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SUPERIOARĂ,
DISCIPLINĂ

In anul 1970, ultimul an al actualului cincinal, urmează să. se 
producă în țara noastră 34,8 miliarde kwh, ceea ce reprezintă 
o dublare a nivelului atins în 1965. Această creștere situează 
România printre primele țări din lume în ce privește ritmul de 
creștere a producției energiei electrice.

— Pornind de la sarci
nile deosebit de impor
tante care revin sectoru
lui energetic în 1970 în 
ansamblul economiei na

ționale, vă propunem, to
varășe ministru, ca, refe- 
rindu-vă Ia ele să subli
mați, în special, pe cele 
care vizează activitatea 
tineretului din această 
ramură.

■ — De la bun început doresc
Să precizez că'îh cadrul‘uni
tăților Ministerului Energiei 
Electrice tinerii au pondere în
semnată și, prin urinare, și o 
mare responsabilitate în înde
plinirea obiectivelor stabilite 
pentru domeniul nostru de acti
vitate.După cum se știe, la noi 
î.4 țară cea mai mare parte a 
instalațiilor electroenergetice 
sînt de dată relativ recentă, nu 
depășesc 15 ani și este firesc ca 
în toate compartimentele minis
terului să lucreze mulți tineri.

Această situație noi o conside
răm deosebit de favorabilă, ex
periența de pînă acum demon- 
strînd că tinerii sînt capabili, 
au știut să rezolve în foarte 
multe situații probleme deose
bit de grele. Totuși, ținînd sea
ma de complexitatea obiective
lor ce le avem în față, de exi
gența obiectivă cerută în condi
țiile tehnicii moderne -- și in
dustria noastră energetică este 
supusă unui proces de accelera
tă modernizare — consider ne
cesar să scoatem în evidență ne
cesitatea împlinirii unor trăsă
turi profesionale atît pentru lu
crătorii de pe șantierele ener
geticii, pentru cei din exploa
tare cit și cei din concepție.

-- Pentru dezvoltarea 
sectorului energetic în 
țara noastră planul pe 
1970 prevede importante 
fonduri de investiții de 
cea. 5,5 miliarde lei, re- 
prezentind peste 14

PROFILURI IN HAINE DE

Foto: O. PLECAN

TREBUIE
SĂ
CĂUTĂMOBIECTIVELEMUNCHCULTURALE

Convorbire cu 
ing. NICOLAE 
ARMENCOIU, 

adjunct al ministrului 
energiei electrice

sută din totalul investi- 
Jiilor alocate industriei, 
n spiritul întrebării cu 

care am deschis discuția 
vă rugăm să faceți trimi
tere ta sarcinile tinerilor 
de pe șantiere, la ceea ce 
așteptați dv., conducerea 
ministerului, de la acești 
tineri.

— Anul 1976 este într-adevăr 
generos pentru industria ener
getică, în decursul acestui an 
puterea instalată urmind să 
ajungă la 7 200 MW. Printre o- 
biectivele importante care vor

(Continuare în pag. a IlI-aj

La un moment dat n-am mai 
știut unde ne aflăm. Aveam 
impresia, parcurgînd programele 
de activități ale organizațiilor 
U.T.C., că în pofida drumurilor 
străbătute rămăsesem într-unul 
și același județ, într-una și a- 
ceeași organizație. Nu sesizam, 
în ceea ce își propuneau co
mitetele U.T.C., nici o schimba
re de la un loc Ia altul, ne în
tâlneam mereu cu invariabilele 
procurări de bilete pentru spec
tacole, cu imuabilele mobilizări 
la constituirea formațiilor ar
tistice, cu veșnicele reprezenta
ții ale brigăzilor de agitație. 
Și, ca o idee fixă, revenea de 
fiecare dată preocuparea ambi
țioasă a responsabililor de co
misii culturale pentru organi
zarea în decoruri cit mai fas
tuoase a unor petreceri, ceaiuri, 
reuniuni tovărășești, carna
valuri, serate dansante în cele 
mai diverse zile ale săptăminii. 
Un dispecerat central părea că 
șapirografiase pentru majorita
tea celor carp ne fuseseră in
terlocutori programe unice, tip, 
nimeni și nimic nu-i putea 
convinge pe aceștia din urmă 
că în conceperea unor activi
tăți culturale primatul se cu
vine să fie a! particularului, că 
nicăieri tinerii nu se prezintă 
ca o masă amorfă cu gusturi 
și pretenții nivelate, reduse, că 
forța de mobilizare se cere a

fi subordonată altor intenții, 
nu acelora simpliste, dc a gru
pa niște oameni într-o încăpe
re și atâta tot. De cite ori am 
formulat o asemenea obiecție ni 
s-a replicat :

— Totuși, tinerii sînt pretu
tindeni aceiași. Ce-i poate deose
bi ? Noi trebuie să venim în in- 
tîmpinarea dorințelor lor.

— Dar sînt cunoscute, cu ade
vărat, aceste dorințe? Sau, mai 
bine spus, se rezumă ele la ceea 
ce se străduiesc să le ofere pro
gramele de activități ale organi
zațiilor cînd e vorba de capito
lul muncii culturale ?

— Cunoaștem, tovarășe, curii 
să nu, ne-a răspuns . Dionisie 
Nedea, secretarul comitetului 
coordonator U.T.C. al organiza
ției de 
Arad.

Și, ne-au

la Uzina de vagoane din
că o supremă dovadă., 
fost subliniate și aici

MIRCEA TACCIU 
NICOLAE BALTAG 

SABIN BORCAN

(Continuare în pag. a IV-a)

CONTRACTUL
stimulent

al cercetării

um se ajunge la 
crimă ? ne în
trebam la finele 
unui articol în 
care atrăgeam 
atenția asupra 
existenței — ca

o tragică și inexplicabilă excep
ție în zilele noastre — a unor 
asemenea infracțiuni. Promi
team atunci să aducem în fața 
forumului suprfem numit OPI
NIA PUBLICA toți vinovății, 
chiar și pe cei care au apărut în 
instanță ca martori sau specta
tori.

N-a trebuit să căutăm prea 
mult. Identitatea unora se sta
bilește chiar de la primei» în
trebări ale anchetatorului. In
terogatoriul debutează banal, 
ca orice fișă biografică i numele, 
prenumele, vîrstă, numele și 
prenumele părinților. De ce să 
ne ascundem după degete ? în 
marea majoritate a cazurilor 
tînărul de 17 sau 20 de ani, cel 
care a retezat firul unei vieți 
omenești cu aceeași ușurință 
cu 
joc 
ine 
tre 
cuiva, de la primele scîncete și 
pînă. Ia comiterea infracțiunii.

care ar fi participat la un 
oarecare este fiul unei ma- 
și al unui tată, a crescut în- 
patru pereți, a fost sub ochii

științifice
Convorbire cu ing. PETRU VLAD,

directorul Institutului de cercetări miniere
Conform noii legi referitoare la organizarea cercetării știin

țifice, incepînd cu data de 1 martie 1970, în majoritatea in
stitutelor de cercetare din țară activitatea științifică se va des
fășura pe bază de contracte, încheiate cu întreprinderile pro
ductive. Noua hotărîre — care se înscrie pe linia Directivelor 
Congresului al X-lea al P.C.R. — este menită să apropie știin
ța de producție, să sporească participarea acesteia la realizarea 
sarcinilor economiei naționale. Cum Institutul de cercetări mi
niere posedă deja o experiență în domeniul autofinanțării, ne-am 
adresat directorului său, dr. ing. Petru Vlad. cu rugămintea de 
a ne răspunde Ia cîteva întrebări.

— Vă rugăm, mai întîi, să 
precizați rolul contractului în 
cadrul raportului știință-pro- 
ducție.

— în primul rînd contractul, 
fiind un act juridic, obligă pe 
semnatarii săi — cercetătorii, 
care au de rezolvat o anumită 
temă științifică, să o ducă la 
bun sfîrșit în anumite condi
ții precise. Soluția trebuie 
realizată neapărat la vre
me, fiindcă beneficiarul .— 
întreprinderea de stat — și-a 
planificat utilizarea ei în pro
ducție la o dată stabilită. Pe 
de altă parte — și aici este- 
miezul problemei — în noile 
condițiii, datorită relației obli
gatorii cu întreprinderile pro
ductive, nu se mai cercetează 
orice, ci numai ceea ce este 
.necesar beneficiarilor, fiindcă

tema inclusă în contract cores
punde unei necesități concrete, 
imediate a întreprinderii pro
ductive. Se cercetează deci di
rect și numai pentru producție, 
pentru economia națională.

— Un institut nu mai poate, 
prin urmare, oferi întreprinde
rilor, cu sorți de... contractare, 
decît teme legate de exigențe
le producției. Or, pentru a putea 
face acest lucru, cercetătorii sînt 
nevoiți să se afle permanent în 
contact cu producția, cu exi
gențele și perspectivele ei. A- 
ceasta nu implică o nouă orien
tare, mult mai realistă, a cer
cetării ?

— Desigur, numai astfel cer
cetarea ajunge să impulsioneze

ANDREI BARSAN
(Continuare în pag. a V-a)

O noapte pregătită
timp de 18 ani...

CUM S-A a
CARE E DATA „EXACTA"?Alexandru Solzaru născut la 

3 septembrie 1954, fiul lui Marin 
și al Tudorei, cu domiciliul flo
tant în strada Mărului nr. 21 
a ucis prin lovituri repetate cu 
cuțitul un tînăr în vîrstă de 26 
ani, șofer la Uzinele de mecani
că fină. Așa ar putea fi re
zumată istoria unei crime, care 
a adus în fața instanței un in
culpat în vîrstă de 18 ani.

„In seara zilei de 27 februa
rie 1969...“ Astfel încep toate 
depozițiile aflate la dosar. Dar 
este această dată foarte exac
tă ? Se naște un om, capabil să 
ia viața altui om, într-o zi, în
tr-o oră ? Am cercetat mai a- 
tent dosarul și dincolo de faptul 
penal propriu-zis ne-a apărut o 
istorie care poate fi începută cu 
mult mai devreme.

...Eventual din 1-959, cînd 
tatăl lui Alexandru, Marin 
Solzaru a fost condamnat 
peniru abandon familial iar 
băiatul internat la Casa de copii 
nr. 1 unde a reușit să ter
mine 7 clase. La 9 ani — 
vîrstă bătăilor timide în porțile 
cunoașterii — care la alți copii 
se săvîrșește sub supravegherea 
duioasă și atentă a părinților, 
Alexandru răminea fără tată. 
Abia apucase să descifreze pri-

mele buchii și îată-1 transferat 
într-un cămin unde lipsa grijilor 
materiale nu putea să suplineas
că în nici un caz nevoia de afec
țiune. Despre anii petrecuți la 
Casa de copii nr. 1 deținem in
formații destul de contradicto
rii, furnizate de una și aceeași 
persoană, o educatoare ; pe de 
o parte era un copil vioi, ca
pabil să asimileze și să redea cu 
ușurință, pe de altă parte era 
recalcitrant, încăpățînat, 
braznic.

Acest dualism, 
niență nu ni se

SOFIA

Cîțiva elevi și profesori din ca
drul Grupului Școlar „Indepen
dența" Sibiu, cu toții pasionați 
de mecanică au „ctitorit" acum 
cîteva săptămîni două cercuri 
tehnice; cercul de meserii și cel 
de proiectare și tehnologie. Am
bele converg spre același obiec
tiv : confecționarea de machete 
ale unor agregate și instrumente 
din industria constructoare de 
mașini. Ce semnifică de fapt a- 
ceastă operație, ce implică reali
zarea unei machete ? Ce funcții 
majore, bine definite, capătă, în 
aceste condiții, noul cerc ? In 
răspunsul — aflat la fața locului 
— la aceste întrebări se află „cer-

O-

a cărui prove- 
arată deloc i-
SCORȚARU

PUNTEA
dintre

pag. a ll-a)(Continuare în

TURISMUL
o forță activă, specifică
de educare a tineretului

turismu-

anului 
pozitiv ;

CONSTANTIN LUCA, 
ION ANDREIȚA

Idilă pe pirtia de schi
Foto : SORIN DAN

La sfîrșitul lui aprilie se împli
nesc doi ani de cînd Uniunea 
Tineretului Comunist a fost in
vestită cu sarcina de organiza
re, desfășurare și Coordonare a 
acțiunilor turistice ale tineretului. 
Și tot de atunci ființează, ca or
ganism specializat al C. C. al 
U.T.C. pentru desfășurarea aces
tei activități ■— Biroul de Turism 
pentru Tineret și sectoarele de 
turism din cadrul comitetelor ju
dețene U.T.C, Raportat fie și nu
mai la bilanțul anului trecut, in
tervalul de timp străbătut per
mite o seamă de concluzii, pri-

vind stadiul dezvoltării 
lui de tineret.

Bilanțul realizărilor 
1969 este, în ansamblu, 
turismul pentru tineret a cunos
cut o dezvoltare continuă, a fost 
lărgită aria de cuprindere, s-au 
diversificat formele de activitate, 
solicitările și preferințele tinerilor 
au fost din ce în ce mai bine sa
tisfăcute. Ca urmare, în 1969 au 
fost atrași la diferite activități tu
ristice peste 2 000 000 partici
pant — elevi, studenți, tineri sa- 
îariați și de la sate. Volumul con
siderabil mărit al acțiunilor în

treprinse atestă sporirea capaci
tății organizatorice a sectoarelor 
de turism, care au antrenat în 
acțiuni proprii peste 1 000 000 de 
tineri, ilustrează îmbunătățirile 
din activitatea celor peste 6 000 
de cercuri de turism. Promovînd 
cu precădere excursiile și drume
țiile de scurtă durată, la sfîrșit 
de săptămînă, cercurile de turism 
au reușit să mobilizeze aproape

tificatul" de originalitate și utili
tate al cercului.

Am în față macheta unui per
forator modern, întrebuințat in 
minerit. Piesa — nu mai volumi
noasă decît o sticlă de Pepsi
Cola — are toate însușirile sfre- 
delului adevărat. In ciuda dimen
siunilor, miniperforatorul e a- 
proape la fel de guraliv și percu
tant ca instrumentul adevărat. 
Segmentele ce-l alcătuiesc sînt 
însă de 12-—1.5 ori mai mici. Deci 
mecanică fină... Ce înseamnă a- 
ceasta, după opinia ing. Radu 
Breban, directorul grupului: 
„Mecanica fină a devenit indis
pensabilă industriei moderne. Un 
meșter priceput în acest domeniu 
are căutare în orice sector al in
dustriei. Evident, că, în aceste 
condiții, deprinderea din școală a 
secretelor meseriei — asigurată 
în mod special prin activitatea 
de cerc — este esențială. In al 
doilea rînd, mecanica fină dez
voltă răbdarea, un gust al ordi- 
nei și certitudinii, simțul „micro
nului". Cred că e de prisos să in
sist asupra faptului că toate a- 
ceste trăsături contribuie la disci-

ȘERBAN PITU
(Continuare în pag. a IV-a)(Continuare în pag. a V-a)
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PE „ȘMEIERUL
manvalelor ȘCOLARE

Interviu cu prof. MIHAI ROMAN,
redactor șef al Editurii Didactice .și Pedagogice

•— Tovarășe redactor șef, din 
cîte știm, pe culoarele Combi
natului Poligrafic „Casa Scîn
teii", au apărut deja stive de 
manuale școlare, V-am ruga să 
ne prezentați pe scurt, stadiul 
actual al lucrărilor pe „șantie
rul" manualelor pentru anul șco
lar viitor.

— In planul nostru editorial 
pentru anul școlar 1970—1971 
sînt cuprinse 600 de titluri de 
manuale. Dintre acestea 100 au 
plecat deja de sub tipar. Sînt 
103 titluri de manuale noi, 
revizuite, iar restul

— Vorbind de 
poate că trebuie 
primul rind cele 
sqi a X-a a școlii 
în anul școlar 
păta certificat

— Desigur, 
clase a X-a a școlii generale 
vor avea la dispoziție numai 
manuale noi, adaptate vîrstei 
și specificului lor psiho-peda- 
gogie ; în sens larg, ele le pot 
coordona și orientarea profe
sională. Dar rqanuale noi nu 
vor fi numai pentru această 
clasă. De pildă, Abecedarul, în 
limba română și în limbile mi
norităților naționale. Continu- 
îndu-se procesul de apariție a 
manualelor noi în conformitate 
cu noua structură a învățămîn- 
tului, mai corect spus, primii 
elevi care au început școala la 
6 ani, fiind la toamnă în clasa 
a IlI-a, s-a editat un nou ma
nual de „Limba română" (care 
este sub tipar), de Geografie — 
pentru fiecare județ (prima 
parte va cuprinde noțiuni ge
nerale de geografie, aceleași 
pentru toți elevii țării, a Il-a 
parte va prezenta județul în 
care se află școala respectivă), 
precum și un manual de „Cu
noștințe despre natură" (colo-

90 
reeditări, 

manuale noi, 
amintite în 

destinate cla- 
generale, care 

1970—1971 va ca
de funcționar.
elevii acestei

rat). Și, tot pentru elevii 
clasa a IlI-a, din cîteva școli 
speciale, anul acesta se editează, 
pentru prima dată, manuale pen
tru studiul limbii spaniole. Pen
tru clasa a V-a, apare un titlu 
nou : „Cunoștințe despre natură 
și om" și un alt manual de Geo
grafie, după noul plan de în
vățămînt și noua programă 
analitică.

In continuarea seriei de edi
tări a unor noi manuale de 
limbi străine, vor apare cărți 
noi de limba franceză, engleză, 
rusă, pentru clasa a Vl-a și 
pentru clasa a Vll-a cu pro
gram special ; de italiană și spa
niolă, pentru caisa a Xll-a a 
școlilor care au în program a- 
ceste liipbi.

Pentru liceele pedagogice se 
va tipări, sub egida editurii 
noastre, un manual, nou, de Li
teratură pentru copii.

— Acestea sînt numai cărți 
noi, vorbeați, la început, și de 
revizuiri. V-ani ruga să numiți 
cîteva dintre acestea.

— Notați : „Aritmetica", pen
tru clasa a IlI-a ; „Literatura ro
mână", „Chimie" — clasa a 
Xl-a, manuale de matematică 
pentru clasele a Xl-a și a XII-a 
umanistică.

— Astă vară, cînd, de aseme
nea, discutam despre manuale, 
ne-ați prezentat o serie de 
cărți și materiale auxiliare. Ce 
noutăți puteți să ne spuneți în 
acest sens ?

— Pentru predarea limbilor 
străine în școli, editura noas
tră, în colaborare cu Casa de 
discuri, scoate anul acesta 19 
titluri de discuri care vor însoți 
manualele, precum și manua
le pentru profesorii care pre
dau limbi străine la clasa a 
Vl-a. Se va edita totodată o se
rie de Caiete de pedagogie con
temporană.

Ne declară tinăra pianistă ILINCA DUMITRESCU

In depozitele Combinatului 
poligrafic „Casa Scînteii", 
manualele școlare așteaptă 

întîlnirea cu elevii

DE CURAJ
Pe cînd se întorcea de la 

școală, elevul Pascovici loan, 
in vîrstă de opt ani, trecind po
dul de peste rîul Șomuzul Mare, 
a căzut în

Neștiind 
l-au luat 
nind insă 
Maxim Ionel, din clasa a șap
tea a liceului nr. 1 din Fălti
ceni, a sărit în apă, fără ezi
tare, salvîndu-l pe băiatul aflat 
în pericol.

Pentru fapta sa curajoasă. 
Maxim Ionel a primit cea mai 
înaltă distincție pionierească — 
insigna și diploma de cutezător. 
Emoționanta manifestare, la 
care au luat parte sute de elevi, 
cadre didactice, părinți, repre
zentanți ai organelor locale, a 
avut loc în saia cinematografu
lui „Doina" din Fălticeni. EI 
este primul pionier din județul 
Suceava căruia i se conferă a- 
ecastă distincție instituită nu de 
mult de Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor.

VÎNZĂTORI
$■ CLMPĂ-

RĂTORI
FAȚA

INI FAJA
După un raid-anchetă între

prins în urmă cu cîteva zile 
de activiști ai comitetului ju
dețean U.T.C. și de reprezen
tanță ai organizațiilor de con
trol în unitățile de comerț și 
cooperație din Galați, tinerii 
din sectorul respectiv au fost 
invitați la o dezbatere cu ti
tlul „Vînzători și cumpărători 
față în față". Unele aspecte 
culese cu prilejul raidului au 
fost „reconstituite" pe scenă 
cu concursul unor tinere talen
te care activează în cadrul 
Studioului elevilor de pe lîngă 
Teatrul de stat din Galați, 
Scheciurile regizate de actorul 
gălățean Dorel Bantaș au ofe
rit, poate pentru unii din sală, 
o oglindă fidelă a propriei lor 
comportări Ia locul de muncă 
în relația cu „cel care are în
totdeauna dreptate", qu clien- 
ții. De altfel, în cursul dezba
terilor, la care au luat parte 
mulți tineri, precum și re
prezentanți al unităților de 
comerț și cooperație din
Galați, veridicitatea aspec
telor reconstituite pe 
nă au fost recunoscute, 
numai veridicitatea, dar 
utilitatea unei asemenea 
țiunl, Inițiată de comitetul 
dețean U.T.C, Dincolo de 
pectul educativ al acțiunii, ar 
trebui subliniată însă și încer
carea de a cristaliza o formă 
nouă pentru astfel de dezba
teri, o formă atractivă, intere
santă, în care un rol important 
ii joacă și elementul artistic.

POSTSCRIPTUM LA

FESTIVALUL DI ESTETICA
Activitatea 
voluntar-

Pentru prima dată va apare, 
zilele acestea, o „Culegere de 
probleme de aritmetică pentru 
clasele I—IV-a“ de Artim Ion 
și Haralambie Constantinescu. 
De asemenea, vor fi în curînd în 
librării „Ortografia în imagini 
și comparații" de Ion Necula, 
„Culegere de texte literare pen
tru analize gramaticale" de Vir
gil Dron etc.

Sub tipar se află și un manual 
de Matematică pentru exame
nul de definitivat al profeso
rilor.

