
AU DEVENIT UTECIȘTI
tineri din județul Ar

zi emoțiile 
eveniment 
seblt :

Despre el ți despre alțl tineri din județul Ar
geș șl Dolj, care au fost primiți la sftrșltul săptă- 
mtnli trecute tn rlndurlle organizației U.T.C., 
CITIȚI IN PAGINA A III-A relatările reporterilor 
noștri.

Soț șl soție, A- 
melia șl Constan
tin Stingă, ambii 
îngrijitori la fer
ma zootehnică a 
cooperativei a- 
gricole din Ciu- 
percenll Noi, au 
trăit In aceeași 

unul 
deo-

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Președintele Consiliului 
de Stat, Micolae Ceaușescu,
a primit pe R. S. Shriver
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, â pri
mit în seara zilei de 16 februarie 
1970, pe ambasadorul Statelor 
Unite ale Americii în Franța, Ro
bert Sargent Shriver, împreună

cu soția, aflați într-o vizită neo
ficială în țara noastră.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, a luat 
parte ministrul afacerilor externe, 
Comeliu Mănescu. A fost prezent, 
de asemenea, ambasadorul S.U.A. 
la București, Leonard Meeker.

pentru Îndeplinirea și

DEPĂȘIREA PLANULUI PE 1970

O ENTUZIASTĂ
PARTICIPARE
A TINERILOR

Uteciștii, tineretul de pe ma
lurile Begăi au primit cu viu 
interes chemarea la întrecere 
lansată de organizațiile județe
ne Prahova, Caraș-Severin și 
Teleorman, izvorîte din dorința 
de a ridica pe o treaptă supe
rioară . întreaga noastră muncă 
educativă consacrată antrenării 
tinerilor la îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor economice 
prevăzute pentru anul 1970. Noi 
vedem în aceste chemări, și sîn- 
tem convinși că gîndim la fel 
cu. tineretul din întreaga țară, 
fermentul mobilizator, stimulen
tul mereu proaspăt al energii
lor, al capacității tinerilor din 
toate domeniile de activitate în 
sprijinul realizării și depășirii 
angajamentelor luate în între
cerea socialistă ce se desfășoară 
în acest an, ultimul an al actua
lului cj»cinal.‘WitrV ongânizații- 
le județene de partid. Faptul 
că organizației județene Timiș 
a P.C.R. îi revine din nou cin
stea deosebită de a lansa che
marea la întrecere, constituie 
pentru tițierii din industrie, din 
agricultură, din transporturi, 
comerț și cooperație, pentru 
elevii și studenții timișoreni un 
puternic imbold în munca lor 
de fiecare zi. Cu atît mai mult 
ne obligă pe noi, organele și 
organizațiile U.T.C., la dimen
sionarea pe măsura posibilități
lor reale, a activităților ce ni 
le pro‘punem, la desfășurarea 
lor jntre parametri de maximă 
eficiență astfel încît să putem 
înregistra efectul lor favorabil 
în graficele de producție ale 
întreprinderilor, în bilanțul uni
tăților agricole, în pulsul mereu 
mai viu al muncii voluntar- 
patriotice.

și nici nu putem proceda alt
fel în fața obiectivelor econo
mice de mare importanță care 
le au de îndeplinit oamenii 
muncii din județul Timiș. Aș 
reda, spre exemplificare, doar 
cîteva date convingătoare. Va
loarea producției industriale va 
crește în acest an cu încă un 
miliard de lei iar producția to
tală în agricultură planificată 
este cu 12 la sută mai mare 
în I.A.S. și cu 19 la sută în 
C.A.P. Fondul de investiții al 
acestui an se cifrează la 1,4 mi
liarde lei. cea mai mare parte 
afectînd lucrări de construcții- 
montaj. Tinînd cont de faptul 
că în anul 1970 comitetul jude
țean de partid în numele nos
tru. al comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județ, s-a 
angajat pe baza analizei atente 
a posibilităților, a resurselor 
nevalorificate încă, să depășim 
planul producției-marfă cu 100 
milioane lei. productivitatea 
muncii să sporească cu mini
mum 600 lei pe salariat peste 
sarcina de creștere de 11,1 la 
sută dată prin plan, să redu
cem costul lucrărilor de investi
ții cu 1,3 milioane lei. avem 
mai exact reperele preocupări
lor educative ale organizațiilor 
U.T.C. din județul Timiș, al 
direcțiilor lor de activitate.

RADU BĂLAN
prim-secretar al Comitetului 

județean Timiș al U.T.C.

Prezentînd în aceste rînduri, 
succint, desigur, modul cum 
noi ne-am gîndit să intervenim 
concret' în antrenarea tinerilor 
la realizarea sarcinilor economi
ce, vorbim de fapt despre ceea 
ce ne frămîntă din primele zile 
ale anului, dornici să sprijinim 
efectiv prin mijloace proprii 
îndeplinirea lor.

Este cunoscută importanța pe 
care o are cunoașterea de către 
fiecare tînăr în parte a sarci
nilor, a indicatorilor economici 
pe care îi are de îndeplinit pe 
o anumită perioadă de timp 
colectivul din care face parte — 
atelierul, secția, întreprinderea 
unde muncește. Este termenul 
de început în activitatea orga
nizațiilor noastre U.T.C. în te
renul amplificării participării 
tineretului în producție. De a- 
ceea folosind prilejul adunări
lor generale ale salariaților din

(Continuare în pag. a lll-a)

Stănceanu Constanța — una din tinerele bobinatoare ale Uzinei 
de motoare electrice din Pitești.

ÎN CONTROLUL ANALITIC 
AL CALITĂȚII r

ÎN ZiARUL 
NOSTRU 

DE MÎÎNE
• PRELUDIU — supliment 

literar-artistic pentru elevi.

• „VINE TATA CU MERCE- 
DESUL" — un incident pe
trecut la Institutul politeh
nic din București și impli
cațiile sale.

• 216 cercuri de literatură 
față de 10 de mecanică 
stîrnesc cel puțin o între
bare : EDUCAȚIA TEHNI
CĂ A TINERETULUI SE A- 
FLA SUB SEMNUL POE
ZIEI ?

ÎN „CULISELE" IMOBILISMUL

UN'OM, 
O FAPTĂ,

O IDEE

SAU

Vasile Cireș. Nu-1 mai văzusem 
de vreo șapte-opt ani și, cu toa
te că-1 cunosc de vreo două de
cenii, de la vîrsta cînd chipuri
le nu se uită așa ușor, mărtu
risesc că mi-se cam ștersese din 
minte făptura firavă, nervoasă, 
a acestui vechi muncitor elec- 
troputerist despre care-am scris 
cîndva frenetice reportaje „de 
producție" l.a o gazetă jude
țeană.

Revăzîndu-ne, am retrăit îm
preună amintiri frumoase, dulci 
de miere? unei vîrște candide 
cînd. alături de alți 7—8 inși 
împătimiți de condei, puneam 
la cale literatura țării și mapa
mondul la ședințele' cercului li
terar de pe lingă uzină și cînd,

STANDARDELOR
• Standarde vechi de peste 10 ani © Lipsa ori* 
cărei interpretări statistice a rezultatelor • Ana
lize puse la punct... în birouri ? • Ar trebui elabo
rate substanțe etalon • într-o serie de cazuri 
modernizarea standardelor o depășește pe cea a 

laboratoarelor

REPERTORIULUI 
CINEMATOGRAFIC

ce modificări survenite ul
terior sînt făcute pe răspun
derea întreprinderii cinema
tografice a municipiului Bu
curești", a fost astfel obligată 
să-și informeze greșit cititorii. 
Performanța s-a repetat — 
cum aminteam ■— luni, 9 fe
bruarie. In toate cotidienele 
au fost prezentate, cu luxul 
necesar de amănunte (numele 
cinematografelor și orele de 
începere a spectacolelor), in
formații false. înainte de a 
ne întreba dacă trebuie sau 
nu precizat că vina apar
ține tocmai acelora care be
neficiază de publicitatea 
gratuită făcută de ziare, 
trebuie să notăm că pentru a- 
cest probabil repertoriu s-a 
făcut și o reclamă în aceleași 
organe de presă, reclamă plă-

TUDOR STANESCU

Luni 9 februarie, prin In
termediul ziarelor centrale 
difuzorii de film au apărut în 
postura de concurenți ai... ser
viciului meteorologic, oferin- 
du-ne, în premieră absolută, 
un „repertoriu probabil".

