirea celorlalte 
materii fac, uneori, să nu se 
obțină rezultate maxime. In 
orice caz, nu există student 
care să se prezinte nepregătit 
la examen 1

Dovada ne-o face chiar Va
sile Hirean, studentul care 
răspundea în acele momente. 
In fața unei table plină de 
formule, el explică alcătuirea

t ș t e
regulatoarelor proporționale ■— 
integrale, ecuația și funcția de 
transfer, trecînd apoi la mo
dul cum influențează ele în
tr-un sistem de reglare auto
mată, în final axîndu-se pe 
aplicabilitatea acestor aparate 
în industria minieră. Notei 
maxime de la proiectul de an 
se mai adaugă un 9 la exa
menul teoretic.

...Din nou printre studenții 
ultimului an, de astă dată în 
grupa 2124, la examenul de 
„Tehnologia construcțiilor și 
repararea utilajului minier" 
Studentul Puiu Cornel, deți
nător cu media 9,75 a unei 
burse republicane, vorbește 
despre... „aparatul Puiu" 1 Nu 
este nici o greșeală. Puiu a in
ventat un aparat original
care in prezent este utilizat cu 
bune rezultate în 
le institutului.

O „radiografie" 
lor de la primele
rată că, în general, deși șta
cheta exigenței este foarte sus 
ridicată, studenții obțin note 
mari. Este rodul unei munci 
perseverente desfășurată în
tr-o atmosferă de studiu, de 
responsabilitate față de profe
sie.

laboratoare

a rezultate 
examene a-

• •••••

* * * : Trăsăturile societății socialiste multilateral dezvoltate. 
Dezbatere științifică organizată de revista „Probleme Economice" șl 
de catedra de economie politică de la Academia de studii econo
mice ; * * * : Perfecționarea conducerii colective a întreprinderilor. 
Anchetă economică organizată de revista „Probleme Economice" : 
* * * : Evaluări critice marxist^ asupra gîndirii economice burgheze 
contemporane. Dezbatere științifică organizată de Facultatea de eco
nomie a Academiei de științe social-politice „Ștefan Gheorghiu" de 
pe lingă C.C. al P.C.R. și de revista „Probleme Economice".

ÎNSEMNĂRI
S. DUMBRAVA : Organizare, specializare, modernizare — eficiență.

CRITICA Șl BIBLIOGRAFIE
Dr. C. MECU : Abordarea structuralistă a subdezvoltării (R. Losa- 

da Aldana : Dialectica del subdessarollo, Caracas, 1967).

INFORMAȚII ȘTIINȚIFICE
V. PORUMBESCU : Un moment al dezvoltării sociologiei româ

nești.
PUBLICITATE

CÎND SE ARATĂJCUCUVEAUA : 
rulează la Patria (orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15). Flamura (orele 
9; 11,30; 15,30; 18; 20,30).

PREA MIC PENTRU UN 
RĂZBOI ATIT DE MARE : ru
lează la Central (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45).

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

CĂLUGĂRIȚA : rulează la Ca
pitol (orele 16,15; 19,45).

CE S-A ÎNTIMPLAT CU BABY 
JANE ? î rulează la Capitol (ore
le 9,45; 12,30).

STĂPIN PE SITUAȚIE : rulea
ză la Republica (orele 9; 11,30;
14; 16,30; 19; 21,15), București (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21).

CINE EȘTI DUMNEATA DOM
NULE SORGE ? : rulează la Lu
mina (orele 9,30—17 în continua
re; 20).

ÎNTR-O SEARA UN TREN : 
ruleazâ la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30; orele 9—10 program 
pentru copii).

TARZAN, OMUL JUNGLEI : 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
15 în continuare; 17—21 program 
de filme documentare).

SIMPATICUL DOMN R : rulea
ză la Excelsior (orele 9; 11,15 13,30;

; 20,45), Feroviar (orele
13,30; 16; 18,30; 21).

PROFESIONIȘTII : rulează 
Grivița (orele 9.30; 12; 15.30;

la 
13; 

20,30), Arta (orele 9—15,45 în conti
nuare ; 18,15; 20,30).

OMUL CARE VALORA MILI
ARDE : rulează la înfrățirea (o- 
rele 15,15; 17,45; 20).

BLOW-UP : rulează la Buzești 
(orele 15,30; 18; 20,30)

BĂIEȚII ÎN HAINE DE PIELE : 
rulează la Dacia (orele 8,30—20,30 
în continuare).

TAINA LEULUI: rulează la Bu- 
cegi (orele 16; 18,15; 20,30).

ORAȘUL VISURțLOR: rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

BĂTĂLIA PENTRU ROMA : 
rulează la Lira (orele 15,30; 19),
Vitan (orele 15,30; 19), Progresul 
(ora 15,30).

WINNETOU ÎN VALEA MOR- 
ȚII : rulează la Drumul Sării (o- 
rele 15; 17,30; 20), Moșilor (orele
15,30; 18).

LA NORD PRIN NORD VEST: 
rulează la Giulești (orele 15,30; 19).

PĂCATUL DRAGOSTEI • rulea
ză la Floreasca (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30), Miorița (o- 
rele 10; 12,30; 15; 17,30; 20), Victo-

ria .(orele 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Cotroceni (orele 15,30; 18).

CALABUCH : rulează la Cotro
ceni (ora 20,30).

URMĂRIREA : rulează la Me
lodia (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21), Aurora (orele 9,30; 12; 15;
17,30; 20).

DRAGĂ BRIGITTE : rulează la 
Volga (orele 9,30—16 în continua
re; 18,15; 20,30).

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

MARȘUL ASUPRA ROMEI: ru
lează la Moșilor (ora 20,30).

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

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Munca (o- 
rele 16; 18; 20).

VĂ PLACE BRAHMS? : rulează 
la Flacăra (orele 15,30; 18; 20,30).

A FOST CHEMATĂ ȘI CLASA 
V-A : rulează la
20.30) .

TESTAMENTUL
MABUSE : rulează 
rele 15,30; 18).

16; 18,15; 
9.15; 11,30;

MĂRTURIA: rulează la Feren
tari (orele 15,30; 18; 20,15).

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR : ru
lează la Pacea (orele 15.45: 18;
20,15).

ȘOARECELE DE AMERICA : 
rulează la Viitorul (orele 15,30; 
18; 20,30).

PRIETENI FARA GRAI : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

CIND TU NU EȘTI : rulează la 
Cinemateca Union (orele 10; 
12: 14).

ANCHETATORUL DIN UM
BRA : rulează Ia Festival (orele 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Tomis 
(orele 9—15 în continuare ; 18; 
20,15).

MY FAIR LADY : rulează la 
Favorit (orele 10; 15,30; 19,30).

Rahova (ora

DOCTORULUI 
la Rahova (o-
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Opera Română : CAVALERIA 
RUSTICANĂ, PAIAȚE — ora

19,30; Teatrul de Operetă:, PRIN
ȚESA CIRCULUI — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“ (Sala Studio): TRAVESTI - 
ora 19,30; Teatrul de Comedie: 
DISPARIȚIA LUI GALY GAY - 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
TRANSPLANTAREA INIMII NE
CUNOSCUTE — ora 20; (la sala 
PALATULUI): PURICELE IN U- 
RECHE — ora 20: Teatrul Giulești: 
MARTORII SE SUPRIMĂ — ora 
19,30; Teatrul ,,C. I. Nottara" 
(B-dul Magheru): LA CIORBA DE 
POTROACE — ora 19,30; (Sala 
Studio): CE SCURTA E VARA — 
ora 20; Teatrul „Ion Vasilescu" 
FLOAREA DE CACTUS — ora 
19,30; Teatrul de Stat Ploiești (în 
Sala Teatrului Mic): AL PATRU
LEA ANOTIMP — ora 20; Teatrul 
„Matei Millo" Timișoara (în Sala 
Comedia a Teatrului Național): 
TROIENELE — ora 20; Studioul 
I.A.T.C. : ASTA SEARA SE IM
PROVIZEAZĂ — ora 20; Teatrul 
„Ion Creangă": ADRESANȚII NE
CUNOSCUT! — ora 16; Teatrul
Țăndărică (Cal. Victoriei) :

MIU COBIUL — ora 17; Teatrul 
„C. Tănase“ (Cal. Victoriei); NT- 
CUȚA... LA TĂNASE — ora 19,30; 
Circul de Stat : MIRAJUL CIR
CULUI — ora 19,30.

MARȚI, 10 FEBRUARIE 1970

9» 13,00 Lumea copiilor : „Năz
drăvăniile lui Păcală" (II). Inter
pretează un colectiv de la Teatrul 
pentru copii și tineret „Ion 
Creangă" • 18,30 Cu Ansamblul 
„Ciocîrlia" pe meridianele lumii 
(Interviziune) a 19,00 Telejurnalul 
de seară * 19,20 La volan — 
siune pentru conducătorii
* 19,30 Ce știm și ce nu 
despre om. „Bătrînetea —o 
șeală biologică ?"
• 20,10 
lanke 
Popa 
noapte 
marca 
revista 
ușoară.

emi- 
auto 
știm 
gre

• 20,00 Reflector 
Seară de teatru : Take, 

și Cadîr“ de Victor Ion
• 22,00 Telejurnalul de
• 22,10 Teleglob : Dane-
• 22,35 Muzicorama TV — 

actualităților de muzică

l
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înaltei calificări
Problemele orientării profe

sionale a tinerilor spre mese
rii siderurgice se află în plină 
actualitate la Ministerul In
dustriei Metalurgice. O seamă 
de relații și precizări am pri
mit recent din partea tov. ing. 
NECULAI AGACHI, ministrul 
Industriei Metalurgice, care a 
răspuns, cu amabilitate, ia în
trebările redacției noastre.

— Am dori să ne vorbiți des
pre relația existentă între dez-

1970 și să se reducă numărul 
celor calificați prin cursuri 
scurte, precum și al. celor ne
calificați. încă din 1964 s-a 
întocmit un plan de dez
voltare a învățămîntului pro
fesional și tehnic în Ministe
rul Industriei Metalurgice prin 
care să se asigure baza teh- 
nico-materială a pregătirii ca
drelor. S-au înființat 8 unități 
școlare noi, s-au construit 4 
complexe școlare și s-au ex
tins alte 4, creîndu-se astfel

în următorul plan cincinal 
urmează să intre în folosință 
Liceul Industrial Metalurgic 
Hunedoara și Școala profesio
nală a Uzinei de țevi „Repu
blica".

— Dar laboratoarele și ate
lierele școlare ?

— în 1970 și 1971 se va ter
mina dotarea laboratoarelor și 
atelierelor școală de la Grupul 
școlar C. S. Hunedoara șl

OȚELAR—
o meserie-o arta

Rețeaua de învățămint
a Ministerului industriei metalurgice

în care se pot califica tinerii în meseriile siderurgica

Grupul Școlar al Combinatului Siderurgic Hunedoara
Grupul Școlar al Combinatului Siderurgic Galați
Grupul Școlar al Combinatului Siderurgic Reșița
Școala Profesională a Uzinei Oțelul Roșu
Școala Profesională a Uzinei de sîrmă și produse din sîrmă 

Buzău.
Școala Profesională „Industria Sîrmei" Cîmpia Turzii
Școala Profesională a Uzinei Victoria Călan
Școala Profesională a Uzinei de țevi Republica București
Școala Profesională a întreprinderii Metalurgice Aiud.'
Școala Profesională a Fabricii de materiale refractare Alba 

lulia.
Școala Profesională a Uzinei „Ciocanul" Nădrag
Uzina de oțeluri speciale Tîrgoviște
Uzina „Laminorul" Brăila

• ÎN ȘCOLILE din Hunedoara, Galați, Reșița, Călan, Cîmpia 
Turzii, Aiud și Alba lulia funcționează și școli tehnice de maiștri 
— cursuri de zi și serale — iar la Hunedoara, Reșița și Galați 
sînt și licee industriale metalurgice, unde absolvenții școlilor pro
fesionale pot să-și continuie pregătirea.

• CONCURSUL DE ADMITERE în școlile profesionale constă 
din următoarele probe, după programele claselor V—VIII ale 
școlii generale :

a) limba română — scris și oral
b) matematică — scris și oral.

Dacă vrei să devii
SIDERURGIST...

încă de la începutul anului 
școlar sute de tineri din cla
sa a VIII-a a școlilor generale 
solicită la Ministerul Indus
triei Metalurgice o serie de 
lămuriri în legătură cu mese
ria în. care doresc să se cali
fice.

Publicăm mai jos unele din 
aceste întrebări și răspunsu
rile date de către tovarășul 
GH. DAMIAN, director al Di
recției personalului și învăță- 
mîntului din minister.

— Aș dori să mă calific în 
una din meseriile de furnalist, 
oțelar sau laminator. Care este 
forma cea mai bună și mai a- 
vantajoasă de a obține califica
rea și ce drepturi am în timpul 
pregătirii ?

— Pentru tinerii absolvenți 
ai școlii generale cu vîrsta de 
14—18 ani, există posibilitatea 
de a se califica în una din me
seriile solicitate fie prin școala 
profesională — cursuri de zi 
cu durata de 2—3 ani, fie prin 
ucenicie la locul de muncă — cu 
durata tot de 3 ani, în care 
timp se frecventează și școala 
profesională la forma serală 
sau comasată. Prin ambele 
forme se asigură o înaltă cali
ficare și aceleași drepturi la 
absolvire.

Considerăm că forma „uce
nicie la locul de muncă" este 
mai avantajoasă pentru unii 
tineri, din următoarele motive:

— Din anul I ucenicul pri
mește circa 500 lei pe lună 
pentru întreținere, în anul II 
primește pînă la 650 lei. iar în 
anul HI peste 700, lei.

— Timpul afectat pregătirii 
teoretice se include în progra
mul de lucru.

— La terminarea uceniciei 
absolvenții au dreptul de pro
movare în categorii superioare 
de salarizare și de a frecventa 
școala tehnică de maiștri.

— Ce perspective în plus au

tinerii care se califică în me
seriile metalurgice Ha Hune
doara, Galați, Reșița ?

—• Considerăm că perspecti
vele cele mai frumoase și sigu
re sînt acelea de a urma școala 
de maiștri care există pe lîngă 
fiecare din aceste 'combinate, 
precum și cursul seral al liceu
lui industrial în specialitățile 
„termotehnica proceselor side
rurgice" care, de asemenea, 
funcționează în aceste locali
tăți.

Absolvind liceul industrial 
poți deveni maistru, tehnician 
sau, dacă urmezi mai depar
te, poți deveni inginer.

De altfel, dovada cea mai 
concludentă este faptul că la 
forma serală a acestor licee de 
la Hunedoara și Galați sînt în
scriși peste 300 de tineri mun
citori metalurgi proveniți din 
școlile profesionale.

— In ce constă meseria de 
furnalist, oțelar, laminator ?

— Pentru a înțelege mai bi
ne conținutul nou al acestor 
meserii ar trebui evidențiate 
unele particularități și anume : 
furnalul cît și cuptorul pentru 
oțel și laminorul sînt agregate 
cu instalații complexe, ce au 
un grad înalt de mecanizare și 
automatizare.

Dacă în trecut toate aceste 
agregate aveau capacități de 
aproape 100 de ori mai mici 
ca a celor de astăzi și activi
tatea muncitorului se reducea 
la munca manuală de încărca
re, descărcare și transport al 
metalului, fără a fi necesară o 
pregătire tehnico-profesională, 
în prezent muncitorul furna
list, oțelar sau laminator este 
conducător al procesului teh
nologic de elaborare sau lami
nare și un supraveghetor al a- 
gregatelor complexe.

De aceea, oricare muncitor 
din aceste meserii trebuie să 
aibă cunoștințe temeinice de

tehnologie, mecanică și elec
trotehnică. El trebuie să fie un 
bun cunoscător al instalațiilor 
și agregatelor pentru a fi în 
stare să intervină atunci cînd 
calitatea produselor nu satis
face condițiile impuse, său în 
cazul cînd apar defecțiuni în 
funcționare.

voltarea siderurgiei românești 
și cerințele de cadre, în per
spectivă.

— După cum prevăd direc
tivele Congresului al X-lea al 
P.C.R- pînă în 1975 producția 
anuală de oțel va fi cu 40 la 
sută mai mare decît în 1969, 
urmînd ca peste 10 la sută din 
total să fie oțeluri speciale. A- 
ceastă creștere însemnată care 
se va realiza în principal pe 
seama ridicării productivității 
muncii necesită bineînțeles și 
un număr mai mare de cadre, 
ponderea principală urmînd 
să o aibă muncitorii calificați, 
al căror număr va fi cu 30 la 
sută mai mare decît în 1969.