FANUȘ BÂItEȘTEANU

• ALBA. Duminică, 40 de tineri muncitori din ZIatna vor 
face o excursie la Alba Iujia. Tot atîția voi porni din Sebeș 
pe un itinerariu care va avea punct terminus orașul Cluj. Timp 
de 3 zile — 13, 14 și 15 februarie — un grup de 30 de tineri 
din Alba Iulia vor fi oaspeții Poienei Brașov.
• BUZĂU. Printre alte obiective pe care și le-au propus cei 

200 de tineri din Buzău pe agenda excursiei lor de o zi îw 
Capitală se numără și vizionarea spectacolului de teatru „Al pa-

. trulea anotimp".
• BUCUREȘTI. Conform tradiției statornicite, peste 200 de 

tineri din întreprinderile și instit' țiile Capitalei vor petrece, 
cu sprijinul B.T.T.. sfîrșitul acestei săptămîni la pabanele din 
Bucegi — Gîrbova, Diham, Poiana Secuilor, Susai.’ Alți 120 de 
elevi de la liceele nr. 15 și 32 vor face o excursie de o zi la 
Ruse, în . R P. Bulgaria.

• PE 7—8 FEBRUARIE A AVUT LOC, LA BUCUREȘTI, 
instruirea șefilor sectoarelor de turism ale comitetelor județene 
U.T.C., organizată de B.T.T. Instruirea a dezbătut organizarea, 
popularizarea și valorificarea acțiunilor turistice, interne șl ex
terne. ale anului 1970, organizate pe pian central. Totodată au 
fost discutate și îmbunătățite planurile de activitate turistică 
ale comitetelor județene U.T.C., procedîndu-se, în continuare, la 
un schimb de experiență și discuții metodice pe marginea or
ganizării acțiunilor turistice în mediul sătesc ; la sfîrșit de săp- 
tămină și cele specifice elevilor în vacanța de iarnă și primă 
vară!

în încheierea lucrărilor instruirii a luat cuvlntul tovarășul 
IULIU FEJEȘ, membru al Biroului C.C. al U.T.C., președintele 
B.T.T. care, odată cu concluziile desprinse din instruire, a făcui 
o seamă de precizări asupra dezideratelor ce stau în atenția tu
rismului de tineret pentru acest an.

• PESTE CÎTEVA ZILE (duminică, 15 februarie) va pleca la 
Budapesta o delegație a B.T.T., condusă de tovarășul ROMULUS 
BENA, șeful comisiei de turism extern a B.T.T., care va parti
cipa la întîlnirea anuală a oficiilor naționale și birourilor de 
turism din țările socialiste, ca și la sesiunea Consiliului Biroului 
Internațional pentru Turism și Schimburi de Tineret din 
F.M.T.D.

cadrul

Nu-i voi decepționa pe cei 
care mi au condus pașii

după un debut
— La 17 ani ai 

grafia artistică 
Beethoven și Mozart interpretate 
ca solistă a marilor orchestre sim
fonice din țară, ai dat recitaluri 
și ai realizat înregistrări pentru 
radioteleviziune. Cu ce sentimen
te trăiești această performanță 
puțin obișnuită?

— Cu aceeași emoție ca și în 
prima apariție publică intr-un 
concert de școală și cu simță- 
mîntul unei permanente și me
reu sporite răspunderi pentru 
pregătirea mea artistică. Muzica 
cere dăruire totală — iată prin
cipalul învățămînt al celor care 
mi-au condus pașii pe căile ar
tei. U asigur că in această pri
vință nu-i voi decepționa.

— Cînd șî cum ai pornit pe 
calea pregătirii muzicale ?

— La vîrstă de 5 ani am în
ceput să studiez pianul cu pro
fesoara Iolanda Zaharia. Din 
1959 urmez cursurile Liceu
lui de muzică nr. 1 din Bucu
rești, clasa profesoarei Maria 
Șoca, (sînt în prezent elevă în 
clasa a Xl-a). In același timp mă 
perfecționez sub îndrumarea emi
nentei profesoare și pianiste 
Cella Delavrancea.

— Dacă ne amintim bine ai 
reușit să cucerești pînă în pre
zent de două ori premiul I la 
festivalurile republicane ale șco
lilor de artă ?

— Intr-adevăr am avut ferici
rea să mă bucur de aprecierea 
juriului festivalurilor din anii 
1964 și 1969. Mai mult decît atît, 
personalitățile artistice din juriul 
concursurilor, și cele prezente în 
sală cu prilejul concertelor din 
cadrul acestor manifestări mi-au 
oferit prilejul primelor contacte 
cu publicul obișnuit al concerte
lor simfonice și recitalurilor. Mi 
s-a acordat încrederea de a cânta 
în emisiuni de radio și televiziune, 
în audiții, concerte, de a inre-

înscris în bio- 
cOncerte de

promițător

apa rece.
să înoate, valurile 

cu repeziciune. Ve- 
din urmă, pionierul

(Agerpres)

MARIA MINCIU

I
I

„VIBRAȚIE" (Premiul II).

culori luminoase, 
strălucitoare. Acestea au 

caracteristicile coafurilor

„LOTUS" (Premiul special al 
juriului).

patriotică — 
in actualitate

LEBĂDA" Premiul I

Recent, biroul Comitetului 
județean Hunedoara al U.T.C, 
a analizat modul de înfăptuire 
a angajamentelor voluntar-pa- 
triotice luate în 1969. Cu aceas
tă ocazie a fost evidențiat fap
tul că toate angajamentele au 
fost realizate și depășite.

In cadrul ședinței au fost 
dezbătute apoi angajamentele 
organizației județene pentru 
acest an. Valoarea planificată 
a lucrărilor finanțate va fi în 
1970 cu 50 000 lei mai mare de- 
cit anul trecut, iar cea a lu
crărilor nefinanțate se menți
ne la nivelul de 10 milioane 
lei. Tinerilor de pe cuprinsul 
județului 
colecteze 
vechi, să 
gricoi 70 
menajeze , .
hectare, să planteze 70 hectare 
cp puieți în fond forestier și 
comunal, precum și un număr 
de 11 000 pomi fructiferi și 
plopi în aliniamente. Peste 
11 000 de elevi și studenți vor 
lucra • în campaniile agricole. 
La construcția liceului din Pe
troșani, a complexului sportiv 
din Deva și a bazei de agre
ment de la barajul Ciunchiț 
se vor deschide șantiere jude
țene ale tineretului. In vede
rea stimulării întrecerii dintre 
organizații criteriile de parti
cipare sînt mai numeroase, in- 
trodueîndu-se un sistem mai 

. realist și eficient de urmărire 
a stadiului realizării angaja
mentelor.

Ie revine sarcina să 
30 000 tone metale 
redea în circuitul a- 
hectare teren, să a- 

pentru irigații 50

AL. BĂLGRĂDEAN .

M\, ÎN LIBRARII
EDITURA POLITICA

Marx-Engels : „Mici scri
eri economice", lei 13,00

Noul hotel Foto : SORIN DAN

(Urmare din pag. 1)

gistra o serie de lucrări din re
pertoriul clasic și românesc. Ro
luri deosebit de importante în 
încurajarea și susținerea prime
lor mele încercări artistice au 
avut Orchestra Radioteleviziunii, 
condusă de dirijorul Emanuel 
Elenescu (care m-a acompaniat 
în interpretarea concertului în 
La major pentru pian și orche
stră de Mozart) si orchestra „A- 
cademica", dirijată de Alexan
dru Șumski (cu care am cîntat 
Concertul pentru pian și orche
stră nr. 3 în do minor, de Beetho
ven).

— Lansăm și o radiosondă 
spre viitor ?

— Sînt — nu vreau să
nici o clipă — încă elevă. Așa 
că principalele mele planuri de 
viitor sînt legate de continuarea 
cu succes a studiilor. Voi parti
cipa la unele concerte, recitaluri 
și înregistrări, numai dacă ace
stea se vor împleti cu pregătirea 
mea școlară. Visez, bineînțeles... 
Visez că voi reuși să cuceresc 
dreptul de a participa ca repre
zentantă a țării noastre la un 
concurs internațional de pian...

H.LEREA

Așteptat cu mult interes, pri
mul Festival de estetică a coafu
rii moderne desfășurată zilele a- 
cestea în București, intr-un cadru 

, festiv, a fost un adevărat specta
col. Au fost prezentate publicu
lui un număr de 35 de modele 
de coafuri (selectate din 1500) și 
executate pentru toate etapele zi
lei : dimineața, după amiaza și 
seara. La acestea s-a adăugat un 
medalion de coafuri pentru tine
ret, coafuri caracterizate prin vo
lume mici, echilibrate, cu bretoa- 
ne discrete, ușor ondulate. Festi
valul a consemnat victoria păru
lui scurt, a buclelor ușoare, va
poroase, combinate cu ondule su
ple. A demonstrat că grația, ele
ganta și caracterul practic al 
coafurilor trebuie să se armonize
ze cu fizionomia și să fie echili
brate cu silueta. Părtd se poartă 
șcurt sau semilung, ondulat per
manent și vopsit în nuanțe de 
blond, roșcat sau castaniu des
chis. Așadar, 
calde, 
fost 
care au cucerit atît juriul, cît și 
publicul. Au fost acordate diferi
te premii și mențiuni.

In final ne-am adresat artistei 
emerite Carmen Sțănescu, mem-

„MEDALION PENTRU TINE
RET" (Premiul III).

bră în juriu, în legătură cu crite
riile avute în vederea aprecierii 
modelelor.

—• Juriul s-a orientat în funcție 
de originalitatea coafurii, a exe
cuției, de felul cum au fost pre
zentate și cum creatorii au reușit 
să armonizeze coafura cu figura 
respectivă. De aceea a fost prefe
rată o coafură de zi caracterizată 
prin simplitatea liniilor și ușor de 
întreținut — coafura „Lotus". In 
consecință, cred că festivalul — 
o adevărată demonstrație a femi
nității și grației — și-a atins 
scopul: nu numai de a informa 
publicul în legătură cu ultimele 
linii ale modei, ci și de a-l educa 
din punct de vedere estetic, de 
a-i imprima un anumit gust.

EDITURA' TINERETULUI
Nicolae Iorga : „Studii li

terare", Col Lyceum, nr. 
79—80, Iei 12,00.

EDITURA PENTRU 
RATURA

Dimitrie Cantcmir : 
vanul".

Virgil
tece de

A. E.

EITE-

„Di-
lei 26,00.

Carianopol : „Cîn- 
amurg", lei 7,00. 
Baconsky : „Meri

diane", lei 18,00.

EDITURA MINERVA
Montesquieu : „Scrisori

persane-caiete", B.P.T. nr. 
551, lei 5,00
EDITURĂ C.N.E.F.S.

Fritz Rudolph : „Tigrii 
din Himalaia", lei 10 00.

Rahova

I. CHIRIC

nexplicabilă. dată fiind situația 
familială, pare să fie, de fapt, 
gcrnienele dczvoltăriii ulterioa
re a băiatului.

...După cum istoria poate în
cepe — sau poate fi continuată I 
— după părăsirea școlii, cînd 
s-a reîntors la mamă șj la ce
lelalte două surori mai mici, pe 
care- tatăl le părăsise definitiv, 
stabilindu-și domiciliul în co
muna Dorobanțu, județul Ialo
mița.

Ce a găsit Alexandru re- 
intrînd pe poarta casei părin
tești ? In locul tatălui, alți băr
bați o vizitau frecvent pe 
mamă, sub ochii copiilor. 
O lume impură. în care totul 
era posibil, înțelegînd că pen
tru copil ultima stea care poa
te să cadă este încrederea în 
părinți, și că deziluzia cea mai 
mare pe care o poate trăi un 
adolescent este să-și vadă mama 
altfel decît ca pe o femeie cin
stită. Dosarul nu spune nimic 
asupra unor asemenea fapte, 
dar el dă mărturie despre o- 
chiul de apă neagră al familiei, 
care l-a prins ca o bulboană pe 
acest tînăr,, ,

ULTIMUL ACT AL TRAGEDIEI

se casatoreasca cu una 
tre surorile acestuia, în vîrstă 
de 13 ani, cu Natalia, se afla în 
vizită la respectiva familie. 
Mai erau și niște vecini, Ale
xandru a participat și el un 
timp la discuțiile purtate în co
mun. în această stare de ambi
guă moralitate care domnea în 
casa din strada Mărului nr. 21 
lui Marin Sojzaru i s-a trezit 
brusc grija părintească față de 
fetele pe care le-a abandonat 
la 4 și respectiv 6 ani. A înce-

măi, tată ! și a lovit, într-ade- 
văr. E de prisos să spunem că 
Marin Solzaru n-a reacționat în 
nici un fel. Poate îl încerca 
chiar mîndria că fiul lui, de 18 
ani. este capabil să soluționeze 
salutar o dispută pe care el în
suși o provocase. O dată mai 
mult în seara aceea de februa
rie tatăl îți desăvîrșea influ
ența prin cel mai direct exem
plu cu putință.

Ne-am fi așteptat ca mama, 
măcar, să-și dea seama de cele

ferul 
curte, 
două 
sară 1 
deci 
lupta 
băiatul între zidurile închisorii). 
Chiuind de bucurie. Alexandru 
și-a făcut apariția cu cuțitul 
salvator tăindu-și prietenul ți
nut de mamă și soră.

uit

• • • • •

INSTANTANEELE
UNEI PASIUNI

I

reușise să scape din 
Le-a întîlnit însă pe cele 

femei care n-au ezitat să 
la bătaie. (Mama a fost 
aceea care a redeschis 

și care și-a băgat definitiv

Pentru o faptă comisă la 18 ani, 
pragul de maturitate prevăzut 
de legile țării, nu putea și nu 
trebuia iertat. Responsabilita
tea îi revine, în primul rînd Iui, 
care, la o vîrstă recunoscută de 
lege drept a lucidității, a auto- 
cenzurii și a seriozității, a co
mis un asemenea gest.

Și totuși, numai el a fost cri
minalul ? Mama și fiica, cele

O NOAPTE PREGĂTITĂ...

Să ne întoarcem în seara zi
lei de 27 februarie. După mai 
mulți ani de absență, Marin 
Solzaru, tatăl dezertor, se ho
tărăște să facă o vizită celor 
pe care-i uitase.

Un obișnuit al casei, P.S., prie
ten cu Alexandru, care dorea să

put să înjure alungîndu-1 pe 
P.S. și amenințîndu-1 cu topo
rul.

Ce s-a întîmplat atunci cu 
Alexandru ? E greu de spus. 
Șoferul îl tratase totuși cu 
prietenie, pe el ca și pe întrea
ga familie, pe care o ajuta ma
terial, Să fi răbufnit în el re
sentimentele trezite de vizitele 
unor bărbați făcute mamei ? 
Să-1 fi îmboldit într-atît acel 
steag al crimei, care era topo
rul ridicat de către însuși ta
tăl ? A alergat după un cuțit și, 
— nimic inexplicabil, totuși, în- 
tr-o asemenea „lume" !. — a în
ceput să strige i

— Eu cu ăsta tai și douăzeci,

ce se petreceau, să-și liniștească 
bărbatul și să-și împiedice fe
ciorul să facă vreo nesăbuință. 
In paranteză fie spus, Tudora 
Solzaru se afla în fața unei si
tuații, care pe 90 la sută dintre 
femei le sperie și le determină 
să intervină neîntîrziat. Este 
în firea oricărei femei, aproape, 
să încerce șă împiedice un con
flict care anunță să se termine 
tragic, cu atît mai mult cu cît 
soțul și copilul ei sînt implicați 
direct.

Ce făcea în aceste clipe ma
ma ? Se repezise pînă la locu
ința altei fiice, Georgeta Gri- 
gorescu — „s-o aducă și pe ea“.

Intre timp, rănit la umăr șo-

„îl ÎNVEȚI PE ALȚII, 
CEEA CE EȘTI I"

S-a născut criminalul într-o 
zi, e victima unei întîmplări 7 
întreaga realitate a acestei fa
milii arată că, dimpotrivă, ges 
tul celui ce avea să „spele cu
țitul" în viața unui alt om se 
pregătise îndelung printr-o de
cădere generală a mediului în 
care s-a format.

Instanță și-a pronunțat eu- 
vîntul. Alexandru Solzaru a 
fost condamnat la 10 ani în
chisoare, pedeapsă binemeritată.

care facilitaseră comiterea omo
rului prin atacul lor de pe 
stradă, au fost chemate în in
stanță doar ca martore.

(în rechizitoriul procurorului 
se specifică faptul că „activi
tatea celor două ar putea con
stitui o infracțiune distinctă 
prevăzută de art. 180 c.p. pen
tru care însă nu există recla- 
mații". Mama victimei a cerut 
însă inculparea celor două, iar 
instanța a respins din lipsă de 
probe concludente (?!) E și 
aici un mister asupra căruia 
vom reveni).

Tatăl, Marin Solzaru, cel care 
declanșase de fapt conflictul 
n-a apărut nici ca martor. S-a

V-A : ruleaza
20,30)

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

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 î 
rulează la Viitorul (orele 15,30; 
18; 20,30).

PRIETENI FĂRĂ GRAI : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15) .

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

ANCHETATORUL DIN UM
BRĂ ; rulează la Festiva] (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).

DOCTORULUI 
la Rahova (o-

CÎND SE ARATA CUCUVEAUA 
rulează la Patria (orele 9; 
14; 16,30; 19; 21,15) Flamura 
9; 11.30; 15,30; 18: 20,30).

prea -r:r :
RĂZBOI ATÎT DE MARE : 
lează la Central 
13,30; 15,45;

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 ÎNTÎMPLAT CU BABY 
JANE ? ; rulează la Capitol (ore
le 9,45; 12,30).

STĂPÎN 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).

INTR-O SEARA UN TREN : 
rulează 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: 
16; 18,30; 20,45), Feroviar (orele
8,30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21)

PROFESIONIȘTII : rulează la 
Grivita (orele 9,30: 12: 15.30: 18; 
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 VISURILOR: rulează 
Ia 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 Ia Drumul Sării (o- 
rele 15; 17,30; 20), Moșilor (orele
15,30; 18).

LA NORD PRIN NORD VEST: 
rulează Ia 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; 16; 18,15:
20.30), Modern (orele 9,15: 11.30: 
13,45: 16; 18,15; 20,30)

MARȘUL ASUPRA ROMEI: ru
lează la boșilor (ora 20'30).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Popular (orele 15.3.0: 19).

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

VA PLACE BRAHMS?: rulează 
ia Flacăra (orele 15.30:. 18: 20,30).

A FOST CHEMATĂ ȘI CLASA

I
11,30; 

(oi'eie

MIC PENTRU

Tînărul Simon Lajos, laborant I 
la liceul din Ditrău, județul Har- ■ 

.. .7____ 7 - —ghita, a deschis la căminul cul
tural din comună o expoziție I 
personală de fotografii. Cele 86 | 
de instantanee sînt rodul pasiu
nii cu care a reținut pe peliculă 
o tematică variată, din căi 
efectuate în țară. Fiind prima 
expoziție de acest fel în comuna 
Ditrău, ea se bucură de un l 
nemeritat succes. Sectorul cultu
ral al comitetului județean U.T.C. 
va acorda tînărului fotograf ama
tor sprijinul necesar pentru a se 

cu expoziția sa într-un 
pe meleagurile harghi-

peliculă I 
alătoriile |

ina I
hi- I

I
deplasa 
circuit 
tene. I

C. POGACEANU

în comuna 
Ialomița.

I
I

UN 
ru- 

forele 9: 11,15; 
18,15; 20,45). )

ierulwt
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întors 
județul 
poate mîndru de 
tului. Alexandru __„__
fost mina care a lovit, autorul 
de fapt al omorului. Este, re
petăm, singurul vinovat? La 
această întrebare. Tudora Sol
zaru a ridicat din umeri, liniș
tită că a scăpat cu 2 500 lei des
păgubiri de judecată și 1 200 lei 
pe Care urmează să-i plătească 
împreună cu fiul ei, 
mamei victimei.

Dar nu implicarea 
a tatălui în proces 
sează în primul rînd. 
care pedepsesc furtul, 
crima. Ce instanță 
rească ar putea însă 
cum se cuvine vina de a fi fă
cut din propriul tău copil un 
criminal ? Crima nu a avut lor 
în seara zilei de 27 februarie. 
In seara cu pricina s-a consu
mat doar ultimul act și el nu 
este nici neașteptat, nici inex
plicabil.

„Nu-i înveți pe alții ceea ce 
vrei, nu-i înveți ceea ce știi, 
îi înveți ceea ce ești' 
ținea, pe bună

Jaures. Mai ales
„învățătură" de

Dorobanțu, 
liniștit și 

vitejia băia- 
Solzaru a

inculpatul,

mamei sau 
ne intere- 
Există legi 

violul, 
judecăto- 

pedepsi

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

J. 
tă 
la 
în

cînd

— sus- 
dreptate, 

aceas- 
părinte 
cu ani 
așează

Ică 
la 

copil a fost începută 
urmă, exact cînd

valorile morale, 
trebuia să afle ce e 
ce nu, ce e bine să 
și ce nu11 
un preț.

se
Alexandru 
permis și 
săvîrșești

■bs'ie să^îrșit cu nici

I
I
I

Opera Română : TRAVIATA — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
MY FAIR LADY — ora 19,30 ; Tea
trul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia). COANA CHIRI- 
ȚA - ora 19,30; (Sala Studio) : 
AL PATRULEA ANOTIMP — 
ora 19,30; Teatrul de Comedie : 
OPINIA PUBLICA — ora 20; Tea
trul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala Studio); PURICELE ÎN U- 
RECHE — ora 20; Teatrul Mic : 
PRIMARUL LUNII ȘI IUBITA 
SA — ora 20; Teatrul Giulești : 
GEAMANDURA — ora 19,30; Tea
trul ,,C. I. Nottara“ (B-dul Ma- 
gheru): VIJELIE ÎN CRENGILE 
DE SASSAFRAS — ora 19.30; 
(Sala Studio): ENIGMATICA
DOAMNĂ ,,M“ — ora 20; Teatrul 
,,Ion Vasilescu“: FLOAREA DE 
CACTUS - ora 19.30; Teatrul ,,Ion 
Creangă": COCOȘELUL
CULTATOR — ora 16; 
..Țăndărică" (Calea . 1______ _
MIU COB1UL - ora 17: Teatrul 
,.C. Tănase“ (Calea Victoriei) : 
NICUTĂ... LA TĂNASE - ora 
19.30: Circul de Stat: MIRAJUL 
CIRCULUI — ora 19,30.