Totul a fost pregătit cu ma
re atenție pentru ca „siste
mul" să fie lansat cum se cu
vine. încă de vineri 6 februa

rie. în publicația „Săptămîna 
culturală a Capitalei" s-au a- 
nunțat trei premiere cinema
tografice : „Roșu și auriu", 
„Visul domnului gentil", „Co
misarul X și panterele alba
stre", plus o manifestare spe
cială : „Zilele filmului spa
niol". Desigur, nu este vina 
publicației care, deși nu mai 
precizează ca altă dată : „Ori- 

( i 1 I

Locuințe noi construite in cartierul cornișa Bistriței din orașul 
Bacău.

FENOMENUL 
INTERIOR

Dezvoltarea fără precedent a științei și tehnicii zilelor 
noastre ar fi de neconceput fără existența unui instrument 
de verificare și control a calității și compoziției substanțelor 
cu care se lucrează. Acest auxiliar prețios al tuturor proce
selor industriale și al majorității compartimentelor de cer
cetare științifică este CHIMIA ANALITICA.

Pentru ca rezultatele analizelor să poată fi comparate și 
verificate de beneficiarii unei industrii, sînt recomandate, 
prin standarde, metode unice de analiză, obligatorii pentru 
toate laboratoarele unei țări.

în România sarcina elaborării acestor standarde, alegerea 
i verificarea metodelor, revine Oficiului de Stat pentru

Insigna „Cercurile olimpice66 la atletism
Inițiativa Ministerului învă- 

țămîntului de a institui, pentru 
elevi și studenți, insigna „Cercu
rile olimpice" sub simbolul spi
ritului olimpic, este nu numai o 
idee generoasă, ci și extrem de 
valoroasă, de binevenită, într-un 
moment, cînd „ștacheta atletis
mului" la noi a cam început să 
coboare. O asemenea inițiativă, 
prin scopul și dimensiunile ei 
însemnînd o acțiune internă 
de mare anvergură, venea ca un 
imbold, ca un stimulent pentru 
disciplina sportivă ce pierduse 
mult din popularitate, urmînd 
ca, treptat, ea să se transforme 
în principala forță de atracție a 
tineretului școlar și universitar 
spre lupta grea dar plină de cu
tezanță și temeritate cu timpul, 
cu distanțele, cu secundele, cu 
centimetri. Prin aria mare de 
cuprindere, „Cercurile olimpice" 
urmau să reînvie centre cu tra
diție, să completeze harta atle
tică a țării cu noi puncte lumi
noase. Dar însuși scopul ei de
clarat ne convinge de însemnă
tatea și valoarea ideii. Se arată 
în regulament că insigna 
„Cercurile olimpice" — de fapt 
inițiativa — are drept scop i 
(Reproducem) i a) atragerea în

VA MURI 
0 IDEE 
GENE

ROASĂ? 
practicarea sistematică a atletis
mului a unui număr tot mai 
mare de elevi și studenți, pen
tru întărirea sănătății și dezvol
tarea /fizică multilaterală și 
armonioasă a acestora ț b) sti
mularea participării elevilor și 
studenților în activitatea com- 
petițională și creșterea intere
sului lor față de obținerea unor

rezultate sportive de valoare ț 
c) depistarea și orientarea ele
vilor și studenților cu aptitudini 
deosebite . pentru a realiza per
formanțe, din ce în ce mai înal
te, la nivelul celor mai buni 
atleți.

Și, pe deasupra, scopul ideal: 
întrecerea trebuie să contribuie 
la răspîndirea ideii olimpice, la 
atragerea tineretului către atle
tismul de performanță.

După doi ani și jumătate de 
existență, ne propunem să ve
dem în ce măsură s-a realizat 
și se împlinește, in continuare, 
scopul pentru care a fost insti
tuit criteriul „Cercurile olim
pice"? In ce măsură această 
idee deosebit de valoroasă a că
zut pe un teren fertil? Cum a 
fost primită de elevi și de pro
fesori ? Intr-un cuvînt, care ar 
fi rezultatele unui prim bilanț ?

întreprinderea la care pornim 
— acțiune ce se înscrie pe linia 
preocupărilor noastre — este 
determinată de constatarea, con
firmată și de specialiști, că dacă 
această excelentă întrecere nu

v. cAbulea
(Continuare in pag. a V-a)

DE LA 
13 LO 
I» 

de DOREL DORIAN

Pedagogii par alarmați. 
Cunoștințele. omenirii se 
dublează în perioade din ce 
In ce mai scurte, programele 
de învățămînt devin tot mai- 
complexe (mai dense), exi-j 
gențele vieții moderne spo
resc . și ele fantastic. Și de 
îndată ce am învățat ceva 
„relativ foarte bine" trebuie 
să învățăm din nou, pentru 
că „uzura morală" a cunoș
tințelor noastre, altminteri, 
ar putea opri (deloc peio
rativ) ,',caruselul".

Dar cum rămîne, în acest 
context de neîntreruptă in
strucție și recalificare, cu 
cei 7 ani de acasă ? Mai ră- 
mîn numai 7? Li se adaugă 
alții, se eșalonează, se con
centrează ? Nu luăm și aici 
măsuri împotriva „uzurii 
morale" ? Sau poate că dăm 
dreptate părinților care în
trevăd în îngrozitoarea foa
me de timp școlarizat — ca 
și în milt discutata coborî- 
re a vîrstei școlare spre 6 

,ani — o agresiune directă 
împotriva timpului afectat 

-.altădată „celor 7 ani de a- 
casă"?

Iată de ce ne-au atras (și 
Ie facem publice astăzi) con
siderațiile previzionar-pe- 
dagogice ale reputatuluif 
prospectivist Charles de

(Continuare în pag. a V-a)

Standarde.

In dorința de a afla de ce a- 
cest important compartiment de 
activitate științifică nu răspunde 
solicitărilor tot mai intense ale 

Icercetării și producției, fapt pe 
care ni l-au confirmat atît cer
cetătorii cit și tehnicienii din 
uzine, ne-am adresat conf. univ. 
dr. GEORGE BAIULESCU de 
la catedra de chimie analitică 
a Universității București.

— A face control de calitate,

ne-a spus d-sa, înseamnă a avea 
metode precise de analiză și a 
le îmbunătăți continuu.

Or, se constată că în țara 
noastră activitatea Oficiuilui de 
Stat pentru Standarde nu poate 
face față ritmului de dezvoltare 
al industriei. Nu sînt eliminate,

PETRE JUNIE

(Continuare în pag. a lll-a)
V. CIREȘ.: „Monumentul cărții"

(Continuare (în pag. a IV-a)

CIVILIZAȚIA
STRĂZII

In-existența agitată a secolu
lui nostru strada nu mai repre
zintă doar un loc de promena
dă sau de trecere pentru pieto
nul grăbit ( ea este azi mai 
mult decît o componentă func
țională a orașului, este o mare 
familie în care sîntem, toți deo
potrivă, copii și părinți, gazde 
și oaspeți. De aceea, strada 
și .tot ce ține de ea — res
pectiv localurile, magazinele, 
instalațiile de uz public — 
sînt niște bunuri care ne 
aparțin nouă, tuturor,' în
tregii noastre societăți. De aceea, 
strada trebuie iubită ca un bun 
propriu, de aceea strada și tot 
ce ține de ea reclamă o compor
tare disciplinată, atentă, în de
plin acord cu normele unanim 
recunoscute ale civilizației.