Exigențele mereu mai înalte 
privind calitatea metalului 
produs în agregatele siderur
gice moderne din țara noastră 
impun o pregătire temeinică a 
muncitorilor siderurgiști. De 
aceea, necesarul anual de 
5 000 de muncitori, (din care 
peste 1 500 în meseriile de 
furnalist, oțelar, laminator, 
cocsar), va fi pregătit prin 
școli profesionale sau ucenicie 
la locul de muncă. Cea mai 
mare parte dintre ei sînt aș
teptați în marile combinate : 
Galați, Hunedoara, Reșița și 
se vor pregăti cum e și firesc 
Ia școlile acestora. Ritmul de 
pregătire a cadrelor în pers
pectivă este stabilit în așa fel 
îneît procentul de muncitori 
calificați prin școli, în side
rurgie, să crească pînă în 1980 
cu peste 30 la sută față de

Convorbire cu tov. ing, 
1 ' NECULAI AGACHI, 
i■ • - ’ ■ •**£•••.' - ■'
■ Ministrul industriei metalurgice

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii
80 de săli de clase și labora
toare moderne, 2 500 locuri în 
cămine, precum și ateliere 
școală pentru instruire, canti
ne moderne și alte obiective, 
care asigură toate condițiile 
materiale pentru pregătirea 
viitoarelor cadre de metalur- 
giști.

Printre ndîle obiective des
tinate învățămîntului se află 
unele ce au o mare însemnă
tate și care vor fi date în 
funcțiune în anii 1970 și 1971. 
Printre acestea : Liceul indus
trial metalurgic Galați, cu- 
prinzînd o școală cu 12 săli 
de clasă și un cămin cu 300 
locuri; Școala profesională de 
pe lîngă Uzina de sîrmă și 
produse din sîrmă Buzău, 
compusă dintr-o școală cu 8 
săli de clasă, un cămin cu 300 
locuri și o cantină cu . 400 
locuri, se vor construi o can
tină de 600 locuri și un ate
lier școală la Grupul școlar al 
Combinatului siderurgic Re
șița.

Grupul școlar I. S. — Cîmpia 
Turzii și Școala profesională 
Oțelul Roșu.

Sîntem convinși că pregăti
rea cadrelor va duce la o mai 
bună folosire a capacității a- 
gregatelor și a timpului de lu
cru, la eliminarea întreruperi
lor, la o mai bună întreținere 
a utilajelor și, implicit, la 
creșterea substanțială a pro
ductivității muncii.

Spre a preîntîmpina fluc
tuația cadrelor tinere, înce- 
pînd cu acest an, elevii pen
tru școlile profesionale și pen
tru ucenicie la locul de muncă 
vor fi recrutați pentru fiecare 
unitate, numai din localitatea 
și împrejurimile întreprinde
rii respective. De exemplu, 
pentru Uzina de oțeluri spe
ciale din Tîrgoviște se vor re
cruta tineri din județul Dîm
bovița și împrejurimi, care vor 
fi școlarizați la Hunedoara, 
Reșița, Oțelul Roșu sau Cîm
pia Turzii.

Pentru ca fiecare tînăr să 
învețe meseria cea mai po
trivită cu fizicul, îndemînarea 
și capacitatea sa de asimilare 
a cunoștințelor, s-au înființat 
laboratoare de orientare pro
fesională ce vin în sprijinul 
celor care, în general, nu au 
reușit să se hotărască asupra 
profesiunii sau, dacă s-au ho- 
tărît, nu întotdeauna au op
tat în concordanță cu posibili
tățile lor fizice și intelectuale.

Interviu realizat de 
CAROL ROMAN

ne-mă la curent cu alegerea 
făcută și. mai dă-mi vești 
despre tine.I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
a

©PAUL ȘOIMUL — Hu
nedoara ; Planul de viitor 
este fără îndoială bun dar 
ai uitat să-mi scrii ce stu
dii ai făcut pînă în prezent. 
Răspunde-mi în acest sens 
si vei primi răspunsul dorit. 
Și încă ceva : ce meserie ai 
acum ? Pentru problema 
despre care ne-ai scris ai 
consultat pînă acum vreun 
specialist ? Și ce ți-a spus 
acesta ? M-ar interesa acele 
„multe lucruri imaginare" 
la care te gîndești și care, 
pînă le vei „prezenta pe 
hîrtie cotele și dimensiunile 
cerute de regulele tehnicii" 
se pot zugrăvi tot pe hîrtie 
dar în cuvinte. Iți aștept răs
punsul.

• VASILE GRADINARU 
— Dorohoi și Toader Merciu 
din același oraș: Am dori 
să știm dacă vă cunoașteți 
deoarece amîndoi vă intere
sați de aceeași profesiune: 
operator chimist pentru ma
teriale plastice, despre care 
ați aflat în același număr

din „Scînteia tineretului". 
Deosebirea constă în orașul 
pe care l-ați ales pentru a 
vă face studiile : primul do
rește orașul Iași unde se 

■ poate adresa Școlii profesi
onale din str. C. Negri nr. 
46, telefon 1.22.66 (școala 
funcționează pe lîngă Fa
brica de antibiotice Iași _a 
Ministerului Industriei Chi
mice), al doilea ar vrea să 
învețe într-unul din orașele 
Gh. Gheorghiu Dej (Școala 
profesională de pe lîngă 
Combinatul Chimic Borzești 
al Ministerului Industriei 
Chimice, telefon 11.40), Plo
iești, Pitești, Piatra Neamț, 
unde nu se află specialitatea 
dorită. Dacă nu vă cunoaș
teți și ați dori să o fa
ceți, vâ comunic adresele : 
Strada Eugen Nicolau nr. 
34 și respectiv str. Olinescu 
nr. 3 Blocul A 3, scara C. 
et. IV ap. 25. Cine știe, poa
te veți deveni colegi !

• DIACONESCU CONS
TANTIN — comuna Hră
nești, județul Dîmbovița : 
Electrotehnică se face în' 
cadrul liceelor industriale. 
Cele mai potrivite cu visele 
tale îmi par a fi : Liceul in
dustrial pentru construcții de 
mașini din București, str. 
Nerva Traian nr. 35, telefon 
31.32.22, sectorul 4 care are 
o secție de mașini si anora.

VIA ȚA BA TE LA UȘĂ
te electrice, și Liceul indus
trial energetic din același 
oraș, str. Dristor nr. 222 te
lefon 31.63.57, sectorul 4, ca 
fiind cele mai apropiate. 
Dacă te interesează un alt 
oraș scrie-mi și-ți voi răs
punde.

Sper că în felul acesta nu 
vei rămîne prea mult „la 
răscrucea de drumuri care 
va fi hotărîtoare în cariera 
mea", cum spui în scrisoare. 
Și pentru că veni vorba : 
cum ai ajuns să fii „pasio
nat de electrotehnică" ? Aș 
dori să aflu.

• CRĂCIUN CORNELIU, 
clasa a VIII-a, Școala gene
rală nr. 7 Roman : „Sînt în 
întreținerea bunicilor mei 
din Roman, str. Gh. Doja 1 ; 
cum dînșii sînt trecuți de 60 
de ani și cum părinții mei 
m-au lăsat la vîrsta de 4 ani 
prin faptul că s-au divorțat 
iar în prezent recăsătoriți 
avînd alți copii prin noua 
căsătorie, acum mă gîndesc 
să urmez o școală profesio
nală deoarece n-»-» cine cn

de SEN ALEXANDRU

mă întrețină la liceul indus
trial, după cum aș dori eu. 
Bunicii au fost și sînt tare 
buni cu mine, dar n-ar putea 
să mă ajute să urmez liceul 
industrial. Sînt amator să 
învăț mecanica, să constru
iesc, să lucrez la orice șuru- 
bărie, doresc să mă întrețin. 
Tata nu mă ajută decît cu 
pensia de întreținere de 250 
lei lunar obținută de bunicii 
mei de la dînsul cu mare 
greutate, prin hotărîre jude
cătorească. Iar acum mi-a 
spus că o dată intrat la vreo 
școală profesională sau liceu 
nu mai are obligația să-mi 
dea cei 250 lei. Încă o în
trebare vă rog : dacă aș in
tra la liceul industrial sau în 
profesională, tata mai e obli
gat să-mi dea cei 250 lei ?“

Da, Corneliu prietene, e 
obligat să-ți dea pînă la ma
jorat pensia hotărîta de tri

bunal, orice școală ai urma. 
Și iată informațiile cerute ■ 
în Iași te poți adresa Școlii 

. profesionale de pe lîngă Fa
brica de antibiotice Iași a 
Ministerului Ind.Chimice, 
str. C. Negri 46, pentru me
seria de lăcătuș mecanic în 
industria chimică, .Școlii pro
fesionale de pe lîngă I.R.E. 
a Ministerului Energiei E- 
lectrice, din str. Socola nr. 
188 pentru meseria de lă
cătuș mecanic în industria 
construcțiilor de mașini, Șco
lii profesionale C.F.R. str. 
Iarmaroc nr. 35, cartierul 
Socola, pentru meseria de 
lăcătuș mecanic locomotive, 
utilaj construcții căi ferate j 
iar ia Brăila, Școlii profe
sionale din Șos. Vizirului, 
km. 10, pentru meseria de 
lăcătuș mecanic în industria 
chimică. Iar dacă vei merge 
la Liceul industrial, ai la 
Iași Liceul industrial pentru 
construcții de mașini, str. 
Sărăriei nr. 189, care are 
secție de mașini și aparate 
electrice. Iți urez succes. Ți-

• MIRELA CIOBANU — 
Botoșani și Forțu Maricica 
din județul Galați : In „Scîn
teia; tineretului" de joi 4 de
cembrie 1969 găsiți răspun
sul la întrebarea pe care 
mi-ați pus-o în legătură cu 
profesiunea de asistent me
dical. Cu această ocazie aș 
dori să îndrept o greșeală 
datorată unei virgule poznașe 
care a fugit de la locul ei i 
specialitatea indicată ca „asis
tent de ocrotire tehnică den
tară" reprezintă de fapt 
două specialități distincte i 
asistentă de ocrotire și teh
nică dentară. Cît despre 
cursurile fără frecvență 
care o interesează pe tova
rășa Maricica, la acestea 
se pot prezenta în principiu 
aceia care lucrează în spe
cialitatea respectivă sau în- 
tr-o specialitate înrudită și 
doresc să-și completeze stu
diile.

• BOEREAN CONST. — 
Reșița : Așa cum s-a anunțat 
de curînd, la materiile ce
rute pentru secția de socio
logie se adaugă o probă 
scrisă Ia disciplina Analiza 
matematică Tn îndrumă-

ȘCOLI POSTLICEALE 
METALURGICE

La școlile postliceale din ramura industriei metalurgiei fe
roase, neferoase și cocso-chimice se pot înscrie absolvenți ai 
liceului de cultură generală în urma promovării concursului 
de admitere la următoarele materii :

— CHIMIE (scris și oral) și FIZICA — oral la specialitatea 
laborant pentru siderurgie ; chimie (scris și oral), matematica 
(oral) pentru specialitatea „Furnale și oțelării" ; FIZICA (scris 
și oral), MATEMATICA (oral) pentru specialitatea „laminare- 
trefilare" ; MATEMATICA (scris și oral) și DESEN (lucrare 
grafică) pentru specialitatea „Proiectant pentru metalurgie".

Școli postliceale cu acest profil funcționează în următoarele 
localități :

REȘIȚA — cartierul Moroasa, școala postliceală metalurgică 
în specialitățile : Furnale și oțelării (învățămint seral), Lami- 
nare-trefilare (învățămint seral), Laborant pentru siderurgie, 
Construcții civile și industriale.

CÎMPIA TURZII, str. Laminoriștilor nr. 115, școala postliceală 
metalurgică în specialitățile : Tehnologia construcțiilor de ma
șini, Laminare-trefilare (învățămint seral), Furnale și trata
mente termice.

GALAȚI, str. Silozului nr. 25 scoală postliceală metalurgică 
în specialitățile : Laminare-trefilare, Furnale-oțelării, Con
strucții civile și industriale.

HUNEDOARA, str. 23 August nr. 17, școala postliceală meta
lurgică în specialitatea Construcții civile și industriale.

AIUD, Str. I. Creangă nr. 25, școala postliceală metalurgica 
în specialitatea Tehnologia construcțiilor de mașini.

La concursul de admitere pentru învățămîntul seral și fără 
frecvență se pot înscrie absolvenți. ai liceului de cultură gene
rală, precum și ai altor școli echivalente, dacă lucrează în do
meniul specialității în care doresc să se pregătească. Candidați! 
pentru aceste forme de învățămint vor prezenta, la înscriere, 
pe lingă actele obișnuite și dovada de încadrare în munca, cu 
precizarea specialității sau funcției îndeplinite, eliberată de 
întreprinderea sau instituția în care lucrează.

Pentru cei 20000 de 
tineri siderurgiști

O metodă eficientă de 
Instruire o constituie pre
gătirea cadrelor prin for
ma serală atît în școlile 
profesionale cît și în școli
le de maiștri, școli care vor 
fi frecventate în anul șco
lar 1969/1970 de peste 3 000 
de tineri din întreprinderi
le siderurgice. Aceste for
me, precum și ucenicia ia 
locul de muncă vor fi ex
tinse începînd cu acest an 
în mai multe întreprinderi 
și pentru un număr sporit 
de meserii.

De asemenea, prin recen
ta Hotărîre a Consiliului de 
Miniștri nr. 2105/1969 pri
vind calificarea prin cursuri 
de gr. I și II, și cursuri de 
perfecționare a cadrelor, se 
vine atît în sprijinul între
prinderilor cît și al tinere
tului muncitor.

Prin aplicarea încă din 
acest an a prevederilor ho-

torul ce se află în curs de 
apariție veți găsi amănun
tele solicitate.

• CĂTRE CORESPON
DENȚII MEI. Deoarece unii 
corespondenți îmi pun în
trebări la care pagina „Pro
fesia mea" a răspuns pe 
larg nu de prea multă vre
me, îi rog să urmărească 
ziarul cu regularitate. Lipsa 
spațiului și numărul mare 
de scrisori nu îmi îngăduie 
să repet lucruri ce au fost 
odată spuse. întrebările la 
care răspund cu prioritate 
sînt cele referitoare la ale
gerea drumului propriu în 
viață. Unora dintre cores
pondenții cărora nu le-am 
răspuns încă le aduc la cu
noștință pe această cale că, 
în numerele viitoare, vor 
găsi articole mai ample în 
legătură cu profesiunile ce-i 
interesează.
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tărîrii de mai sus, un mare 
număr de muncitori califi
cați prin cursuri scurte vor 
putea continua cursurile de 
gradul II după care, așa 
cum prevede legea învăță
mîntului vor putea da exa
men de echivalai» cu școa
la profesională, puțind ast
fel să promoveze mai ușor 
în categorii superioare de 
salarizare sau să urmeze 
școala de maiștri.

Menționăm că în side
rurgie lucrează peste 20 000 
de tineri care vor beneficia 
de prevederile acestei ho- 
tărîri.

Iillllllllllllllllllllllll

Fotografiile paginii:

C. CIOfiOATĂ
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Este de Ia sine înțeles că elementul de concepție are, 
în desfășurarea activității culturale, o importanță deo
sebită. De felul în care gindim ceea ce vrem să rea

lizăm, de modul în care jaloanele pe care ni le hot’ărim 
sînt respectate, depinde fiecare rezultat spre care ne îndrep
tăm. Devine limpede că nici unul din obiectivele noastre nu se 
poate materializa dacă una decidem și alta facem, dacă prin
cipiile stabilite sînt încălcate, dacă pe drumul, dificil, e ade
vărat, al înfăptuirii pactizăm astăzi cu un compromis și 
miine cu altul.

Comisia culturală permanentă 
a Comitetului municipal Oradea 
al U.T.C. și-a propus, de pildă 
— am reținut din ceea ce ne 
spunea Aurel Simuț, primul se
cretar, să contribuie la ampli
ficarea volumului de cunoștin
țe a tinerilor din fiecare orga
nizație prin manifestări diverse, 
să asigure continuitatea de 
pregătire a acestora, — munci
tori, salariați, elevi, prin împle
tirea tuturor mijloacelor care 
alcătuiesc viața spirituală a ora
șului. Comisia permanentă este 
pîrghia de care se folosește co
mitetul municipal în desăvîrși- 
rea intențiilor sale. Dar ca a-

Reprezentantul comisiei permanente, 
un colaborator apropiat al organizației

Deși Alexandru Grozea este 
secretarul comitetului coordo
nator al organizației U.T.C. din 
Fabrica „Solidaritatea" noi 
i-am întîlnit în timp ce străbă- 
tea culoarele Grupului școlar 
sanitar.

— Cu ce prilej, aici ? l-am 
întrebat ?

— Sîntem vecini, ne-a răs
puns secretarul, și între orga
nizațiile noastre s-au statorni
cit legături mai vechi. Adeseori 
desfășurăm activități comune 
la clubul nostru. Dar nu e sin
gurul motiv. Ca membru al co
misiei culturale permanente a 
comitetului municipal îmi re
vine datoria să sprijin inițiati
vele comitetului U.T.C. de aici, 
să discut împreună cu secretara 
comitetului, cu responsabilul 
comisiei culturale, cu conduce
rea școlii ceea ce și-au propus 
să realizeze în domeniul muncii 
culturale. Să asigurăm, împreu
nă, acțiunilor întreprinse un 
conținut adecvat.

— Discuțiile acestea urmăresc 
criterii anume ?