NEAS-
Teatrul 

Victoriei) :

MIERCURI. 11 FEBRUARIE 1970

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Ex-Terra ’70 — emisiune-concurs 
pentru pionieri și școlari „Să ne 
facem un robot" • 10,30 Soli ai 
artei populare. Ansamblul „Nico- 
lae Bălcescu" din Craiova • 19,00 
Telejurnalul de seară • 19,20 Ac
tualitatea în economie. „Acțiunea 
L“ — Legumicultura • 19,30 Fan
tezie și ritm — emisiune de mu
zică ușoară • 19,50 Reportaj-an- 
chetă : De ce ați fost împotrivă ? 
Emisiune despre inovații și ino
vatori de Alexandru Starck • 20,15 
Anunțuri — Publicitate • 20.20 
Tele-cineraateca ; Filmul artistic 
..Minciuna" cu Bette Davis. Clau
de Rains și Paul Henried ț, 22.10 
Telejurnalul de noapte • 22,20 Sa
lonul literar al televiziunii. Amfi- 
ti’ion : Tiberiu Utan. Literatura 
pentru copii și adolescenți gen 
minor ? • 23,00 închiderea emi
siunii.
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SPRIJINIREA
ORGANIZAȚIEI ELEVILOR

NU SUPLINEȘTE PROPRIA
VIATA DE ORGANIZAȚIE

CE VALOARE AR A VEA

PENTRU PRODUCȚIE
TIMPUL PIERDUT?
J

, ? s.

întrunit de- 
avut iniția-

rii
ș.a.m.d....

pînă 
organizație 

această co-

toate problemele 
tineretul trebuie 

rezolvate în primul

lui didactic din Pitești.
f

ION TRONAC

Tn școlile din municipiul Pi
tești lucrează 152 uteciști, ca 
profesori, învățători, pedagogi, 
dar și bibliotecari, laboranți, 
funcționari, tehnicieni sau mun
citori. împreună, acești tineri 
de diferite profesii constituie o 
singură organizație U.T.C. Exis
tă, fără îndoială. un univers 
problematic specific, propriu a- 
cestei categorii de uteciști, con
figurat de preocupările profe
sionale, cadrul de muncă și de 
viață, unitar și diferențiat 
odată. Care sînt 
lucru, acțiunile 
care îi solicită 
eficace pe tinerii 
ganizației U.T.C. 
didactic din Pitești ? Pentru în-

tot- 
modalitățile de 

organizatorice 
și integrează 
membri ai or- 
a personalului

ceput am notat opinia tovară
șei Elena Mateica, secretară a 
Comitetului municipal Pitești 
al U.T.C. :

— Nu s-a realizat mare lucru 
de către vechiul comitet al aces
tei organizații. O după amiază 
sportivă... Mobilizarea unor ute
ciști în corul tineretului. S-a 
încercat și organizarea unei seri 
distractive, dar la reuniunea 
aceea au venit numai cîțiva. 
Nici actualul comitet n-a ieșit 
din anonimat, n-a reușit 
acum să afirme ca 
la nivelul orașului 
lectivitate.

Comitetul nu s-a 
loc pînă acum, n-a 
tive organizatorice. Nu s-au dis
cutat solicitările de recomandări 
pentru primire în partid, n-au 
fost chemați în fața sa acei ti
neri membri ai corpului didactic 
cu abateri de Ia normele eticii

se face
— preluarea între 
Două motive ne de- 
alegem pentru inves-Lecție practică la locul de producție la Grupul școlar din Tîrgoviște

(Urmare din pag. I)

intra în funcțiune menționăm, în 
primul rînd, darea în exploata
re a primei tranșe de putere de 
la Hidrocentrala Porțile de Fier, 
cele două grupuri de cîte 200 
MW în centrala termoelectrică 
Deva, grupuri de cîte 50 MW la 
centralele Palas-Constanța și 
Govora. Vor continua lucrări 
importante pe șantierele hidro
centralelor Lotru și Someș, ale 
termocentralelor Rovinari, Bră
ila, Brazi. Este prevăzută, de 
asemenea, pentru acest an rea
lizarea și darea în funcțiune a 
unor importante lucrări de re
țele electrice.

Aș vrea să se rețină din aceas
tă prezentare sumară a tablou
lui muncii pe șantierele ener
geticii, dimensiunea amplă a 
programului ce-1 avem de în
deplinit, răspunderea pentru re
alizarea lui întocmai. Eu cred 
că astfel se conturează și răs
punsul la întrebarea dv. Aștep
tăm de la. tineri să se înscrie 
cu o contribuție personală cit> 
mai mare în efortul brigăzilor, 
a loturilor, al șantierelor pentru 
a integra toate obiectivele afla
te în construcție în circuitul 
economic al țării la termenul 
stabilit. Concentrînd către acest 
țel eforturile tuturor factorilor 
în măsură să amelioreze randa
mentul, calitatea muncii con
structorilor, vom găsi cu siguran
ță și mijloacele prin care să a- 
jungem la îndeplinirea lui.

— Aveți în vedere și 
contribuția organizației 

U.T.C. ?
— De bună seamă. E drept, 

vîrsta specifică membrilor 
U.T.C. a rămas pentru noi, cei 
din conducerea ministerului, 
undeva în urmă. Aceasta nu în
seamnă că am omis, că scăpăm 
cîtuși de puțin din vedere pro
blemele tinerilor, că nu urmă
rim nemijlocit acțiunile între
prinse pe linie de organizație 
pentru educarea multilaterală 
— politică, profesională, cetă
țenească — a tineretului. Ținînd 
cont tocmai de puternicul e- 
fect formativ al „școlii șanti
erului1* mi se pare potrivit să 

profesionale. Nimeni nu s-a stră
duit să creeze posibilitatea unor 
întilniri și schimburi de opinii 
pe teme profesionale, ale cultu- 

de specialitate, artistice 
'... Programul de activități 

a rămas în mapa fostei secre
tare. Discuțiile noastre cu secre
tarul organizației U.T.C., Con
stantin Diaconescu, ca și cu o 
parte dintre membrii comitetu
lui U.T.C., au încercat o clari
ficare asupra acestei stări de lu
cruri.

S-a afirmat frecvent că, de 
fapt, activitatea uteciștilor din 
rîndurile organizației persona
lului didactic s-a desfășurat mai 
ales în școli. Investigațiile pe 
filiera afirmării cadrelor didac

deloc pe 
în calitate 

organizației 
și nesolici- 
organizației 
din muni-

tice ca uteciști în viața școlii au 
evidențiat însă cîteva situații ca
racteristice. Acele grupe cu un 
număr restrîns de uteciști, nu-i 
racordează, în pofida a ceea ce 
se susține, aproape 
tineri la viața școlii 
de membri ai 
U.T.C. Nesolicitînd, 
tați de comitetul 
personalului didactic 
cipiu, uteciștii din aceste grupe 
n-au încercat nici calea căută
rilor reciproce, cu grupele din 
alte școli de același profil ca o 
posibilitate la îndemînă pentru 
diferite genuri de activități — 
profesional-științifice, culturale, 
sportive, turistice etc. Grupele 
U.T.C. cu un număr 
de membri și-au 
preocupările — și în 
dar mai ales prin 
practică de zi cu zi

mai mare 
concentrat 
concepție, 
activitatea 

către

recomand organizațiilor U.T.C. 
ca mijloc de educație, populari
zarea în rîndul tinerilor a ace
lor oameni, exemple de dăruire 
profesională, care și-au închi
nat șantierului cei mai frumoși 
ani ai lor, legîndu-și numele de 
importantele obiective economi
ce prezente mai de mult sau 
mai recent pe harta economică 
a țării. Mulți dintre acești oa
meni au învățat meserie la Bi- 
caz, mai tîrziu îi puteam întîl- 
ni la Argeș, astăzi lucrează la 
I.otru sau pe Dunăre, la Porțile 
de Fier. Viața fiecăruia dintre 
ei este o carte care, îmi per
mit să spun, merită să fie citi
tă. Organizația U.T.C. și-ar pu
tea face un merit din a ajuta să 
extragă din asemenea exemple 

CALIFICARE SUPERIOARĂ
sensul idealului lor de muncă, 
să redimensioneze parametrii 
aspirațiilor lor.

Si»t informat că în acest an 
Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist intențio
nează să reia tradiția organiză
rii activității pe șantier iniți
ind și dezvoltînd acțiuni educa
tive multiple atît în raza 
șantierului cît și în timpul pe
trecut de tineri în afara lui. Noi 
sîntem gata să dăm tot spriji
nul acelor eforturi menite să 
dezvolte la tineret spiritul de 
inițiativă, simțul gospodăresc în 
folosirea materialelor pe șanti
ere, atitudinea înaintată față de 
muncă. Avem mulți, foarte 
mulți tineri destoinici pe șanti
ere, dar tot pe sub poarta de 
intrare a șantierului intră con
tinuu și oameni' la primul lor 
contact cu munca organizată, 
nepregătiți pentru a da piept 
cu dificultățile, cu exigențele 
sale. Ei trebuie să ne preocupe 
în primul rînd. 

sprijinirea activității organiza
țiilor U.T.C. ale elevilor. Iată 
ce argument ne aduce Petre 
Ghinete, organizatorul grupei 
U.T.C. de la Grupul școlar teh- 
nic-profesional chimie : „Ca 
obiective principale noi urmă
rim modul în care își îndepli
nesc cadrele didactice tinere în
datoririle în procesul instruc- 
tiv-educativ, atragerea lor la ac
tivități cultural-artistice și spor
tive, participarea la acțiuni de 
muncă voluntar-patriotică; de 
asemenea, fiecare tînăr profesor 
are sarcini concrete pentru rea
lizarea informării politice a ele
vilor". Iar Dumitru Stana, de la 
Liceul „Nicolae Bălcescu" a a- 
dăugat : „Ne-a preocupat în pri

mul rînd cum putem ajuta or
ganizația U.T.C. a elevilor și aș 
putea spune că tinerii profesori 
au fost sfătuitori apropiați pen
tru acțiuni de orientare școlară 
și profesională, pentru discuții 
cu cei rămași în urmă la învă
țătură. Avem o legătură perma
nentă cu membrii comitetului 
pe școală, sîntem prezenți la 
adunări, la activitățile culturale. 
Despre o viață proprie, aparte, 
a grupei U.T.C. cadre didactice 
nu se poate însă vorbi. Aproape 
nu ne cunoaștem între noi, 
n-am discutat împreună, ca 
uteciști, probleme ale muncii și 
vieții noastre de zi cu zi, n-am 
participat la o acțiune a noastră 
—• profesională, culturală, spor
tivă, distractivă. Parcă am fi ui
tat unii de ceilalți. își vede fie
care de clasa, lecțiile și trebu
rile sale, nu sîntem „un nucleu 
de tinerețe" al liceului".

v'jțaroyin*-

— Ce aveți de spus la 
adresa tinerilor în ex
ploatarea instalațiilor din 
sectorul energetic 7

— Avem datoria cu toții de a 
intensifica eforturile în găsirea 
soluțiilor celor mai eficace pen
tru a aplica indicațiile Plenarei 
C.C. al P.C.R. din decembrie 
1969 privind folosirea cu randa
ment maxim a întregului poten
țial industrial de care dispu
nem.

Ce înseamnă la noi exploata
rea în mod superior a instala
țiilor din sectorul energetic ? 
Aceasta presupune, înainte de 
orice, micșorarea numărului de 
întreruperi în furnizarea ener

giei electrice consumatorilor, 
organizarea muncii în așa fel 
încît intervențiile în remedie
rea defectelor să se realizeze 
in cît mai scurt timp. Orice gre
șeală, orice scădere a exigenței 
creează dificultăți atît pentru in
stalațiile energetice propriu-zi- 
se cît și asupra alimentării con
sumatorului. Executarea unei 
manevre greșite într-o stație sau 
centrală electrică poate condu
ce la întreruperea furnizării e- 
nergiei electrice la consumatori, 
ceea ce înseamnă, de fapt, pier
deri pentru economia națională. 
Insist în mod special asupra a- 
cestor particularități a instala
țiilor din întreprinderile minis
terului nostru pentru a scoate 
tn evidență importanța ce tre
buie acordată exploatării aces
tora. O defecțiune pe o linie 
electrică, la un post de trans
formare, la o turbină sau gene
rator pune sub semnul întrebă
rii nu numai realizarea planului 
de producție al întreprinderii

Această îngustare problema
tică, pînă Ia unilateralizare, o- 
mițînd din vedere activitatea, 
rolul în școală al unor uteciști 
cu profesiuni extra-didactice 
(laboranți, muncitori, tehnicieni, 
funcționari), ca și neglijarea ace
lor aspecte esențiale pentru for
mația și perfecționarea profesio
nală a cadrelor didactice — con
tinuarea studiilor, participarea 
la cursuri și cercuri metodice, 
interesul pentru cercetare, pen
tru noutățile din bibliografia de 
specialitate, înscrierea pentru 
examenele de definitivat ori în 
vederea obținerii gradelor di
dactice — au limitat, în fapt, 
sfera de acțiune formativă pe 
care întregul sistem al vieții de 
organizație ar putea să o afir
me, adresîndu-se complex con
științei utecistului.

Pentru că sprijinirea activită
ții organizațiilor U.T.C. ale ele
vilor reprezintă numai parțial 
terenul de lucru de afirmare a 
uteciștilor din rîndurile cadre
lor didactice și, de fapt, numai 
o parte dintre ei (pedagogii și 
profesorii) pot fi efectiv angre
nați pe această cale. Dar cei
lalți ? Care este, în ce constă 
specific, diferențiat, conținutul 
proDriei lor vieți de organiza
ție ?

— Tinerii noștri colegi ar 
trebui să discute mai atent, mai 
des despre calitatea activității 
profesionale, a fiecăruia dintre 
uteciști — arăta tovarășul Ilie 
Ionescu, directorul Grupului 
școlar tehnic-profesional chi
mie. Multe aspecte sînt abor
date, e drept, la consiliile peda
gogice, la dezbaterile metodice, 
dar consider că ar fi foarte im
portant ca si din unghiul orga
nizației U.T.C., în ambianța 
discuțiilor tovărășești, să se tra
teze aceste probleme. Mai mult 
chiar, implicațiile etice — pozi
tive sau negative — ale unor 
comportări se cuvine să consti
tuie obiect de analiză și la în- 
tîlnirile uteciștilor, chiar dacă 
desnre ele se discută în ca
drul conducerii școlii, la aduna
rea organizației de partid, 
avea consecințe educative 
portante.

De altfel, 
care privesc 
discutate și 
rînd cu tinerii, de către tineri. 
Atunci s-ar putea vorbi, cu ade
vărat, de o viață de organizație 
a uteciștilor din grupele și din _ 
organizația U.T.C. a personala- I 

I

energetice ci, implicit și reali; 
zarea planului Ia consumatorii 
alimentați. Și cu toate că uneori 
costul energiei nelivrate pe du
rata întreruperii accidentale 
poate fi redus ca valoare — cî- 
teva mii de Iei de exemplu - 
nerealizările de plan la între
prinderile consumatoare sau 
perturbațiile în procesele tehno
logice ale acestora pot ajunge la 
milioane de lei.

Ținînd seama de faptul că 
sectorul electroenergetic numă
ră mulți tineri, consider că toc
mai organizațiile U.T.C. sînt 
chemate să ne sprijine în ridi
carea calificării tinerilor și în 
dezvoltarea spiritului de disci
plină, de răspundere. Fără în
doială, că în acest sens noi vom 

I

elabora instrucțiuni precise pen
tru delimitarea răspunderilor pe 
unități, la fiecare loc de muncă. 
Unitățile de exploatare au pri
mit sarcina să analizeze temei
nic și să valorifice posibilitățile 
de folosire la maximum a in
stalațiilor de producție, transport 
și distribuție a energiei electri
ce. Dar este necesar să, se acțio
neze, pe linia organizației de 
masă, în spiritul respectării de 
tineri a acestor pîrgnii ale efi
cienței. Tot de nivelul de pregă
tire al lucrătorilor se leagă și 
sarcina deosebit de importantă 
de a reduce consumul specific 
de combustibil pentru produce
rea unui kWh.

— Ați numit cu insis
tență doi factori : califi
care — disciplină. Ne pu
teți vorbi și despre posi
bilitățile pe care le în
trevedeți ca organizațiile 
U.T.C. să vă sprijine în 
acest domeniu 7

___ ne referim la mun
citori, chestiunea mi se pare 
rezolvabilă, în primul rînd, prin-

— Dacă 
citori,
t.r-o susținută preocupare de a;i 
îndruma către formele organi
zate de noi pe linie administra
tivă, cunoașterea instalațiilor, 
pentru însușirea corectă a teh
nologiilor, a programului de 
deservire. Dar, prin firea lucru
rilor asemenea cursuri se_ supun 
unei anumite periodicități, au 
loc din timp ,în timp și nu tot
deauna cu aceiași oameni. Am 
vrea ca tocmai aceste spații să 
fie acoperite cu forme intere
sante, atractive, care să menți
nă permanent contactul cu ce 
este mai nou, să stabilizeze de
prinderile.

Referitor la disciplină se pare 
că nu trebuie căutate noutățile 
în altă parte i cu toții să facem 
eforturi pentru a preveni situ
ațiile nedorîte. Ceea ce îndeam
nă a ne ocupa, a1 urmări,- acti
vitatea fiecărui om, chiar și pe 
cei foarte buni. Trebuie combă
tute cu toată tăria manifestările 
de superficialitate ale unor ti
neri, tendința de a sări peste 
„detalii".

— Ce putem consemna 
pentru tinerii din cerce
tare și proiectare 7

— Cel mai nimerit mi se pare 
să prezentăm elementele care 
ne absorb ■ în mod deosebit. 
Este . vorba de introducerea cu 
prioritate în planul de cercetare 
a unor teme ce reclamă rezol
vări urgente cum sînt, de pildă., 
introducerea de noi tehnologii 
în rețelele și centralele electri
ce, măsurile de combatere a in
cendiilor, a protecției instala
țiilor contra supratensiunilor, 
realizarea în țară a turnurilor 
de răcire de mare capacitate 
etc. Sîntem în curs de a stabili 
măsuri tehnice pentru a reduce 
în 1970 consumul de metal, cu 
15 la sută față de anul trecut. 
Vom adînci studiile tehnico-e- 
conomice astfel ca la noile in
stalații energetice să se realize
ze o reducere a părții de con
strucții și investiții specifice.

Iată, după părerea mea, ce ar 
trebui să se afle pe agenda ti
nerilor care lucrează în dome
niile amintite.

La Combinatul chimic Craiova, în secția de îngrășăminte

PROPUNEM UN CALCUL TINERILOR
DE LA UZINA DE UTILAJ CHIMIC PLOIEȘTI

chinric
I își 

_____  r „ lucru 
Ia ora 15 și 10 minute. Ar 
fi de așteptat deci ca din acel . 
moment să înceapă activitatea 
schimbul II. Dar nu, în întreprin
derea la care ne referim, schim
bul de după amiază este obligat 
prin regulamentul de ordine in
terioară să preia „ștafeta" la ora 
15,00. Atunci — ne-am întrebat — 
cine va face figurație în interva
lul amintit ? Probabil schimbul 
II. Da, dar dacă o va face cele 
480 de minute ce-i sînt afectate 
vor fi incomplet folosite. Cealaltă 
variantă, să treacă și să lucreze 
la ora stabilită, ar dezavantaja 
schimbul de dimineață, acesta la 
rîndul său fiind în situația de a 
renunța la 10 minute din totalul 
celor ce-i aparțin. Pentru că nu 
rezolvăm, oricît încercăm, pro
blema teoretic, intrăm în com
partimentele de fabricație pentru 
a vedea concret cum se face 
predarea 
schimburi.
termină să

uzina de utilaj
Ploiești schimbul 

termină programul de 
Ia ora 15 și I ”

tigație secția uzinaj : 1) în cadrul 
ei lucrează un număr însemnat 
de tineri. 2) aici se produc cele 
mai multe derogări de la nor
mele de disciplină. Ne oprim 
în sectorul strungărie ușoară.

Este ore 14 și 57 de minute 
Nouă din cele douăsprezece ma
șini și-au încetat activitatea : 
muncitorii care le deservesc se 
ocupă de curățirea lor.

— în mod obișnuit — ne 
spune maistrul Gheorghe Cojan
— această operație începe cu 5 
minute înainte de ore 15,00.

Cronometrarea relevă faptul 
că deși timpul fixat pentru înce
perea programului schimbului II 
a trecut, la mașini n-au ajuns de
cît Marcel Neuman, Anton Avram 
și Petre Smedeanu. Restul de 
șase muncitori (trei utilaje vor 
rămîne neocupate pînă la ora 
18,00 cînd vin cei de la cursurile 
de calificare care au azi pregă
tire teoretică) sînt așteptați. 
Pentru că tot n-au ce face — cu
rățenia s-a încheiat — tinerii 
strungari ai schimbului I, cîte 
doi, cîte trei încropesc scurte 
discuții. Apoi pleacă nemaiavînd 
răbdare să stea fără nici o 
treabă. La ora 15,20, în sfîrșit, 
7 din cele 12 mașini încep să 
funcționeze. Alte două, deși în 
stare de funcționare, servesc drept 
decor. Utecistul Ion Dobre și 
Ion Nedelcu, ambii strungari — 
aflăm — ar fi plecați la boxa de 
materiale să-și ia comenzile^, 
Numai că acolo n-au ajuns.
'— Poate întîrzie — își exprimă 

părerea maistrul Dumitru Calo- 
ianu. Dacă nu vor mai veni 
înseamnă că planul a două re
pere din ziua de azi nu va fi 
îndeplinit.

La ora 15,45 cînd părăsim 
sectorul strunguri ușoare cei doi 
încă nu-și semnalaseră apariția. 
De Iâ mașină dispăruse între 
timp și tînărul Anton Avram dus
— după cum ni se spune — să 
ascută un cuțit. (? 1 ?)

Punem punct aici notărilor 
'din secția uzinaj. Secvența pre
zentată este în măsură credem 
să arate că actualul sistem de 
predare-preluare a schimburilor 
la uzina de utilaj chimic din Plo
iești este defectuos. Defectuos 
datorită concepției greșite după 
care a fost fixat. în sprijinul 
afirmației mai aducem încă un 
argument. Deși ceasurile de pon
tai sînt instalate în secții, ponta- 
jul nu se face, cum ar fi normal 
în salopetă ci în haină de oraș, 
excepție făcînd doar comparti
mentul cazangerie. Așa încît cele 
480 de minute își reduc din 
volum și prin timpul necesar t 
parcurgerii drumului pînă la 
vestiar, dezbrăcatului, întoar
cerii la mașini. Minute și minute 
care se scurg printre degete, se 
transformă în ore, în zile, în de
trimentul producției. Dacă aceste 
aspecte ar putea fi temediate 
prin fixarea judicioasă a pro
gramului de lucru, prin efectu
area pontajului în haine de lu
cru — sugestii pe care le adre
săm comitetului de direcție — 
celelalte legate de întîrzierile • de

ZILE PLINE
PENTRU

MECANIZATORI
Departe de cîmp numai apa

rent, activitatea tinerilor me
canizatori de la IMA Tg. Mu
reș este Ia fel de bogată iarna, 
poate chiar mai variată decît 
în celelate anotimpuri. In toa
te secțiile de mecanizare acti
vitatea determinată de pre
gătirea mașinilor și utilajelor 
pentru viitoarele campanii a- 
gricole se îmbină cu dorința 
de îmbogățire a cunoștințelor, 
de ridicare a calificării profe
sionale individuale.