Ancheta pe care am între
prins-o de curînd în mal multe 
din orașele județului Olt a ur
mărit să ne edifice tocmai asu
pra acestui aspect i în ce măsu
ră tinerii se conformează cerin
țelor unej atitudini civilizate pe 
stradă și tot ceea ce e legat de 
ea.

Slatina, Caracalul, Corabia

— sînt orașe în care tineretul 
se numără printre factorii mo- 
trici-de bază, orașe tinere nu 
numai prin importanța lor cres- 
cîndă în economia națională, ci 
și prin populația lor.

La Corabia și Caracal — spre 
exemplu — numai tinerii cu
prinși în organizațiile U.T.C. 
numără aproape un sfert din 
populație.

Spre cinstea lor, cei mai 
multi dintre tinerii din orașele 
menționate se înscriu pe linia 
generală de conduită a tineretu
lui din întreaga țară, reprezen- 
tînd — atît la locul de muncă 
cit și pe stradă, Ia școală sau 
în instituțiile de cultură — 
exemple de dăruire în muncă, 
de responsabilitate!, entuziasm și 
dorință de afirmare, modele de 
comportare civilizată, decentă, 
demnă.
IN SPATELE PROCESELOR 

VERBALE
Din păcate însă, printre cetă

țenii orașelor județului Olt se 
numără și unii mai puțin dis
puși să respecte civilizația stră

zii, oameni pe care liniștea și 
confortul celor din jur nu-i in
teresează cîtuși de puțin. Călă
torul care se nimerește din în- 
tîmplare într-un autobuz care 
circulă de la Uzina de aluminiu 
Slatina spre oraș, la ieșirea din 
schimb are neplăcuta ocazie să 
„servească" felurite mostre de 
comportare grosolană, necivili
zată, autori fiind unii dintre ti
nerii salariați ai întreprinderii. 
Elocvent ni se pare faptul că 
printre cei mai „sîrguincioși" 
în îmbrînceli, răcnete și vorbe 
triviale se numără tocmai acei 
tineri neglijent și murdar îm- 
brăcați, cu părul netuns de cine 
știe cînd, nerași de mai multe 
zile.

în repetate rînduri organele 
de miliție din Corabia, Slatina 
sau Caracal au încheiat procese 
verbale de contravenție unor a- 
semenea tineri, a căror ținută 
și comportare reprezentau o

ov. faun
(Continuare în pag. a V-a)

SĂ DISCUTĂM DESPR^,'.^^jȘțEȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

după ședințe, organizam recita
luri ad-hoc de poezie, desfășu
rate fie la un colț de stradă, 
fie la unul de masă de local 
mărginaș.
_Vasile Cireș nu scria. în afa

ră de două-trei articole infor
mative pentru ziarul local 
(„Știri, culturale din uzină") și 
de cîteva cîntece gorjenești 
transcrise„din memorie și oferi
te fără p*rea mare insistență 
Casei de creație, nu știu să fi 
așternut ceva pe hîrtie. în 
schimb, Vasile Cireș citea — și 
dacă subliniez acest cuvînt o 
fac pentru a vă spune că mun
citorul Vasile Cireș era un citi
tor aparte, unul ,care-și consu
ma „nobilul viciu" cu același 

. patetism cu care făcea adevă
rate minuni în hala uzinei și 
cu aceeași frenezie cu care se 
abandona discuțiilor literare 
purtate pînă-n zori, cînd noi, 
cei cu .„muncă nenormată", ne 
duceam să-nchidem ochii, jar el 
pleca, proaspăt și iluminat, să 
intre-n schimb. Cu știuta sete 
a omului rămas nu din vina lui 
fără școală, Vasile Cireș citea 
tot ce-i cădea-n mînă : clasici 
autohtoni și broșuri de știință 
popularizată, manuale de teh
nică metalurgică și teatru Sha
kespearean, romane românești 
ale epocii și tot ce era reportaj 
în ziare, proză scurtă america
nă și vechiul poem rus despre 
Oastea lui Igor t citea de la 
primul pînă la ultimul cuvînt 
programele de teatru și nu se 
descuraja în fața masivelor stu
dii de teorie literară apărute în 
volum sau în „Viața românea
scă" ; citea toate revistele lite
rare și toate articolele de etică

PETRE DRAGU
(Continuare (în pag. a IV-a)
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CERCETAREA
o permanentă 

ucenicie
Foarte mulți elevi și-au manifestat dorința în scrisori, son-

daje sau anchete, de a deveni cercetători științifici. Pentru
a răspunde unei întrebări legate de atributele condiției cer
cetătorului ne-am adresat unor cadre didactice din învățămîntul 
superior, eu multă experiență în formarea tinerilor specialiști,
piof. univ. dr. docent N. TEODORESCU, membru, al Academiei»
decan al facultății de matematică — Universitatea București și 
prof. univ. dr- CRISTIAN,CONSTANTINESCU decan al fa-

cultății de fizică — Universitatea București.

— Care sînt principalele ce
rințe ce se ivesc în fața unui tî- 
năr candidat la cercetare ?

— Profesiunea de cercetare 
cere un anumit capital de apti
tudini precis determinat. In pri
mul rînd candidatul la cercetare 
trebuie să cunoască excelent ori
zonturile domeniului în care do
rește să-și lanseze toată forța de 
muncă și de cunoaștere științifi
că. în al doilea find, este necesa
ră o mare capacitate de investi
gație, imaginație, fantezie chiar, 
și dorința neclintită de însușire 
a unui complex de tehnici în 
cercetare. Aceste cerințe se pot 
depista și verifica înainte de exa
menul de admitere. Pe de altă 
parte în Universitate sub nici o 
formă și în nici un domeniu nu 
se încheie procesul de pregătire 
al unui cercetător. Un cercetător 
este un permanent ucenic într-ale 
științei, chiar mulți ani după ter
minarea studiilor superioare. Și 
această ucenicie căreia te dedici 
o viață întreagă trebuie dublată 
de dăruire, uitare de sine ceea 
ce nu înseamnă neapărat fana
tism (N.T.).

— Unul din riscurile meseriei 
este lipsa aptitudinilor mascată 
de o pregătire numai cantitativ 
bună. Fizica este o disciplină 
foarte grea, necesitînd un vo
lum mare de muncă, ea fiind 
mai ales în stadiul actual, 
o disciplină deosebită, -care 
cere o înțelegere deosebită a 
tuturor aspectelor ei; Cantitatea 
de date teoretice, experimenta
le, necesare cercetării nu poa
te fi concepută în afara muncii 
colective. în același timp zilnic 
un cercetător trebuie să dedice 
cîteva ore informației științifice, 
care impune trepte sporite de di
ficultate. Orice abdicare de la țel, 
de la propria opțiune pentru ști
ință neagă însăși condiția cerce
tătorului. La noi în facultate se 
intră relativ ușor, dar se termină 
cu multe dificultăți. Nu mă re
fer aici la elementele excepțional 
dotate pentru activitatea de cer
cetare. Un atribut al viitorilor 
cercetători trebuie să fie pasiu
nea continuă, fără oscilații sau 
dubii (C.C.).

— Ce oferă facultatea dv. vii
torilor candidați la cercetare ?

— Pentru verificarea aspirații
lor, pentru confruntarea pasiuni
lor cu aptitudinile, cadrele di
dactice stau în permanență Ia 
dispoziția elevilor, care ar trebui 
să profite mai mult de „porțile 
deschise" ale Universității (Gh.T.)