— Desigur, urmăresc. La urma 
urmei rolul unui împuternicit 
al organului superior nu se re
zumă la o simplă informare cu 
ce se face sau cu ceea ce există 
în intenție. Prezența sa perio
dică în organizațiile de activi
tatea cărora răspunde în fața 
comitetului municipal trebuie 
să fie consfințită de respectarea 
unor obiective majore, hotărîte

Simple promisiuni neonorate
Din păcate, ceea ce alți trei 

membri ai comisiei culturale 
permanente a comitetului mu
nicipal. Viorica Horga. Emil 
Țenț, Ștefan Kelemen. 'acceptă 
în principiu, neagă în fapt, fiin- 
că mai mult sau mai puțin deli

Literatura de aventuri
(Urmare din pag. I) 

surdă, iar copierea unor „meto
de" și „stiluri" devine un lucru 
obișnuit

Aș adăuga punctul de vedere 
pe care-1 susținea, nu demult 
conferențiarul universitar dr. 
Tiberiu Bogdan. Și anume că 
un copil, un adolescent, are ne
voie de o acceptare socială și 
pentru el este mai greu să ob
țină o notă de 10 pentru care 
va fi lăudat în fața colegilor, 
(dar pentru care, evident, va 
trebui să muncească) decît să 
primească admirații atunci 
cînd a spart un geam cu praș
tia, sau a „agățat" o fată pe 
stradă. Îmi amintesc de un tî- 
năr singuratec care fura mașini 
din dorința de a face rău : nu 
izbutise să capete stima celor 
din jur prin nimic pozitiv

„Dorul de aventură, ideea de 
năzbîtie, reprezintă în discuție 
un punct de vedere pe care-1 
susțin — spunea maiorul Ionel 
Iancu de la secția IV de mili
ție - București. Nu trebuie 
uitat însă că pentru unii tineri, 
al căror caracter, datorită unor 
împrejurări anume, s-a format 
în spiritul necinstei și al min
ciunii. o anumită literatură de 
aventuri reprezintă un se
rios stimulent nociv. Recent, am 
arestat în strada Romulus un 
grup de tineri — băieți și fete 
— care comiteau tîlhării după 
rețete clasice date în textele de 
care aminteam. Fetele din grup 
atrăgeau bărbați singuratici 
care ieșeau din cîrciumi, iar 
băieții îi prădau. Cu toții aveau 
convingerea, ca o mulțime de 
eroi veniți în închipuirea lor 
din paginile cărților proaste, că 
miliția poate fi dusă de nas, că 
actele lor vor rămîne nepedep
site. în fapt, se știe, lucrurile 
se petrec tocmai altminteri".

Acest punct de vedere se 
alătură părerilor profesorilor. 
Nocivitatea unor pagini din se- 
tiilq părților; „de 15 lei" — mai

COMISIA CUL TURALĂ PERMANENTA, 

O PÎRGHIE ÎN TRANSMITEREA ELEMENTULUI 

DE CONCEPȚIE A MUNCII CULTURALE

DE CE UNA GINDIM 
Șl ALTA FACEM?

ceste intenții să și fie înfăptui
te cu consecvență i se cere 
pîrghiei să transmită întocmai 
efortul, să imprime, în cazul 
nostru, fiecărei organizații, a- 
celași element de concepție, să 
statornicească o legătură fireas
că între punctul care cere o di
recție precisă și restul compo
nentelor care coițcură la men
ținerea aceleeași direcții. Asu
pra înțelegerii acestor principii 
hotărîtoare pentru asigurarea 
unei reușite depline nu există 
nici la Oradea, după cum vom 
vedea, puncte de vedere diver
gente.

din plin rodul 
închegate între 
școlii, organizația 
------1comi-

de comun acord, în cadrul co
misiei permanente din care 
face parte. Să recunoaștem, a- 
ceste obiective sînt respectate 
la Grupul școlar sanitar. Lărgi
rea orizontului de cultură al ti
nerilor prin îmbogățirea con
ținutului și formelor de activi
tate extrașcolare, situarea edu
cației sanitare în ansamblul mai 
larg al muncii culturale de 
masă ne sînt confirmate de Flo- 
rica Andreescu — secretara co
mitetului, loan Popa — respon
sabilul comisiei culturale, de 
tinerii Florica Pop, Fiorica Pir- 
tu, Romeo But, și mai ales de 
însumarea unor activități care 
mărturisesc 
colaborării 
conducerea
U.T.C. și reprezentantul 
siei permanente a comitetului 
municipal ale cărui vizite se 
însoțesc întptdeauna cu suges
tii fertile, eficiente. Am enu
mera. între acestea, ciclul de 
manifestări reunite sub titlul 
„Era entuziasmului" și dedica
te cunoașterii patriei socialiste, 
paginile de propagandă ateistă, 
dezbaterile care au avut ca su
biect integrarea femeii în dina
mismul epocii contemporane 
precum și permanenta prezen
ță la spectacolele de teatru ale 
stagiunii, urmate de discuții pe 
marginea pieselor vizionate în- 
tr-o încercare de Inițiere a ti
nerilor în complexitatea artei 
dramatice.

berat ei își folosesc atribuțiile cu 
care au fost învestiți într-o sin
gură direcție. Despre Emil Tenț, 
bunăoară, ți se poate spune la 
fabrica de mase plastice „Viito
rul" că îl interesează mai ales 
programele seratelor de sîmbă- 

există încă — sau din recente 
colecții criticate nu o dată pen
tru ușurința și slaba exigență 
cu care dau drumul unor lucrări 
spre tipar, se face simțită la 
vîrsta adolescenței cînd însingu
rările și lipsa de personalitate 
se manifestă uneori prin 
acte de. încăpățînare și violență.

Tovarășul Dumitru Giurea, 
directorul școlii unde învăța 
Cristian Olaru mi-a vorbit fi
resc. despre acel „ce-i de fă
cut ?“. „Noi (în cazul lui Olaru 
nu este exclusă o asemenea in
fluență) știm că o proastă lite
ratură de aventuri incendiază 
imaginațiile maladive, iar în 
cel mai fericit caz îi -ustrage 
pe copii de la învățătură. Diri- 
ginții au sarcinile lor în acest 
sens — dar nu-i deajuns : cred 
că piața literară este prea bo
gată în asemenea producții".

Există, într-adevăr, o aseme
nea opinie, o auzim frecvent. 
Suprimarea sau reducerea pro
ducțiilor editoriale de acest gen 
ar oferi însă o soluție ? ! Se 
știe bine că școala este terenul 
unde tînărul vine în contact cu 
valorile generoase ale cul
turii. Prin însăși natura 
ocupațiilor sale de elev, adoles
centul se apropie de literatura 
beletristică clasică și contem
porană, face cunoștință cu 
marii autori. Este un punct 
de vedere defetist acela prin 
care se susține că tinerii „nu 
lasă din mînă romanele poli
țiste". Dacă există într-adevăr 
tentația lecturii facile, uneori 
chiar nocive, nu e mai puțin a- 
devărat că arsenalul marii lite
raturi este infinit mai bogat. 
Numai că munca de profilaxie 
și convingere trebuie dusă cu 
mijloace adecvate. N,u oferim 
soluții, ele se găsesc totdeauna 
în arsenalul unei instituții de 
cultură sau învățămînt.

...Vorbind despre efectele no
cive ale literaturii de aventuri 
trebuie să fecem gîteva jflelî» 

tă seara — cît mai multe mo
mente vesele, cît mai mult 
dans. La întreprinderea de 
echipamente metalice pentru 
binale, unde este și secretar al 
comitetului U.T.C,, Emil Țenț 
și-a propus să intensifice mo
bilizarea tinerilor la formațiile 
artistice — soliști vocali, or
chestră. Din activitatea cultura
lă de ținută preconizată de co
misia permanentă n-a rămas, 
la Fabrica de confecții (Viorica 
Horga) decît un carnaval, niște 
melodii preferate transmise la 
stația de radio-amplificare, și 
din nou dans. Sînt împrejură
rile mai vitrege în aceste locuri? 
Nu se poate face altceva ? 
Nu există bază materială ? Da 
de unde. întreprinderea de e- 
chipamente metalice pentru bi
nale dispune poate de cel mai 
frumos club din municipiu. 
Pentru repararea lui a fost alo
cată anul trecut suma de 200 000 
lei. Pe urmă, la Oradea mai 
funcționează și un Club al tine
retului. Mai sînt și alte cluburi. 
Așa că explicația nu trebuie 
căutată aici.

— Cînd m-am dus la „Higie
na", ne mărturisea Ștefan Ke
lemen, le-am cerut tovarășilor 
din comitetul U.T.C. programul 
de activități. Spre surprinderea 
mea, (de ce „surprindere"? n.n.), 
pentru domeniul urmărit de 
mine fuseseră propuse mai mul
te dezbateri pe teme de educa
ție. Am 'cerut atunci să se re
nunțe la dezbateri și să se or
ganizeze mai bine o serată.

Și reprezentantul comisiei 
culturale permanente a comite
tului municipal și-a impus 
punctul de vedere. Nici nu se 
putea altfel. Nu avea el autori
tatea să intervină ? Nu se pre
supunea că transmite elementul 
de concepție al comitetului mu
nicipal în desfășurarea activi
tății culturale ? Sîntem de a- 
cord că prin atribuțiile lor 
membrii comisiilor permanente 

mitări. In această anchetă — 
care se vrea o scurtă alertare 
— s-a vorbit despre cartea care 
reprezintă rebutul genului res
pectiv. Adevărata literatură 
captivantă își are rolul său po
zitiv și care, nu este numai 
acela de a argumenta orele de 
odihnă. Iată ce declară în în
cheierea anchetei, referindu-se 
la această problemă, tovarășul 
D. Mazilu, redactor șef la editu
ra „Univers" unde, după cum 
se știe, este editată și colecția 
„Enigma": „Nimeni n-are drep
tul că conteste dorința tinere
tului de a citi literatura capti
vantă. Ea are cîteodată și im
portantul rol de a atrage tînă
rul spre carte. Susținînd aces
tea, am desigur în vedere lite
ratura captivantă prezentată la 
o înaltă ținută din punct de ve
dere al meșteșugului artistic cît 
șî pe planul ideilor. Noi opunem 
unor texte nocive, care din pă
cate mai există — în ele se 
pune accentul pe violență și 
sexualitate — o carte de aven
turi ce relevă ca criteriu prin
cipal lupta dintre bine și rău. 
Traducem din autori mari care 
s-au impus în genul respectiv i 
Simenon, Agatha Christie, Ray
mond Chandler, Dashiell Ham
mett etc., adică lucrări a căror 
valoare constă în caracterul 
captivant și bogatul mesaj de 
idei în jurul luptei dintre bine 
și rău unde, așa cum de altfel 
sună și titlul unei recente tra
duceri, „Totul se plătește". Ase
menea cărți reprezintă și o gim
nastică a mjnții, educă spiritul 
de observație, deducția.

...Cît despre băieții șl fetele 
care frecventează paginile poli
țiste de proastă inspirație ade
sea îmbibate de spectrul urii 
și al violenței, le dorim să nu 
mai conceapă mistificări de ro
luri. Viața „aventuroasă" este 
la un pas de hotarele legii și o 
asemenea „joacă" devine peri, 
Buloasă-^ ’ 4^'. 

ale comitetului municipal au 
dreptul să facă direct recoman
dări organizațiilor de care răs
pund. Dar, în cazul membrilor 
comisiilor culturale, aceste re
comandări trebuie să însemne 
îndrumarea comitetelor coordo
natoare pentru realizarea unor 
activități culturale de ținută, 
trebuie să însemne sprijin pen
tru reunirea forțelor mai mul
tor comitete, a mai multor or
ganizații chiar, dacă influența 
lor are o asemenea extindere 
astfel îneît rezultatele să evi
dențieze pregnant resursele e- 
xistente, să prefigureze noi in
tenții, să confere unitate lanțu
lui de activități inițiate. Și în 
nici un caz să nu le înlocuiască 
pe acestea cu seri dansante. 
Pus în fața situațiilor constata
te de noi, tovarășul Aurel Si
muț recunoștea, cu o oarecare 
întîrziere, lipsa de informație a 
comitetului municipal în legă
tură cu modul în care își aplică 
prerogativele membrii comisiei 
culturale permanente. Dar, aici, 
nu mai e vorba de o lacună 
oarecare ci de una datorită că
reia sînt viciate propriile hotă- 
rîri ale comitetului, aici este 
vorba de neciyioașterea unor 
cauze care perpetuează limita
rea hotărîrilor legate de conți
nutul activității culturale la e- 
fecte subminate de superficia
litate. Asupra acestei pîrghii de 
care vorbeam trebuie acționat, 
asupra funcționalității ei tre
buie concentrată atenția pentru 
că atîta vreme cît nu există si
guranța unei transmisii nepa
razitate de falsuri, laturile 
complexe ale activității cultu
rale, dependente de influența 
organizației U.T.C., vor rămîne 
simple promisiuni neonorate.

MIRCEA TACCIU 
NICOLAE BALTAG 

SABIN BORCAN

„Istoria croaților"

Ei bine, nu vom trage con
cluziile ! în ce măsură „tine
rețea" este prezentă în pro
gramul televiziunii rămîne 
să mai vedem și de-acum 
înainte. Mai ales pentru că, 
părînd a-și > fi însușit unele 
din propunerile noastre sau 
ale altora, cei care se ocupă 
de emisiunile „pentru tine
ret" le-au programat în a- 
ceastă săptămînă mult mai 
mult spațiu decît cel binecu
noscut de noi, pînă acum. 
Rezumăm „rezumatele" din 
programul de radio-tv : Con
fruntări — pro sau contra — 
pe marginea unei intenții de 
divorț (luni, 18,00), Scena — 
teatrul și tineretul (luni, 
18,25), Salonul literar — li
teratura pentru copii și ado
lescenți, gen minor? (miercuri,
22.20) , Bună seara, fete ! Bună 
seara, băieți ! (sîmbătă 18,05). 
Față de săptămînă trecută în 
care au fost Confruntări — 
liceenii — fetele și băieții (luni
18.20) și Cheia orașului (sîm
bătă 18,05) ponderea emisiu
nilor pentru tineri e evidentă 
și n-avem decît să fim mul
țumiți, dacă... Priviți cu cea 
mai mare atenție orele de 
programare ; majoritatea emi
siunilor pentru tineret și-au 
înțepenit limbile ceasului în
tre 18 și 19. De ce ? Au cei 
care le programează ceasuri 
care merg numai între aceste 
ore ? Poate, de vreme ce 
apelurile noastre repetate nu 
i-au impresionat deloc. Sau 

Cea mai tînără formație 
muzicală a țării — ansam
blul clujean „Ars nova" ne-a 
prilejuit zilele acestea un 
contact revelator cu cîteva 
dintre cele mai interesante 
dintre valorile muzicale ale 
veacului, cu cîteva dintre con
tribuțiile majore ale unora din
tre creatorii noștri la defrișa
rea unor noi tărîmuri sonore.

Sub conducerea unui entu
ziast animator, — compozito
rul, dirijorul și pianistul Cor
nel Țăranu, membrii ansam
blului clujean ne-a prilejuit 
timp de două ore înțelegerea 
unor valori adine emoționale 
ale unor meditații muzicale 
contemporane.

Ca și în programele sale o- 
bișnuite, „Ars nova" a culti
vat în concertul bucureștean 
— în fapt „repetiția 'generală" 
a concertelor pe care le va 
susține zilele acestea la Lon
dra — un mare număr de pri
me audiții —- mărturie a dra
gostei pentru noi orizonturi 
artistice.