— Desigur că pe prim plan 
se situează repararea la timp, 
de calitate corespunzătoare a 
mașinilor și utilajelor, ne spu
ne tov. ing. loan Matei șeful 
sectorului reparații. Nu ne pu
tem plînge de nimic. Cu multe 
zile înainte de data stabilită 
întreg parcul de mașini și uti
laje al întreprinderii va fi pre
gătit pentru a intra în cîmp.

Anul acesta IMA Tg. Mureș 
a primit un lot de mașini noi, 
destinate executării de lucrări 
în pomicultură și viticultură, 
în scopul ‘aprofundării carac-

făcut 
singu-

absen- 
spune

la servici, absențe nemotivale, 
plimbări fără rost, șuete care încă 
persistă, ar trebui să stea în a- 
tfenția comitetului U.T.C. în ve
derea eliminării lor. Spunem a- 
ceasta, întrucît cele cîteva încer
cări ale comitetului U.T.C., ale 
secretarului său mai bine-zis, sînt 
încă departe de ceea ce ar tre
bui să fie.

— într-una din zilele lunii ia
nuarie, ne informează tovarășul 
Ion Constantin, secretarul comi
tetului U.T.C. pe uzină, dat 
fiind că întîrzierile tinerilor de la 
program sînt evidente, am stat la 
poarta întreprinderii.’ Cei care 
au venit mai tîrziu au fost foto- 
grafiați, am purtat cu ei discuții.

Așadar, o intenție de populari
zare a uteciștilor care se abat de 
la prima îndatorire de salariat — 
prezența la ora stabilită la pro
gram. Cum a fost ea finalizată ? 
Deși au trecut de atunci mai 
bine de două săptămîni fotogra
fiile nu au apărut încă și nici nu 
se știe precis cînd vor apare. Cu 
alte cuvinte un lucru 
doar pe jumătate. Și nu 
rul.

— în scopul urmăririi 
țelor nemotivate — ni se 
— serviciul personal înscrie zil
nic într-un caiet numele tineri
lor care lipsesc nejustificat de la 
servici. Astfel încît, în orice mo
ment. sîntem în posesia datelor 
care să ne permită o intervenție 
eficientă.

Consultînd caietul despre care 
ni se vorbește remarcăm că în 
luna ianuarie în el nu se află 
înregistrat nimic. Nu miră deci, 
că secretarul comitetului U.T.C. 
nu știe cîți tineri au lipsit, cîți 
s-au învoit și care anume. O va 
afla probabil în februarie cînd 
cu prilejul unei adunări generale 
va cita cîteva nume. între timp 
în secții se resimte aportul slab 
al unor tineri cum ar fi : T. Do- 
robanțu, Ion Simescu, Mihai Ni- 
coară — ca să dăm doar cîteva 
exemple de uteciști care au ab
sentat nemotivat în primele două 
decade ale lunii la care ne re
ferim. Pot fi astfel contracarate 
neajunsurile provocate de aceste 
încălcări flagrante de la disci
plină ? Desigur, nu, După cum 
nu vor putea trece în amintire 
plimbările prin secții, șuetele, cîtă 
vreme doar secretarul comitetu
lui U.T.C. atunci cînd este ofi
țer de serviciu mai face de unul 
singur raiduri prin schimburile 
doi și trei. Fără nici o îndoială 
asumarea tuturor responsabili
tăților comitetului U.T.C. de că
tre un singur membru al său nu 
poate duce decît la rezultate in
complete. Antrenarea în activi
tatea organizațiilor U.T.C. a tu
turor membrilor ei, abordarea 
disciplinei ca o problemă com
plexă poate să conducă nemijlo
cit la eliminarea carențelor de 
care vorbeam. Aceste schimbări 
de atitudine față de muncă tre
buie să se producă cît mai cu- 
rînd, sarcinile de producție spo
rite ale întreprinderii reclamîn- 
du-le.

GH. GHIDRIGAN

teristicilor tehnice ale mași
nilor, folosirii raționale și la 
întreaga capacitate, cei 350 de 
mecanizatori vor fi școlarizați 
în serii de 12 zile. în plus la 
începutul campaniei de primă
vară timp de 3—4 zile în fie
care secție, mecanizatorii vor 
primi ultimele instrucțiuni și 
sarcini.

— Acum cîteva zile am pri
mit regulamentul concursului 
„Olimpiada mecanizatorilor", 
intervine în discuție tovarășa 
ing. Rodica Margin, membră a 
comitetului UTC pe întreprin
dere. Trebuie să obținem cel 
puțin rezultatele anului trecut.1 
Sprijinul conducerii întreprin
derii ne-a fost promis.

în jurul orei 10 am ajuns la 
secția de mecanizare Ernei. în 
atelier 3 tractoare erau supuse 
unor ultime verificări. Cîțiva 
tineri mecanizatori se sfătuiau 
cum să recondiționeze o piesă 
pentru a nu aștepta cîteva zile' 
pînă venea una nouă. Numă
răm 12 tineri. Profitînd 
de vremea bună 10 me
canizatori sînt în cîmp la 

i stropitul livezilor, transportul 
gunoiului de grajd și împrăș- 
țierea îngrășămintelor chi
mice. După cum am aflat alți 
3 lucrează în hala de reparații 
a întreprinderii. Mecanizato
rii secției Ernei așteaptă liniș
tiți campania de primăvară. 
Au fost terminate reparațiile 
la pluguri, la semănătorile 
S.P.C. 2 și Ia cultivatoare, 
tăvălugi, grape. Din cele 2jț. 
tractoare supuse diferitel/f 
revizii tehnice ultimele 4rei 
vor părăsi bancul de probe în 
cîteva zile. începerea olim
piadei mecanizatorilor este aș
teptată cu nerăbdare.

— în această perioadă sîn
tem aproape toți mai mult 
timp împreună și deja am în
ceput să ne pregătim, ne decla. 
ră tovarășul Alexandru Varga, 
secretarul organizației UTC. 
Toți băieții vor să participe la 
olimpiadă, discuțiile pe aceas
tă temă prelungindu-se ore în 
șir.

în continuarea raidului 
ne-am oprit Ia secția de me
canizare Sîntana de Mureș. în 
atelier mare aglomerație.

— Atelierul este prea mic. 
Cu greu putem repara o dată 
două tractoare. Afară e frig să 
lucrezi, își exprimă părerea de 
rău tovarășul Laslo Zenicovs- 
chi, inginerul stagiar al 
secției.

La ora actuală din această 
cauză sînt întîrzieri în exe
cutarea reparațiilor la semănă
tori și grape. Se speră ca sfir- 
șitul campaniei de reparații să 
coincidă cu data planificată, 
în afară de mecanizatorii ce 
execută reparații în atelier, 
ceilalți sînt Ia arat, descărcări 
și transporturi. Toți tinerii me
canizatori manifestă aceeași 
dorință, de a se prezenta cît 
mai pregătiți la apropiata o- 
limpiadă.

în contextul general al pre
ocupărilor pe timp de iarnă, 
tinerii mecanizatori au nevoie 
de prezența și sprijinul acti
viștilor comitetului județean . 
U.T.C.

— Munca noastră cu tinerii 
se desfășoară în această peri
oadă în trei direcții, ne spune 
tovarășul loan Florea, activist 
al comitetului județean UTC. 
Facem un studiu referitor la 
integrarea absolvenților de 
școli profesionale în producție, 
în colaborare cu direcția agri
colă și conducerile întreprin
derilor de mecanizare, orga- 
nizînd concursul „Olimpiada 
mecanizatorilor" și „Săptă- 
itiîna mecanizatorilor". Deci, 
pe tinerii mecanizatori iarna 
nu-i obligă la o activitate le
gată numai de îndatoririle 
strict profesionale dimpotrivă, 
aceasta se îmbină armonios cu 
o serie de cursuri și con
cursuri a căror tematică are 
ca scop creșterea eficienței 
muncii depuse de fiecare.

GHICA SASU

Uzina „Semănătoarea" 
București: aspect de ia li
nia de montaj a combineion 
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A DESCOPERI TALENTE
SAU A EDUCA

SENSIBIUTA TEA ELEVIL OR ?
Cred că toate carențele ivite în 

însușirea desenului (mai bine-zis 
a educației artistice) în școli nu 
privesc anumite detalii de orga
nizare, ci în primul rînd viziu
nea de ansamblu în virtutea că
reia se acționează în toate pla
nurile. Este vorba de o viziune 
statică, îmbătrînită, evident ne
corespunzătoare aplicată unui 
domeniu atît de suplu, suscepti
bil nuanțărilor continue, dacă ar 
fi să-l comparăm numai cu cele 
ale științelor exacte.

Dezavuam pe bună dreptate 
astăzi predarea desenului după 
canoane, metodă conform căreia 
datoria instrucției încetează o 
dată cu însușirea lor corectă. în 
ciuda acestui fapt continuăm 
însă, în esență, să subscriem în- 
tr-o măsură mai mare sau mai 
mică acestui principiu. Pentru a 
concepe altfel această activitate 
ar trebui să se întrebe cei care 
dirijează destinele acestui sector 
din învățămînt ce se urmărește 
cu exactitate prin includerea a- 
cestei discipline în programele 
școlilor de cultură generală și a 
liceelor. Urmărim numai să în
vățăm copiii să deseneze ? Și 
dacă urmărim acest lucru, în ce 
scop ? Pentru că, este știut, cei 
mai mulți copii sînt netalentați 
și nu urmărim în mod expres să 
facem din fiecare un artist plas
tic. Se urmărește dezvoltarea și 
educarea unei sensibilități și re
ceptivități față de opera de artă 
pe care orice absolvent al for
melor-de învățămînt citate ar tre
bui s-o posede? Și de aci ar tre
bui să ne întrebăm cum trebuie 
realizat fiecare deziderat în parte. 
Orice discuție trebuie să por
nească deci, de la principii mai 
bine-zis de la clarificarea unor 
principii deoarece toate implica
țiile de amănunt, e drept, ade
sea neașteptat de complicate și a- 
parent iremediabile, nu se dato- 
resc decît acestora în ultimă in
stanță. Exemplele pe care le voi 
oferi nu fac decît să sublimeze 
faptul că toate aspectele converg 
către un singur punct.

Preluînd, de pildă, o clasă 
nouă, m-am văzut pus în fața li
nei situații imposibile. După ce 
am oferit tema, copiii refuzau să 
deseneze deoarece așteptau să le 
desenez eu „prototipul" la tablă 
așa cum făcuseră și alți profe
sori de desen înaintea mea. Am 
renunțat să le ofer acest „proto
tip" în ciuda contrarierii lor,

TINERETUL și CULTURA
Editarea cărții esfe un proces teribil de complicat pe care 

simplul cititor abia il bănuie, fără să-l înțeleagă. Misterele apa
riției unei cărți sînt nenumărate, de la misterul „inspirației" 
autorului pîna la cifrele de lucru înscrise in caseta de sfîrșit. 
Lanțul editorial are foarte multe inele și șerpuiește de-a lun
gul vieții a nenumărați oameni care lucrează avînd ca scop edi
tarea cărții. De aceea, înființarea noilor edituri a provocat com
plexe probleme de organizare, între care tiparul și nîrtia n-au 
fost cele mai simple. Atît reprofilarea vechilor edituri, cît și 
înființarea altora, printre care Editura Uniunii scriitorilor, an 
impus necesitatea găsirii celor mal bune soluții administrative, 
soluții în parte găsite, în parte încă... Sigur, buna funcționare 
a unei edituri depinde în mare măsură de stabilirea unei orga ■ 
nizări administrative cît mai eficiente, Dar nu numai atît. Un 
factor important în procesul de apariție a unei cărți de poezie 
sau de proză este editorul. Or, acesta nu poate fi înființat, cî 
descoperit. Pentru că un autor poate să scrie bine sau prost, 
însă nu el se tipărește. Este tipărit. Și primul care poate tipări 
sau nu o carte este editorul. Acestuia îi revine meritul tipăririi 
unei cărți excepționale, dar și rușinea publicării unei cărți 
proaste. De aceea, după ce citește o carte, lectorul, mulțumit 
sau nu, este îndreptățit să împartă responsabilitatea tiparului 
între autor și editor. Se înțelege, desigur, că un editor nu poate 
(practic este imposibil), să publice numai capodopere, ori numai 
antiromane, antipoezii. Important însă în stabilirea vocației sale 
(pentru că a fi editor înseamnă a avea vocație în acest sens) 
este echilibrul /ori dezechilibrul procentelor de reușită și nereu
șită în tipărire. Schimbarea vechiului sistem editorial reface 
sperăm, și conceptul de editor, ca să știm limpede pe cine să

EDITORUL
lăudăm sau nu, după ce citim cărțile noilor edituri. Credem că, 
urmînd această cale, cititorii pot să-și exprime nemulțumire* 
ori mulțumirea și față de activitatea unui editor, nu numai față 
de talentul ori lipsa de talent a unui autor. în funcție de modul 
în care un editor își va tipări autorii, iar autorii își vor alege 
editorul, va exista o editură, care, întocmai revistelor și zia
relor să-și atragă cititorii permanenți. Avînd aceste certitudini 
și cititorii, nu numai bibliotecile, se vor abona la o anume edi
tură. Dar pentru aceasta vor trebui descoperiți și editorii. Cum 
ar putea fi aceștia ne sugerează poetul Ion Bănuță i „Poate că 
ei trebuie să fie ace) chiag care să permită energiilor crea
toare a se manifesta, a rodi. El trebuie nu numai să tipă
rească lucrările ce s-au scris, oferind scriitorilor debușeu edi
torial, el trebuie să stimuleze scrierea lucrărilor ce urmează 
să fie tipărite și depuse pe mesele librăriilor, îndreptate spre 
sufletul cititorilor... El trebuie să fie un Mecena chibzuit, lipsit 
de capricii, drept, înzestrat în cel mai înalt grad cu simțul răs
punderii sociale... Un editor trebuie să aibă și idei care să-l 
poată înflăcăra pe creator. Un editor trebuie să dea și sugestii 
capabile să concilieze energiile creatoare... El trebuie și să 
poată, (și să știe) să le dea acestora, o dată puse în mișcare, 
liberă cale spre apariții rapide (și uneori neașteptate)...*, fată 
numai cîteva din calitățile care trebuie să aparțină unui editor. 
Există sau îl inventăm 7

l 
pentru că nici un desen corect, 
„stas" pe care ei l-ar fi copiat cu 
aproximativă exactitate și nici u- 
nul „subiectiv", „interpretat", „al 
meu", pe care ei ar fi fost ten
tați să-l transforme în „literă de 
lege" nu ar fi coiespuns scopu
lui propus. Din această cauză, și 
încă din multe altele, nu le reco
mand elevilor manualul pe care, 
tocmai pentru că-1 cunosc prea 
bine, evit chiar eu, să-l folosesc. 
Sînt uimit de anostitatea, de urî
țenia grafică a acestor manuale 
de desen (ele nu pot suporta 
comparația, din acest punct de 
vedere, cu orice alt manual al 
altor discipline, ca să nu mai a- 
mintesc că orice abecedar este 
mai viu și mai atractiv), care 
sînt făcute parcă pentru ca să 
respingă și nu să atragă vizual. 
Temele olerite de manuale sînt 
parcă alese dintre cele mai inex
presive, (o găleată, o greblă) fă
cute anume parcă pentru a fi co
piate mecanic, fărg ca elevii să 
adere afectiv Ia ceea ce sînt în
demnați să realizeze. Cum să nu 
te pună în încurcătură un ma
nual și o programă ca cele de 
clasa a Vl-a unde sînt incluse 
teme de portret, fără ca elevii 
să cunoască elemente de anato
mie artistică, de desen stilizat „în 
planuri", teme de subtile anali
ze chiar pentru studenții insti
tutelor de artă. Cum pot să le 
spun copiilor că Luchian e unul 
dintre cei mai mari coloriști ai 
picturii noastre arătîndu-le "_
trații alb-negru îmbîcsite, sau 
diafilme „ratate", în care 
lucrările sînt albastre ?

Copiii au o imaginație, o pu
tere de invenție, o poezie ieșită 
din comun, pe care o putem uci
de foarte repede prin acest sistem 
care ține de litera cărții. De ce 
să-i interzicem să nu copieze ilus
trate, să nu le deseneze părinții, 
ca la școală să le oferim un alt 
model infailibil, unic ?

M-am ferit să anchilozez acest 
spirit, și mi-a fost foarte greu 
pînă cînd am reușit să-i fac să în
țeleagă că nu apreciez (chiar în 
notație) desenul servil, că fiecare
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„Copiii au o imaginație, o putere de invenție, o poezie ieșită 
din comun" ,

trebuie să deseneze altfel, „ca 
el", că arborele făcut de mine 
nu e mai bun decît al lor, că fie
care își are arborele său, oamenii 
săi. Vreau să mai remarc că pre
darea ar trebui nuanțată de la 
clasă la clasă în funcție de ceea 
ce oferă ea, pentru că un pro
fesor nu e chemat să, educe în 
abstract, ci o anumită masă de 
elevi, o realitate de la care tre
buie să pornească și s-o trans
forme. De aceea nu mă sfiesc să 
afirm că în acest sens profesorul 
de desen trebuie să aibă o liber
tate mai mare, o posibilitate de

OBIECTIVELE
MUNCII CULTURALE
(Urinare din pag. I) 

punctele preconizate pentru pri
mul trimestru al anului < un 
simpozion pe tema Unirii Prin
cipatelor, un concurs în legă
tură cu istoricul uzinei, mai 
multe reuniuni tovărășești la ni
velul secțiilor și un bal dat în 
cinstea fruntașilor pe uzină. 
Dar un simplu sondaj în rîn- 
dul tinerilor de la Uzina de va
goane este suficient să-ți argu
menteze existența încă a 
altor centre de interes, să-ți a- 
ducă în lumină, să dea în vi
leag gînduri de o profunzime 
impresionantă, să releve între
bări care circulă ca niște cu- 
renți distincți, reunindu-se, des- 
părțindu-se, să înalțe semne de 
întrebare, frămîntări pentru 
care tinerii nu au deocamdată 
răspunsuri clare. Eșantionul la 
care am apelat noi — cinci ti
neri : Augustin Druia, Aurel 
Cliciovan, Mircea Pavel, Simioa 
Vălan, Teodor Rășinaru — nu 
este mare în raport cu cei a- 
proape 3 300 cîți lucrează în uzi
nă, însă, chiar așa fiind, el poate 
folosi la descoperirea factorului 
comun pe care comitetul U.T.C. 
continuă să-l ignore.
•

SURSE CĂRORA N-AR TREBUI 
SA LE ÎNTOARCEM SPATELE

în aparență, întrebările de 
tipull „Ce filme preferați ?“, „Ce 
domenii ale științei vă _ intere
sează ?“, „Ce cărți citiți ?“ sau 
„Vă atrage istoria descoperiri
lor geografice ?“ trec drept ba
nale. Răspunsurile ilustrează, 
însă, aspecte inedite. Cunoaște
rea cosmosului și a cuceririlor 
spațiale, momentele esențiale 
ale progreselor din ultimele 
decenii în domeniile fizicii, me
dicinii, biologiei, evoluția vieții 
omului pe pămînt, iată doar cî
teva din direcțiile care polari
zează, în cel mai înalt grad, in
teresul celor cinci tineri de la 
Uzina de vagoane. Ceea ce este 
de reținut aici întrece limitele 
spectaculosului. Pentru că nu 
fascinația subiectelor îi atrage 
pe interlocutorii noștri — ne-au 
și mărturisit-o, pe rînd, — ci 
dorința de a se păstra în actua
litate, de a fi. prin asimilarea 
adevărului din controversele 
care se poartă, oameni care au 
dreptul să afirme punctul de 
vedere autorizat asupra lumii 
contemporane. A nu fi la curent 
înseamnă a nu aparțină seme
nilor tăi. Iată o eroare străină 
de intențiile acestor tineri.

— Cum vă informați ? — am 
întrebat.

— Citind cărțile care apar (A. 
Druia, A. Cliciovan), presa și 
revistele (S. Vălan), literatura 
tehnică și publicațiile 
alitate (T. Rășinaru), 
emisiunile consacrate 
viziunii (M. Pavel).

Și, ca un laitmotiv, 
în răspunsul fiecăruia filmul, 
indiferent de gen, dar cu pro
blematică reală, inspirat din is
toria popoarelor sau din con
flictele sociale actuale, „de pe 
urma căruia te poți alege cu ce
va", „înveți ceva văzîndu-l“, 
râȘU ie ajuta șa fajglegi mai 

de speci- 
urmărind 
ale tele-

revenea
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a se adapta situațiilor concrete 
mai mare.

De foarte multe ori corelez 
temele programei (la desen deco
rativ) cu elemente concrete care 
i-ar putea interesa. De pildă, a- 
plicarea acestui gen de desen la 
realizarea unui mozaic sau vitra
liu sau cum și-ar aranja camera, 
cum ar realiza o draperie fru
moasă, ce ornamente și-ar alege 
pentru țesăturile de îmbrăcămin
te etc. Eu aș cere profesorului să 
fie și o prezență activă în via
ța culturală. Un profesor de de
sen, dublat de un artist, nu pre
zintă numai „avantaje" de pres- 

bine viața șl oamenii". Firește, 
există astăzi la dispoziția fie
căruia o rețea largă de informa
re. un întreg sistem bine pus 
la punct, care oferă posibilita
tea opțiunii, menit să slujească 
nevoilor de cultură ale tuturor, 
tineri și virstnici, de mai bine 
de două decenii ridicarea per
manentă a nivelului de cultură 
al maselor cunoaște în România 
rațiunea unei consecvente poli
tici de stat. Dar intensificarea, 
de la an la an, a mijloacelor 
prin care se înfăptuiește aceas
tă politică reprezintă cea mai 
sigură dovadă a necesităților 
mereu sporite în domeniul mun
cii culturale, cel mai convingă
tor argument că fiecare din fac
torii angrenați trebuie să-și a- 
ducă partea de contribuție, tre
buie să aprofundeze ceea ce, 
prin forța împrejurărilor, nu 
poate fi dus la capăt de unul 
singur.

— Mi-e greu să-mi dau răs
punsuri la toate, recunoștea sin- 

, cer Mircea Pavel. Deseori, nu 
reușesc să-mi creez o imagine 
limpede în legătură cu ceea ce 
mă interesează, în legătură cu 
ceea ce aflu de ici, de colo.