— Sprijinim școlile și liceele 
prin patronarea claselor și cercu
rilor de fizică din București. Prin 
acordarea acestui sprijin dorim
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KȚumeroși corespondenți, 
XV comuMcîndu-mi profer 

siunea aleasă sau pro
fesiunile care-i solicită, în e- 
gală măsură îmi cer părerea, 
fie pentru a confirma alege
rea, fie pentru a-i ajuta să a- 
leagă. Ei uită însă adeseori, 
să-mi transmită și informațiile 
care mi-ar îngădui să-mi în
temeiez o astfel de părere pe 
date mai precise, deși este 
limpede că o opinie impresio
nistă nu le poate fi de folos.

De aceea, îi rog pe acei co- 
. respondenți care solicită o în
drumare în ceea ce privește 
opțiunea profesională să-m< 
comunice și unele date des
pre ei înșiși: care sînt ma
teriile școlare preferate dat și 
cele care nu le plac, ce in
terese au în afara activității 
școlare, în ce măsură cunosc 
exigențele profesiunii pe care 
și-au ales-o (clacă este cazul), 
cum își explică faptul că pî
nă în prezent nu și-au ales 
nici o profesiune (dacă se află

să contribuim mai eficient la o 
mai bună cunoaștere a tuturor 
aspectelor practice legate de pro
fesiunea dorită- (C.C.).

cunoaște o curbă ascendentă, care se concretizează istoric prin 
micșorarea decalajului dintre descoperire și aplicarea ei. lată 
cîteva date reprezentative :

Pentru fotografie acest decalaj a fost de 112 ani (1727— 
1839)
Pentru telefon — 56 ani (1820—1876)
Pentru radio — 35 ani (1867—1902)
Pentru radar — 15 ani (1925—1940)
Pentru televiziune — 12 ani (1922—1934)
Pentru bomba atomică — 6 ani (1939—1945)
Pentru tranzistori — 5 ani (1948—1953)
Pentru laser — 5 ani (1956—1961)
Pentru circuitul integrat — 3 ani (1958—1961)
In industria chimică sau electronică acest decalaj s-a redus, 
în zilele noastre, la cîteva luni.

A CERCETĂTORULUI
VIZITĂ “„CARTE/1 DE

VERONICA TUCSEK — „Absolventă a Facultății de 
zică a Universității București, am lucrat mai întîi 3 ani 
intr-un laborator departamental al Ministerului construc
țiilor de mașini, apoi 6 ani la întreprinderea piese ra
dio și semiconductors — Băneasa. Anii de laborator sau 
de producție mi-au clarificat direcțiile de cercetare fun- 

• damentală pe care trebuie să le abordez acum pentru 
studiul proprietăților electro-chimice ale semiconductori- 
lor".
Veronica Tucsek a realizat primele diode cu siliciu din 

țară și a efectuat importante studii asupra aplicării semi 
conductorilor lg dispozitivele automate.

ALIN CIOCHINA — „Am 
lucrat, după terminarea fa
cultății, timp de doi ani la 
Uzina de anvelope — Danu
biana, la serviciul de proiec
tare produse noi și la labo
ratorul central de cercetări. 
Am deprins în această peri
oadă de muncă în producție 
ritmul de lucru „la înaltă 
tensiune", absolut necesar 
formării unui cercetător. La 
Centrul de chimie fizică am 
abordat studiul conductibili- 
tății termice în fază de va
pori și lucrez acum la con
struirea unei instalații expe
rimentale’ de • cercetare".

Deși tînăr — are numai 26 
de anj — interlocutorul nos
tru își pregătește de pe acum 
lucrarea de doctorat dedicată 
„Controlului diferitelor sin
teze organice în faza de va
pori".

în această situație), dacă au 
un talent artistic deosebit, 
dacă activează în vreun cerc 
științific sau literar. Cel mai 
potrivit ar fi ca toate aceste 
date să fie cuprinse într-un 
autoportret care să înfățișeze 
și unele particularități psiho
logice ale corespondentului: 
dacă percepe și înțelege re
pede sau încet, dacă are o 
memorie eficientă și de ce 
tip (auditivă, vizuală), dacă 
are spirit de observație, da- 
că-și poate concentra multă 
vreme atenția fără a fi tulbu
rat de cele ce se petrec în 
jur, dacă obosește ușor, dacă 
se socotește aparținînd „tipu
lui artistic" sau celui „știin
țific", — ce plan de viață și-a 
făcut, dacă are un echilibru 
emoțional stabil (se poate stă- 
pîni), dacă este curajos, face 
față unor eforturi de lungă 
durată, starea sănătății, în
tr-un cuvînt — tot ce mi-at 
putea ajuta la o cunoaștere 
cit mai temeinică a celui ca-

In ce tip de posibil om de
ȘTIINȚĂ VĂ ÎNCADRAȚI?

FANATICUL, omul absorbit de știință pînă la uitarea de 
ine, neobosit, curios, pentru care munca științifică reprezintă 

conținutul întregii Iui vieți, exigent și care conviețuiește deseori 
greu cu ceilalți oameni.

PIONIERUL, tipul cu inițiativă, creatorul ideilor științifice 
noi pe care le transmite cu plăcere altora ; el constituie un 
stimulent pentru alții, este deschizătorul căilor noi, un bun or
ganizator și profesor, cu o mare capacitate de muncă.

DIAGNOSTUL, un critic bun, capabil să vadă imediat păr
țile tari și slabe ale programului, omul de știință cu „ochi for
mat" care știe să găsească repede soluții improvizate în cazuri 
grele.

ERUDITUL, omul bine informat în domeniul său, conștiincios, 
posedă o memorie deosebită, iubește ordinea și detaliile. Totuși, 
el nu este <> natură creatoare, nu caută soluții noi, își adaptează 
cu plăcerea gîndirea sa la gîndirea altora.

TEHNICIANUL, posedă capacitatea de a prelucra ideile prost

formulate sau neclare ale altora și de a le aduce Ia bun sfîrșit. 
Stăpîuește o tehnică bună a muncii științifice. Cu plăcere iți 
împărtășește timpul de muncă, iubește „șueta" științifică. își 
cunoaște limitele.

ESTETUL, preferă problemele intelectuale rafinate care pot 
fi soluționate elegant. își propune scopuri mari și devine intole
rant atunci cînd munca se mișcă greu. Este deschis, dar intru- 
cîtva necopt și nu cu totul sigur, îi lipsesc răbdarea și capaci
tatea de muncă.

METODOLOGUL, se interesează mult de problemele meto
dologice și stăpinește bine aparatura matematică. Ii place să 
vorbească cu alții despre planurile sale științifice. Este puțin 
absorbit de competiția cu alți oameni de știință și este tole
rant față de vederile altora. Deseori iubește complicațiile.

INDEPENDENTUL, evită munca în colectiv, îndeplinirea 
funcțiilor administrative. Nu manifestă o energie deosebită deși 
posedă un spirit viu de observație. Este încăpățînat, deseori 
nepoliticos și plin de sine.

de SEN ALEXANDRU

VIATA BATE LA UȘĂ
re-mi cere părerea, căci nu
mai în acest fel îmi pot îngă
dui să răspund celor ce mă 
întreabă.

Aceste rînduri se adresează, 
printre alții, și corespondentelor 
mele Barbu Ștefania din Buzău, 
str. C. Brîncoveanu nr. 9 bis, ca
re ar dori să aleagă între filozofie 
și filologie, ca și Emiliei Nicolo v 
din Bistrița, str. N. Titulescu nr. 
9, care ar vrea să aleagă între 
țesătorie (care-i place foarte 
mult) și un liceu teoretic sau de 
specialitate (după cum doresc 
părinții). Firește însă că, în lip
sa unor informații mai ample

despre ele însele, trebuie să a- 
mîn răspunsul solicitat. Aștept 
scrisorile voastre și vă voi răs
punde, dar, după ce... vom face 
cunoștință prin intermediul auto
portretului.