Pregnantele și inventivele 
poeme ale lui Cornel Țăranu, 
pe versuri de Ana Blandiana, 
bogăția de culori a „Dialogu
rilor" lui C. Țăranu ce aduc 
un plus de asperități timbrale 
în vechile sale sinteze de 
limbaj, subtilele Variațiuni pe 
o temă medievală ale engle

! CRONTCAPLASȚTCĂ

Sculptura lui 
Ivan Mestrovic —

O creație 
consacrată 

valorilor umane
Ivan Mestrovic (1883— 

1962) a devenit pe bună 
dreptate o glorie națională. 
Și nu știu dacă valoarea 
pur artistică a operei nu e 
înnobilată de misiunea soci
ală pe care acest artist și-a 
împlinit-o cu aceiași vigo
are și consecvență pînă in 
ultimii ani ai vieții. S-a re
cunoscut și se recunoaște 
în el simbolul talentului și 
puterii de creație a unui 
popor, aspirația lui către 
libertate, mîndria și dem
nitate națională. De nume
le său este legată fundarea 
Academiei de arte frumoa
se din Zagreb. Mestrovic a 
făcut parte din cele mai im
portante grupări artistice 
naționale devenind in timp 
unul din cei mai frecvenți 
propagatori ai artei și 
culturii iugoslave peste 
hotare. Spiritul' său civic 
se manifestă cu aceiași fer
voare și în creație, în mo
numente ca cel intitulat 
„Recunoștință Franței" 
înălțat la Kalemegdan,
gîndit ca un omagiu, al 
întregii națiuni față de a- 
titudinea Franței. în pri
mul război mondial, sau 
Monumentul soldatului ne
cunoscut aflat la Avala, lin
gă Belgrad, ca să nu mai 
amintim de proiectul gi- 
gantesc al Templului Vido- 
vdan care ar fi trebuit să 
celebreze sacrificiu] de la 
Kosovo din 1389, proiect 
poate mai presus de pute
rile unui singur om (așa 
cum a vădit-o și încercarea 
maestrului său Rodin cu a 
sa fantastică și dantescă 
„Poartă a infernului"), din 
care nu a rămas decît o 
machetă de lemn și o sumă 
de lucrări risipite în muze

e
poate nu am fost destul de 
convingători cînd scriam : 
„De ce această programare 
de preșcolari care o minima
lizează (n.n. era vorba' doar 
de una dintre emisiunile pen
tru tineret luată ca etalon) și 
măcar dintr-un firesc orgoliu 
adolescentin nu este urmărită 
de către cei cărora li se adre

TELESPECTATOR de IULIAN NEACȘU

CE NE FA CEM ?(...cu timpul)
sează ? Minimalizarea aceasta 
este de altfel ipocrită, pentru 
că televiziunea știe bine că 
aceiași „preșcolari" se pregă
tesc de pe acum să urmă
rească „Mexicul" între 1 și 2 
noaptea ! se dau în vînt după 
seriale cu răzbunați și răzbu
nători ! și nu se dau în lături 
nici de la un film programat 
după ora 22 ! Ar trebui prin 
urmare reprogramată emisiu
nea la o oră mai serioasă și 
cred că „varietățile" nu și-ar 
pierde din importanța pe 
care le-o acordă obstinat rea
lizatorii programului". Așa
dar, reluăm această temă spe- 

zului Peter Maxwell Davies, 
emoționantul echilibru pe care 
ni-l aduce Trioul unui alt 
creator englez — Hugh Wood 
și în sfîrșit. „Episoadele" lui 
Vasile Herman cu voluptățile 
lor coloristice — iată cîteva 
dintre primele audiții tălmă
cite cu o înțelegere stilistică, 
cu o grijă a detaliilor, capabi-

„ARS NOVA"
le să cucerească pe oricare 
iubitor al artelor contempo
rane.

Alături de cele „Șapte cîn- 
tece pe versuri de C. Marot" 
ale lui Enescu, formația clu
jeană ne-a mai oferit o feri
cită reîntîlnire în acest con
text concertistic cu poemul 
lui Doru Popovici „In mareo 
trecere" o viziune muzicală 
de adîncă originalitate și e- 
motivitate pornind de la ver
surile lui Blaga, cu captivan-

ele din Iugoslavia și din 
alte țări europene, cîteva 
fiind prezente și în actuala 
expoziție de la Dalles. 
(„Milos Obilic", „Kraljevic 
Marko călare", „Cap de fe- 
meie-văduvă" și „Aminti
re"). Detențiunea pe care a 
suferit-o în timpul ocupa
ției naziste l-a hotărît să 
emigreze în străinătate 
unde a activat multă vre
me (ca artist și profefcor) 
și unde a și murit (South 
Bend — S.U.A.) perioadă 
în care gindul s-a îndrep
tat mereu către patria sa, 
și căreia i-a donat, la sfîr- 
șitul vieții, casa și atelierul 
său din Zagreb, precum și 
o sumă de lucrări reprezen
tative.

Mestrovic, ca și Maillol 
pe alte planari, închide o 
epocă, însummd prin pris
ma sensibilității sale tot 
ceea ce sculptura revelase 
ca o cucerire de seamă, pe
cetluind, într-un anume 
sens, destinele artistice a li
nei viziuni de sfîrșit de 
veac. în timp ce Brâncuși 
în 1907 realiza „Rugăciu
nea", iar în 1908 prima va
riantă a „Sărutului" des- 
chizînd solitar, sculpturii 
secolului nostru căi nebă
nuite, Mestrovic rămîne fi
del „secession“-ului, atît 
de viu mai ales la Viena — 
orașul studiilor sale — ten
dință prelungită și în ope
rele de maturitate, eviden
tă în înclinarea sa către 
mișcarea ondulatorie, că
tre arabesc, contrazicînd 
poate prin formație struc
tura sa artistică mai apro
piată de robustețea și ti- 
tanismul unui Michelange
lo, cu care a fost comparat 
adesea. Sculptorul a a-

rînd că poate numai lipsa 
unei argumentări „serioase" 
a făcut să nu se răspundă do
rinței noastre de reprogra- 
mare a emisiunilor pentru ti
neret. împărțim pentru în
ceput tineretul telespectator 
în trei mari categorii : liceeni, 
studenți și salariați, pentru a 
vedea ce li se întîmplă, în 

ceea ce îi privește pe ei, la 
ora 18. Liceenii: după un 
orar lung și dificil, ajung 
acasă în jurul orei 14, o parte 
dintr ei, și nu cea mai neîn
semnată, așteaptă să ia masa 
cu părinții, lucru ce se în
tîmplă între 16 și 17 ; alții 
mănîncă singuri și se odih
nesc pînă la aceeași oră; 
majoritatea încep să-și pre
gătească lecțiile în jurul orei 
17 ; timpul de vîrf, în care se 
fac temele scrise cele mai gre
le, este între 18 și... 19 ! Ob
servăm numai că în orele bune 
de pregătire a lecțiilor pentru 
a doua zi dimineața, cît și în 

tele momente ale piesei lui 
Costin Miereanu „Sursum 
corda" și cu Simfonia de ca
meră a lui Dan Constanti- 
nescu — o lucrare de inspi
rație, rigoare constructivă și 
rafinament cromatic de-a 
dreptul impresionante.

Măiestria, siguranța fiecă
ruia dintre cei 10 membri ai 

ansamblului (și în special a 
flautistului Al. Poduțiu) meri
tă felicitări speciale. Un gînd 
cu totul deosebit trebuie să-l 
aducem lui Cornel Țăranu, 
muzician de largă formație a 
cărui artă dirijorală a dobîn- 
dit în ultimul timp o suplețe 
și o spontaneitate cuceritoare.

In activitatea de răspîndire 
a muzicii noi „Ars nova" a 
cîștigat alături de formația 
bucureșteană „Musica nova' 
valențe noi, capabile să ne

bordat o serie de teme bi
blice și mitologice, ca și 
teme literare (Tolstoi) că
rora a știut să le confere o 
rezonanță modernă pe care 
le-a folosit ca mijloc de a 
se exprima asupra existen
ței, de a filozofa în jurul 
aspectelor grave, cotidie
ne și, în egală măsură, e- 
terne ale vieții. Dacă ne re
ferim chiar la o serie de 
soluții plastice observăm 
că artistul nu s-a sfiit de 
preluări, ca și în teme, dar, 
pe care le-a nuanțat cu ori
ginalitate, forța și tempe
ramentul său topindu-le 
într-o expresie nouă. Deo
sebit de interesante sînt 
și lucrările în care Mestro
vic, inspirîndu-se din arta 
bizantină, din folclorul lo
cal, creează acele delicate, 
reculese și spiritualizate 
portrete și compoziții (mai 
ales maternități) punînd în 
lumină o altă latură a per
sonalității sale artistice și 
anume aceea care vădește 
delicatețe, gingășie, lirism 
reținut. Meritul acestei ex
poziții este că fiecare din 
aceste fațete atît de Variate 
ale talentului său, ale cre
ației sale sînt vizibile 
pentru spectator chiar da
că nu întotdeauna avem 
de-aface cu lucrările cele

orele de... clasă (la studenți), 
televiziunea programează in
teresantele sale emisiuni pen
tru... tineret. Pentru care ti
neret ? poate pentru ceilalți. 
Să vedem ! Salariații ; majo
ritatea ajung acasă după o 
zi de muncă între 16 și 17. 
Mănîncă și... haida, de ! Nu 
mai amintesc că sînt și filme 

și piese de teatru și... fete 
care trebuiesc întîlnite... Dar 
simbăta ? Sîmbăta, tovarăși, ti
nerii dansează pentru că a 
doua zi e duminică și pot 
dormi în voie. Elevii au voie 
de la părinți, iar la studenți 
și salariați aceasta este pro
gramarea. Sîmbătă, pe cuvînt 
de onoare, orice tînăr care 
se respectă, e mult mai preo
cupat de dunga pantalonilor 
decît de planeta Marte.

Or, pentru a fi cum ne-am 
promis, corecți și mereu gata 
în a face propuneri concrete, 
vom exemplifica ora ce pare 
a fi cea mai bună „oră pen

reprezinte desigur cu succes și 
peste hotare.

★
în sfîrșit, mi-aș permite să 

folosesc spațiul acestor în
semnări săptămînale pentru a 
remarca un eveniment artistic 
cu totul deosebitf: primul con
cert al formației de muzică 
veche, care va avea loc astă 
seară în Studioul de concerte 
al Radioteleviziunii.

Compusă din 23 de muzici
eni cu o îndelungată experi
ență în domeniul muzicii de 
cameră, dispunînd de un bo
gat fond de instrumente 
vechi, formația condusă de 
dirijorul Ludovic Baci ne 
propune pentru această primă 
întîlnire un program de lu
crări, în marea lor majoritate 
necunoscute pînă în prezent, 
apraținînd unor, compozitori 
transilvăneni din secolele 
16 și 17. Vor fi astfel prezen
tate printre altele, compoziții 
ale brașovenilor Valentin 
Backfark și Georgius Oster- 
mayer și ale multor altor 
creatori transilvăneni ai tim
pului, printre care madrigalul 
pe 6 voci „Dolce cantava" a- 
parținînd compozitorului
Gianbattista Mosto, muzician 
la curtea lui Sigismund Bat- 
hory, mort la 1597 la Alba 
Iulia.

IOSIF SAVA

mai reprezentative ale a- 
cestora cu ceea ce am fi 
tentați să denumim „cap 
de serie". Mestrovic nu 
și-a propus sinteze,, dar 
în tot ce a creat a reu
șit să reunească, conform 
sensibilității sale, tot ceea 
ce arta secolelor trecu
te și arta contemporană 
consideră mai prestigios, 
fără a face rabat gus
tului epocii, dar nici devan- 
sînd-o, ci împlinindu-se o 
dată cu ea. El n-a interogat 

.critic epoca, ci a afirmat-o 
mai ales în latura ei eroică, 
în gustul ei pentru forme 
avîntate, pregnante, fru
moase, în aspirația ei că
tre umanism. Mestrovic 
n-a interogat extrem arta 
nici sub raportul materiei, 
rămînînd la cea considera
tă „clasică", el fiind în 
esență ceea ce denumim 
un modelator, dar un mo
delator sensibil, plin de 
temperament, care a cău
tat să afirme un adevăr al 
formelor, care a făcut din 
fiecare detaliu, o oglindă a 
vieții. Acestei existențe 
exemplare de artist desfă
șurată pe parcursul a cîte
va decenii, acestei conștiin
țe îi aducem astăzi oma
giul.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

tru tineret" : 20 (și nu sîm
băta). Pentru a argumenta 
subliniem programarea unui 
telereportaj al lui Carmen 
Dumitrescu — Elevul din 
Năsăud (miercuri, 19,40). De
sigur, n-am înțeles de ce 
acest reportaj bine realizat 
nu putea să fie, dacă nu 
inclus, măcar imitat în emi
siunile pentru tineri. Din 
toate punctele de vedere, atît 
ca mod de a descoperi și de 
a folosi un subiect frumos 
(Gheorghe Rusii, elev în clasa 
a XII-a, cîștigător al Olim
piadei Internaționale de mate
matică și inventator) cît și ca 
timp de emisie. Ce să mai 
vorbim de faptul că am a- 
flat de la Carmen Dumitrescu 
un lucru care încă îi mai în- 
spăimîntă pe tinerii redactori 
ai emisiunilor pentru tineret : 
eminentul elev luase nota 4 
în specialitate, pentru că 
nu-și pregătise lecția de zi. 
O asemenea pată, pe profi
lul... Ce-ar fi însă dacă ar 
primi aceeași notă la ora de 
programare și „părinții" tine
rilor telespectatori de emi
nența cărora, de altfel, nici 
nu ne îndoim ?

Nota redacției. Aproape de 
închiderea ediției, emisiunea 
„Steaua fără nume" ne oferă 
o apariție deosebită : Antonel 
Dumitrache. Fapt pentru care 
cerem permisiunea semnata
rului acestei rubrici...
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AGENDĂ
Luni, 9 februarie s-au desfă

șurat la Palatul Marii Adunări 
Naționale lucrările Comisiei pen
tru sănătate, muncă și asigurări 
sociale și ale Comisiei juridice, 
care, împreună cu membri ai 
Comisiei pentru consiliile popu
lare și administrația de stat și 
ai Comisiei pentru învățămînt, 
știință și cultură au examinat, 
din însărcinarea Consiliului de 
Stat, proiectul de Decret privind 
regimul ocrotirii unor categorii 
de minori.

★
Luni dimineața, în foaierul 

Sălii Palatului, firma „Se- 
mikron" din Niirnberg din 
R.F. a Germaniei a deschis o 
expoziție tehnică.

Expoziția, care rămîne des
chisă pînă in ziua de 13 fe
bruarie, cuprinde dispozitive 
semiconductoare, redresoare 
cu siliciu și seleniu, precum și 
redresoare cu comandă.

★
Luni a sosit în Capitală, la in

vitația Consiliului național al 
organizației pionierilor, Miguel 
Angel Martinez, secretar gene
ral al I.F.M. — Mișcarea inter
națională a șoimilor — care va 
face o vizită de mai multe zile 
în țara noastră.

(Agerpres)

CRONICA
U.T.C

Teri a sosit în Capitală 
delegația Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comu
nist Dimitrovist (U.T.C.D.) 
din Bulgaria condusă de to
varășul Iordan Ivanov Tan- 
kov, președinte al Comisiei 
centrale de revizie a C.C. al 
U.T.C.D. care, la inv’<ația 
C.C. al U.T.C., va face „ vi
zită in țara noastră. La so
sire în Gara de Nord erau 
de față tovarășa Silvia Do- 
can, președinte al Comisiei 
centrale de revizie a U.C. al 

activiști ai C.C. al 
cursul zilei de ieri 
a fost primită de 

Iosif Walter, se- 
C.C. al U.T.C.

U.T.C., și 
U.T.C. In 
delegația 
tovarășul 
cretar ai

V,SĂNIDȚA DE ARGINT" in drum spre... marea finală

CUM VA FI?
Marea confruntare a „piloților de săniuțe- se apropie cu 

pași repezi. Comisia de organizare, comitetul județean Brașov, 
al U.T.C., ceilalți factori, concurenții cît și antrenorii lor pre
gătesc cu asiduitate și grijă reușita actului final.

Consfătuirea de lucru organizată, ieri, la sediul C.C. al U.T.C. 
a făcut cunoscute ultimele detalii organizatorice. Pînă la startul 
oficial au mai rămas, așadar, patru zile. Doar patru zile pînă 
cînd reprezentanții celor 39 de județe ale țării, băieți și fete, 
cărora li se vor mai adăuga' campionii municipiilor Brașov, 
București și Petroșani, se vor âvînta pe virajele traseului spe
cial amenajat pe vechiul drum al Poienii, intre Cabana Vînă- 
torilor și Pietrele lui Solomon. Traseul măsoară 1 800 m pentru 
băieți și 1 500 m pentru fete. Lesne de înțeles că lungimea tra
seului, diferența de nivel, virajele, vor pune la încercare pe 
temerarii coborîtori, vor solicita la maximum „materialul ru
lant", vor asigura latura spectaculară a* manșelor. Vineri, 13 fe
bruarie, cu o zi înaintea finalei, va avea loc ședința tehnică 
cu delegații și conducătorii de loturi în care se vor face vali
dările, tragerile la sorți, informările în legătură cu măsurile 
organizatorice. Operațiunea de validare a săniilor are o deose
bită importanță . săniile admise în concurs, conform regula
mentului, vor fi cîntărite, măsurate, marcate. A doua zi, sîm
bătă, la orele 15,30, se va da startul în prima manșă pentru 
băieți și fete. Manșa a doua — duminică, de la orele 9, în care 
plecările se vor da în ordine inversă. ' In sfîrșit, tot duminică, 
în jurul orei 11,30, festivitatea de premiere ne va da mult 
așteptatul răspuns la întrebarea : cine vor fi laureații rivnitului 
trofeu „Săniuța de argint?". Premiile care vor răsplăti pe cam
pioni și pe fruntașii clasamentului sînt numeroase : cupe, pla
chete, medalii de aur, argint și bronz, premii în obiecte oferite 
de C.C. al U.T.C., C.N.E.F.S., Federația română de schi-bob, 
I.C.R.M. Brașov și alte instituții. De altfel, toate aceste trofee 
vor fi prezentate într-o vitrină special amenajată la Brașov. Se
cretarul general al F.R.S.B., Petre Focșeneanu, ne-a declarat cu 
ocazia aceleiași consfătuiri de lucru : „Primii zece sportivi cla
sați la finala „Săniuței de argint" vor fi invitați oficial de 
către federația noastră pentru a participa intre 20—22 februarie, 
la Sinaia, pe pîrtia de bob, la campionatul național de sănuițe". 
Iată, așadar, un nou punct, de atracție,, poate chiar un argument 
în plus, pentru finaliștii care în aceste zile se pregătesc cu febri
litate pentru ultimul asalt !