Aceeași îndoială stăruia și la 
ceilalți. Și, atunci, am întrebat I

CUI CEREȚI AJUTORUL 
CÎND ATI VREA SĂ AFLATI 
MAI MULT DECÎT STITI ?

Ne-am așteptat, în momentul 
acela, ca pe rînd cei cărora ne 
dresasem, să nu uite că rezol
varea dificultăților lor de înțe
legere intră în competența or
ganizației U.T.C. din care fao 
parte, că tocmai în așa ceva tre
buie să conste preocupările 
comisiei culturale ale comitetului 
coordonator U.T.C. Augustin 
Druia nu izbutește, spre exem
plu.* să-și explice coresponden
țele dțntre epoca istorică și e- 
voluția gustului estetic, a diver
selor preferințe ,așa cum se vă
desc ele în viața de fiecare zi. 
Aurel Cliciovan ar fi vrut să de
monteze mecanismul psihologiei 
umane în condițiile în care unii 
acceptă, iar alții refuză o operă 
de artă sau un spectacol. Mir
cea Pavel își dorea amănunte 
în legătură cu perfecționarea 
ansamblului social, privită prin 
prisma dezvoltării învățămîntu- 
lui. Simion Vălan așteaptă a- 
mănunte care să-i deslușească 
de ce mijloacele de producție 
devansează în mișcarea lor pro
gresivă, conștiința. Nu sînt ei 
singurii care ar dori să se edi
fice ci, așa cum ne-au mărturi
sit-o, doar purtătorii de cuvînt 
ai multor altor tovarăși de 
muncă, de organizație. Dar nici 
unul n-a apelat la ajutorul or
ganizației. Primul se consultă 
cu soția, cu toate că din discu
țiile lor nu s-a ivit pînă acum 
concluzia mulțumitoare, al doi
lea și al patrulea preferă co
locviile în contradictoriu cu pri
etenii, iar ceilalți doi nu se a- 
dresează nimănui, meditează 
singuri.

Dacă acceptăm replica Iniți
ală „tinerii sînt aceiași pretu
tindeni" — și o acceptăm, gtunci 
Înseamnă gel «} gir.desa profund, 

tigiu pentru școală, ci în primul 
rînd avantaje concrete pentru în
vățămînt, el fiind inevitabil in
format cu tot ceea ce propune 
cîmpul contemporan al culturii. 
Problema nu Se pune special 
pentru profesorii de desen, ci în 
general pentru toate cadrele di
dactice care ar trebui să întru
chipeze un factor actio de cultu
ră și acest fapt cred eu este un 
subiect care-și așteaptă dezbate
rea amplă în presă. Sînt profe
sori de română care au rămas cu 
înțelegerea la Bolintineanu și A- 
lecsandri, dar care predau lite
ratura contemporană fără s-o cu
noască, fără s-o înțeleagă. Ce 
profesor de desen poate fi ace
la care afirmă că Țuculescu a 
făcut niște „drăcovenii", care nu 
cunosc, condamnînd aprioric, în 
bloc, și fără argumente creația 
contemporană. Ar trebui să spun 
că avem nevoie de albume de 
artă în bibliotecile școlare, dia
pozitive și diafilme de calitate, 
manuale mai bune, un număr de 
ore mai mare afectat istoriei arte
lor fără de care efortul de a în
țelege arta nu este decît un si
mulacru, spații pentru cercurile 
plastice din școli, unde se pot 
desăvîrși anumite aptitudini și 
lucra cu elevii cei mai dotați, 
dar toate acestea n-ar îndrepta 
automat o stare de lucruri care 
ține evident de o mentalitate. 
De o mentalitate potrivit căreia 
cel care intră la clasă cu trei 
ulcele sub braț, punînd toată ora 
elevii să „se joace cu culorile" 
făptuiește un lucru insignifiant, 
în orice caz de mai mică impor
tanță decît cel care intră în clasă 
însoțit de un glob pămînesc, de o 
planșă anatomică, sau de instru
mente de măsură matematice.

Am răspuns anchetei „Scînteii 
tineretului" nu în speranța că 
vom avea material didactic co
respunzător, ci că este posibilă o 
discuție și o reexaminare globală 
de către forurile competente a 
acestei activități. Dacă această 
reexaminare nu prinde chip, nu 
este posibilă, mă tem că anche
ta sub raportul utilității este ra
tată. Mai știu că față de com
plexitatea acestor lucruri un sin
gur om nu poate oferi soluțiile și 
că acestea nu se pot desăvîrși 
decît în timp, printr-un efort con
jugat, consecvent, dar că fără o 
atitudine clară de principiu totul 
este zadarnic. E ca și cînd ar 
trebui să umplem un bazin 
apă spart cu o linguriță !

de

TOMA ROATA 
pictor 
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că nu sînt și nu vor să fie stră
ini de ideile mari ale acestui 
veac, de ceea ce a dus la saltu
rile enorme ale omenirii în ul
timele decenii. înseamnă că ino
centa postură de martori la ceea 
ce se întîmplă nu-i mulțumește, 
că noțiunea de participant activ 
la prefacerile lumii contempo
rane le poate fi aplicată fără 
tăgadă. Dacă nimic nu-i poate 
deosebi pe tinerii din cele mai 
diverse colțuri ale țării, și nu-i 
poate deosebi, atunci cei cinci 
interlocutori ai noștri nu sînt 
numai reprezentanții cîtorva mii 
de tineri de la Uzina de vagoa
ne din Arad, ci reprezentanții 
generației noastre care își pune 
întrebări profunde despre viață, 
despre om, și așteaptă răspun
suri la fel de profunde. Au cu 
prisosință acest drept. Cu reu
niuni tovărășești oricît de multe, 
cu programe de activități uni
lateral întocmite, și nu de ieri, 
de azi, ci de mai multă vreme, 
nu poate fi satisfăcută nevoia 
lor reală de cultură de vreme 
ce dansul nu reprezintă unica 
dorință a tinerilor în întîmpina- 
rea căreia trebuie să vină orga
nizația. în asemenea condiții, 
nici nu e de mirare că tinerii 
ajung la concluzia nefirească a 
șubredului acord dintre frămîn- 
tările lor intelectuale și intere
sul nemărturisit de fapte al co
misiilor culturale pentru a le 
face față. Restabilirea echilibru
lui nu mai este astăzi o chesti
une de principiu, ci una de acți
une amplă, riguroasă, la nivelul 
fiecărei organizații deficitare, 
care să redescopere obiectivele 
muncii culturale ale comisiilor 
specializate din cadrul comite
telor U.T.C. nu alături de tineri 
ci în însăși ființa lor.

(Urmare 'din pag. I)

plinarea profesională a elevului, 
la jalonarea unor constante esen
țiale ale muncitorului de mai tir- 
ziu, antrenat în procesul de pro
ducție mecanizat".

Vn alt semn al originalității: 
„inovatorii de cerc". Sînt elevi 
ale căror aptitudini găsesc aici un 
domeniu de manifestare extrem 
de favorabil, pe care procesul de 
învățămînt nu-l poate, practic, o- 
feri. Constantin Pîrvu, de pildă, 
a proiectat „în numai două săp
tămâni" (n.n. precizarea sa) un 
original mecanism de găurit, care 
perforează simultan cu mai mul
te burghie: un aparat cu șase 
burghie ce va lucra deci de șase 
ori mai repede decît unul clasic. 
Mihai Ioan a realizat o nouă va
riantă de mașină de alezat... Cer
cul școlar tehnic — rampă de 
lansare a inovatorilor de mai tîr- 
ziu ? De ce nu I Se spune doar 
că realizarea, succesul, nu sînt 
legate atît de vîrstă, cît de posi
bilitatea de a exersa cu proprii
le tale mîini, de a gîndi, a avea 
„norocul" să te izbești de greu
tăți, a visa cu temei...

S.rfn intermediul cercului, elevii

r 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

CARNET TEATRAL

PERICOLELE '
FARSEI GRATUITE ) |
Există’ în Mandragora un 

imens .protest în fața în
corsetării logicii naturale 
în tiparele falsei morale. 
Exuberanța revitalizării re
lațiilor omenești transpare 
din tabloul sordid de mo
ravuri pictat de Machia
velli cu tonurile violente 
ale sarcasmului. Astăzi un 
spectacol cu Mandragora, 
conform tradiției, pierz'în- 
du-și corespondențele cu 
viața evidentă, ar însem
na reprezentarea unei sa
tire de moravuri, o come
die oarecare cu tipuri iden
tificabile în multe altele, 
nestimulînd interesul si 
mai ales rîsul publicului.

Dinu Cernescu sesizînd 
în „Mandragora" abunden
ța detaliilor comice, s-a de
părtat de jocul tradițional, 
înțelegînd necesitatea de
tașării comice a concepției 
regizorale moderne, și pu- 
nind astfel premizele unei 
originale modalități de 
transfigurare scenică. Uni
versul Mandragorei e trans
format în univers de farsă, 
tonul sarcastic e părăsit în 
favoarea colorației gro
tești, caracterele devin mo
tive ale dezvoltării grotes
cului. Marea popularitate a 
farsei justifică, în bună mă
sură, o astfel de opțiune, 
mai ales că textul furnizea
ză materialul de construc
ție al farsei : caracterul pi
cant al replicii și al intri
gii, suculenta comicului de 
situații, dinamismul acțiu
nii. Numai că personajele 
Mandragorei — psihologii 
complexe în nuanțe — par 
mai curînd apropiate de 
lumea unui Boccacio, decît 
de reprezentările caricatu
rale lipsite de valențe por
tretistice, proprii farsei. Re- 
ducînd caracterele lui Ma
chiavelli la schematice ti
puri — marionete, la fi
guri comice angajate doar 
în producerea efectelor 
ilare — întreo cît mai 
mare cantitate —, Dinu 
Cernescu nu reușește să im
plice montării elogiul natu
ralului existent în substra
tul comediei. Utilizind ori
ce mijloc, chiar și pe acela 
ce ar părea licențios. Ma
chiavelli subliniază forța 
nefastă a urîtului într-o 
lume amorală pînă la limi
tele absurdului, și nu risi
pește gratuit elemente de 
pitoresc. Aglomerînd exce-

*) „Mandragora" Ia Tea- 
trul de Comedie. ‘

I INCONSECVENȚA 
PARODIEI •)

I
%

I
I
I
I
I

I
I
I
I

In prima sa confruntare cu 
publicul Marina Emandi la
nul IV — regie teatru clasa 
profesor Radu Penciulescu) își 
propune prospectarea unor tă- 
rîmuri noi ale expresivității, 
experimentând formula paro
diei pe canavaua unui text 
semnat de Vasile Alecsandri 
Nu ne propunem să discutăm 
aici riscul unei atari transpu
neri scenice în fața celor ce 
s-ar indigna în numele unui 
dramaturg consacrat, întrucît 
parodia nu este un mijloc 
contestabil în configurarea u- 
nui spectacol. Se cunosc, de 
altfel, multe alte parodii ale 
unor texte mai proeminente, 
și nu revolta în fața împietă- 
rii a fost criteriul apreciativ.

Schema unor personaje și 
situații, în primul rînd ab
surde, a permis regizoarei să

•) „Piatra în casă" la 
.Studioul Institutului de 
Teatru.

iau cunoștință direct, cu cîteva 
ceasuri mai devreme, de între
gul proces de elaborare al unor 
produse din industria construcții
lor de mașini. De pildă, prin ma
cheta „schimbătorului de căldu
ră" : în cadrul primului cerc a

piim omE ■
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mintit, se realizează concepția, 
proiectarea sa la dimensiuni re
duse, se „prescrie" tehnologia de 
fabricație, apoi, specialiștii celui 
de al doilea cerc realizează efec
tiv agregatul-machetă, care func
ționează exact ca omologul său 
din uzină.

Despre o altă semnificație a 
machetelor îmi vorbește ing. Ion 

siv exprimări grotești, regi
zorul este evident tentat să 
sublinieze pitorescul poan
tei, și din această cauză pi
torescul devine vulgar. O 
permanentă goană după e- 
fectul comic — al cărui 
simț Dinu Cernescu l-a do
vedit în multe cazuri — îl 
conduce acum spre îngro- 
șarea exagerată a picante
riei verbale sau de situație, 
la construirea gag-ului fără 
motivare și scop, în ultimă 
instanță, gratuit. Actorii, a- 
trași de resursele gag-ului 
în sine, îl transpun de mul
te ori mecanic, speculînd 
„cîrligele" facile. Verva an
trenantă a debuturilor și 
finalurilor de acte e dimi
nuată în momentul întreru
perii acompaniamentului 
muzical, se topește într-o 
monotonie punctată uneori 
cu stridențe și provocată 
de absența aproape totală, 
a unor veritabile scene de 
comedie. Ritmul alert al 
unei inspirate partituri mu
zicale venit să susțină vioi
ciunea întregii desfășurări 
scenice își manifestă doar 
iritenția, și nefiind impli
cat în acțiune, rămîne un 
adaus indiferent (mtizica 
Ștefan Zorzor in interpre
tarea formației Petre Mag
din). Cadrul plastic intere

Ștefan Tapalagă și Mircea Albulescu într-o scenă din 
„Mandragora" A

Foto : AGERPRES

instaureze convenția scenică 
și pornind de la ea, să utili
zeze parodia cu inifinitele-i 
nuanțe — de la ironie, la vi
ziune umoristică și grotesc —, 
în provocarea situației și în 
conturul personajelor. Rezul
tatul, un amalgam de secven
țe, de un comic deseori ire
zistibil, dar care rămîn pînă 
la urmă secvențe în sine. De
sigur, gama de expresii pro
prii parodiei este extrem de 
variată. Ce-i reproșăm însă 
regizoarei sînt momentele de 
necredință față de ideea pro
pusă de ea însăși — viziunea 
parodică a Pietrei în casă — 
încercările „de a parodia pa
rodia". Indicii unei concepții 
unitare lipsind, unitatea mon
tării e fărâmițată în divertis
mente agreabile, și nu în toa
te respiră esența parodiei.

Curajul de a „sparge tipa
rele", căutînd formulări sceni
ce inedite, precizia conturării 
caracterelor într-un limbaj

Macrea, conducătorul cercului : 
„Machetele realizate, pe Ungă 
faptul că contribuie la preciza
rea și lărgirea orientării profesio
nale, dau posibilitatea elevilor să 
intre în contact cu exigențele 
marii industrii, în care vor lucra.

Apoi, machetele constituie, pen
tru _ restul elevilor, un material 
didactic însemnat. Cum anume P 
Un exemplu doar: membrii cer
cului vor realiza serii de cîte 
cincizeci de exemplare din dife
rite agregate industriale, pe care 
doresc să le distribuie școlilor- 
colege din toată țara".

„,0 sală a cercului, Gheorghe 

sant conceput în funcționa
litatea sa (oferind multiple 
și expresive spații de joc) 
contrazice prin atmosfera 
degajată, o atmosferă gre
oaie și apăsătoare în același 
timp. în schimb, limbajul 
costumelor se dovedește 
inspirat, caracteristic ex
primării grotești (scenogra
fia Ion Popescu Udriște). în 
tonalitatea interpretărilor 
actoricești se răsfrîng ine
vitabil slăbiciunile concep
ției regizorale îndeosebi 
lipsa unității stilistice. A- 
preciind ca deosebită plă
cerea cu care un colectiv 
de primă mină se angajea
ză în joc ne rămîne să a- 
mintim excelenta utilizare 
a gamei grotești de către 
Mircea Albulescu — un in
sinuant și viclean Ligurio, 
compoziția presărată cu 
subtilități comice a lui 
Cornel Vulpe, expresivita
tea lui Aurel Giurumia — 
Messer Nicia’, un munte de 
prostie trufașă, amuzanta 
apariție a Stelei Popescu, 
corectitudinea cuplului Ște
fan Tapalagă — Dumitru 
Rucăreanu, primul prea in
sistent în caricatură, al doi
lea realizator al unor mo
mente exploziv comice.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
1
1
I
I 
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scenic complex ce sesizează 
multiplele valențe ale expre
siei corporale, vocale și muzi
cale — sînt calități ce trebuie 
subliniate și motive pentru 
care considerăm debutul Ma
rinei Emandi interesant. Spec
tacolul beneficiază de dăruite 
talente actoricești, de factură 
comică precum: Adriana Po- 
povici — o excelentă Mar- 
ghiolița, mironosiță Cu surî- 
surl galeșe și priviri tîmpe, 
Constantin Măru, expresiv, în 
travesti, Adriana Piteșteanu — 
într-o compoziție nervos rit
mată, Alexandru Tocilescu — 
realizind o caricatură reușită 
a junelui prim și Cornel Ma- 
nolescu, ridiculizînd subtil 
morga bătrînului Pîlciu. Im
plicată în desfășurarea acțiu
nii, contribuția muzicii (Eu
gen Filipescu) colorează viu 
galopul antrenant în care e 
ritmat spectacolul.

I
I
I
I
I
I
I

LILIANA MOLDOVAN I
Badea și Vasile Bocneanu, elevi 
in anul II, stăpînesc deja secrete
le strungului cu program. Nu au 
mai mult de 16 ani, sînt, ca și 
cblegii lor, pasionați de noutatea 
meseriei. Profesorul Ion Cuteanu, 
observă că unii tineri, care nu 
prea aveau „chemare" pentru 
mecanică, au ajuns, într-un in
terval record — tot avînd sub 
privire activitatea colegilor din 
cerc — să-și schimbe părerile, să 
devină adevărați promotori ai 
cercului. Mă gîndesc la faptul că 
acești elevi, atunci cînd vot fi 
repartizați în uzine, cînd munca 
lor va trebui să producă nemij
locit, vor avea deja experiență, 
vor beneficia de un plus de cu
noștințe.

In cazul școlilor tehnice profe
sionale asemenea cercuri pot con
stitui o importantă punte de le
gătură între învățămînt și întîiul 
loc de muncă, între școală și 
producție. In cazul cercului teh
nic sibian, este clar că are toa
te șansele să devină o sursă de 
deprinderi, nu numai tehnice, ci 
și morale, iar rodul său „mache
tele", un simbolic instrument de 
competitivitate școlară, de inițiati
vă angajată.
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Întîlnirea reprezentanților
GRUPURILOR PARLAMENTARE 
DIN UNELE ȚĂRI SOCIALISTE

în zilele de 9 și 10 februarie 
a.c. a avut loc, la Palatul Marii 
Adunări Naționale, întîlnirea re
prezentanților grupurilor parla
mentare din Republica Populară 
Bulgaria, Republica Socialistă 
Cehoslovacă, Republica Populară 
Democrată Coreeană, ~ 
Democrată Germană, 
Populară Mongolă.
Populară Polonă, Republica So

Republica
Republica
Republica

cialistă România, Republica 
Populară Ungară și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste.

Participanții la întîlnire s-au 
informat cu privire la activitatea 
grupurilor parlamentare din ță
rile respective și au făcut un 
schimb de păreri asupra unor 
probleme care prezintă interes 
reciproc.

(Agerpres)

MANIFESTĂRI
ANIVERSĂRII LIII m

au obținut un nou

în turneul

sud-american

fotbaliștii români

ROMANIA
PERU: 1-1

s-a 
de 

Sco-

DE ARGINT"
LINIE DREAPTĂ"„ÎN

rezultat remarcabil

țiilor a constituit-o elevul Radu 
Drogoreanu, în vîrstă de numai 
8 ani, care pentru curajul său 
de a se întrece cu „cei mari" 
a primit un premiu special. 
In competițiile rezervate elevi
lor cele mai bune rezultate 
le-au obținut sportivii Liceului 
din Pucioasa. Tovarășul profe
sor Florin Avramescu de la 
acest liceu ne mărturisește cu 
modestie că aceste rezultate au 
fost obținute datorită faptului 
că în școala lor se acordă o 
mare atenție sporturilor de iar
nă. Elevii care au obținut aces
te rezultate s-au antrenat in
tens în afara orelor de educa
ție fizică, au făcut pregătire 
generală în sala de sport și 
în jurul orașului. Cele mai bune 
rezultate la întrecerile de schi 
din cadrul „Cupei tineretului

Un subiect actual 
și preferat:

DIALOGURILE REDACȚIEI

Cu prilejul apropiatei sărbă
tori a centenarului nașterii lui 
Vladimir Ilici Lenin, marți seara 
a avut loc, la Casa prieteniei ro- 
mâno-sovietice din Capitală, un 
simpozion. Despre „Conceptul 
leninist al raportului general-par
ticular în făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
România" au vorbit prof. dr. do- 
cent Pavel Apostol, prof. dr. ing. 
Nieolae Racoveanu și Mihai Ca
pătă, director în Comitetul de 
Stat al Planificării.

Manifestarea s-a încheiat cu un 
program de filme dedicate vieții 
și activității lui Lenin.

★
O seară literară închinată ma

relui gînditor revoluționar și con
ducător al primului stat socialist 
din lume, Vladimir Ilici Lenin, a

avut loc marți în sala Dalles, suh 
auspiciile Universității populare 
București.

in prezența unui numeros pu
blic, artistul poporului Costache 
Antonia a citit două povestiri 
despre Lenin, iar actorul Dumi
tru Furdui a recitat poemul „Via- 
dimir Ilici Lenin" de Maiakovski.

In continuare, Carmen Stănes
cu, artistă emerită, Emil Liptac, 
Traian Stănescu și Armand Stam- 
buliu. actori de la Teatrul Națio
nal din Capitală, au interpretat 
fragmente din piesele „Omul cu 
arma" și „A treia, patetica" de 
N.. Pogodin.

Seara s-a încheiat prin prezen
tarea filmului „Lenin în Polo
nia".

(Agerpres)

Marți, 10 februarie, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, a primit în audiență pe 
Miraslov Sulek, în legătură cu a- 
propiata prezentare a scrisorilor 
sale de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
Cehoslovace în Republica Socia
listă România.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a adresat mi
nistrului de externe al Republicii 
Niger, Cournio Barcourgne, o te
legramă de felicitare cu prilejul 
numirii sale în această funcție.

In răspunsul său, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Niger a transmis mulțumiri pen
tru mesajul primit.

. Peste 35 000 de spectatori 
au urmărit la Lima meciul 
amical de fotbal dintre echi
pa statului Peru și repre
zentativa României, care se 
pregătesc pentru turneul 
final al campionatului mon
dial din Mexic. Jocul 
incheiat cu rezultatul 
egalitate : 1—1 (1—fl). 
rul a fost deschis de fotba
liștii români, în minutul 27, 
prin aripa stingă Lucescu, 
care a șutat precis după ce 
la driblat pe Chumpitaz. In 
continuare, au dominat fot
baliștii peruvieni. Echipa 
română s-a apărat de multe 
ori supranumeric, reușind 
să mențină rezultatul. To
tuși. în minutul 55. în urma 
unei combinații Leon-Cru- 
zado-Sotil, acesta din urmă 
a centrat și Cvbillas a intrat 
în posesia balonului, adu- 
cînd egalitatea. Arbitrul Pe
ruvian Cesar Oros a condus 
următoarele formații :

Peru : Sartor, Campos, 
Gonzales, Chumpitaz, /Sali
nas, Castaneda (Soții), 
Cruzado, Bayion (Zegarra), 
Leon, Cubillas, Gallardo.