BACIU DAN — corn. Daneți 
— jud. Dolj. „Am vîrsta de 15 
ani și aș dori ca viitorul meu să 
mi-l petrec pe un Diesel. Vreau

ca după ce sfîrșesc școala prima
ră să urmez și eu o școală de 
C.F.R.-ist. Ce sfat îmi dați ? A- 
pelez la toți ceferiștii din orașele 
țării noastre. Părinții nu vor sa 
mă lase, dar eu nu renunț la ho- 
tărîrea mea. Oare voi ajunge și 
eu odată ceferist pe un Diesel?".

Dragă Dan, dorința ta înflă
cărată m-a mișcat. Sînt încredin
țat că, dacă voința îți este la fel 
de înflăcărată vei ajunge la pu
pitrul de comandă a] celui mai 
rapid Diesel din cite au străbătut 
vreodată întinsurile țării și asta 
chiar și fără mobilizarea generală 
a ceferiștilor pe care-i chemi în,.

Redacția a primit o serie de 
scrisori de la tinerii- noștri citi
tori prin care aceștia își exprimă 
dorința vie de a deveni cercetă
tori științifici. Consider astfel de 
aspirații ca fiind legitime și în 
spiritul epocii noastre. Expansiu
nea continuă a științelor, perspec
tivele creative ce se deschid în 
viitor reclamă un număr tot mai 
important de cercetători, adică 
oameni în stare să descopere și 
să creeze, să ducă știința și teh
nica mai departe. Și, apoi, a fi 
cercetător reprezintă pe făgașul 
fiecăreia dintre profesiuni un vîrf 
de realizare.

Important pentru dv., dragi și 
cutezători tineri, este însă modul 
cum puneți problema, pentru a 
nu sări etapele, a nu cădea victi
me unor iluzii.

Intr-adevăr, există și vor fi tot 
mai mulți cercetători profesio
niști. Fiecare din profesiuni își 
are filonul ei de investigație și 
dispune de echipe de cercetători. 
Dar tocmai de aceea a fi cerce
tător nu este o problemă de o- 
rientane profesională, ci una de 
aspirații creative, după ce una 
din profesiuni a fost aleasă și în
sușită.

Cercetarea este un nivel înalt 
de realizare al fiecăreia 
profesiuni și a opta direct 
ea excluzînd din capul

dintre 
pentru 
locului

ajutor. Dar ce facem cu părinții? 
Eu te-aș sfătui ca, pînă vei a- 
junge să zbori pe șine, să te pre
gătești pentru a da admiterea la 
Școala profesională C.F.R. din 
Craiova, str. C. Brâncuși nr. 9, 
tel. C.F.R. 321, care pregătește 
lăcătuși mecanici de locomotive 
și electricieni locomotive Diesel 
și electrice. în acest fel vei intra 

în marea familie a ceferiștilor, 
părinții nu vor mai avea nimic de 
zis și cînd va veni momentul,.. 
pornești “în cursă. Deci, începe 
repetiția la matematică și la lim
ba română. Noroc bun !

A. U. — Corabia — Dacă 
ești absolventă de liceu și ai 
vîrsta între 16—29 ani, adresea- 
ză-te Federației de aeronautică 
din cadrul Consiliului național 
de educație fizică și sport unde 
vei primi informațiile cerute. Iar 
dacă te pricepi la fizică și la 
matematică, prezintă-te la Insti
tutul Politehnic cere-ți va îngă
dui să-ți satisfaci dragostea pen- 

practicarea curentă a profesiunii 
este hazardat. Este ca și cum a 
spune nu vei fi un tehnician, ci 
un inventator, nu un pedagog, ci 
un creător de noi curente peda
gogice, nu un medic ocupat deRĂSPUNS CELORCARE VOR SĂ DEVINĂ

CERCETĂ TORI
ȘTIINȚIFICI

de prof. univ. dr. PAUL POPESCU-NEVEANU

terapeutică în mod curent, ci un 
inovator în ale medicinei ș.a.m.d. 
Foarte bine, dar iutii să ajungeți 
la nivelul respectiv. De la do
rință și pînă la înfăptuire este o 
oarecare distanță...

Drumul spre cercetare trece 

tru avioane, învățîndu-te să le 
construiești.

SĂNDULESCV ION — Adre- 
sați-vă Liceului industrial de 
poștă și telecomunicații, Bucu
rești, Calea Victoriei nr. 12. Du
rata de școlarizare este de 5 ani.

TUDOSE ION — Orașul Dr. 
Petru Groza — jud. Bihor. Două 
drumuri te duc spre ținta pe 
care ți-ai propus-o, aceea de a 
deveni inginer mecanic-auto. Un 
drum trece prin liceul teoretic și 
Institutul politehnic, celălalt prin 
liceul industrial de automobile și 
tractoare și apoi, firește, duce la 
același institut. în cazul tău, a 
doua soluție mi se pare mai po
trivită, deoarece te-ar pune mai 
repede în contact cu obiectul pa
siunii tale : automobilul. Aseme
nea liceu se află la Brașov, str. 
Turnului nr. 1.

TESLOVAN ION — Toplița, 
județul Harghita. Nu am infor
mațiile pe care mi le ceri în le
gătură cu Institutul Politehnic și 
cred că, la ora actuală, nu le are 
încă nimeni. Despre secțiile e- 
xistente te va informa în curînd 
îndrumătorul aflat sub tipar.

Și pentru a-ți dovedi că sînt 
un partizan al „realismului" și

prin însușirea perfectă a profesiu
nii si prin practicarea ei pasio
nantă. Dacă vei ajunge să fii, real
mente creator (= cercetător) a- 
ceasta este o chestiune care de
pinde de multi factori pentru

care cel mai însemnat este, ne
îndoielnic, personalitatea tânăru
lui îndrăgostit de o specialitate 
?i integral absorbit de activita
tea de dezvoltare a ei. 1n aceas
tă perspectivă sînt de remarcat 
contribuțiile înnoitoare, elemente
le de cercetare semnalate în acti
vitatea unor agronomi, tehnicieni 
industriali, ingineri, medici, pro
fesori care nu se mulțumesc cu 
cele învățate în școală și faculta
te, ci se informează mereu, ob
servă atent efectele diverselor 
metode pe care le aplică, între
prind experimente. Deci fiecare 
din profesiuni se poate practica 
la nivelul cercetărilor înnoitoare.

Dv. veți spune, desigur, că e o 
cale prea lungă, că unii absol
venți de facultate ajung direct 
cercetători (stagiari, deci în veri
ficare și cu posibilitatea de a fi 
eliminați peste unul sau trei ani!) 
Ciți însă ajung și care? Nu cred 
să fie mai mult de 1 la sută din 
totalul absolvenților și în orice 
caz, conform regulamentelor de

ION GALASIU — „Am ab
solvit Facultatea de chimie 
(Universitatea București) în 
1962. Au urmat apoi trei ani 
în care am activat în învăță- 
mîntul superior, la Facultatea 
de chimie industrială a Insti
tutului Politehnic. O foarte 
bună perioadă de formare 
profesională au reprezentat-o 
acești trei ani, timp în care 
mi-am desăvîrșit pregătirea 
necesară unuj cercetător pe o 
arie mult mai largă. în urma 
unui concurs am intrat la 
Centrul de chimie fizică un
de lucrez acum la cîteva im
portante teme pentru dezvol
tarea industriei de aluminiu".

Lucrările colectivului în 
care muncește I. Galasiu sînt 
citate în prestigioase reviste 
de specialitate de peste ho
tare, iar studiul „Reducerii 
frecvenței efectului anodic" 
va aduce Uzinei de aluminiu 
din Slatina economii de zeci 
de milioane de lei anual.

că-mi plac oamenii prevăzători, I 
îți răspund la a doua întrebare.
Notează-ți următoarele adrese : a 
„Școala postliceală energetică din I 
Brașov, str. Zizinului nr. 106, " 

'iceaiă energetică — a 
Minerului 12, Școala I

Școala postliceală energetică 
Deva str. ) " 
postliceală energetică Luduș- 
Iernuț, județul Mureș. Dar ori
care va fi drumul pe care vei a- 
puca, ținta rămîne neschimbată 
și, fără îndoială, o vei atinge.