VIOREL RABA

BacăuRar>ă>> In zilele de 7—® 
uavau februarie, pe pîrtia 

Dodiu am frumoasa stațiune Slă- 
nic-Moldova a fost organiza
tă etapa județeană a con
cursului dotat cu trofeul . „Să
niuța de argint". Competiția a 
fost organizată cu sprijinul In
spectoratului școlar și al Consi
liului județean pentru educație fi
zică și sport. La această competi
ție au particpat un număr de 42 
de concurenți elevi și eleve re- 
prezentînd cele 27 de școli-profe- 
fesionale și licee din județ. In 
urma desfășurării celor două 
manșe și-au cîștigat dreptul să 
participe la finala pe țară Vagner 
Silvia — Liceul Comănești și Ia-

— Liceul Tg. Ocna.
PRAVĂȚ).

noș Cornel 
(DUMITRU

Rrncnv 43 de fete s1 45 DidșUV pe băieți, calificați 
pentru faza județeană, pe pîrtia 
de la Poiana Brașov, unde se vor 
disputa și întrecerile finalei pe 
țară, și-au dat întîlnire duminică, 
pentru a-și desemna campionii ju
dețeni la „Săniuța de argint" care 
să-și încerce, apoi, șansele, sîmbă- 
ta și duminica viitoare, într-o în
cleștare tinerească, pentru cîști- 
garea marelui trofeu. Aceștia sînt 
elevii Maria Lorintz— Liceul din 
Săcele și Alexandru Pop — 
Grupul școlar Construcții Săcele. 
(STRAUB ROLF).
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CIVILIZAȚIE (II)

în 
re- 

tine-

N.B. : Bineînțeles că acestea 
nu sînt în întregime false pro
bleme Există țări în care un 
nivel înalt de tehnicitate și con
fort produce fenomene de in
voluție morală, printre care, de 
pildă, nevoia de paradisiace, de 
stupefiante, pe care o înțeleg ca 
reprezentînd un indice maxim 
de demoralizare. Dar fenome
nul acesta nu e un rezultat ne
cesar al nivelului de 'confort, ci 
expresia fenomenului de parazi
tism.

— Cînd intervine acest para
zitism demoralizator, demorali
zant ?

N.B. : în orice caz'nu atunci 
cînd existența umană e încăr
cată de un sens clar al ei. Para
zitismul nu provine din bună
stare și confort : parazitismul e 
introvertirea existenței umane 
și duce la o absență de sens. 
Acolo unde absența aceasta ca
pătă proporții avem fenomenul 
de creștere al procentului de

-----țțnăr, 
acut 

în- 
com-

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT- ■ _ - ____
SOMNUL SĂLILOR DE SPORT

„ASTEPTAM 
SOLICITANȚII"

Obiectivul cel mai apropiat de 
punctul nostru de plecare — 
Casa „Scînteii" — a fost 
baza sportivă a I. E. A. B. S. 
de la Ștrandul tineretulu 
Aici ■ există, alături de ba 
zinele ce sînt folosite nu 
mai vara, două excelente săli de 
sport, dotate cu aparatura și in
stalațiile de rigoare — una pen
tru gimnastică sportivă și artis
tică, cealaltă pentru judo, lupte 
etc. în sala de gimnastică am 
găsit cîțiva elevi de la Liceul 
35. Majoritatea aparatelor și a 
celorlalte instalații zăceau nefo
losite. „Capacitatea sălii nu c

„Șt de data asta am venit de
geaba !“ par a spune tinerii 
care încearcă zadarnic ușa în
cuiată a sălii de atletism de la 

Floreasca

Doi sportivi pe un pogon de parchet și zeci de aparate care stau 
nefolosite mari perioade de timp la Complexul sportiv „23 August" 

vedeți, noi așteptăm solicitan- 
ții...“.

ȘAPTE LACĂTE!

SPORTUL NU SE POATE FACE 
PRIN GAURA CHEII

suprafață de parchet de o ju
mătate de hectar, numai două 
sportive lucrau sub supraveghe
rea unui antrenor, în timp ce 
într-un colț cîțiva copii se zben
guiau pe o saltea. „Mîine este 
concurs, ne-a informat profeso
rul Petre Sacerdoțeanu, antre
nor la S.S.E. Nr. 2. De altfel 
trebuie să recunoaștem că foarte 
mulți antrenori se cam grăbesc 
sîmbătă să ajungă mai devreme 
acasă, și sălile rămîn, din 
cate, așa cum le vedeți".

scă. Pentru ce să vdnă ? (Te să 
vadă ?

IN LOC DE CONCLUZII

pă-

CÎND DECIDE FEMEIA 
DE SERVICIU

(Urmate -din. jpag...l)~ 
noilor condiții s'O'ciale care âu 
înlăturat exploatarea : pe acesr 
teren nou și ceva mai liberi de 
povara vechiului balast tinerii 
pot crea în planul relațiilor mo
rale.

— Vedeți aici o ruptură radi
cală cu trecutul?

N.B. : Nu, tineretul își aduce 
o contribuție originală, dar nu 
poate lucra decît asupra mate
rialului etic existent ; și nu 

im i se pare uneori — împo- 
iva tuturor — ci angajat soli» 

aâr cp celelalte generații. E o 
muncă, o elaborare în care de
pindem solidar de acest proces 
de relații. Chiar dacă această 
relație solidară se manifestă 
sub formă critică și conflictuală 
— căci critic și conflictual nu 
neagă unitatea procesului, ci o 
relevă. Crearea unui' nou etos 
nu implică tabula rasa, ci așe
zarea critică față de ceea ce 
există și elaborarea de noi răs
punsuri, comportamente și va
lori, datorită apariției unei si
tuații existențiale noi.

— Dar cum se încadrează 
planul valorilor etice, cum 
constituie și reevaluează 
retul vechile valori ?

N.B. : Reevaluarea, ' lărgirea 
spațiului etic, recrearesf valori
lor etice 'aparține în mare mă
sură tineretului. Să luăm no
țiunea de cinste : în societatea 
noastră cinstea implică respon
sabilitate și angajare umană. 
Ceea ce este mult mai mult de
cît un „negustor cinstit" de 
de, pildă. în trecut, cinstea ex
prima în mod precumpănitor o 
raportare simplă de la indivi
dual la individual. Astăzi ea in
tegrează și modul de a se plasa 
al individului față de general. 
Ceea ce calitativ este cu totul 
altceva. Iar tineretul, cu 
contradicțiile 
lor, intuiește 
pire în acest 
blematic

— De unde 
de sinceritate ?

N.B. ; Firește, fiindcă 
ceritatea a devenit astăzi, 
noi. corolarul necesar al cinstei ; 
acum alături de conceptul cins
tei e implicat conceptul sinceri
tății. De aceea printre tineri a- 
pare o necruțare față de dupli
citate, de ipocrizie ; ei nu a- 
runcă la coș valorile etice 
tradiționale, dar le potrivesc 
critic, le lărgesc, le adecvează.

— Civilizația contemporană a- 
duce înnoiri esențiale în dome
niul eticii ?

N.B. : Desigur1, și abia sîn
tem la început. înainte de toa
te prin ceea ce inovează socia
lismul — și anume mă refer la 
ceea ce inovează în planul re
lațiilor umane : lichidarea ex
ploatării și cîmpul de posibili
tăți pe care îl deschide astfel 
condiției umane. Apoi, trebuie 
adăugate ritmurile noi ale dez
voltării, exprimate în revoluția 
tehnico-științifică contemporană 
și în perspectivele de noi revo
luții tehnico-științifice apro
piate. Ritmurile acestea împing 
la un nou mod de viață, încăr
cat de contraste. Aș spune că 
omul însuși este pus la încer
care. Pe măsură ce creează noi 
dimensiuni ale existenței sale, 
omul se confruntă pe sine 
însuși cu noi tipuri de dificul
tăți, anterior absolut inimagina
bile.

— Dar civilizația aceasta mo
dernă, cu progresul ei material, 
dar cu ritmurile și rigorile pro
prii, poartă iminent primejdia 
instaurării indiferenței între oa
meni, a incomunicării, a inva
dării omului de uscăciune ? 
Civilizația modernă înregistrea
ză așadar o involuție in dome
niul afectivității și al etosului ?

toate
-sale și în ciuda 
și începe să res- 
nou spațiu pro-

și nevoia Iui acută

sin- 
la

sinucideri în mediul 
unde se manifestă mai 
disperarea, singurătatea, 
comunicarea, nevoia de 
pensație prin paradisiace.

— Deci existența umană se 
constituie la orice nivel de con
fort prin sensul pe care și-l de
finește conștient sau implicit ?

N.B. : în condiții de penurie 
sensul e dat de satisfacerea ne
voilor primare ; în condițiile în 
care societatea depășește acest 
nivel sensul existenței își depla
sează centrul său de greutate. 
Apar alte zone de interes vital. 
Cînd înregistrăm o productivi
tate mai înaltă a muncii, cînd 
munca socială se face în cîteva 
ore, implicit avem niște oameni 
manifestînd o pluraritate de ne
voi, atrași de creație, de cul
tură. de activitate multilate
rală. Și dacă ne plasăm cu se
riozitate pe această direcție a 
dezvoltării posibile — presupu- 
nînd ca realizate desființarea 
exploatării, lichidarea războa
ielor — atunci civilizația, și 
odată cu ea creșterea belșugu
lui, nu vor duce cu necesitate 
la anemierea valorilor umane, 
la creșterea distanței dintre oa
meni, la singurătate. Dimpo
trivă.

— Cum vedeți așadar evoluția 
relațiilor umane în aceste favo
rabile condiții ?

N.B. : Oamenii își cîștigă un 
teritoriu' în care posibilitatea 
unei receptivități mai mari față 
de celălalt devine abia atunci 
neîngrădită de concurență, de 
invidie. Important este deci în 
ce climat de relații social-po- 
litice are loc ridicarea la bună
stare și consum larg generali
zat și în ce climat de integrare 
democratică, directă a individu
lui în viața socială, pentru a 
putea ști dacă îndestularea îl 
ridică sau îl coboară pe om.

— Cercetători moderni ai civi
lizației propun printre primele 
valori etice pentru viitorul foar
te apropiat solidaritatea umană, 
care cred că pornește de Ia în
țelegerea faptului că omul e un 
element al unei structuri. Dar 
această înțelegere pornește la 
tineret individual, sau este edu
cată de totalitatea vieții so
ciale ? Tineretul are astăzi o 
solidaritate de generație ?

N.B. : Elemente ale unei a- 
semenea solidarități există și ar 
fi o greșeală să fie contestată ; 
există elemente implicate în 
planul vîrstei biologice și spiri
tuale. Totuși, eu cred că nu pu
tem scoate solidaritatea de ge
nerație din contextul social-po
litic al lumii contemporane. în- 
tr-o lume omogenă social-politic 
solidaritatea de generație se 
constituie, se dezvoltă, iar dis
tincțiile dintre generații apar,

mai pregnant căci reprezintă, 
fiecare, momente distincte din- 
tr-o dezvoltare. Dar astăzi, cînd 
în lume există un sistem capi
talist, un mare număr de țări 
socialiste și alt mare număr de 
țări care tind să intre în ritmu
rile contemporane de dezvol
tare,

— Tineretul fiind el însuși 
definit ca tridimensional după 
orînduirile căruia îi aparține...

N.B. : ...deci în această situa
ție în care marile probleme se 
împart pe aceste zone de con
flict. atunci sigur că solidarita
tea de generație e întreruptă de 
alte teme de solidaritate, care 
capătă prioritate : de clasă, de 
sistem social, de luptă de elibe
rare națională. E corect deci, 
să observăm o multitudine de 
linii în care se constituie dife
ritele tipuri de solidaritate, ce 
se întretaie — nu se neagă, nu 
se anulează, dar care într-o a- 
nume situație istorică, politică, 
acordă , doar uneia prioritate.

aproape nici o dată folosită la 
maximum — ne spune directo
rul bazei, Nicușor Constantines- 
cu. De altfel, nici sala de judo 
și lupte nu e ocupată, în cursul 
săptămînii, nici măcar în pro
porție de 50 la sută. Sînt ore 
propice, cele de după-amiază, 
cînd sălile noastre sînt pur și 
simplu pustii. Nu mai vorbesc 
că în afara unor solicitări pen
tru antrenamente, spațiul nos
tru nu este folosit decît din 
an în paște pentru concursuri, 
întreceri, competiții. După cum

Este ora 15,30. Descindem la 
baza sportivă a Ministerului în- 
vățămîntului, amenajată sub tri
bunele Stadionului tineretului. 
Sîntem întîmpinați de un portar 
care „nu știe nimic" și de un 
lacăt de cetate plasat chiar sub 
firma care ne anunță că aici 
funcționează „Administrația ba
zelor sportive școlare și univer
sitare". „Funcționează" e 
de a spune. Sala de forță 
lă. Halterele se odihnesc 
teptarea sportivilor care 
vehiculeze. Toate acestea 
servăm, însă prin gaura cheii, 
pentru* că sala e ferecată. îm
preună cu noi privesc cu jind 
și cîțiva sportivi, veniți pentru 
antrenamente individuale. O 
imagine similară ne rezervă și 
sala de box. De asemenea, la 
bacul destinat canotorilor, ra
mele se odihnesc leneșe în apa 
agitată, doar de efortul solitar 
al unui canoist. Relache ?... Așa 
se pare. Consultind programul 
afișat al sălilor, constatăm că de 
fapt ar trebui să fie pline. „Se 
întîmplă des ca unele cluburi și 
asociații programate să nu se 
prezinte", ne spune profesorul 
Ionică Mirițescu, conducătorul 
bazei.

Păcat ! Și cînd te gîndești că 
aceste săli sînt puse la dispo
ziția sportivilor elevi și studenți, 
în mod gratuit, de către Minis
terul Invățămîntului 1 ?

Alte două popasuri, alte două 
surprize neplăcute. De la sala de 
sport a Liceului 24 și Sala de 
atletism Floreasca, relatările 
noastre vor fi extrem de conci-

A

un fel 
e goa- 
în aș- 
să le 

le ob-

Fără comentarii...

Aflați în sesiune, studenții își 
concentrează în această perioa
dă preocupările spre studiu. Dar 
în mod firesc, după orele de stu
diu, se simte nevoia unei rela
xări pe care mulți dintre stu- 
denți ar dori s-o realizeze în
tr-o sală de sport. Este posibil ? 
Bine înțeles. Cu condiția să le 
dea voie femeia de serviciu ! La 
sala de sport a Institutului de 
Construcții nu era nimeni, iar 
ușa era încuiată. în sala, foarte 
încăpătoare, a Universității (șo
seaua Panduri), 5 (!?!), stu- 
denți fără nici un îndrumător 
(așa cum ar trebui să existe din 
partea catedrei de educație fi
zică) făceau „o miuță" de volei, 
pîndiți de omul de serviciu, care 
se grăbea și el să plece la alte 
treburi. O situație identică am 
întîlnit la sala Institutului Poli
tehnic (str. Ștefan Furtună) un
de femeia de serviciu se lupta 
să dea afară din sală cîțiva stu- 
denți veniți să se destindă după 
orele de învățătură. Programul 
acestei săli în perioada sesiunii, 
rezervă studenților numai orele 
dintre 15—17. Restul timpului 
sala e nefolosită I

Bilanțul incursiunii noastre, 
să recunoaștem, este trist. Intr-o 
perioadă în care întrecerile ca
lendarului competițional oficial 
lipsesc, ar fi fost normal ca spa
țiul sălilor rămas liber să fie so
licitat și disputat de competițiile 
cu caracter de masă. Asociațiile 
sportive, organizațiile U. T. C., 
comitetele sindicale ar fi putut 
găsi în această perioadă prilejul 
cel mai nimerit pentru organi
zarea unor întreceri la care ti
nerii să fie atrași în număr cit 
mai mare. La rîndul lor, clubu
rile, comitetele U.T.C. de sector 
și Comitetul Municipal al U.T.C. 
aveau aceleași indatoriri. Este 
limpede ca nu cu lacăte la ușile 
sălilor de sport, nu cu profesori 
de educație fizică grăbiți, care 
nu vor să aibă bătaie de cap 
simbătă după-amiază și dumini-

COMPETIȚII
LA ÎNTÎMPLARE?

găsit 
con- 
cum

Sala modernă de care dispune Liceul 24, e goală. De ce ? Singu
rii care ne pot răspunde sînt profesorii de sport din liceu...• ••••••••••

se și sărace, întrucît am 
aceste excelente baze de 
cursuri — încuiate. După 
se poate constata, de altfel, și 
din fotografiile alăturate. Oare 
sportul nostru își poate permite 
să risipească cu atita „dărnicie" 
și indiferență, spații de aseme
nea valoare și utilitate ? Ar fi 
interesant să răspundă la aceas
tă întrebare organizatorii acti
vităților sportive, care nu pierd 
vreo ocazie să se plîngă că le 
lipsește spațiul necesar desfășu
rării acestor activități l

Ar fi fost de așteptat ea mă
car sălile destul de cunoscute 
ale cluburilor bucureștene Pro
gresul și Rapid să găzduiască, 
la sfîrșit de săptămînă, întreceri 
organizate, destinate tineretului. 
Dar în loc de aceasta, la sala 
Progresul cîțiva „microbiști" 
trecuți de prima tinerețe aler
gau după o minge de tenis, iar 
la sala Giulești două echipe de 
juniori disputau un meci de vo
lei cu caracter de casă. Ca să 
nu mai vorbim de absența totală 
a

La „Tineretului" halterele sa 
odihnesc...

spectatorilor. De altfel, firea-

că dimineața, nu cu indolență 
organizatorică și lipsă de in
teres, se pot acoperi necesită
țile vitale ale tineretului de a 
practica în mod continuu, siste
matic exercițiile fizice și 
sportul.