România : Răducanu, Săt- 
niăreanu, (Lupescu), Hălmă- 
geanu, Dinu, Mocanu, Dumi
tru. Nunweiller. Neagu, 
Dcbrin, Dumitrache, Lu
cescu (Domide).

Echipa României a plecat 
spre Brazilia. Fotbaliștii ro
mâni vor participa, cu în
cepere de la 14 februarie, 
la Rio de Janeiro la un tur
neu internațional, alături 
de formațiile Flamengo, 
Vasco da Gama și Indepen- 
diente Buenos Aires.

SANIUTA

ALȚI CANDIDAȚI
TROFEULA

NEAMȚ : Pe pîrtia <
lungime de 900 m, 120

Cozla, cu 
..... ....................... i de elevi 
din°5 500 cîți au participat la 
etapa I, de masă, s-au prezen
tat spre a-și desemna campio
nii județeni, care, în același 
timp vor fi „trimișii speciali" 
ai județului Neamț la finala pe 
țară. Este vorba de Maria 
Răi lean u (Liceul agricol Trifești) 
și campionul de anul trecut Io- 
niță Emil (Școala profesională 
de mecanică Roman). La aceste 
întreceri cel mai bine s-au pre
zentat elevii Liceului din co
muna Borca.

ARGEȘ : Din 
lui Argeș vor 
la finala de la

MER I Dl AN • MERIDIAN

partea jtidețu- 
purta „ștafeta" 

__ — Poiana Brașov, 
elevii Gabriela Vasilescu (Școa
la profesională M.I.U. Pitești) și 
Mielu Fețeanu (Liceul din co
muna Corbeni) care și-a cîști
gat acest drept la disputatele 
întreceri de pe pîrtia Valea 
Largă, din preajma cabanei 
Voina — Cimpulung Muscel.

CLUJ : Cei mai buni dintre 
124 de concurenți prezenți la 
întrecerile etapei județene a 
„Săniuței de argint", desfășu
rată pe pantele de la Băișoara, 
s-au dovedit a fi elevii Maria 
Ungur (Liceul din Dej) și Va- 
sile Bociu (Școala profesională 
Sticla — Turda).

de la sate" le-au obținut tine
rii din comuna Tătărani. Spor
tivii din această comună sînt 
pregătiți de profesorul Gheor- 
ghe Pană, un animator al 
sportului sătesc de peste 20 de 
ani. Dar iată lista rezultatelor 
tehnice și a campionilor jude
țeni la diferitele probe și com
petiții. Olimpiada de iarnă a e- 
levilor : locul I la schi-fond — 
Cristian Stănescu și Dana Pa
duraru, ambii de la Liceul din 
Pucioasa ; slalom, locul, I, Ale
xandru Manea ; „Săniuța de 
argint" : și-au cîștigat dreptul 
de a participa la finala pe țară 
elevii Eliza Poenaru (Școala sa
nitară Tîrgoviște) și Nieolae 
Chiron (Liceul din Pucioasa) ; 
„Cupa tineretului de la sate" la 
schi fond : Maria Oprea din co
muna Tătărani și Gh. Diacones-
cu — 
slalom 
roeni | 
Voicu
Gintiu (Băleai).

din comuna Brănești | 
— Ion Eeotescu — Mo- 
la coborîre — 
(Tătărani) șl

Anișoara
Romeo

— Am participat, tovarășe 
profesor, la meciurile celei de-a 
doua faze a campionatului re
publican de handbal feminin nu 
numai în calitate de ziaristă, dar 
și de fostă jucătoare. Mi-am per
mis, comparativ, să constat că 
nivelul handbalului feminin este 
mai scăzut acum decît în urmă 
cu 10 ani, cînd echipa noastră 
națională a cîștigat trei campio
nate mondiale consecutiv- De 
unde considerați că izvorăște a- 
ceastă descreștere de valoare ?

— Este foarte adevărat că a- 
vem în handbal o tradiție a per
formanțelor maxime cum n-au 
multe sporturi. In mod parado
xal, această tradiție pare a fi și 
cauza crizei prin care trece a- 
cum această ramură sportivă. 
Ne-a creat senzația că știm tot, 
și că, în virtutea nivelului atins 
de jucătoarele noastre în urmă 
cu cîțiva ani, performanțele vor 
continua de la sine. Se joacă un 
handbal frumos, cu complicate 
scheme tactice, dar un handbal 
de „salon". Ai observat că gre
șelile care se fac în meciuri nu 
sînt de natură tactică, ci ele pro
vin, fie dintr-o lipsă de îndemî- 
nări și deprinderi elementare, 
fie din condiția fizică scăzută 
a fetelor.

— Da, momentele de criză ale 
unei echipe în timpul jocului co
incideau cu schimbări dese ale 
jucătoarelor, cu pase greșite, cu 
mingi pierdute în mod inexpli
cabil pentru echipe divizionare.

■— Am vrut, dintr-odată, să a- 
ducem noua generație de hand
baliste la nivelul celei care a fă
cut gloria acestui sport. Nerăb
darea aceasta i-a făcut pe mulți 
antrenori să treacă cu prea 
multă ușurință peste regulile de 
bază, formative ale acestui 
sport: deprinderea în a mînui 
mingea, viteza de reacție și con
diția fizică. Cum apare o jucă
toare dotată, ea este distribuită 
în echipă, se încadrează tactic 
Jocului, dar neavînd nici rezis
tența fizică, nici reflexele de 
prindere, de pasare a mingii 
foarte temeinic întipărite,

Cu antrenorul
federal

ZUGRĂVESCU,DESPRE^
POVARA UNOR

SUCCESE TRECUTE

• Aseară pe patinoarul din Ga- 
lăți (unde vor avea loc meciuri
le campionatului mondial de ho
chei — grupa C), sr.a disputat par
tida amicală dintre selecționata 
de juniori a României și prima 
reprezentativă a Franței. Intîlni- 
rea s-a încheiat la egalitate : 5—5 
(1—0, 2—2, 2—3).

O După disputarea a două run
de, în turneul internațional de 
șah de la Budapesta conduc Keres 
(U.R.S.S.), Portisch, Szabo (ambii 
Ungaria) cu cîte 2 puncte, urmați 
de Florin Gheorghiu (România), 
Barczay (Ungaria) și Ivkov (Iugo- 
slavU) toți cu cîte 1}5 puncte etc. 
în prima rundă marele maestru 
român Florin Gheorghiu (cu pie-

sele negre) l-a învins pe maghia
rul Szabo, iar in runda a 2-a a 
remizat cu Barczay (Ungaria).
• Concursul internațional de

biatlon desfășurat la Oberhof a 
fost cîștigat de schiorii echipei 
U.R.S.S., care au realizat timpul 
de 2h 07’ 32”. Pe locurile urmă
toare s-au clasat R. D. Germană 
— 2h 14’ 52” - - - -
17’ 43”, Echipa 
locul 4, cu 2h
• Joi seara, 

de la Floreasca va avea loc o In
teresantă reuniune de box. Cu a- 
cest prilej, echipa Steaua va primi 
replica formației Wismut Gera 
(R.D.G.), Gala va începe la ora 
18,30.

și Polonia — 2h 
României a ocupat 
20’ 12’».
în sala sporturilor

CONTRACTUL

din• Proba de slalom uriaș, 
cadrul campionatelor mondiale de 
schi, ce se desfășoară la Val Gar
dena, a fost cîștigată de Kal 
Schranz (Austria), secundat de 
compatriotul său Werner Bleiner. 
Karl Schranz, în vîrstă de 32 
ani. a mal fost campion mondial 
(de coborîre) în 1982, la Cha
monix, și vice campion olimpic, 
în 1964, la Innsbruck.

• La Berlin s-a disputat primul 
meci dintre echipele ȚSKA Mos
cova și SC Dynamo, contind pen
tru sferturile de finală ale 
„C.C.E." Ia volei feminin. Voleiba
listele sovietice au obținut victo
ria cu scorul de 3—0 (15—1, 15—12. 
15—10). Returul acestei partide se 
va desfășura la 12 februarie, la 
Moscova.

• Pugilistul Marcel Cerdan jr. a 
fost desemnat șalanger oficial la 
titlul național al cat. semimijlocie 
deținut de boxerul Roger Mene- 
trey.

PE ZAPADA
DÎMBOVIȚA : Pe pîrtia din 

Păduchiosu, situată în extremi
tatea nordică a județului Dîm
bovița, s-a desfășurat duminică 
faza județeană a „Cupei tine
retului de la sate" la schi și 
a concursului dotat cu trofeul 
„Săniuța de argint" precum și 
proba de schi din cadrul pri
mei ediții a „Olimpiadei de 
iarnă a elevilor". Un adevărat 
festival al tinereții pe... zăpadă.

Fără a exagera, organizarea 
acestor competiții a fost exce
lentă iar întrecerile au fost viu 
disputate evidențiind talentul, 
măiestria și îndrăzneala parti- 
cipanților. Revelația competi-

FESTIVAL

VLAD
DORIN DRAGOMIR

MIHAIL

O nouă sosire, în plină viteză, opoește acele cronometrelor. Timp 
și loc bun pentru finala pe, țară a „Săniuței de argint" !

Foto : VIOREL BABA

mite greșeli elementare, fatale 
jocului colectiv.

— Și totuși, handbalul a de
venit acum un sport foarte larg 
răspîndit. Avem, în divizia șco
lară, 96 de echipe, o pepinieră 
de cadre mai mult decît excep
țională din punct de vedere can
titativ.

— Tocmai această intrare în 
competiție îi determină pe antre
nori să pregătească jucătoarele 
în etape, neavînd răgaz să le în
vețe sistematic, organizat întreg 
alfabetul handbalului. Ele ajung 
să-cunoască jocul tactic, dar nu 
și tehnic. Or, pentru o echipă 
națională cu pretenții, lipsa a- 
cestor elemente este inadmisi
bilă.

— Circulă adesea, printre a- 
matorii de handbal, o explicație 
„de culise" a scăderii nivelului 
acestui sport. Se spune că jucă
toarele au condiții prea bune de 
a face sport, că au pretenții prea 
mari pe care vor să le realizeze 
fără efort, fără pasiune.

— E o concepție oarecum 
conservatoare. Nu trebuie făcut 
mereu apel la ceea ce a fost. A- 
tunci, obiectiv, erau alte condi
ții. Acum sînt altele. Și posibili
tatea performanței trebuie jude
cată în această nouă conjunc
tură. Sportul a devenit modern 
și cei care-1 practică sînt și ei 
oameni moderni, cărora nu li se 
pot impune restricții sau un re
gim de viață special față de al 
celodalți tineri. Nu jucătorii tre
buie să se supună unor legi 
parent imuabile ale sportului, 
metodologia noastră, viziunea 
supra lor, trebuie schimbată 
funcție de ei. In condițiile
care sportul și toate avantajele 
care decurg din practicarea \lui 
nu mai sînt un lux, toată atenția

ci 
a- 
în 
în

X 
trebuie îndreptată spre calitate, 
spre exigență totală asupra ace
lor valori ale acestui sport care 
l-au făcut atît de îndrăgit.

— A deveni, astăzi, jucătoare 
de lot pare, totuși, destul de 
simplu. Dovadă și fluctuația din 
echipa națională, care nu se mai 
poate mîndri cu un „șapte" o- 
mogen și echilibrat valoric pe 
modelul celui de acum cîțiva 
ani.

— Spuneam că pregătirea în 
echipe este prea grăbită, în sal
turi. Și deci selecția se face con
form acestui nivel. Dacă într-o 
competiție internă aceste defici
ențe de tehnică sînt, mai mult 
sau mai puțin ignorabile, 
tîlniri internaționale ele 
evidente.

— Deci, ntr ne putem 
că pasiunea pentru acest 
a scăzut... Este vorba, după cum 
spuneți, de o metodologie insu
ficient cunoscută, poate de o 
prea mare încredere în posibili
tățile virtuale de a ajunge la 
performanță și ignorarea unei 
practici foarte amănunțit pusă la 
punct. Tragem, cum s-ar spune, 
ponoasele unei tradiții de glo
rie...

— S-au luat, la federație, mă
suri pentru depășirea acestei 
faze. Nu toate echipele au antre
nori specializați în handbal. Mai 
ales cele școlare. Se va ține, în 
vară, un curs de perfecționare 
unde, fii sigură, înșiși antrenorii 
vor trebui să învețe foarte te
meinic prinderea și pasarea min
gii, trasul la poartă din clasica 
săritură sau de la distanță și 
încă cîteva „primitive" reguli 
ale handbalului...

în în- 
devin

teme 
sport

GALINA RADULESCU

JJrmare din pag. I)
realmente producția, marea in
dustrie. Cercetătorii, pe de altă 
parte, capătă un nou orizont și, 
evident, își propun să atingă 
noi ținte, mai realiste, mai ne
cesare. Cercetarea ajunge ast
fel să se integreze efectiv 
exigențelor politicii economice 
naționale.

înainte, cercetătorul răspun
dea doar de realizarea temei, a- 
plicarea în producție nu-1 in
teresa direct. De asemenea, în
treprinderea nu avea obligația 
să pună imediat în practică 
noua invenție. Astăzi, contrac
tul prevede, nu numai efectua
rea cercetării, dar și aplicarea 
imediată a acesteia în practică. 
Iată cum, datorită contractului, 
poziția celor doi factori — cer
cetător și întreprindere benefi
ciară — față de rezultatul cer
cetării, deci față de eficiența 
ei, s-a schimbat.

— Cum poate un institut de 
cercetare să realizeze cît mai 
multe contracte ?

— De pildă, Institutul nostru 
a contractat deja, anul acesta, 
peste plan, 20 de teme, în va
loare de circa 3 milioane. Pro
punerile trebuie făcute selec
tiv. pe baza cunoașterii necesi
tăților concrete ale beneficiari- 

' lor, și trebuie să prezinte un 
grad de garanție ridicat. Insti
tutul de cercetări miniere a 
contractat pe această bază te
me „suplimentare" cu Combina
tul minier Suceava, cu Centrala 
minieră Deva, Combinatul mi
nier Bălan. Iată cîteva : „Cerce
tări pentru stabilirea metodei 
de exploatare la mina Leșu Ur
sului". „Elaborarea planurilor 
optime de exoloatare a zăcă
mintelor de la Lueta pe perioa
da 1971—1975“, „Stabilirea posi
bilităților de albire fizică a cao- 
linurilor de la Harghita" etc 
Gestiunea •economică proprie 
generează și posibilitatea abor
dării de teme complexe, de mare 
importanță legate, de pildă, de 
posibilitatea lărgirii gamei re
surselor de materii prime prin 
utilizarea resurselor secundare 
(alumină din cenuși de termo
centrală ,<și cupru din zguri me
talurgice), sau valorificării mi
nereurilor complexe și cuprife
re din Carpații Orientali (aplica
rea ultimei cercetări va duce la 
obținerea unei cantități supli
mentare de 14 000 t metal echi
valent anual, față de posibilită
țile de extrăcție anterioare). în 
cazul abordării unor asemenea 
teme este necesar tot ajutorul 
din. partea viitorilor beneficiari,

mențiune se cuvi- 
privire la temele 

mai mulți bencfi- 
a evita discuțiile 

cuveni să fie con-

în primul rînd în ceea ce pri
vește asigurarea bazei materia
le de cercetare.

— Din cîte știu, Institutul de 
cercetări miniere a realizat ex
periențe reușite în acest sens...

— Da. Institutul a garantat, 
de exemplu, Combinatului mi
nier Suceava, In baza contrac
tului, realizarea — la prepara
rea, după o nouă tehnologie a 
sortului II cuprifer de la Leșu 
Ursului —- unui randament cu 
circa 3—4 la sută mai mare, 
ceea ce implică creșterea efi
cienței economice a întreprin
derii. Astfel că, din economiile 
garantate de noi, întreprinderea 
ne poate asigura baza materia
lă de cercetare.

— In noile condiții apare po
sibilitatea legiferată a acceptă
rii sau neacccptării, conform 
necesităților economiei, a teme
lor de cercetare...

— Bineînțeles, temele care 
nu convin sînt refuzate de be
neficiari și, pe baza unui dialog 
deschis, înlocuite cu teme care 
corespund. O 
ne făcută cu 
solicitate de 
ciari. Pentru 
acestea, s-ar 
tractate de către ministerele de 
resort.

— Dar care este, în noile con
diții, situația bazei tehnico-ști- 
ințifice de cercetare a institute
lor. Există posibilitatea lărgirii, 
perfecționării acesteia ?

— Răspunsul este : mai mult 
ca niciodată, fiindcă apropierea 
de producție este premisa su
premă a dotării tehnice. De alt
fel, pe linia celor spuse, a ra
portului dintre întreprinderile 
beneficiare și institutele de cer
cetare. se poate observa deja, 
în mod din ce în ce mai clar, că 
relațiile de colaborare se dez
voltă pe un plan superior, că 
atribuțiile partenerilor — ridica
te la gradul de obligații ferme 
— semnifică contribuția la defi
nirea unei etici profesionale ^su
perioare, răspunzătoare și lucide 
în cel mai înalt grad.

In afara celor 
rezultă, credem, o idee majoră, 
în noile condiții, cînd cercetarea 
se situează la un grad de „apro
piere" față de producție, de e- 
conomia națională, fără prece
dent, cînd rolul ei practic atin
ge un nivel atît de ridicat, pro
cesul de cercetare științifică 
implică o răspundere deosebită, 
de asemenea fără precedent. 
Fiindcă, datorită „contactului" 
stabilit direct, orice eroare de 
cercetare se va ..propaga", ime
diat, în sfera producției,

discutate mai
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1 000 000 de tineri din organiza
țiile în cadrul cărora funcțio
nează.

Această muncă organizatorică, 
conjugată cu o preocupare spo
rită pentru conținutul turismului 
promovat de U.T.C., a contri
buit la fundamentarea unei acti
vități specifice, cu largi aderen
țe în masa tineretului. Activi
tatea turistică s-a integrat mai 
bine în ansamblul muncii educa
tive desfășurate de U.T.C., prin 
alegerea tematicii, a itinerariilor 
excursiilor, în așa fel îneît aces
tea să contribuie la formarea 
multilaterală a tînărului, în pri
mul rînd ca bun patriot și cunos
cător al tradițiilor de luptă și 
muncă ale partidului și poporu
lui nostru. O seamă de acțiuni 
ca: „Pregătirea și înfăptuirea de 
către P.C.R. a insurecției armate 
din August 1944"; vizitarea „Ex
poziției realizărilor economiei na
ționale — 1969“ și a expozițiilor 
județene organizate cu prilejul 
celei de-a XXV-a aniversări a E- 
liberării României; vizitarea unor 
locuri istorice; montarea în masi
vul Pitra Mare a unei plăci co
memorative, în cinstea celei de-a 
XXV-a aniversări a Eliberării pa
triei, de către 25 de grupuri din 
județul Brașov, alcătuite fiecare 
din cîte 25 de tineri în vîrstă de 
25 de ani; drumețiile „Pe urme
le lui Avram Iancu"; concursul 
tematic „Pe urmele lui Ștefan cel 
Mare"; pelerinajul la Doftana, e- 
fectuat de peste 5 000 de tineri 
din județul Prahova ș.a. au răs
puns convingător acestui dezide
rat major al activității noastre. 
Urmărindu-se cunoașterea de că
tre tineri a tradițiilor, datinilor și 
obiceiurilor poporului român, s-a 
reușit în anul care a trecut o mai 
bună îmbinare a activităților tu
ristice cu numeroase acțiuni cul
turale de masă. Cîteva exemple 
sînt, în acest sens, edificatoare : 
„Festivalul județean al cîntecului 
și dansului doljan", la care au 
luat parte 6 000 de tineri; evocă
rile istorice de la gorunul lui Ho
rea din Țehea; sărbătorile popu
lare de la Stoiceni, Hoteni, Pris

f lop; „Sărbătoarea salcîmului" de 
la Stîrmina, „Sărbătoarea liliacu
lui" de la Ponoare, „Sărbătoarea 
teiului" de la Bîitanele; „Nunta 
ciobănească" de la Voinești, tra
diționala „Drăgaică" etc. — au a- 
tras prin originalitatea și frumu
sețea lor participarea a zeci de 
mii de tineri. De o tot mai lar
gă aderență în rîndul tinerilor se 
bucură activitățile de orientare 
turistică inițiate în tot mai mul
te județe, concursurile gen „Cine 
știe, cîștigă" pe diferite teme tu
ristice.

O noutate a anului trecut în 
acest domeniu o constituie spe
cializarea unor cercuri turistice. 
Astfel, în județele Cluj, Mureș și 
Iași activează cercuri de speolo
gie și de ocrotirea naturii, în ju

TURISMUL o forță activă
dețele Covasna și Harghita — 
cercuri specializate în fotografii 
turistice etc.

In bilanțul anului 1969 se în
scrie și creșterea ponderii acțiu
nilor turistice organizate la sfîr
șit de săptămînă, care îmbină în 
mod fericit odihna cu manifestă
rile cultural-distractive și sporti
ve, cît și experiența cîștigată îp 
organizarea vacanței elevilor și 
studenților și a concediilor tine
rilor, fapt care a dus la crește
rea numărului celor care solicită 
serviciile sectoarelor de turism. 
Cu mai multă atenție s-a desfă
șurat pregătirea ghizilor, în șco
lile organizate de către comite
tele județene și municipale ale 
U.T.C. și de către consiliile 
U.A.S., reușindu-se ca în momen
tul de față ei să reprezinte un 
potențial valoros de cadre în mă
sură să sprijine activitatea turis
tică din întreprinderile și institu
țiile în care lucrează.

O condiție a bunei desfășurări 
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a activității turistice o constituie, 
fără îndoială, baza materială. In 
anul 1969 putem vorbi de reali
zarea unor mai bune legături și 
relații permanente cu conduceri
le unor școli, cu inspectoratele 
școlare, cu conducerile unor in
stituții de învățămînt superior și 
ale unor stațiuni balneo-climate- 
rice, cu Oficiul Național de Tu
rism. A existat totodată, o preo
cupare sporită pentru crearea și 
dezvoltarea unei baze materiale 
proprii. în prezent, comitetele 
județene U.T.C. Timiș, Covasna, 
Hart hi. a, Cluj, Iași, Ialomița, Ar
geș, Maramureș, Constanța, Bra
șov, Sibiu, Suceava ș.a., au or
ganizat sau administrează baze 
turistice proprii, alcătuite din 
căsuțe, cabane, corturi, terenuri 

sportive, materiale de practică 
turistică, mijloace de transport 
auto, fapt care a dus la extin
derea activității turistice și obți
nerea unor beneficii sporite.