CRISTESCU I. MIHAIL — 
Ploiești. Vei putea obține lă
muririle cerute adresîndu-te Di
recției generale a aviației civile, 
Ministerul transporturilor, Bucu
rești, Bd. Dinicu Golescu nr. 32 
(Palatul C.F.R.).

R. M. — Roman. Te poți 
prezenta. Dar n-ar strica să a- 
runci o privire și prin manualele 
celorlalți.

ADRIANA S1NGEORZAN — 
Bistrița — județul Bistrița-NStâ
nd. în legătură cu școlile de 
subingineri, consultați ziarul nos
tru din 3 februarie 1970. Specia
lizarea în industria alimentară se 
poate face la Școala postliceală 
pentru industria alimentară 
(specialitatea tehnician piscicol) 
Galați, Bd. Republicii 169. 
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repartizare, aceștia sînt tinerii 
care au obținut în facultate re
zultatele cele mai bune și au de
monstrat, prin încercările lor de 
investigație și studiu, aptitudine 
pentru cercetări. In momentul de 
față se folosește tot mai mult o 
altă cale pentru recrutarea cer
cetătorilor necesari: aceea a con
cursurilor la care se prezintă spe
cialiști cu un anumit stagiu în 
activitatea profesională și care pot 
dovedi prin lucrările lor că sînt 
creativi.

Aceasta este deci situația reală 
N-aș vrea însă să descurajez, să 
contrazic, aspirațiile dv., ci dim
potrivă. Este bine însă ca să a- 
preciați lucid eforturile și dărui
rea de sine pe care o reclamă 
creația științifică și să înțelegeți 
că în postura de cercetător a- 
fungi nu prin orientare profesio
nală, ci prin selecție socială.

Calitățile pe care trebuie să le 
îndeplinească un cercetător sînt 
numeroase și complexe. Nu sînt 
suficiente (deși necesare) aptitu
dinile generale — de inteligență, 
spirit de observație, memorie — 
și cele speciale, adecvate profe
siunii alese. Trebuie să se a- 
dauge și un complex de însușiri 
care să-ți permită să fii original 
în metodele de lucru și în pro
duse. Printre acestea deosebit de 
importantă este imaginația crea
tivă și gîndirea combinatorie. A- 
poi sînt calități ce determină rea
lizarea și anume: curiozitatea, 
perseverența în căutări, stabilita
tea motivelor și sentimentele^' in
telectuale, în genere, atitudinile . 
creative. Să te devotezi cu toată 
ființa unui domeniu al cunoaște
rii, să te satisfacă însăși releva
rea noului fără a urmări alte sco
puri, exterioare creației însăși.

Vă doresc tuturor să înaintați 
tot mai sus, pe această scară- a 
valorilor, definite prin producerea 
de valori.

V. TOMIN:

CERCETARE,

Recent apărut în EriiturS 
Academiei, ultimul volum 
semnat de Uros Tomin ne 
introduce într-unul din cele 
mai noi domenii de cerce
tare : știința despre știință, 
ramură aflată în plin proces 
de formare.

Scientica, reprezentînd du
pă J. Bernal „conștiința de 
sine a științei", este o sinteză 
a unor discipline ca : isto
ria’ și filosofia științei, cer
cetarea cercetării științifice, 
sociologia și limbajul știin

ței. informatica, economia 
științei, scientometria, teoria 
conducerii științei etc. Au
torul reușește în abordarea 
acestor discipline complexe, 
în afara unei bogate și do
cumentate informații, o 
schiță sigură a unei intro
duceri în scientica, expusă 
într-un limbaj accesibil, în
să niciodată vulgarizator. O 
pondere însemnată în eco
nomia volumului o are 
„Cercetarea cercetării", su
biect de stringentă actuali
tate în revoluția științifică 
contemporană. Diversele fa
țade ale cercetării sînt ana
lizate competent, o deosebi
tă importanță acordîndu-s> 
planificării și organizării 
cercetării, precum și pre
gătirii cadrelor de cerceta
re. Un alt capitol de bază 
șe referă la legăturile știin
ței cu producția, proces si
nuos și dificil, care capătă 
însă o deosebită claritate în 
epoca noastră. Relațiile din
tre știință si război și din
tre internațional și național 
în știință fac obiectul unei 
interpretări istorice de pe 
poziții marxiste care, de 
altfel, ghidează întreaga ex
punere a fundamentelor 
scienticii.

Fără a epuiza subiectul 
U. Tomin realizează o ten
tantă invitație Ia cunoaște
rea științei în multiplele ei 
aspecte și relații, invitație 
materializată într-un prilej 
de lectură, capabil să sti
muleze formativ curiozita
tea creatoare a tineretului.
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PREZENȚI
ȘI TOTUȘI...

ABSENȚI
TINERII DIN ȘIVIȚA IZOLAȚI DE ACTIVITATEA VIE,

CONCRETĂ Șl EFICIENTĂ DIN COOPERATIVA AGRICOLĂ

PRIN FORMALISMUL CE DĂINUIE ÎNCĂ ÎN SEMNATURI
ACTIVITATEA COMITETULUI U. T. C

în atmosfera de analiză a ac
tivității anului trecut și de dez
batere a cifrelor de plan pentru 
1970 de la cooperativa agricolă 
din Șivița, județul Galați, am 
intrat de fapt înainte ca aduna
rea consacrată să-și înceapă lu
crările. Prezența celor mai mulți 
cooperatori în sala căminului 
cultural cu o oră și ceva mai 
devreme decît se stabilise ini
țial, anticipa discuții vii. Hotă- ■ 
rîrile adunării anterioare care 
defineau precis cadrul organiza
toric și forma de retribuție erau 
puncte de reper în jurul cărora 
se purtau discuții de la om la 
om pentru cristalizarea proble
melor de producție ce urmau să 
fie abordate. Așa îneît chiar de 
in primele luări de cuvînt refe
ririle au fost direct la obiect. 
„Producțiile culturilor prăși- 
toare — arăta Nicolae Ocheșelu, 
președintele cooperativei — a 
situat unitatea noastră pe pri
mul loc în județ. Am obținut 
4 000 kg de porumb la hectarul 
cultivat, 25 700 kg la cel de 
floarea-soarelui. Producții bune 
am obținut și în zootehnie, 
între 2 300—2 400 litri de lap
te de la fiecare vacă fu
rajată ; în viticultură unde 
fiecare hectar de vie ne-a 
dat 7 300 kilograme de struguri 
în Ioc de 7 000 cît ne planifica
sem. Grădina de legume însă, 
s-a soldat cu un venit mai mic, 
cu peste 700 000 lei, iar de la 
păioase am obținut cu mult sub 
producțiile planificate, posibile 
de realizat". Aceste sensibile di
ferențieri între plan și realizări 
înregistrate de la o cultură la 
alta, de la o brigadă la alta — 
au relevat majoritatea vorbito
rilor — se datoresc în primul 
rînd existențeț ,a încă unui în
semnat număr de amatori de 
cîștiguri ■ ‘fără- muncă. Rostin- 
du-le cu respect numele frunta
șilor și trăgîndu-i la răspundere 
pe cei care într-un fel sau altul 
le-au croat greutăți, participan- 
ții la discuții au menținut pe 
parcursul celor cîteva ore, cît 
au durat dezbaterile, o adevă
rată atmosferă de lucru. Situînd 
în prim plan problemele pro
ducției, vorbitorii nu au ocolit 
lipsu-'le organizatorice, actele 
de n.ste, de favoritism de 
care au dat dovadă unii șefi de 
echipă sau brigadieri. „Noul ca
dru organizatoric pe care l-am 
adoptat, ca și forma de normare 
și retribuire a muncii ce o vom 
aplica în acest an — spunea in
ginerul șef al cooperativei, Aron 
Lanțkron — ne permit să evi
tăm astfel de neajunsuri ; oa
menii fiind mai mult cointere
sați în sporirea producțiilor. 
Asta nu înseamnă însă că de 
acum înainte treburile se vor 
rezolva de la sine. Avem instru
mente îmbunătățite pentru nor
marea și retribuirea mijloacelor 
mai mobilizatoare, dar pentru 
ca efectul lor să fie cel scontat 
trebuie să ne încadrăm cu toții 
în sfera lor de aplicabilitate, a 
muncii, care pentru acest an ne 
este jalonată de cifrele planului 
supus adunării spre dezbatere 
și aprobare".