VASILE CĂBULEA 
OVIDIU PĂUN

2 SPORTIVI PE... 
UN POGON DE PARCHET

Modernul complex sportiv „23 
August" pe care ne-am fi aș
teptat să-1 găsim deosebit de a- 
nimat în această după-amiază de 
sîmbătă, era literalmente pustiu. 
Ici, colo, cîte un tînăr de pripas 
căuta vreo activitate sportivă. 
Unde ? Sala mică de atletism — 
închisă. Sala de scrimă era ani
mată doar de 
telor părăsite, 
derna sală de

sclipirile flore- 
Iar în ultramo- 
gimnastică, cu o

PRODUCȚIA MASELOR PLASTICE
(Urmare din pag. 1)

— Intr-adevăr, statisticile 
O.N.U., arată că în ultima vre
me, pe plan mondial, există o 
tendință continuă de scădere a 
importanței metalului ca materie 
primă. Astfel, ponderea oțelului 
și fierului în construcția de ma
șini a scăzut, în ultimii ani, de 
la 97 Ia sută la aproximativ 82— 
83 la sută. în schimb ponderea 
maselor plastice în acest sector 
a crescut de la 4—5 la sută la 
13—14 la sută. Aceste modificări 
reflectă pregnant 
intervenită în baza 
prime a industriei 
rane.

Fără îndoială că

schimbarea 
de materii 
contempo-

asemenea 
schimbări au fost înregistrate 
și în economia noastră, dar la o 
scară încă redusă. Deși încă 
foarte tînăr, sectorul de mase 
plastice al industriei chimice 
românești a înregistrat totuși și 
continuă să înregistreze nume
roase succese. Introducerea în 
producție a diferitelor tipuri n;oi 
de mase plastice este eșalonată 
în cadrul unui plan de perspec
tivă care ține seama de dispo
nibilitățile existente, de necesi
tățile viitoare. Pînă în prezent 
s-a realizat producția indus
trială a polimerilor de bază : 
policlorura de vinii, polietile
na de înaltă presiune-, polistire- 
nul și copolimerii stirenici, sti- 
plexul etc.

— Numeroși interlocutori au 
arătat, în cadrul anchetei noas
tre, că, în prezent, există o ga
mă restrînsă de mase plastice 
cu proprietăți fizico-mecanice 
superioare, care să fie apte să 
înlocuiască metalul. Care sînt 
perspectivele lărgirii sortimen
telor de mase plastice produse 
de industria chimică ?

— Pentru cincinalul următor, 
în perioada 1971—1975, se pre
vede asimilarea tehnologiilor de 
fabricație a polietilenei de joasă 
presiune, poliesterilor, policar- 
bonaților, rășinilor epoxidice, a 
fibrelor de sticlă pentru armare 
etc. Se va diversifica foarte 
mult gama înlocuitorilor de me
tal în industrie prin introduce
rea în fabricație a unor produ
se cu calități fizico-mecanice 
îmbunătățite cum ar fi policlo- 
rura de vinii clorurată, polieti-

lena sulfoclorurată, diverși co- 
polimeri etc. Principala lor uti
lizare va fi înlocuirea metalului 
și a lemnului, în special în con
strucții.

Această importantă problemă 
— introducerea maselor plastice 
în industrie, pentru reducerea 
consumului de metal — este ur
mărită, în cadrul M. I. Ch„ în 
mod complex, printr-o colabo
rare strînsă cu celelalte depar
tamente. Se urmărește în mod 
deosebit introducerea maselor 
plastice în construcția de ma
șini ca înlocuitori ai metalelor 
feroase și neferoase, în indus
tria chimică și în construcții 
pentru înlocuirea conductelor, 
în industria ușoară și alimenta
ră ca înlocuitori ai ambalajelor 
metalice, în agricultură pentru 
irigații. Acest amplu program 
va continua și se va intensifica.

— Ce vă propuneți pentru a- 
nul 1970 ?

— Prin utilizarea celor 7 00P 
de tone de tuburi și țevi de 
PVC pe care le vom produce 
se vor înlocui aproximativ 
30 000 de tone de metal ; cele 
250 de tone de țevi de polieti
lenă vor înlocui aproximativ 
10 000 tone de metal. Prin pro
ducerea de fitinguri din mase 
plastice se vor economisi aproa
pe 1 500 tone metal, la butoaiele 
de polietilenă aproximativ. 6 000 
de tone de tablă, iar la plăcile 
ondulate din PVC aproape 2 400 
tone de tablă.

— M.I.Ch. a fost criticat pen
tru slabul interes manifestat în 
colaborare cu unele întreprin
deri ale M.I.C.M. pentru reali
zarea unor repere de masă plas
tică necesare construcției de 
mașini. Ce puteți răspunde ace
stor critici ?

— Paralel cu creșterea pro
ducției de mase plastice în ca
drul ministerului nostru s-a ur
mărit și dezvoltarea sectorului 
de prelucrare. în ultimii ani au 
intrat în funcție marile uzine 
de prelucrare a maselor plasti
ce din București, Buzău și Iași, 
Fabrica chimică din Orăștie. 
Producția acestor unități acope
ră o mare parte a necesităților 
de înlocuitori din economia na
țională. Principala direcție a a- 
cestei producții este înlocuirea 
cu mase plastice a reperelor de

perioadă, datorită 
producției între- 

prelucrătoare, s-a 
înlocuirea diferite-

tonaj mare : conducte, tuburi 
Bergman, butoaie; instalații sa
nitare etc.

în ultima 
diversificării 
prinderilor 
trecut și la
lor repere de tonaj redus. Ast
fel, împreună cu întreprinderile 
M.I.C.M., în afara colaborării 
pentru introducerea maselor 
plastice în construcția de frigi
dere, tractoare și camioane, care 
a devenit tradițională, am. tre
cut la realizarea unui mare 
număr de repere (215) pentru 
noul autoturism Dacia 1300. 
în anul 1970, Fabrica chi
mică Orăștie, de exemplu, va 
asimila circa 80 de repere 
noi pentru construcția de 
mașini' (în special pentru auto
turisme și frigidere). Sînt în 
curs de perfectare colaborările

■ pentru alte 30—40 de repere
din procesul de fabricație a au
tocamioanelor pentru perioada 
1970—1972. De altfel, pentru a- 
nul 1970 s-a planificat ca o cin
cime din producția noastră de 
articole injectate din mase plas- 
'tice să fie repartizată M.I.C.M. 
Urmarea acestei măsuri va fi o 
economie de metal de 4 000— 
5 000 de tone. în cincinalul ur
mător producția de articole in
jectate se va dubla ; ponderea 
„cotei" M.I.C.M. din această 
producție va crește de 2,5 ori. 
Aceasta înseamnă circa 10 000 
tone metal economisit.

Pentru extinderea în continu
are a introducerii maselor plas
tice în industrie a fost înființat 
Laboratorul central de cercetări 
pentru utilizarea maselor plas
tice, care studiază cu precăde
re și colaborează cu M. I. C. M. 
precum și cu celelalte ministere 
în vederea creșterii continue a 
cantităților de metal înlocuit.

— în intervențiile lor, unii 
dintre interlocutorii noștri cri
ticau activitatea uzinelor de 
prelucrare a maselor plastice. 
Li se reproșa acestora slaba re
ceptivitate față de doleanțele 
beneficiarilor privind diversifi
carea produselor destinate înlo
cuirii pieselor metalice în in
dustrie. Ce ne puteți spune în 
legătură cu aceasta ?

— Fără îndoială că în activi
tatea uzinelor prelucrătoare de

mase plastice mai 
deficiențe, se mai 
greutăți. Faptul că 
jele de 
import, 
late de 
mașini, 
aceasta 
girea gamei de produse într-un 
ritm mai rapid. De asemenea, 
este foarte greu de acoperit cu 
posibilitățile existente la M.I.Ch., 
necesarul de matrițe corespun
zătoare numărului mare de re
pere comandate de beneficiari. 
Comenzile acestora prezintă o 
(nare diversitate de forme și, în 
special, sînt de un tonaj mic. 
Sectorul nostru de matrițerie 
simte o acută lispă de matrițeri 
calificați, de specialiști în meca
nica fină. Considerăm că pen
tru soluționarea acestei situații, 
paralel ' cu dezvoltarea acestui 
sector, ar fi necesară o colabo
rare mai bună, mai strînsă cu 
M.I.C.M. care are un puternic 
sector de mecanică fină. în sfîr-

există
ivesc 
toate 
provin 
încă asimi-

unele 
unele 
utila- 

dinprelucrare 
ele nefiind 
sectorul construcției de 
deși posibilități pentru 
ar exista, împiedică lăr-

PLANUL
(Urmare din pag. I)

da 
este 
aportul lor. 
trei ferme, 
una legumicolă și alta pentru 
exploatarea sistemului de irigație 
în suprafață de 760 hectare, a 
subliniat în cuvîntul ei. tehni
ciană veterinară MARIA NI- 
CIIIFOR, secretara comitetului 
U.T.C., ne oferă mai mult decît 
pînă acum prilejul afirmării 
muncii noastre. Este drept că și 
acum avem tineri care lucrează 
în aceste ferme dar numărul lor 
este încă mic." Constituind una 
din problemele cele mai viu 
discutate, recomandarea celor 
mai destoinici tineri pentru a- 
ceste ferme s-a concretizat 
în cele din urmă în nomi
nalizarea a , încă 44 de uteciști 
ce vor lucra permanent în zoo
tehnie, legumicultură și la iri
gații. Pentru ferma legumicolă, 
la propunerea cooperatoarei

seama 
nevoie

mal bine unde 
mai mult de 

„înființarea celor 
una zootehnică.

ILIE
AU

NASTASE I0N ȚIRîAC
CiSTIGAT „DUBLUL" TURNEULUI

9 1

DE LA PHILADELPHIA
român ILIECuplul 

NASTASE — ION TIRIAC 
a obținut un important 
succes internațional, cîști- 
gînd proba de dublu mas
culin din cadrul turneului 
de tenis „Open" de la Phi
ladelphia. In finală, cei doi 
jucători români au învins 
în două seturi cu 6—4, 6—3 
redutabila pereche ameri
cană ARTHUR ASHE — 
DENNIS RALSTON.

Proba de simplu bărbați 
a revenit campionului aus
tralian Rod Laver, învin
gător cu 6—3, 7—6, 6—2 
în fața compatriotului său 
Tony Roche. Turneul fe
minin s-a încheiat cu vic
toria tenismanei australie
ne Margaret Smith Court, 
care a dispus cu 6—3, 7—6 
de Rille Jean King (S.U.A.).

șit, un alt neajuns constă în 
faptul că,, de multe ori, benefi
ciarii noștri comandă repere de 
mare finețe, cu greutăți foarte 
reduse și în serie mică. Difi
cultățile de matrițerie deși, in 
acest caz, destul de mari nu sînt 
de nerezolvat. Dar, pentru ca o 
serie de repere să fie rentabilă 
pentru noi, ea trebuie să depă
șească un minimum aproximativ 
de 50 000 de bucăți. Or, uneori, 
avem cereri de numai cîteva mii 
de bucăți, care se pot realiza în 
cîteva ore sau cîteva zile. De 
remarcat că pentru confecționa
rea matrițelor, reglarea mașini
lor și schimbarea matrițelor a- 
vem nevoie de un timp mult 
mai îndelungat. Cu toate aces
tea, încă în prezent sînt în curs 
de asimilare și serii mici de re
pere, în < 
tehnologice 
de mașini.

Desigur toate aceste dificul
tăți nu sînt de neremediat. Prin 
măsurile ce se vor'lua, prin în
tărirea cooperării ' cu celelalte 
departamente, în special cu 
M.I.C.M., se vor crea condițiile 
unei tot mai bune rezolvări a 
acestei sarcini de mare impor
tanță pentru economia noastră 
— reducerea consumului de > 
metal.

ordinea importanței
> pentru construcția

CONCRET
ANA APETREI, adunarea a ho- 
tărît ca în angajamentul cu care 
organizația se va prezenta în 
fața adunării generale a coope
ratorilor, să fie inclusă și în
ființarea unei echipe de tineret.

Dar fructificarea largă' a re
zervelor de muncă de care dis
pune organizația noastră, care 
numără aproape 250 de tineri, au 
relevat majoritatea vorbitorilor, 
este posibilă în fiecare sector* de 
activitate, în fiecare latură a pro
ducției. Mobilizarea în această 
perioadă a tuturor tinerilor con
ducători de atelaje pentru tran
sportul in cîmp a peste 2 400 
tone îngrășăminte naturale și 600 
tone îngrășăminte chimice ; cu
prinderea în brigăzile de cîmp a 
tuturor tinerilor care nu sînt a- 
trași în sectoarele cu activitate 
permanentă ; frecventarea cu re
gularitate Se către toți cursanții 
a cercurilor invățămîntului 
agrozootehnici antrenarea a 120 
de tineri care in perioada 10-30 
martie să lucreze zilnic pe șantie-

rul ce-1 vor organiza pentru rea- 
menajarea sistemului de irigație, 
distrus de viiturile apelor din 
anul trecut ; luarea în directa 
lor întreținere a celor 675 hectare 
pășuni naturale — au devenit, 
la propunera participanților la 
discuții, obiective ale
jamentului asumat de către 

organinizația U.T.C. 'pe 
aceasta îl va prezenta în adu
narea generală a cooperatorilor.

Acordînd o deosebită atenție 
pregătirii profesionale a tine
rilor, la propunerea secretarei 
comitetului comunal U.T.C’., MA
RIA BURLACU, adunarea a 
susținut materializarea ideii de 
organizare în cadrul cooperati
vei a unui stand de cărți de 
specialitate agricolă. „în acest 
scop, a remarcat secretara co
mitetului comunal U.T.C.. va 
trebui să solicităm și sprijinul 
consiliului de conducere. Dacă 
există posibilitatea, reușim poate 
chiar înființarea unei biblioteci 
de specialitate."

Evidențiată în cadrul discu
țiilor. tiecesitatea întăririi în 
cooperativă, a disciplinei, a pă
strării și apărării avutului ob
ștesc, organizația U.T.C. s-a an
gajat. de asemenea, la crearea 
unei puternice opinii de masă 
împotriva celor cu tendințe de 
însușire în mod ilegal din pro
dusele și bunurile cooperativei, 
la respectarea întru totul a 
prevederilor statutului C.A.P., 
pentru sprijinirea cond cerii în 
problemele cele mai dificile ce 
se ridică în perioadele de vîrf 
ale campaniilor agricole. „Pentru 
că, remarca magazionerul Petre 
Bujor, dacă nu vom fi prezenti 
în perioadele critice, ale strîn- 
gerii recoltei, cînd orice întîr- 
ziere înseamnă pierderi însem
nate chiar dacă facem nu nu
mai minimul de norme de mun
că ci de două ori pe atita, va fi 
degeaba. Orice activitate se mă
soară în filial în produse".

Spiritul de exigență și respon
sabilitate în care s-a desfășurat 
adunarea uteciștilor de la Tri- 
fești demonstrează hotărîrea fer
mă a acestora de a nu precupeți 
nici un efort pentru sporirea 
efjcienț.ei întregii activități, pen
tru a asigura realizarea exem
plară a tuturor sarcinilor de 
plan ce se vor dezbate și adopta 
peste cîteva zile în adunarea 
generală a cooperatorilor. Plan 
căruia, ca parte componentă i se 
alătură angajamentul lor, al 
celor 250 de uteciști.

anga-

care
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• ..Mica reuniune araba" • Noi
incidente • W.

CAIRO. — în palatul Zahra 
din Cairo s-au încheiat luni 
lucrările „micii reuniuni ara
be la nivel înalt". La reuniu
ne au luat parte, după cum a 
anun{at agenția M.E.N., „ță
rile implicate direct în con
flictul cu Israelul". în timpul 
celor trei zile-cît au durat lu
crările, șefii de state ai R.A.U., 
Siriei, Iordaniei și Sudanului, 
și vicepreședintele Irakului au 
examinat actuala evoluție a 
situației din Orientul Apro
piat.