Anul care a trecut, însă, a 
marcat și deficiențe incontestabi
le. Unele dintre lipsuri au vizat 
însuși conținutul activităților tu
ristice, scopul lor. Nu în toate 
cazurile, obiectivul urmărit a fost 
suficient de clar, pierzîndu-se din 
vedere importanța conținutului 
educativ al activității desfășurate. 
Fără a exclude posibilitatea rea
lizării unor acțiuni simple — 
drumeții în zonele preorășenești, 
ieșiri în aer liber, însoțite de ac
tivități distractive etc. — la u- 
nele sectoare de turism a existat 
totuși tendința de realizare a u- 
nui turism în sine, fără a se cău
ta integrarea sa în ansamblul ac
tivității U.T.C. Sînt destule exem
ple în care excursiile cu autoca
rul au fost preferate în detrimen
tul drumețiilor, al cicloturismului, 

excursiilor de studii — mult mai 
eficace din punct de vedere in- 
structiv-educativ, al formării u- 
nor deprinderi atît de necesare 
tineretului.

In anul 1969, activitatea Bi
roului de Turism pentru Tineret 
s-a desfășurat pe linia concepe
rii, coordonării și îndrumării me
todice a turismului pentru tine
ret, a sectoarelor de turism 

. din cadrul comitetelor județene, 
municipale și orășenești ale 
U.T.C. în același timp, B.T.T. a 
organizat activități turistice pro
prii, străduindu-se să le transfor
me în acțiuni metodice, prin des
fășurarea cărora să se îmbogă
țească experiența dobîndită în a- 
cest domeniu. Astfel, B.T.T. a 
pus la dispoziția tineretului 5 ta

bere de odihnă — Costinești, Iz
vorul Mureșului. Timișul de Sus, 
Predeal, Pîrîul Rece — 11 trasee 
în cele mai interesante zone mon
tane, 6 în Delta Dunării și 13 
itinerarii tematice, a acordat nu
meroase servicii turistice solicita
te de către sectoarele comiteteloi 
județene, a organizat permanent 
excursii la sfîrșit de săptămînă 
La toate aceste acțiuni au fost 
cuprinși peste 60 000 tineri, însu- 
mînd circa 220 000 zile turist.

Făcînd bilanțul activității tu
ristice interne a B.T.T. se poatr 
afirma că obiectivele urmărite la 
conceperea diferitelor acțiuni au 
fost în general atinse. Evident, a 
ceastă afirmație nu exclude exis
tența unor nereguli, sesizate de 
către organizațiile U.T.C., de par- 
ticipanții la excursii. Ele își gă
sesc sursa în neglijența sau lipsa 
de experiență a unor activiști și 
colaboratori, în insuficientul spri
jin primit din partea conduceri
lor unor școli la care s-au orga-

• • • • • •

nizat baze turistice, în lipsa de 
grijă a unora dintre ghizi față de 
turiști, dar și în neînțelegerea 
specificului turismului pentru ti
neret de către unii participanți, 
care emit uneori pretenții exage
rate privind confortul și caracte
rul excursiilor.

Lansarea de către B.T.T. a u 
nor programe de excursii în străi
nătate a constituit una din acti
vitățile cu largă rezonanță în rîn
dul tineretului. Programele ofe
rite tinerilor din alte țări, care au 
vizitat România au fost alcătuite 
într-o concepție echilibrată, care 
să permită cunoașterea frumuse
ților peisajului românesc, a rea
lizărilor României socialiste, o in
formare largă, cuprinzătoare, asu
pra vieții și preocupărilor tine-

retului din țara noastră. In ace
eași optică au fost alese și iti- 
nerariile peste hotare pentru ti
neri români. In prezent B.T.T. 
realizează schimburi turistice sau 
întreține corespondență cu peste 
100 de birouri sau organizații din 
34 de țări, majoritatea europene. 
Pe plan internațional, după o 
primă luare de contact, în 1968, 
cu diferite organizații, conferin
țe și structuri internaționale care 
activează în domeniul turismului 
pentru tineret și studenți, în 1969 
B.T.T. s-a afiliat la Biroul Inter
național de Turism și Schimburi 

* pentru Tineret din cadrul
F.M.T.D. și la Conferința Inter
națională a Biroului de Turism 
Studențesc.

Prezentarea succintă a princi
palelor realizări obținute în anul 
1969, cît și evidențierea lipsurile: 
care au existat, oferă suficiente 
temeiuri pentru a afirma că tu
rismul pentru tineret reprezintă o 
realitate evidentă, care își face 
tot mai mult simțită prezența în

vor 
la excursiile montane, 
tematice, la taberele 
de la munte și mare, 
direct de către B.T.T. 
timp. B.T.T. va orga- 

cîtor- 
hntare

i ro-

masa tinerilor, că într-un timp 
relativ scurt, aceasta activitate 
s-a ridicat la un nivel compara
bil cu cel din țări cu o veche 
tradiție în mișcarea turistică pen- 
Iru tineret.

★
Pe baza experienței obținute, a 

cerințelor existente în acest do
meniu, anul 1970 va marca atin
gerea uîior cote superioare în ac
tivitatea turistică. Astfel, B.T.T., 
sectoarele și cercurile de turism 
vor cuprinde în acțiunile de sfîr
șit de săptămînă, în timpul va
canțelor și concediilor, pe diferi
te itinerarii, în tabere de odihnă 
și drumeții, un număr de aproxi
mativ 1 950 000 participanți. Din 
aceștia, peste 65 000 tineri 
participa 
nautice și 
de odihnă 
organizate 
în același 
niza primirea în România a 
va mii de tineri de peste 
și trimiterea în excursii în st: 
nătate a altor mii de tine: 
mâni.

în elaborarea programele: de 
activități, atît sectoarele de tu
rism, cît și B.T.T, vor acorda o 
atenție sporită organizării de ac
țiuni turistice care să ofere tine
rilor posibilități pentru o mai 
bună cunoaștere a trecutului de 
luptă al poporului nostra, al cla
sei muncitoare și al P.C.R., pen
tru cunoașterea mărețelor reali
zări obținute în anii Jocialisrou- 
lui. Pentru a veni în spriiinul co
mitetelor județene U.T.C.. a) sec
toarelor și cercurilor, de turism. 
B.T.T. va organiza periodic con 
sfătuiri, schimburi de experiență 
și instruiri metodice, va edita un 
îndrumar metodic pentru chizi. 
un Buletin informativ, diferite 
pliante. împreună cu Centrul de 
Cercetări pentru Problemele Ti
neretului. B.T.T. se va preocupa 
de studierea specificului turismu
lui de tineret în tara noastră, a 
tendințelor lui de dezvoltare, a 
solicitărilor și preferințelor dife
ritelor categorii de tineri, astfel 
îneît activitatea turistică de tine
ret să cunoască tot mai profund 
trăsăturile unei acrivîUpi științifi
ce, organizată și desfășurată.



CONGRESUL

A

Intîlnire intre delegațiile 
P. C. R. și P. C. F

UNIUNII TINERILOR
MUNCITORI PENTRU
ELIBERARE DIN S.U.A.

La Chicago s-au încheiat 
lucrările primului Congres 
al Uniunii tinerilor munci
tori pentru eliberare. Parti- 
cipanții la congres au adop
tat statutul și programul or
ganizației și au ales organe
le de conducere. In statut se 
arată că noua organizație 
marxist-leninistă este prin
cipalul aliat de idei și rezer
vă al Partidului ~ 
din Statele Unite 
cii. In Comitetul 
Uniunii tinerilor 
pentru eliberare, 
avea sediul la New 
au fost aleși 35 de membri.

Comunist 
ale Ameri- 
Central a! 
muncitori 

care își va 
York,

PARIS 10. —- Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, transmi
te : Marți dimineața la sediul 
C.C. al P.C.F. a avut loc 6 în- 
tîlnire între delegația C C. al 
Partidului Comunist Român, care 
a participat la cel de-al XIX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Francez, și o delegație a C.C. al 
P.C.F.

Din partea română au partici
pat tovarășii : Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihail Florescu, membru al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Din partea franceză au parti
cipat tovarășii : Andre Vieuguet, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.F., Raymond 
Guyot, membru al Biroului Po
litic, Jacques Denis, Jean Kanapa 
și lean Tricart, membri ai C.C. 
al P.C.F.

In cursul întîlnirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă tovără
șească, au fost examinate proble- 
rife ale securității europene, ale 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, ale dezvoltării re
lațiilor între P.C.R. și P.C.F., pre
cum și alte probleme de interes 
comun.

Atentat la Caracas

Delegația 
guvernamentală

varășul Paul
întîlnit cu Alain Savary, secretar 
general al Partidului Socialist. 
Membrii delegației C.C. al P.C.R. 
au avut o convorbire cu tovară
șii P. Verdier, membru al Comi
tetului director și secretar al 
Partidului Socialist, și cu R. Pon- 
tillon, membru al Comitetului di
rector. în cadrul convorbirii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, au fost discutate 
probleme de interes comun.

★
Delegația C.C. al P.C.R., care 

a participat la cel de-al XIX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Francez a părăsit marți seară Pa
risul. Ea a fost salutată de Andre 
Vieuguet, membru al Biroului 
Politic, secretar al P.C.F. Au fost 
de față Constantin Flitan, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Paris și membri ai 
ambasadei.

★
în cursul zilei de marți, to- 

Niculescu-Mizil, s-a

□

din bazinul
CEHOSLOVACIA : Aspect al minei la suprafață „Smeral 

Boemiei de nord.

ORIENTUL APROPIAT
• REGELE HASSAN VA VIZITA S. U. A. • LA 17 FEBRUARIE,

ÎNCEPE PROCESUL DE LA ATENA
CASA ALBĂ a anunțat că re

gele Hassan al Marocului va fa
ce o vizită în Statele Unite în 
zilele de 23 și 24 februarie. A- 
ceasta este cea de-a treia vizită

ÎNTRE FOAMEA DE CADRE
Șl „FUGA CREIERELOR “

S-A ÎNCHEIAT PRIMUL „DECENIU AL DEZVOLTĂRII", AC
ȚIUNE INTERNAȚIONALĂ IN CADRUL O.N.U., MENITĂ SĂ 
SPRIJINE TINERELE ȚĂRI ÎN CURS DE DEZVOLTARE ÎN EFOR
TURILE LOR DE CREARE A UNEI ECONOMII INDEPENDENTE, 
DE REDUCERE A GRAVEI ÎNAPOIERI MOȘTENITE DE PE UR
MA REGIMURILOR COLONIALE. UN DECENIU DE CARE S-AU 
LEGAT MULTE SPERANȚE, ÎN CARE S-AU FĂURIT MULTE PLA
NURI, S-AU DEPUS MULTE STRĂDANII. LA CAPĂTUL ACESTEI 
PERIOADE, POPOARELE TARILOR ÎN CURS DE DEZVOLTARE 
AȘTEAPTĂ CU FIREASCĂ'NERĂBDARE BILANȚUL. DATE PRE
LIMINARE ARATĂ CA ÎN PERIOADA 1960—1967 ACESTE TARI 
AU ÎNREGISTRAT UN RITM DE CREȘTERE MEDIE ANUALĂ A 
ECONOMIEI DE 5 LA SUTĂ, FATĂ DE RITMUL MEDIU DE 
4,8 LA SUTĂ AL TARILOR INDUSTRIALIZATE. ÎN ACESTE CON
DIȚII, LICHIDAREA....... .................. ......... ..............................
ȚĂRILE AVANSATE 
MULTE DECENII.

DECALAJULUI CARE LE DESPARTE DE 
ECONOMIC RÂMÎNE O PROBLEMA DE

ani, se

Uniunea 
munist din 
publicității 
care arată 
fost mitraliat 
necunoscute. Declarația con
damnă aceste acțiuni teroris
te și cere autorităților să ia 
măsurile necesare pentru 
încetarea lor.

Tiueretului Co- 
Venezuela a dat 
o declarație, în 

că sediul său a 
de persoane

economica romana

a suveranului marocan în S.U.A. 
Prima a avut loc în 1963, cînd 
a avut convorbiri cu președin
tele Kennedy, iar cea de-a doua 
în 1967, întîlnindu-se de data a- 
ceasta cu fostul președinte 
Johnson.

Demonstrații

studențești

la Santo Domingo

și Lisabona
Capitala dominicană a fost 

din nou luni scena unor pu
ternice demonstrații antigu
vernamentale, inițiate de or
ganizațiile studențești. Sute 
de studenți au manifestat luni 
Pe străzile orașului Santo 
Domingo mareînd o dată cu 
aceasta un an de la marile 
demonstrații în cursul căro
ra șase studenți au fost uciși,

★
Poliția portugehză a îm

prăștiat luni seara o mani
festație a studenților Univer
sității din Lisabona, organi
zată in memoria filozofului 
britanic Bertrand Russell 
Grupurile de studenți au 
demonstrat pe străzile capi
talei, după un miting ținut 
la Facultatea de filozofie și 
litere.

Un fotograf pătrun
sese în culisele „bur
sei negre" din Saigon. 
Printre mormane de 
cutii de conserve și 
sticle de băuturi, ve
ritabil bazar al mici
lor și marilor pro
duse de contrabandă, 
a descoperit dezgus
tătoare chipuri de 
traficanți. Aceștia, 
înarmați cu o duzină 
de cuvinte englezești, 
învățate de la chel
nerii din cafenele, fac 
afaceri cu 
americani, 
tele destinate 
ilor intervenționiste 
(marfă proaspăt sosi
tă de dincolo de o- 
cean) iau drumul 
dughenclor4 fără fir
mă, intră în circuitul 
aparent invizibil al 
„bursei negre", insti
tuție care a luat pro
porții de gigant în ca
pitala sud-vietnameză 
— „orașul cel mai mi
zer din lume" — cum 
scria NEW SWEEK.

Dar necazurile eco
nomiei sud-vietnameze 
nu provin doar de la 
obscurii contraban
diști sau de la 
vile prea puțin 
rioase ale unor 
țeri americani 
pe îmbogățire. Tablo
ul se înfățișează =_ 
culori sumbre 
rece 
s-au perindat la 
tere in acest i 
mant 
preocupat de învinge
rea înapoierii, de tă
măduirea bolilor cro
nice ale unei 
mii șubrede, 
treimi din 
sud-vietnamez

militarii 
Alimen- 

divizi-

ispră- 
glo- 
ofi- 
puși

în 
deoa- 

care 
i pu- 
depri- 

Saigon nu s-au

generalii

econo- 
Două 

bugetul 
este

in Kuweit
KUWEIT 10 (Agerpres). — 

Delegația guvernamentală econo
mică română condusă de Cornel 
Burtică, ministrul comerțului ex
terior al Republicii Socialiste Ro
mânia, a sosit marți seara într-o 
vizită oficială în Kuweit la invi
tația ministrului industriei și co
merțului din Kuweit, șeicul Ab
dallah Al Jaber Al Șabbah. La so
sirea pe aeroport, delegația a fost 
întîmpinată de Abdallah Al Ja
ber Al Sabbab și de funcționari 
superiori din Ministerul Comerțu
lui și Industriei al Kuweitului. A 
fost prezent, de asemenea, Ște
fan Cleja, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România, membri 
ai secției economice a ambasadei.

Adversarii aderării
Lritanice la C. E. E

HCOSMOS-323"
e LA 10 FEBRUARIE, în 

U.R.S.S. a fost lansat satelitul 
artificial al Pămîntului, „Cos- 
nios-323", destinat continuării 
explorării spațiului cosmic, po
trivit programului anunțat, 
transmite agenția TASS.

Aparatele de la bordul sate
litului funcționează normal.

gijî aar-îri

înghițit 
le 
necesitățile 
rămîn sume derizorii. 
Dar nici măcar a- 
cestea nu ajung la 
destinație. Ele se îm
potmolesc în buzuna
rele funcționarilor 
corupți. Deseori, ge
neralii numiți miniș
tri tună și fulgeră 
contra corupției. Mă
surile întîrzie pen
tru că molima aceasta 
s-a întins pînă în sfe-

de cheltuieli- 
militare. Pentru 

sociale

„C.M.S.C." sînt inițiale
le unei organizații care 
din momentul 
ei a stîrnit 
controverse 
„Campania de apărare 
împotriva Pieții Comune" 
apare tocmai în ajunul 
începerii negocierilor 
pentru aderarea Marii 
Britanii la Piața comună 
(anunțate de Jean Rey, 
președintele Comisiei Eu
ropene, pentru 
lunii iulie).

înființării
numeroase 

deoarece

sfîrșitul

Scopul Campaniei, în 
inițiatorilor ei, este de 
na în vederea ccr.t: 
„Consiliului britanic 
mișcarea europeană", 
de guvern. „C,M.S.C.“ 
pentru prima dată la un .sediu 
comun din Park Lane trei gru
puri care au dezaprobat con
stant politica tuturor guverne
lor de apropiere de Piața . Co
mună : Comitetul laburist . de 
apărare împotriva aderării la 
Piața Comună, Liga împotriva

intenția 
a acțio- 

contracarării 
pentru 

înființat 
adună

rîndurile 
conservator 

Euro- 
Liberului Schimb

meză. Desigur, unii 
bogătași autohtoni au 
devenit mai
Bogăția lor nu poate, 
însă, compensa — 
ria mulțimilor.
altfel destinația dola
rilor o arată statisti
cile : într-un singur 
an s-au importat... 
motociclete în valoare 
de 49 099 (100 dolari, 
îmbrăcăminte de
32 000 000 dolari și a- 
parate de radio și te
leviziune reprezentînd

bogați.
mize-

De

Traficanți,
afaceri și...

faliment
rele cele mai înalte 
și nu poate fi combă
tută doar prin dis
cursuri. Deficitele bu
getare au devenit o 
realitate pe care mi
nistrul finanțelor o 
contemplă cu resem
nare. In acest an ca
pitolul cheltuieli re
prezintă dublul capi
tolului venituri.

La Washington se 
vorbește, deseori, des
pre milioanele de do
lari trimiși Saigonu
lui. Afluxul acesta de 
dolari n-a însănătoșit 
economia sud-vietna-

16 000 000 dolari. Fireș
te, nu-s articole strict 
necesare pentru mili
oanele de sud-vietna- 
mezi care trăiesc în 
vecinătatea foametei. 
LE MONDE scria că 
acest import este „un 
lux pe care nici o țară 
sub-dezvoltată nu și-l 
poate permite". In 
1969 importul sud- 
vietnamez a depășit 
de aproape 50 de ori 
valoarea exporturilor. 
Cifrele certifică fali
mentul economic al 
Saigonului.

Autoritățile sud-

vietnameze au anun
țat draconice restric
ții la import, au mărit 
taxele vamale dar, ob
serva LA MONDE, 
„cercurile de afaceri 
sud-vietnameze nu 
sînt deloc sensibile I.i 
apelurile la discipli
nă". Corespondentul 
ziarului parizian adău
ga că apatia și co
rupția din sinul admi
nistrației și armatei 
anihilează eficacitatea 
oricăror măsuri. Sta
rea de spirit ce dom
nește printre slujbașii 
in uniformă ai Saigo
nului este relevată de 
o recentă întîmplare : 
o unitate americană 
căzută într-o ambus
cadă a cerut ajutor 
„aliaților" sud-vietna- 
mezi. Aceștia, sosiți la 
fața locului, au avut o 
singură grijă : să fure 
cele 200 sticle cu bă
utură ale americani
lor...

Prețurile cresc, pu
terea de cumpărare a 
salariilor scade, „bur
sa neagră" înflorește. 
Vîrfurilc financiare 
ale Saigonului dau 
semne de îngrijorare ; 
Washingtonul nu se 
mai arată la fel de ge
neros în finanțarea 
unei aventuri neferi
cite și îndeamnă in
sistent Ia devaloriza
rea piastrului. Există 
riscul ca dolarii risi
piți de Pentagon 
Vietnamul de sud 
devină din ce in
mai puțini. Afaceriștii 
sud-vietnamezi și-au 
pierdut liniștea.

>n 
să 
ce

M. RAMURA

C.E.E. și adepții, din 
partidelor laburist, 
și liberal, ai Asociației 
pene a
(A.E.L.S.), Deși cele trei grupuri 
vor rămîne entități separa-, 
te, eforturile lor de a ralia pe 
oponenții șj scepticii față de 
aderare vor fi concertate de 
„C.M.S.C." Prima sarcină a a- 
cestui organ este — scrie THE 
TIMES — studierea amănunțită 
a Cărții Albe, publicată marți 
de guvern și în care se estimea
ză prețul pe care va trebui să-l 
plătească Marea Britanie in 
schimbul aderării ei la Piața 
Comună. Se precizează că în in
tenția sa stă și obiectivul de a 
combate evaluările oficiale care 
ar reprezenta doar o parte din 
sacrificiile pe care sînt chemați 
să le facă britanicii. Potrivit 
Cărții Albe, eventuala aderare 
va avea drept efect o creștere 
de 4—5 la sută a costului vieții. 
Prețurile la produsele alimen
tare pe piața internă a Angliei 
ar putea crește între 18 și 26 
la sută. Contribuția britanică la 
bugetul comunitar, constituită 
în mare măsură din finanțarea 
agricolă, ar varia în acest caz 
între 150 și 670 milioane de lire 
anual : în timp ce veniturile An
gliei, în cazul acceptării acestui 
reglement, ar fi între 50—100 
milioane lire anual. Noi apre
cieri vor fi făcute, sub egida 
fostului ministru al comerțului 
Douglas Jay, președintele ex
clusiv al C.M.S.C.