Relatarea în continuare a lu
crărilor adunării generale nu ar 
fi desigur lipsită de interes. 
Pentru reținerea atmosferei ge
nerale considerînd-o suficientă 
cea de pînă aici — ne permitem 
să zăbovim ceva mai mult asu
pra unui alt aspect, de altfel 
explicabil în mare parte și pen
tru prezența noastră aici : care 
a fost cuvîntul tinerilor, al or
ganizației U.T.C. ? Așadar, cu
vînt faptelor și loc explicațiilor.

în sală, la început, cîțiva ti
neri, șase, maxim zece („au mai 
venit ulterior cîțiva" — secre
tara comitetului U.T.C. pe 
C.A.P.). Pe lista celor înscriși 
la cuvînt, nici unul ! Nu-i nimic, 
ne-am zis. Cuvîntul, angajamen
tul lor îl va aduce (așa bănuiam

(Urmare din pag. I)
ale lucrătorilor 

în 
as- 
să 

in
să 
în

întreprinderi, 
din agricultură s-a insistat 
mod, deosebit asupra acestui 
pect, s-a urmărit ca tinerii 
cunoască și să-și însușească 
dicatorii de plan, să știe și 
susțină angajamentele luate 
întrecere.

Firește însă că aceasta este 
doar O premisă. Pentru a de
termina creșterea răspunderii 
tinerilor în îndeplinirea planu
lui de producție, în industrie 
sau agricultură, am inclus în 
programul nostru de activități 
o seamă de acțiuni de durată, 
cu o arie de acțiune foarte pre
cisă. Vor fi organizate discuții 
cu cei tineri ce nu-și realizea
ză sarcinile zilnice, dezbaterile, 
demonstrațiile practice, întîlni- 
rile cu muncitori fruntași și 
specialiști, msistînd să eviden
țieze prompt cauzele care con
duc la asemenea stări de lu
cruri și implicit cuprinzînd 
măsuri pentru evitarea și pre- 
întîmpinarea lor.

Urmărim în mod deosebit să 
determinăm, din partea tineri
lor, o tot mai mare exigență 
în satisfacerea criteriilor de ca
litate ale produselor noastre, cu 
atît mai mult cu cît producția 
pentru export în județul Timiș

și pentru asta înțelesesem că 
depusese o susținută muncă și 
activul salariat al comitetului 
județean) secretarul organizației. 
Și acest cuvînt nu îl așteptam 
numai noi pentru consemnare 
ci și oamenii satului. Ia‘n și 
cuvîntul secretarului comitetu
lui U.T.C. pe C.A.P.. al tovară
șei VICTORIA ROȘU auzit în 
cele din urmă : „In tot timpul 
anului trecut toți tinerii ce
lor trei grupe din C.A.P. 
au muncit conștiincios, au 
efectuat 1 120 ore de mun
că voluntar-patriotică. au 
participat la acțiunile de în
frumusețare a satului ; în adu
nările pe grupe s-au angajat să 
lucreze și mai bine".

Atîta tot și nimic mai mult.
★

— Detașamentul de tineri îl 
considerați cumva o simplă a- 
nexă a acestei forțe din comună, 
am întrebat-o ulterior pe secre
tara comitetului U.T.C. pe coo
perativă.

— Mai mult ce ați fi dorit să 
spun ?

Noi nu doream nimic. Oamenii 
satului așteptau. Ce ? înaintea 
angajării la un sprijin concret, 
realizabil în recomandarea de 
tineri pentru sectoarele defici
tare, de contribuție directă la 
evitarea lipsei de furaje care 
încă se semnalează în această 
unitate, la acțiuni de îmbună
tățiri funciare etc., în primul 
rînd, cuvîntul sincer al secre
tarului, nu improvizații că „fie
care grupă a împuternicit-o să 
le aducă angajamentul lor" ca 
urmare ,?.a dezbaterilor de care 
aceștia de fapt nu știau nimic.

■— Azi la ora 9,00 (la 10,00 a- 
dunarea și-a început dezbaterile 
n. n.) am primit de la comitetul 
județean U.T.C. un telefon. Mi 
s-a spus că trebuie să prezint 
angajamentul tinerilor în adu
nare — ne-a explicat secretara 
comitetului. Altfel aș fi avut 
timp să mă consult și cu secre
tarii pe grupe. Așa însă. doi 
dintre ei (unul este contabil, al 
doilea lucrează în brigada legu
micolă) au considerat că azi deși 
nu este duminică, e zi liberă și 
nu au mai trecut pe la C.A.P.

— Și în consecință, ați consi
derat că...

— Am fost anunțatfi că veniți. 
Ce altceva puteam face?

Ce altceva ? Iată o întrebare 
la care secretara ar fi putut afla 
singură răspunsul. Pentru că 
toate datele erau la îndemîna 
ei, la îndemîna tinerilor. Pen
tru 1970, în plan, unitatea și-a 
înscris sarcini sporite. Supra
fața legumicolă urmează să se 
extindă la 170 hectare; se vor 
planta încă 15 hectare cu viță 
de vie ; pentru creșterea pro
ducțiilor în sectorul vegetal se 
vor încorpora 2 300 tone gunoi 
de grajd, 720 tone îngrășăminte 
chimice ; sarcini mobilizatoare 
fiind prevăzute și în sectorul 
creșterii animalelor — la finele 
anului efectivul de vaci și ju- 
ninci urmînd să se ajungă Ia 020 ; 
din suma de 3 574 500 lei 
prevăzută pentru investiții o 
parte este afectată combaterii 
eroziunii solului pe 20 de hec
tare, participării la două obiec
tive intercooperatiste ; un com
plex de porci de 30 000 de ca
pete la Independența și un 
magazin pentru valorificarea 
produselor agroalimentare. Șig 
astea, sînt doar cîteva din pune-" 
tele posibile de intervenție di
rectă ale tinerilor. De aici tre
buiau să-și extragă ei punctele 
pe care le puteau include în 
programul lor de activitate, în 
angajamentul pe care să-1 fi 
prezentat adunării generale. Și 
dacă nu au făcut-o pînă acum, 
pot si trebuie s-o facă cel pu
țin de aici înainte, Cooperatorii 
din Șivița încă îi așteaptă.

N. COȘOVEANU• • • •
va crește în anul 1970 cu aproa
pe 10 la sută. Făcînd cunoscute 
aprecierile la adresa produselor 
pe care le execută, subliniind 
importanța tehnică și economi
că a respectării prescripțiilor 
de calitate cu sfințenie, avem 
în vedere extinderea acțiunii 
de eliminare a rebuturilor la 
Uzinele mecanice și Electro
motor Timișoara, la „Cerami
ca" Jimbolia și „Mondial" Lu
goj-

Este de la sine înțeles că nu

ENTUZIASTA PARTICIPARE
■putem■putem rămîne în afara efortu
rilor care se fac în toate co
lectivele de muncă pentru re
ducerea continuă a consumuri
lor de materii prime și mate
riale, în mod deosebit ne metal. 
Acesta constituie mobilul extin
derii inițiativei „Să gospodă
rim cu grijă metalul" în organi
zațiile U.T.C. din întreprinde
rile constructoare de mașini 
timișorene — Uzinele mecanice, 
„Tehnometal", „Electromotor", 
„6 Martie", ca și introducerea

PE UN AN

UN EXAMEN AL MATU GAJAMENT

MOMENTUL PRIMIRII ÎN U. T. C

pentru agricultură
lalți tovarăși de muncă, strîn-

gerea de mină este încă o do

vadă de încredere.