In . comunicatul comun dat 
publicității la încheierea aces
tei reuniuni se arată că cele 
cinci state arabe „sînt hotărite 
să acționeze în vederea elibe
rării teritoriilor ocupate de 
către Israel". „Ele s-au angajat 
totodată, să mobilizeze toate 
resursele umane și materiale 
de cărfe dispun în vederea du
cerii luptei împotriva Israe
lului",'

CAIRO. — Un purtător de 
cuvînt militar egiptean a a- 
nunțat că o formație de avi
oane israeliene a atacat luni 
dimineața poziții ale R.A.U. 
situate în regiunile Kantara. 
El-Harch și Ras El-Eich, în 
sectorul de nord al Canalului 
de Suez — transmite agenția 
France Presse. Artileria anti
aeriană egipteană a intercep
tat aparatele inamice.

TEL AVIV. — Un purtător 
de cuvînt militar israelian a

Rogers la Rabat
declarat că avioane de bom
bardament au atacat luni timp 
de 75 de minute obiective stra
tegice militare egiptene în 
sectorul de nord al Canalului 
de Suez.

RABAT — Secretarul de 
stat al S.U.A., William Ro
gers, aflat intr-o vizită la 
Rabat — prima etapă a tur
neului său prin zece state a- 
fricane — și-a încheiat con
vorbirile cu oficialitățile ma
rocane. Șeful diplomației ame
ricane a avut duminică o în
trevedere cu primul ministru 
al Marocului, Ahmed Laraki, 
consacrată examinării unor 
probleme interesînd cele două 
țări. în cadrul convorbirilor 
pe care Rogers le-a avut luni 
cu ministrul marocan al afa
cerilor externe, Abdelhadi 
Boutaleb, au fost abordate 
evoluția relațiilor dintre Ma
roc și S.U.A., . probleme inte
resînd continentul african și, 
în mod deosebit, situația din 
Orientul Apropiat și poziția 
americană față de acest con
flict.

Surse marocane, citate de 
agenția Associated Press, re
levă că în timpul convorbiri
lor, Abdelhadi Boutaleb a ex
primat îngrijorarea Marocu
lui ,,în legătură cu continua
rea livrărilor de armament 
american către Israel".

PARIS 9. — Corespon
dentul Agerpres, Al. Gheor
ghiu, transmite : Conduce
rea Partidului Comunist 
Francez a oferit luni la 
prînz o masă tovărășească 
în cinstea delegațiilor parti
delor comuniste și munci
torești și a mișcărilor de e- 
liberare națională care au 
luat parte la cel de-al 19- 
lea Congres al P.C.F.

La masă a participat de
legația Comitetului Central 
al P.C.R., condusă de tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. 
al P.C.R.

în numele Comitetului 
Central al P.C.F., delegații- 
țiile au fost salutate de că
tre Georges Marchais, se
cretar general adjunct al 
C.C. al P.C.F. Masa s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
tovărășească, prietenească.

în cadrul manifestărilor 
prilejuite de „Săptămîna 
românească", organizată în 
localitatea belgiană De 
Panne de consiliul Munici
pal al orașului, ansamblul 
de cîntece și dansuri din 
comuna Scorniceștî a pre
zentat un spectacol care s-a 
bucurat de un deosebit suc
ces. Cu acest prilej, Consi
liul Municipal din De 
Panne a oferit un cocteil 
la care au participat amba
sadorul român în Belgia, 
Alexandru Lăzăreanu și 
alți membri ai ambasadei, 
conducători ai ansamblului 
român, precum și persona
lități culturale și artistice 
belgiene și olandeze.

DUPĂ 
DEMONSTRAȚIILE 

STUDENȚEȘTI 
DE LA MANILA

—...

Se îndreaptă Filipinele spre 
o criză politi'ca majoră? în 
urmă cu numai 20 de zile 

o asențenea ipoteză ar fi părut 
cu totul improbabilă. Doar cu 
pufină vreme mai înainte pre
ședintele țării, Ferdinand Mar
cos, fusese instalat la Palatul 
Malacanang pentru a exercita al 
doilea său mandat. Acum cercu
rile politice din Manila nu mai 
sint atît de categorice în a da un 
răspuns hotărît negativ. O primă 
demisie a fost înregistrată joia 
trecută — aceea a generalului 
Vicente Raval, comandantul po
liției naționale. El a luat această 
hotărîre în ciuda cererii preșe
dintelui Marcos de a ramîne la 
post, cel puțin pînă la data de 1 
aprilie. „Plecarea lui — comen
tează agenția ASSOCIATED 
PRESS — este interpretată ca o 
lovitură dată puterii de convin
gere a lui Marcos și o victorie a 
studenților care l-au acuzat de a 
fi permis brutalitățile poliției". 
Duminică a demisionat ministrul 
apărării, Ernesto Mata. Conco
mitent președintele Marcos a 
procedat la o remaniere ministe
rială mai vastă, în cadrul căreia 
au fost schimbați titularii a cinci 
departamente, precum și o serie 
de funcționari de rang mai infe
rior.

MALACANANG

Consultări politice 
la Roma

Prima zi a consultărilor politi
ce ale președintelui Republicii, 
Giuseppe Saragat, în vederea so
luționării crizei de guvern des
chisă în urma demisiei guvernu
lui monocolor democrat-creștin, 
condus de Mariano Rumor s-a 
desfășurat potrivit previziunilor, 
fără a aduce elemente spectacu
loase. Personalitățile consultate 
luni — Giovanni Gronchi, fost 
președinte al Republicii, Alessan
dro Pertini, președintele Came
rei Deputaților, Amintore Fan- 
fani, președintele Senatului, Um
berto Terracini, fost președinta 
al Adunării Constituante, precum 
și Ruini, Leone, Merzagora, Lan- 
zini, foști președinți ai Senatului 
— au expus șefului statului punc
tul lor de vedere privind moda
litatea de a se ieși cit mai rapid 
din actuala criză.

In lipsa unor amănunte pri
vind conținutul concret al discu
țiilor, observatorii politici anali
zează declarațiile făcute de că
tre unii dintre participanții la 
consultări, la ieșirea de la Palazzo 
Quirinale. Situația necesită o so
luționare neîntîrziată, declara 
președintele Carcerei Deputați
lor, Pertini, „pentru că Parla
mentul vrea să-și desfășoare ac
tivitatea intens, așa cum a făcut 
și în cei doi ani care au trecut 
de la alegerea sa". Această de
clarație a fost interpretată în u- 
nele cercuri politice ca o afirma
re a poziției nete de opoziție față 
de organizarea de alegeri gene
rale în eventualitatea eșuării ten
tativelor de reconstituire a unui 
nou guvern cvadripartid de cen- 
tru-stînga.

Conferința
Partidului

Socialist
Francez

Sîmbătă și duminică 
s-a desfășurat la Bondy 
Conferința națională a 
Partidului 
Francez la 
ticipat 800

Socialist 
care au par- 
de delegați.

examinate 
probleme,

„Recorduri" 
lu Salisbury

Un reporter elvețian despre 
„locațiile" și „rezervațiile" din Rhodesia

Rudolf 
pondent 
elvețian NEUE ZURCHER 
ZEITUNG, relevă în în
semnările transmise din 
Rhodesia că „Salisbury 
este un oraș al recordu
rilor".

Kemna, cores- 
al cotidianului

CERERILE STUDENȚILOR

De la 26 ianuarie, capitala Fi- 
lipinelor cunoaște o atmosferă 
încordată. în două rinduri — la 
26 și 30 ianuarie — pe principa
lele străzi și, îndeosebi, în fața 
palatului Malacanang, studenții 
au manifestat exprimînd protes
tul tineretului studios filipinez 
față de starea haotică a econo
miei și refuzul guvernului de a 
proceda la o democratizare a sis
temului de învățămînt. Cifra de
monstranților a fost evaluată în
tre 20 000 și 40 000 de persoane. 
La 30 ianuarie mulțimea a în
cercat să ia cu asalt porțile pa- 
latulvi prezidențial, reproșînd 
guvernului și președintelui Mar
cos că nu și-au respectat promi
siunile făcute în timpul campa-

niei electorale de anul trecut. 
Demonstranții atrăgeau atenția 
că 28 la sută din forța de muncă 
de la orașe șomează și că 40 la 
sută din populația satelor este 
lipsită de pămînt. Represiunile 
nu s-au lăsat așteptate. Poliția 
a intervenit cu o brutalitate ne
obișnuită. 4 studenți fiind uciși 
și alți 120 fiind răniți. Un bilanț 
extrem de dur care nu a put t 
fi negat cu toate că șeful poli
ției din Manila, Gerardo To- 
mayo, declarase că „agenții au 
primit ordinul să tragă numai in 
aer". Majoritatea victimelor 
purtau doar urme vizibile ale 
gloanțelor de carabină sau re
volver. Comportarea poliției fa
ță de studenți a provocat un 
val de proteste in întreaga ța
ră. Rectorul Universității din 
Manila, Salvador Lopez, a tri
mis o telegramă președintelui 
Marcos în care a subliniat că 
dacj represiunile nu vor înce
ta, nu va ezita să se pună în 
fruntea oricărei alte manifesta
ții studențești.

INSCRIPȚIA DE PE PLACA 
FUNERARĂ...

La 3 februarie, în ziua în- 
mormîntării a doi din studenții 
uciși în fața palatului jMalaca- 
nang, zeci de mii de oameni au 
însoțit cortegiul funebru pe 
străzile Manilei. Pe mormîritul 
lui Ricardo Alcanaoara, în 
vîrstă de 18 ani, colegii lui au 
plasat o piatră funerară pe care 
era scris : „30 ianuarie va mar
ca începutul adevăratei expe
riențe revoluționare a studen
ților. Colegii noștri care au fost 
uciși ne vor inspira întotdeauna 
în lupta noastră lungă și grea", 
în aceeași zi. autoritățile au a- 
nunțat hotărîrea de desființare 
a „brigăzii speciale de luptă îm
potriva manifestanților", o uni
tate alcătuită din 500 polițiști 
care a dat dovadă de cea mai 
mare brutalitate în cursul cioc
nirilor cu studenții. Gestul a 
fost interpretat ca „o primă 
victorie a studenților". Congre
sul a hotărît totodată crearea 
unei comisii speciale de an
chetă, alcătuită din membri ai 
Senatului și Camerei reprezen
tanților care, după cum s-a 
menționat, „nu va omite nici o 
persoană sau partid" cînd se va 
încerca stabilirea răspunderilor 
pentru aceste incidente. Intre 
timp, la orizont se profilează și 
vn conflict intre guvern și opo

ziție. Intr-adevăr, ministrul jus
tiției a anunțat că se examinea
ză posibilitatea suspendării din 
funcție a primarului capitalei 
filipineze, Antonio Villegas, de
oarece a autorizat organizarea 
demonstrațiilor studențești. Or, 
Villegas este unul din liderii 
partidului liberal de opiziție, ori
ce acțiune împotriva primaru
lui fiind considerată drept un 
atac asupra opoziției.

Vinerea trecută cînd la Ma
nila s-a anunțat decesul unui 
al cincilea student rănit în 
cursul ciocnirilor de la 30 ia
nuarie, principalele organizații 
studențești au făcut cunoscut că 
vor fi organizate noi demonstra
ții care, de data aceasta, vor ce
re demisia președintelui Marcos. 
Fernando Barican, președintele 
puternicului Consiliul studențesc 
al Universității din Filipine, a 
declarat că moartea celor cinci 
studenți a ridicat împotriva gu
vernului numeroase partide po
litice și organizații de tineret, 
de diferite tendințe, care au ho
tărît să participe joi la o uriașă 
demonstrație de protest, în ciu
da refuzului autorităților de a 
elibera autorizația de organi
zare a manifestației.

Ultimele relatări transmise de 
corespondenții de presă din Ma
nila reflectă „situația explozivă" 
(France Presse) care domnește 
în capitala filipineză. Președin
tele Marcos a desemnat pe ge
neralul Eduardo Garcia drept 
nou șef al poliției naționale. 
Ziarele din Manila publică știri 
neconfirmate privind faptul că 
la palatul prezidențial se efec
tuează lucrări de baricadare, aici 
fiind aduse 30 000 de grenade cu 
gaze lacrimogene și numeroase 
lăzi cu muniții.

Numeroși observatori conside
ră că. în fapt, mișcarea de pro
test a studenților nu este alt
ceva decît o reflectare a situa
ției dificile în care se află țara, 
a adîncirii prăpastiei dintre pă
turile bogate și sărace. In cursul 
campaniei electorale președintele 
Marcos a promis mai multe 
locuri de muncă, sporirea numă
rului elevilor și studenților, îm
bunătățirea serviciilor sanitare, 
ridicarea nivelului general de 
trai al poporului. Or, după cum 
subliniază observatorii, toate a- 
cestea sînt imposibil de realizat 
fără schimbări radicale in actu
ala structură socială și economi
că a țării.

I. RETEGAN

R.P.D. COREEANA. Imagine de la Uzina siderurgică Hwanghai

Ofensiva democraților 
împotriva Administrației

republicane
Comisia politică a Partidului 

democrat s-a reunit luni pentru 
a discuta „o largă arie de pro
bleme de politică internă și ex
ternă", informează agenția As
sociated Press. Membrii comi
siei, alcătuită din 60 de lideri ai 
acestui partid. între care și fos
tul vice-președinte al S.U.A., 
Hubert Humphrey, vor dezbate 
propunerile cuprinse într-un ra
port întocmit anterior de un grup 
de lucru condus de Averell Har
riman, pe baza căruia ar urma 
să se elaboreze noua platformă- 
program a Partidului democrat.

Reuniunea a fost precedată de 
diverse declarații ale unor con
gresmeni democrați făcute la 
posturile de radio și televiziu
ne cu privire la politica inter-

din S. U. A.

Au fost 
mai multe 
printre care relațiile 
partidului cu celelalte 
formațiuni politice, pre
cum și perspectivele u- 
nității stîngii franceze.

în cadrul dezbaterilor 
conferinței, Savary, se
cretar general al parti
dului, a subliniat că 
Partidul socialist este 
hotărît să acționeze în 
vederea unificării com
plete a socialiștilor. Fă- 
cînd bilanțul raporturi
lor Partidului socialist 
cu celelalte formații de 
stînga, Savary a arătat 
că, în ciuda unor difi
cultăți, partidul său va 
continua eforturile pen
tru a ajunge la o înțele
gere cu convenția clu
burilor republicane. în 
altă ordine de idei, el a 
informat că Partidul so
cialist va începe cît mai 
curînd dialogul cu Par
tidul Comunist Francez

Conferința a definit 
cu acest prilej tactica 
partidului pentru ale
gerile cantonale care 
vor avea loc la 8 și 15 
martie. S-a hotărît ca 
Partidul socialist să pre
zinte candidați în toate 
cantoanele.

Oamenii de știință de la 
Universitatea Pennsylvania 
lucrează la un procedeu ab
solut nou de realizare a fil
melor de animație, recurgînd 
în acest scop la mașina 
electronică, A fost realizat 
un „limbaj al scenariului", 
adică o enumerare a dife
ritelor scene și indicații 
detaliate destinate mașinii. 
Descrierile obiectivelor me
nite a fi filmate, a ac
țiunii, efectelor sonore etc. 
sînt codificate pe o bandă 
perforată introdusă în me
moria mașinii. Datele se 
transformă în impulsuri e- 
lectrice înregistrate pe ban
dă magnetică și ele acționea
ză un desenator automat. A- 
cesta sintetizează imaginea 
pe ecranul osciloscopului și 
ea este filmată cu un aparat 
de luat vederi de înaltă sen
sibilitate.

nă și externă a Administrației 
republicane, declarații care, po
trivit agenției menționate, con
stituie un răspuns al democra
ților la mesajul președintelui 
Nixon privind starea Uniunii a- 
dresat recent Congresului. în- 
tr-una din aceste declarații, Hu
bert Humphrey a afirmat că. 
președintele Nixon încearcă să 
realizeze un cîștig din politica 
sa-vietnameză, dar că democra
ții, care au pierdut ultimele a- 
legeri prezidențiale, apreciază că 
guvernul trebuie să stabilească 
un program concret de retra
gere a trupelor din Vietnam. 
„Este imperativ, a spus el, un 
asemenea program, din moment 
ce prioritățile interne cer de
zangajarea din ’ războiul din 
Vietnam. Nu cred că președin- 
tele mai poate continua să ceară 
răgaz asupra problemelor inter
ne". Iri această ordine de idei, 
el a subliniat că dificultățile Ad
ministrației „încep să se contu
reze". „Pe frontul intern, preșe
dintele se află într-o dificultate 
serioasă și nu a adus nimic 
pentru orașele noastre. Pe fron
tul combaterii crimei, el se află, 
de asemenea, în dificultate și nu 
poate să ceară o nouă amînare. 
Problemele financiare ale na
țiunii sînt serioase și devin mai 
dificile cu fiecare zi ce trece".

Raportul supus comisiei reco
mandă să se ceară președintelui 
retragerea totală, în următoa
rele 18 luni, a trupelor ameri
cane aflate în Vietnamul de 
sud.

Prima reacție a republicani
lor la aceste critici a fost de a 
sublinia că democrații sînt cei 
care au declanșat acest război, 
care a rămas moștenire actualei 
Administrații republicane.