Impresia produsă în Marea 
Britanie a fost destul de pu
ternică : numărul membrilor
Parlamentului care nu sînt 
încă convinși de utilitatea a- 
derării tinde să crească. . un 
vîrf al scepticismului fiind atins 
încă acum un an, în luna fe
bruarie 1969, cînd mai mult de 
120 de. membri ai parlamen
tului s-au pronunțat în favoa
rea alternativei A.E.L.S. Pe de 
altă parte, 40 de conducători 
ai Trade-Unionurilor, acade
micieni. politicieni și industri
ași și-au exprimat sprijinul față 
de scopurile „Campaniei". Cei 
mai proemipenți dintre aceștia 
Sînt istoricul Arthur Bryant, 
veteranul laburist Emanuel Shin- 
wel și decanul de vîrstă 
parlamentului, Robin 
Participă ca membri 
și liderii puternicelor 
din' transporturi și 
muncitorilor agricoli, 
rat, de asemenea, spre surprin
derea tuturor, foști miniștri și 
vicepreședinți ! John Winni- 
frith. fost secretar permanent 
al Ministerului' Agriculturii în 
timpul negocierilor de la
Bruxelles (1967—68). lordul
Woolley fost președinte al
Uniunii naționale a fermierilor, 
Reginald Pretince, fost minis
tru al dezvoltării Commonweal- 

. thului. înființarea „Campaniei" 
va stimula organizarea unor 
sondaje privind preferințele 
britanicilor în problema . ade
rării. cu atît mai mult cu cit 
„C.M.S.C," cere cu îndîrjire să 
sd- acorde •• dreptul electoratului 
britanic de a-și exprima voința 
..înainte ca oticare ■ schimbare 
constituțională irevocabilă să 
fie acceptată".

DOINA TOPOR

MARȚI au început la Tunis 
convorbirile între ministrul a- 
facerilor externe al Tunisiei, 
Habib Bourghiba jr., și secreta
rul de stat al S.U.A., William 
Rogers, care se află într-o vizi
tă în Tunisia — a doua etapă 
a turneului său întreprins în 10 
țări africane.

Din Tunis corespondenții a- 
gențiilor U.P.I. și Reuter re
latează că peste 2 000 de 
studenți au organizat în capita
la tunisiană o demonstrație de 
protest împotriva vizitei la Tu
nis a secretarului de stat.

LA 17 FEBRUARIE, în fața 
unui tribunal din capitala Gre
ciei va începe procesul intentat 
împotriva a doi membri ai co
mandourilor palestiniene, care 
la 26 decembrie 1968 au atacat 
un avion aparținînd societății 
;,E1 Al", aflat pe aeroportul din 
Atena, provocînd moartea unei 
persoane din rîndul pasagerilor 
și rănind o însoțitoare 
In fața tribunalului 
să depună mărturii 21 
soane.

In decursul ultimilor 
acreditase ideea că ritmul insu
ficient de creștere a economiei 
țărilor în curs de dezvoltare s-ar 
datora faptului că ele alocă in
vestițiilor o parte prea mică din 
venitul național. Această părere 
a fost infirmată de raportul în
tocmit, Ia cererea O.N.U., de o 
comisie condusă de fostul prim- 
ministru al Canadei, Lester 
Pearson. Raportul Pearson a e- 
vidențiat eforturile importante 
făcute de aceste țări în dome
niul investițiilor.

Tot mai 
preciază ca 
dezvoltării 
„Cel mai mare obstacol în ca
lea dezvoltării în stadiul actual 
este lipsa de cadre profesionale 
calificate", 
1969 ziarul 
ran".

în raport 
te de care 
de spoliere 
curs de dezvoltare fac eforturi 
mari pentru învățămînt. După 
cum releva raportul Pearson, în 
ansamblul lor ele cheltuiesc a- 
nual pentru educație 11 miliar
de dolari. Dar din 100 de copii, 
care intră în școlile primare, 
numai 30 își termină studiile. în 
Africa procentul populației anal
fabete este de 80 Ia sută, în A- 
sia de 69 la sută, în America La
tină de 30 la sută. In ultimul 
deceniu, în ciuda progreselor în
registrate în unele țări, numărul 
analfabeților în lume a sporit 
de la 700 Ia 850 milioane.

mulți specialiști a- 
problemă-cheie a 

problema cadrelor.

scria în decembrie 
„Journal de Tehe-

cu resursele modes- 
dispun după secole 
colonială, țările în

Doar o picătură.

de bord, 
urmează 
de per-

Atentatul de 
la Munchen

UN DUBLU- atentat a avut 
loc marți dimineața la aeroportul 
din Miînchen-Riem asupra unui 
grup de pasageri care urmau să 
se îmbarce la bordul unui avion 
aparținînd companiei israeliene 
„El Al“. în timp ce un autobuz 
transporta, pe aeroport, 18 per
soane către scara avionului, un 
individ s-a apropiat de mașină și, 
somînd șoferul să oprească, a a- 
runcat în autobuz mai multe gre
nade de mînă. Concomitent, aiți 
doi indivizi înarmați cu pistoale 
și grenade au atacat o sală de 
așteptare. Exploziile grenadelor au 
provocat moartea unei persoane 
și rănirea altor 11. Atentatorii au 
fost arestați de polițiștii vestger- 
mani, după ce angajaseră un pu- 
țemic schimb 
ceștia.

Potrivit unei 
fectului poliției 
tentatorii 
iar ținta 
rul Assaf 
israelian 
Dayan.

de focuri cu a-

declarații a pre- 
din Miinchen, a- 
de origină arabă,ar fi „

atacului lor ar fi acto- 
Dayan, fiul ministrului 
al apărării, Mosho

„Foamea de cadre" care carac
terizează țările în curs de dez
voltare este ilustrată de necesi
tățile în domeniul învățămîntu- 
lui : în acest deceniu, America 
Latină are nevoie de 2 milioa
ne noi învățători. Africa de 
3 milioane, Asia de 16 milioane.

Activitatea organismelor in
ternaționale pentru sprijinirea 
formării de cadre necesare lu
mii a treia — fără îndoială me
ritorie — nu constituie decît o 
picătură de apă în oceanul ne
voilor acestor țări. De pildă, Or
ganizația Națiunilor Unite pen
tru dezvoltarea industrială faci
litează trimiterea Ia specializare 
în țări industrializate a 600 de 
tineri din țări în curs de dezvol
tare în 1969 și a peste 870 în 
1970. De asemenea, 850 experți 
din țări industrializate în 1969 
și 950 experți în 1970 acordă ță
rilor în curs de dezvoltare asis
tență tehnică pe perioade de a- 
proximativ 8 luni. Totodată, or
ganizația a pus Ja dispoziția ță
rilor solicitatoare 4 000 volume 
de documentații în probleme in
dustriale, tehnice și economice.

Pregătirea specialiștilor impu
ne țărilor în curs de dezvoltare 
serioase eforturi. S-a calculat, 
bunăoară, că în Africa pregăti
rea unui student costă în medie 
40 de venituri anuale. La un a- 
semenea cost se pune firesc în
trebarea în ce măsură școlile 
superioare din aceste țări pre
gătesc cadre potrivit nevoilor e- 
conomiei și culturii ? In primii 
ani de viață independentă, în ti
nerele state structura învăță- 
mintului era necorespunz.ătoare 
în multe locuri. în Ghana, bună
oară. în 1963, 92 la sută din stu- 
denți urmau facultățile de drept 
și de arte frumoase și numai 1 
la sută urmau medicina. Discre
panța între cerințele țării și te-

al 
Turton, 

fondatori 
sindicate 

cel al 
Au ade-

VICTIMELE AVALANȘEI
Tragedia din Val d’Iser —

Bilanțul oficial, 
dar nedefinitiv al 
victimelor avalanșei 
de Ia o cabană din 
Val d’Iser (Franța), 
comunicat marți sea
ra, cuprinde 48 de 
morți și peste 60 de 
răniți.

O puternică furtu
nă a dislocat n mare 
masă de zăpadă în
ghețată de pe vîr- 
ful muntelui pe ca
re se găsea cabana 
„U.C.P.A." și a an
trenat-o către poa
le. După ce suflul 
puternic al viscolu
lui, și avalanșa care

creștea permanent, 
au zdrobit și acope
rit cîteva vehicule 
staționate, în care 
nu se știe încă dacă 
se găseau persoane, 
uriașa masă de zăpa
dă a izbit cabana 
„U.C.P.A" (Uniunea 
centrelor pentru aer 
liber). în acel mo
ment, în clădirea cu 
trei etaje se 
peste 200 de 
ne. Rezistînd 
samblul ei, 
a cedat în 
șocului și a 
avalanșei să

găseau 
persoa- 
în an- 
cabana 
dreptul 
permis 

pătrun-

dă în interiorul unei 
săli de mese. Nici- 
unul din cei 30 de ti
neri care luau micul 
dejun nu a scăpat 
cu viață. Celelalte 
victime se găseau în
tr-o sală alăturată, 
în bucătăria caba
nei sau chiar Ia pri
mul etaj al clădirii.

Operațiunile de 
salvare sînt mult în
greunate din cauza 
furtunii care conti
nuă, a unei vizibili
tăți foarte reduse și 
a blocării principa
lului drum de acces.

• DUPĂ CUM transmite 
agenția TASS, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko, a avut în ultimele 
zile o serie de întrevederi și 
convorbiri cu Egon Bahr, secre
tar de stat la Cancelaria R. F. a 
Germaniei. Acesta a sosit la 
Moscova pentru a participa la 
schimbul de păreri început an
terior în probleme, care pre
zintă interes pentru cele două 
state. Schimbul de păreri în 
problemele menționate, continuă.

căcest an. Agenția precizează 
președintele Vecei Executive 
Federale a acceptat în principiu 

ca 
ul-

această invitație, urmînd 
data vizitei să fie stabilită 
terior.

< i

® DUPĂ CUM anunță agenția 
Taniug, președintele Vecei Exe
cutive Federale, Mitia Ribicici, 
a primit pe ambasadorul Uniu
nii Sovietice la Belgrad, Ivan 
Benediktov, la cererea acestuia 
din urmă. Cu acest prilej am
basadorul sovietic a transmis o 
invitație din partea președinte
lui Consiliului de Minștri al 
U.R.S.S., Alexei Kosîghin, de a 
vizita Uniunea Sovietică în a-

• CUNOSCUTUL regizor 
lian, Michelangelo Antonioni, a 
fost arestat pe un aeroport din 
Londra, deoarece asupra lui 
s-a găsit marijuana. Stupefian
tele se aflau în bagajele sale 
care au fost supuse unui con
trol de funcționarii vamali. An
tonioni, în vîrstă de 57 de ani, 
a realizat numeroase filme prin
tre care cele mai cunoscute sînt 
„Deșertul roșu", „Noaptea", 
„Blow-up“ și „Aventura".

ita-

• CAMERA Comunelor a a- 
probat luni, în cea de-a doua 
lectură, proiectul de lege prin 
care se instituie dreptul la sa
lariu egal al femeilor din Ma
rea Britanie. Măsura urmează 
să fie aplicată pe mai multe 
etape, astfel incit, la cinci ani 
după adoptarea definitivă de 
către parlament, egalitatea să 
fie completă.

• UN CUTREMUR de pămînt 
de intensitate medie a fost în
registrat luni la Lima, capitala 
Perului. Sute de persoane au 
ieșit în stradă de teama prăbu-

șirii clădirilor asupra lor. Cu
tremurul s-a resimțit mai pu
ternic în localitatea Antigua, 
unde clădirile au suferit „șocuri 
violente". Nu se cunosc pînă 
acum pagubele care, le-a produs 
cutremurul și nici dacă au exis
tat victime.

VIDEOMAGNETOFONUL
Cunoscuta firmă japoneză 

„Sony" a lansat pe piață vi- 
deomagnctofonul, un aparat 
care permite proiectarea pe 
ecranele televizoarelor a fil
melor înregistrate pe bandă 
magnetică în casete.

Noul produs 
„Sony" poate 
cu dispozitiv 
„conservarea" 
de televiziune

Carnavalul
de la Rio

al firmei 
fi completat 

ce permite 
emisiunilor 

dorite.

Fred Haise vor încerca să extindăAstronauții James Lovell și 
durata activității extravehiculare la aproximativ zece ore în 
două reprize a pite cinci ore tiecare, a anunțat medicul-șef 
al programului „Apollo", dr. Charles Berry. El a precizat că 
durata de cinci ore va fi, probabil, cea mai lungă posibilă în 
condițiile programului „Apollo“. Nu există alte mijloace de pre
lungire a activității extravehiculare decît prin mărirea număru
lui de ieșiri pe suprafața Lunii, a arătat el, subliniind că în pre
zent -N.A.S.A. lucrează la elaborarea, pentru ultimele misiuni 
„Apollo", a unui program extravehicular în trei reprize.

CARNAVALUL 
ocazia celui mai' 
concurs : acela al școlilor 
samba. Timp de 12 ore, de du
minică seara pînă luni diminea
ța, școlile de samba au dansat 
pe o distanță de kilometri pe 
principalele străzi ale orașului.

Ca în fiecare an. tradiționalul 
carnaval din Rio de Janeiro nu 
a fost lipsit de excese, care s-au 
soldat cu victime. în cursul pri
melor două zile ale carnavalu
lui, 58 de persoane au decedat 
pe străzile supraaglomerate. în 
același timp, 
de persoane 
pentru beție 
căile publice.

din Rio este 
extraordinar 

de

aproximativ 1 500 
au. fost arestate 
sau dezordini pe

matica învățămîntului e ilustrată 
de teza de absolvire a unui stu
dent ghanez : „Repercusiunile 
celei de-a patra căsătorii a lui 
Henric al VIII-lea asupra evo
luției doctrinale a bisericii Sco
ției"... La Cairo, la mijlocul de
ceniului trecut, 70 la sută din 
studenți frecventau cursurile de 
artă, drept și comerț. Universi
tatea din Deccan (India) a eli
berat între 1950—1960, 100 de di
plome de antropologie. 96 din
tre acești absolvenți nu și-au 
găsit servicii. Deficiențe în 
structura pe ramuri a învăță
mîntului în unele țări în curs 
de dezvoltare diic la situații pa
radoxale : pe de-o parte, o lipsă 
acută de cadre în domeniile teh
nice, medicină etc., pe de altă 
parte un șomaj intelectual în 
rîndul absolvenților unor facul
tăți, care nu-și găsesc plasa
ment în stadiul actual de dez
voltare a vieții social-economice 
a acestor țări.

tul mediu al studiilor și formării 
unui specialist în țările în curs 
de dezvoltare, se pare că aceste 
țări au cheltuit în zadar, de la 
al doilea război mondial, peste 
4 miliarde dolari pentru elita 
imigrată numai în S.U.A.".

Trebuie reținut că această su
mă uriașă reprezintă însă nu
mai cheltuielile de formare a 
specialiștilor rămași în S.U.A. 
Ce valori obțin S.U.A. din activi
tatea acestor specialiști ? Intr-un 
articol consacrat problemei 
„fugii creierelor", lordul Bow
den, directorul Universității In
stitutului de Știință și tehnolo
gie din Manchester, evalua for
marea unui doctor în științe la 
aproximativ 20 000 lire sterline 
și aprecia că în medie, un ast
fel de specialist dă societății, în 
decursul vieții sale, o valoare 
de 250 000 lire sterline. Pornind 
de la același raport intre costul 
formării unui specialist și va
loarea creată de el în decursul 
vieții, se poate aprecia că elita 
lumii a treia, emigrată în S.U.A. 
privează țările în curs de dez
voltare de fantastica sumă de 50 
miliarde dolari...

Să punem această sumă față 
în față cu alte cifre furnizate de 
O.N.U. Din documentele organi
zației mondiale rezultă că între 
1956—1965 investițiile publice și 
private ale țărilor industrializate 
în țările în curs de dezvoltare 
au însumat 23 586 milioane do
lari, în timp ce beneficiile nete 
repatriate au însumat 39 258 mi
lioane dolari.

Semnale

O pierdere de
50 miliarde dolari

Dar dificultatea cea mai mare 
în calea formării cadrelor nece
sare tinerelor state în curs de 
dezvoltare o constituie fenome
nul denumit „fuga 
Este vorba de 
rilor capitaliste _______ ___
a atrage cad?e valoroase din 
fostele colonii. In această pri
vință excelează Statele , Unite 
ale Americii. Cu cîteva secole în 
urmă, peste întinderile Oceanu
lui Atlantic răsunau strigătele 
de jale ale negrilor africani, 
luați in sclavie și transportați 
în America pentru a îndeplini 
cele mai dificile munci pe plan
tațiile de bumbac ale Sudului, 
în mine sau cariere de piatră. 
Acum, ca o uriașă ventuză, 
S.U.A. atrag alt soi de imigranți 
— cadrele cu pregătire superioa
ră și medie din țările Africii, 
Americii Latine și Asiei.

Numai între anii 1962—1967 
S.U.A. au recrutat 81 300 specia
liști și tehnicieni originari din 
lumea a treia. Din cei 41 000 me
dici ai spitalelor americane, mai 
mult de un sfert sînt de origi
nă străină, mulți dintre ei pro
vin din țări cum este Columbia, 
care suferă de ani de zile de 
lipsa medicilor. S.U.A. oferă 
burse unui mare număr de stu
denți străini. Dar această gene
rozitate ascunde grave pericole 
pentru țările în curs de dezvol
tare. Dintre studenții de peste 
Ocean care au studiat la Uni
versitatea Iowa în perioada 
1950—1960, mai mult de jumăta
te au rămas în S.U.A. Dintre 
studenții iranieni înscriși în uni
versitățile americane. 60 Ia sută 
au rămas în S.U.A. Din alte țări 
doar 10 la sută s-au întors în 
patrie. Referindu-se la acest fe
nomen, o personalitate iraniană, 
Habib Naficy, spunea că „fuga 
creierelor amenință direct per
spectivele de dezvoltare ale Ira
nului. Mîna de lucru cu înaltă 
calificare care părăsește țările 
în curs de dezvoltare'reprezintă 
o pierdere de neînlocuit".

Făcînd un bilanț al practicilor 
S.U.A. în acest domeniu, revista 
„Jeune Afrique" scria : „Dacă 
se ia drept bază cifra de 20 000 
dolari, care ar reprezenta — du
pă aprecierea subcomitetului 
tehnic de cercetări al Camerei 
Reprezentanților a S.U.A. — cos-

creierelor". 
practica ță- 
dezvoltate de

de alarmă
Pînă și Comitetul consilierii^- 

fostului președinte Johnson re
cunoștea că emigrarea oameni
lor instruiți, originari din țări 
unde se resimte grav lipsa lor, 
riscă să reducă la neant orice 
program de ajutor pentru străi
nătate al S.U.A. Să amintim tot
odată că și fostele metropole a- 
trag elita vechilor lor colonii. 
„Orice organizare medicală bri
tanică s-ar prăbuși — scrie lor
dul Bowden în articolul amintit 
— dacă medicii indieni nu ar 
asigura serviciile în spitale. 
Or, ei sînt grozav de necesari în 
India, unde lipsa de medici este 
îngrijorătoare". Noua școală de 
medicină din Dahomey a format 
70 de medici. Din aceștia, 16 au 
rămas în țară, iar 54 au emigrat 
în Franța. Un raport al Organi
zației Mondiale a Sănătății din 
anul 1968 semnala că 100 de per
soane din Camerun practică me
dicina îfl afara granițelor țării, 
în timp ce în țară sînt numai 47 
de medici.
, Ce-i drept, țări ca Anglia, 

Franța, Canada, sînt nu numai 
profitoare ale „fugii creierelor", 
ci în același timp și victime, pu
terea de atracție a S.U.A. în- 
trecînd posibilitățile lor. S-a cal
culat că valoarea celor care au 
părăsit insulele britanice după 
cel de-al doilea război mondial, 
emigrînd în S.U.A., depășește 
totalul împrumuturilor primite 
de Anglia prin planul Marshall.

In fața acestui „exod al inte
ligențelor", care constituie una 
din cauzele prosperității ameri
cane și ale situației grele în 
care se află țările în curs de 
dezvoltare, numeroase persona
lități din lumea a treia exprimă 
serioase îngrijorări. „Trebuie 
căutate mijloace mai practice — 
scria recent „Journal de Tehe
ran" — pentru a încuraja inteli
gența să activeze în țara sa, în 
loc să caute alte „paradisuri”.

Fără îndoială, tinerele state 
nu pot rivaliza cu S.U.A. în ce 
privește dotarea laboratoarelor 
și spitalelor sau prin condițiile 
materiale oferite intelectualilor. 
Ele oferă însă tinerilor intelec
tuali un cîmp de activitate ne
țărmurit, satisfacția de a parti
cipa alături de poporul lor la 
marșul omenirii spre progres și 
civilizație. Și aceștia sînt fac
tori a căror pondere depășește 
dolarul sau lira sterlină...

SORIN STRUJAN

Secretul băncilor elvețiene

ra fi divulgat?
Statele Unite ale A- 

mericii și Elveția vor în
cepe cea de-a doua run
dă a tratativelor cu pri
vire la modalitățile de 
divulgare a secretului u- 
nor* conturi americane 
depuse la băncile elve
țiene.

După cum menționează a- 
genția Associated Press, cele 
două țări au început această 
„delicată*1 discuție încă în vara 
anului trecut la Berna cînd, 
după cum se știe, Statele Uni
te au prezentat propuneri con
crete. Scopul actualelor trata
tive, care vor avea loc între 
6 și 14 martie la Washington, 
este de a se obține un răspuns 
din partea Elveției Ia propu
nerile americane.

Problema cunoașterii secre
tului unor conturi depuse la 
băncile elvețiene este de cea 
mai mare importanță pentru 
autoritățile americane, deoare
ce, după cum se știe, în ulti
mul timp Mafia americană a

prin trans
ele banche- 

Tn felul a- 
este

început să se folosească de 
discreția absolută a băncilor 
din Elveția pentru a depune 
importante sume de bani pro
venite din jafuri, șantaje și 
crime. Aceste sume se întorc 
apoi în S.U.A. 
feruri operate 
rii americani,
cesta, fiscul american 
păgubit de multe milioane de 
dolari. Succesul tratativelor 
de la Washington pare însă 
îndoielnic, deoarece este de 
presupus că Elveția, care ob
ține venituri importante în 
urma acestor operațiuni ban
care, nu va renunța cu ușurin
ță la tradiția secretului ban
car.

DECIZIA CURJI1
SUPREME A INDIEI

BAHREIN
NU VA MAI FI INSULĂ

Insula Bahrein va înceta să 
mai fie insulă : ea urmează 
să fie legată de Arabia Sau- 
dită. Potrivit unor proiecte, 
un pod lung de 27 kilometri 
va fi construit peste brațul 
de mare ce separă Bahrei- 
nu! de coasta saudită. 
Realizarea podului va costa 
aproximativ 50 milioane do
lari.

Curtea Supremă a In
diei a invalidat, cu o 
majoritate de zece la 
unu, legea privind națio 
nalizarea a 14 din cele 
mai importante bănci 
ale țării.

Întrucît această hotărîre a 
Curții Supreme nu pune în dis
cuție competența parlamentului 
de a legifera naționalizarea, se 
așteaptă că în cadrul unei sesiuni 
parlamentare programată pentru 
20 februarie primul ministru In
dira Gandhi să propună o legis
lație care să prevadă 
zarea tuturor băncilor 
inclusiv a celor străine.

naționali- 
din țară,
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