• LA Moscova a sosit luni 
delegația Comitetului japono-so- 
vietic de colaborare, condusă de 
Shigeo 
Camerei 
trie a Japoniei, directorul com
paniei metalurgice „Fudzi Sei- 
tetzu". Din delegație fac parte, 
de asemenea, reprezentanți ai 
unor mari companii industriale 
comerciale și firme bancare ja
poneze, care vor participa la 
cea de-a patra consfătuire eco
nomică sovieto-japoneză 
se deschide 
Consfătuirea 
TASS — va 
proiecte ale 
mice dintre
clusiv proiectele de modernizare 
a porturilor sovietice din Extre
mul Orient.

Nagano, președintele 
de Comerț și indus-

care 
marți la Moscova. 
— anunță agenția 
discuta o serie de 
colaborării econo- 

cele două țări, in-

• LA 9 februarie, președinte
le Camerei deputaților din Ita
lia, Alessandro Pertini, l-a pri
mit la Palazzo Montecitorio pe 
acad. prof. Constantin Daicovi- 
ciu, membru al Consiliului de 
Stat, președintele grupului par
lamentar român pentru rela
ții de prietenie România— 
Italia. Cu acest prilej a avut 
loc o convorbire cordială, la 
care au participat ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Roma, Iacob Ionașcu, și Ric- 
ciuti, secretarul general al 
grupului italian al Uniunii In
terparlamentare.

• CERCURILE oficiale și opi
nia publică din Venezuela se 
pronunță pentru restabilirea re
lațiilor multilaterale cu Cuba, a 
,declarat Aristides Calvani, mi- 
mistrul afacerilor externe vene- 
’zuelean, în cadrul unei confe- 
"rințe de presă. El a adăugat că 
Venezuela este gata să reia re- 

’lațiile diplomatice cu Cuba, ci- 
,tînd, în acest sens, pe președin
tele Venezuelei, Rafael Caldera, 
icare, la cea de-a 8-a conferință 
ta Consiliului Interamerican E- 
‘conomic și Social, a afirmat că
țările latino-americane „resimt 
în modul cel mai serios lipsa

Cubei din familia lor" și s-a 
pronunțat pentru restabilirea 
relațiilor cu această țară.

• ORHAN Eralp, secretar ge
neral la Ministerul Afacerilor 
Externe din Turcia, și-a înche
iat luni vizita oficială întreprin
să la Teheran.

In timpul șederii sale în ca
pitala iraniană, Orhan Eralp a 
avut întrevederi cu Ardeshir 
Zahedi, ministrul iranian al a- 
facerilor externe, cu Abbas 
Khalatbari, subsecretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Exter
ne din Teheran, precum și cu 
alte persoane oficiale iraniene. 
Convorbirile, relatează în legă
tură cu aceasta corespondentul 
agenției France Presse care 
transmite știrea, s-au axat înde
osebi pe examinarea diferendu- 
mului irano-irakian, precum și 
a posibilităților existente în ve
derea aplanării sale.

DUPĂ ALEGERILE DIN 
LESOTHO

• SECRETARIATUL. Parti
dului Congresului din Lesotho 
— principala organizație a opo
ziției a dat publicității o decla

e
rație în care acuză din nou pe 
primul ministru, Leabua Jo
nathan, de falsificare a rezulta
telor recentelor alegeri genera
le. Partidul guvernamental, se 
arată, a desfășurat o largă cam
panie de corupere și intimidare 
a partizanilor opoziției și, para
lel, de sporire a propriilor pîn- 
duri prin înscrierea pe listele 
electorale a unor nume fictive 
sau aparținînd unor persoane 
fără drept de vot. Cu toate a- 
cestea, se menționează, Partidul 
congresului a reușit să cîștige 
36 din cele 60 de mandate dis
putate, ceea ce a atras invalida
rea de către premier a rezulta
telor alegerilor și arestarea li
derilor acestui partid.

• VIITOAREA sesiune a păr
ților contractante ale Acor
dului General asupra Tarife
lor Vamale și Comerțului 
(G.A.T.T.) se va deschide la 16

februarie. Ea va dura două săp- 
tămîni, timp în care se vor dez
bate probleme ale dezvoltării 
comerțului internațional. Păr
țile contractante vor.discuta, de 
asemenea, problema reînnoirii 
Acordului asupra textilelor și 
bumbacului.

UN ARTICOL DIN ZIARUL 
„EL DIARIO"

• INTR-UN articol redacțio
nal, influentul ziar Uruguayan 
„El Diario" se pronunță pentru 
restabilirea relațiilor cu Cuba. 
BlOjCada împotriva Cubei, men
ționează ziarul, nu poate conti
nua la nesfîrșit. Lumea contem
porană impune o abordare rea
listă a relațiilor dintre state. 
„El Diario" arată că sistemul 
politic și transformările interne 
dintr-o țară nu tre*buie să con
stituie un impediment pentru 
stabilirea de relații normale cu

statul respectiv, mai ales că 
atît1 Uruguayul, cit și alte țări 
latino-americane întrețin rela
ții diplomatice și comerciale 
normale cu statele socialiste.

Se știe. că în 1962, la Punta 
dei Este, în cadrul Conferinței 
miniștrilor de externe ai țărilor 
membre ale Organizației State
lor Americane (O.S.A.), sub pre
siunile Washingtonului, Cuba a 
fost exclusă din așa-zisul „sis
tem interamerican".

• UN VIOLENT uragan a 
distrus aproape în întregime o- 
rășelul Angmagssalik, situat în 
regiunea de est a Groenlandei. 
Agențiile de presă relatează că 
autoritățile locale au anunțat că 
numărul răniților este deosebit 
de mare, dar că nici o persoa
nă nu a fost ucisă. Valoarea 
pagubelor materiale atinge, po
trivit primelor aprecieri, suma 
de 8 milioane de franci. Majo-

Statistica semnalează că a- 
nul acesta, în capitala rhode- 
siană există 5 000 de coloni 
albi care posedă cîte 3 auto
mobile și 2 vile. Statistica mai 
înregistrează însă și un alt re
cord — în rîndul populației 
băștinașe Zimbabwe procentul 
de tuberculoși e cel mai ridi
cat din lume : 35 la sută ! Am
bele recorduri pot fi mai bine 
înțelese dacă citești descrierile 
ziaristului elvețian după vizita 
rea cartierelor locuite de afri
cani : „Aici nu există nici ver
deață, nici flori. în schimb exis
tă colibe aplecate într-o rînă, 
copii slabi și pe jumătate goi, 
femei cu fețe supte care spală 
în șanțurile de la marginea dru
mului. Așa arată Arcadia din 
Rhodesia, unul din cele trei car
tiere periferice ale Salisbury-u- 
lui locuite de populația Zimbab
we". Acest cartier de cocioabe 
este una din numeroasele „lo
cații", cartiere special rezervate 
pentru africani, situate de re
gulă departe la marginea ora
șelor. Aici nu există nici cana
lizare, nici, alimentare cu apă, 
nici lumină lectrică : „Am văzut 
în localitățile africane, verita
bile ghetouri — scrie Kemna — 
multă mizerie și multe suferințe. 
Aici te îngrozește fața lividă a 
promiscuității și subalimentației. 
Rareori localnicii își permit să 
mănînce mai mult de o dată pe 
zi. Cel mai mult m-a zguduit, 
însă, soarta micilor locuitori ai 
acestui infern. Ochi stinși de 
foame, capete rahitice, mînuțe 
scheletice, burți umflate, fete cu 
o expresie gravă, buimacă, pier
dută, nefirească pentru vîrstă 
lor. Mulți dintre ei muncesc 
deja de la vîrstă de 6—7 ani 
pentru a se întreține".

Corespondentul rural al „lo
cației" este „rezervația". în a- 
ceste „rezervații" le este permis 
africanilor să posede pămînt 
și să se îndeletnicească pe cont 
propriu cu agricultura, lată cum 
descrie Rudolf Kemna un sat în 
rezervația Gora vizitată de el : 
„Colibe îngropate în pămînt, 
înăuntru cîțiva pari și între ei o 
împletitură de nuiele : patul

Este locul unde trăiesc și se 
odihnesc cite 10—12 persccțhe... 
Stăpînul unei asemenea colibe 
ne duce la ogorul lui : un petec 
de pămînt nisipos. Cu eforturi 
cumplite reușește să producă 
atîta fasole și porumb cît să-și 
țină zilele, pe jumătate înfome
tat. L-am întrebat de ce n-a în
cercat să cultive și altceva ca 
s-o scoată mai bine la capăt. 
Mi-a răspuns că pămîntul e atît 
de prost îneît te alegi cu mai 
nimic". Africanii au pămînt pu
țin și prost. Pămînturile bune au 
fost acaparate de coloni. Legea 
a consfințit situația potrivit că
reia 250 000 de albi posedă 58 
milioane acri de pămînt din cei 
mai bun, iar 2 800 000 de afri
cani au 21 milioane acri din 
pămîntul cel mai puțin fertil. 
„Foamea — remarcă reporterul 
ziarului elvețian — îi silește pe 
africani să semneze contracte 
de veritabilă sclavie modernă 
cu fermierii albi ca și cu patro
nii de mine".

Limuzine și vile, tuberculoză, 
colibele de la „Arcadia" și re
zervații gen Gora — sînt cele 
două fațete ale regimului neo- 
apartheid, împletire de colonia-, 
lism și rasism prin care o mi no" 
ritate de coloni albi încearcă ' 
să-și mențină dominația în Rho
desia. „Recordurile" în contrast 
de la Salisbury ne ajută să în
țelegem mai bine izvorul, mo- 
bilurile și amploarea din ce 
în ce mai mare a luptei de eli
berare a poporului Zimbabwe.

P. N.

obstacole"

• In R.F. a Germaniei s-a ob
ținut un preparat sub formă 
de prafuri, care trezește pe 
bețivi în cîteva minute. Pre
paratul se obține prin fer
mentația laptelui bătut cu di
ferite legume sau cu nuci de 
cocos pisate. Deocamdată nu 
s-a stabilit în ce mod acest 
praf neutralizează alcoolul.

Preparatul se mai folosește 
pentru prevenirea obezității 
ca urmare a consumului de 
alimente grase.

REZERVELE FAȚĂ DE „NORDEK"
SE MENȚIN

Mult controversatul 
proiect al Uniunii vama
le nordice—„Nordek" — 
pare să fi devenit, în 
sfîrșit, o realitate.

Prim-miniștrii Danemarcei, 
Finlandei, Norvegiei și Suediei, 
reuniți la Reykjavik, au semnat 
un acord de compromis privind 
finanțarea preconizatei uniuni 
vamale. Potrivit unui comunicat 
oficial dat publicității duminică 
în capitala Islandei, participanții 
la reuniune au hotărît în princi
piu constituirea unui fond de 2,2 
miliarde coroane suedeze menit 
să finanțeze „Nordek“-ul.

Semnarea acordului este con-

siderată de agenția France Presse 
drept „actul de naștere" al Uniu
nii vamale. Observatorii politict 
manifestă însă suficiente rezerve 
față de realizarea practică a u- 
niunii. După cum se știe, în ca
drul negocierilor, purtate de-a 
lungul a aproape 16 ani, între 
țările candidate s-au manifestat 
serioase controverse. Unele din
tre acestea au cerut introducerea 
unei clauze care să permită ță
rilor membre suspendarea aplică
rii dispozițiilor tratatului în ca
zul cînd unul dintre parteneri ai 
adera la Piața comună. (După 
cum se știe, Danemarca și Nor 
vegia au depus în mod oficial 
cereri de aderare la C.E.E.).

ritatea locuințelor au fost ava
riate, multe dintre ele fiind 
spulberate de rafalele uraganu
lui care nu.au contenit timp de 
mai multe ore. Vîntul, care a 
suflat cu o viteză de peste 200 
km pe oră, a distrus școli, clă
diri publice, iar antenele de pe 
clădirile stațiilor de radio și te
leviziune au fost distruse ca 
niște simple bețe de chibrit. 
La Copenhaga se studiază posi
bilitățile de ajutoare a popula
ției sinistrate, în special prin 
trimiterea de avioane militare 
căci în timpul iernii transportul 
în regiunea sinistrată nu poate 
fi efectuat decît cu ajutorul să
niilor.

BUGETUL IRANIAN PE 1970

• PRIMUL ministru al Iranu
lui Amir Abbas- Hoveida, a pre
zentat Camerei deputaților pro
iectul de buget pe anul fiscal 
1970, cel de-al treilea ’ 
tualului plan cincinal. Potri
vit relatărilor din 
proiectul de buget este 
librât ; cheltuielile 
zate depășesc suma de 406 
miliarde riali, care este cu șap
te la sută mai mare decît cea a

al ac-

presă, 
echi- 

preconi- 
de
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exercițiului trecut. La capitolul 
dezvoltarea economică, în pro
iectul de buget sînt alocate fon
duri ce reprezintă o creștere de 
34 la sută în raport cu anul 
curent. Aceasta va permite rea
lizarea unui ritm general de 
creștere a economiei de 12 la 
sută.

ASASINAT LA CALCUTTA

• SOȚIA consulului general 
al Franței la Calcutta a fost 
asasinată duminică ; consulul 
general și fiul său, grav răniți 
au fost transportați de urgen
ță la spital, și pînă în prezent 
nu se poate afirma cu certitu
dine că vor supraviețui, transmi
te din Calcutta corespondentul 
agenției France Presse.

Persoane necunoscute au pă
truns în interiorul clădirii, es- 
caladînd poarta ; ele s-au 
strecurat în camera unde dor
meau consulul și soția sa, care, 

’ trezindu-se, a primit cîteva lovi
turi de pumnal. Consulul a în
cercat să țină piept atentatori
lor, și, la zgomotul luptei, fiu] 
său, în vîrstă de 23 de ani, a 
năvălit în. încăpere. Ambii au 
fost răniți grav.

Pentru adepții aderării An
gliei la Piața comună — fie 
ei insulari sau continentali — 
tentativele de apropiere a 
Londrei de economia „celor 
șase" se derulează în multe 
privințe similar unei curse 
cu obstacole, ce se întinde in 
timp pe mai mulți ani, iar în 
spațiu cuprinzînd diverse do
menii.

Iată cîteva exemple semni
ficative în acest sens. Este cu
noscut proiectul Airbuzului 
„A-300" care urma să fie ma
terializat de firme din Fran
ța, Germania Occidentală, 
Anglia. Proiectul a fost a- 
bandonat de guvernul en
glez ; „A-300" urmind a fi
construit de celelalte țări 
membre ale Pieței comune. 
Era într-o perioadă in care 
liderii britanici, afectați de 
dificultățile lirei sterline, do
reau să facă mai întîi dovada 
stabilității economice înainte 
de a se angaja în proiecte fer
me cu parteneri din C.E.E. 
Amintirea controversatului 
proiect, a cheltuielilor supli
mentare, legate de construi
rea avionului supersonic de 
pasageri franco - britanic 
„Concorde" era prea proaspă
tă în memoria celor ce se pro
nunțaseră pentru participarea 
britanică la „A-300“. pentru a 
forța o nouă colaborare cu 
„cei șase"... S-a așteptat un 
nou prilej... zadarnic ! Recent, 
un alt proiect, de astădată pri
vind producția în comun (An
glia, R.F.G. și Olanda) de ura
niu îmbogățit, a trebuit, cel pu
țin pentru moment, să fie aban
donat, datorită intervenției 
Comisiei Executive a Pieței co
mune, care l-a apreciat ca 
fiind „incompatibil cu statu
tul Euratomului". Potrivit a- 
cordului anglo-vest-german- 
olandez, cei trei s-au înțeles 
ca asupra tuturor probleme
lor să procedeze prin con
sens unanim, în care scop a 
fost creat un comitet tripartit. 
De teamă ca nu cumva R.F.G. 
și Olanda să acorde Angliei 
un regim nuclear prioritar 
comparativ cu celelalte țări 
membre aie Pieței comune. 
Comisia Executivă a inter
venit adresînd o scrisoare 
Bonn-ului și Hagăi în care a- 
precia acordul cu Londra 
drept o abatere de la „garan
tarea egală a accesului tutu
ror statelor membre ale Eu
ratomului la tehnica obținerii 
uraniului îmbogățit". La Lon
dra nu au întîrziat ecourile : 
„în calitate de viitor membru 
al Euratomului — declara un 
purtător de cuvînt al Foreign 
Office-ului — noi socotim că 
nu am făcut nimic care să a- 
fecteze buna funcționare a a- 
cestui organism. Negociind cu 
guvernele vest-german și o- 
landez acordul de cooperare, 
am constatat că a fost respec
tat spiritul dispozițiunilor 
tratatului privind Eurato- 
mul".

O nouă încercare de a pro
mova apropierea britanică de 
„cei șase" a fost de astădată 
respinsă chiar de organismul 
executiv al Pieței comune. E- 
lanul celor care se pronunță 
pentru aderarea Angliei Ia 
Comunitatea Economică Eu
ropeană (C.E.E.) scade cu fie
care proiect abandonat, ceea 
ce nu poate rămîne fără ecou, 
într-o perioadă în care prin
cipalele partide 
Britanie s-au lansat în pre
gătirea 
lectorale.
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