Fotografiile : C. CIOBOATĂ

instala- 
acestea, 
faze de 
o mare

și instalații noi

anul acesta baza 
a agriculturii noas- 
aproximativ 25 de 
utilaje și 

Cîteva din

Uzinele ce aparțin Cen
tralei industriale de mașini 
agricole urmează să com
pleteze 
tehnică 
tre cu 
mașini, 
ții noi. 
aflate în diferite 
asimilare, sînt de 
importanță economică. Este 
vorba, printre altele, de o 
combină de recoltat car
tofi, care va fi folosită în 
toamnă în marile zone pro
ducătoare, și de o combină 
pentru recoltat și tocat si
loz, așteptată cu deosebit 
interes în cooperativele și 
întreprinderile agricole. 
Pentru noua combină auto
propulsată C-12, intrată 
din ianuarie în fabricație 
de serie la Uzina „Semă
nătoarea" din Capitală, ur
mează să se construiască 
încă două dispozitive de 
recoltat — pentru floarea- 
soarelui și orez.

In sprijinul mecanizării 
lucrărilor în legumicultura, 
viticultură și pomicultură, 
constructorii de mașini vor 
fabrica și o gamă largă de 
instalații — grape cu 
discuri, cultivatoare, plu
guri — adaptabile tractoa
relor specializate de 45 CP, 
aflate în fabricație de serie 
la Brașov.

inițiativei „Să lucrăm cu con
sumuri specifice reduse" în u- 
nitățile industriei materialelor 
de construcții și pielărie, direc
ție în care ne va servi și folosi
rea cu mai multă pricepere a 
vitrinelor de calitate, mărirea 
eficienței gazetelor satirice, a 
stațiilor de amplificare din în
treprinderi.

Am pornit la lucru cu con
vingerea că acest an va însem
na o etapă superioară în felul 
de organizare și mai ales în 

cîștigul dobîndit de pe urma 
forjnelor de perfecționare pro
fesională pe care organizațiile 
U.T.C. le adresează tinerilor. 
Acest lucru poate fi sesizat 
încă din „faza de proiectare" a 
diferitelor manifestări stabilite 
în cadrul întreprinderilor, dar 
și în caracterul de masă pe 
care îl au acțiunile îndrumate 
direct de comitetul județean 
U.T.C. prin secția sa de sp»cia- 
litate. Am în vedere continui
tatea diferitelor forme de in
formare a tineretului cu noută-

Eforturile organizațiilor U.T.C. de a conferi momentului 
primirii în U.T.C. un cadru adecvat semnificațiilor majore 
ale acestui act capătă tot mai mult garanția permanenței și 
continuității, imprimîndu-i în același timp rezonanțele so
lemne capabile să-i prelungească ecoul în memoria celor 
mai tineri uteciști. Dovezile acestor strădanii le-am întilnil 
și zilele trecute, cînd reporterii ziarului nostru au consemnat 
la fața locului, in județele Argeș și Dolj, momentul creșterii 
rîndurilor unor organizații U.T.C.

Pentru cîteva momente în 
laboratorul Școlii generale 
nr. 1 din Pitești emoțiile pe 
care le stîrnesc experiențele 
de fizică și chimie au cedat 
locul altora : celor legate de 

' actul primirii în organizația 
UTC a unor noi membri.

Secretarul comitetului UTC 
pe școală, Gheorghe Petri- 
neanu, i-a prezentat pe rînd 
pe cei care își formulaseră 
nu de mult dorința de a de
veni uteciști. I-am văzut in- 
trînd cu fetele îmbujorate 
de emoție dar fermi și pre- 
ciși in răspunsurile la între
bările colegilor care, în ca
litate de membri ai comite
tului, trebuiau să decidă. De 

U fapt, se cunoșteau bine unii
X pe alții. Recomandările fă-
V cute anterior de grupa UTC
A erau întemeiate pe întreaga
X activitate desfășurată de fie

care din ei. Iar exigența și 
autoritatea grupei s-au do
vedit încă o dată hotărîtoare.

Iată, se discută cererea celui 
mai bun elev al clasei a 
VIII-a C, Toader Florian, în 
catalog numai medii de 10. 
și totuși exigența colegială 
nu-i trecem cu vederea în
tr-un asemenea moment u- 
nele „scăpări" pe . care le 
trădează uneori comportarea 
sa, față de colectiy. Secre
tara grupei U.T.C., Doina Mo- 
raru ține să-i amintească încă 
odată recomandării»colegilor 
de clasă uteciști: sa fie mai 
disciplinat, să-și aleagă mai a- 
tent prietenii. Nu întîmplător 
unele din întrebările care 
s-au pus se referă tocmai la 
modul cum consideră el să-și

RITATII Șl EXIGENȚEI

Sub privirile calde ale celor

IMOBILISMUL
(Urmare din pag. I)

din păcate, în timp util toate 
vechile metode de analiză, uza» 
te moral, și nu sint adaptate 
exigențelor chimiei analitice 
moderne. Repercusiunile acestei 
stări de lucruri asupra calității 
produselor industriale și a com
petitivității lor, chiar în cazul 
celor mai moderne tehnologii, 
sînt ușor de întrevăzut.

Experiența unor țări dezvol
tate industrial arată că elabora
rea standardelor de analiză tre
buie să se facă de către orga
nisme foarte competente, dota
te cu personal specializat, cu a- 
paratura cea mai modernă. 
Standardele se produc în labo
ratoare și nu în birouri, așa cum 
este cazul la noi. Or, după cum 
se constată, în țara noastră con
trolul calității în industrie nu 
se poate face întotdeauna efi
cient tocmai datorită lipsei unor 
asemenea laboratoare. Mai 
mult : la produse de mare puri- 

informării 
periodic 

tehnicieni,
țile tehnice, „Ziua 
tehnice" organizată 
pentru ingineri și 
consfătuirile consacrate crește
rii rolului specialistului în or
ganizarea științifică a produc
ției și a, muncii. Și, înainte de 
orice urmărim un, efect cît mai 
substanțial prin olimpiadele pe 
meserii stabilite în perioada 
care urmează pentru strungari, 
frezori, filatori, țesătoare, croi
tori în piele, zidari, dulgheri, 
instalatori sanitari.

Nu vom scăpa 
ment din vedere 
cit mai exactă în 
pretinde nouă, 
anul pe care 
presupune

nici un mo
ca înscrierea 
ceea ce ni se 
tinerilor, în 
l-am început 

p—asimilarea într-un 
înalt grad a disciplinei indus
triale. Pornind de la cunoaște
rea acelor tineri ce comit aba
teri vor fi extinse dezbaterile 
în grupele U.T.C. pe marginea 
cazurilor de indisciplină, perio
dic urmărind să întreprindem 
raiduri al căror scop este de a 
vedea cum foloseso tinerii 

facă datoria ca utecist pen
tru întărirea disciplinei în 
școală. în răspunsul său, un 
angajament emoționant, Flo
rian aduce argumentul unor 
fapte din ultimul timp. Așa 
cum vor face și ceilalți. Fi
indcă, în ultima vreme, pen
tru a-i atrage spre organiza
ție, pentru a le pune la în- 

. cercare calitățile, grupele 
U.T.C. i-au supus în perioada 
premergătoare discutării lor 
la un adevărat examen, le-au 
creat responsabilități preci
se, menite să contureze pă
rerea despre capacitatea lor 
de muncă, să le cultive res
pectul pentru noua calitate 
care îi angajează la un efort 
mai mare decît pînă atunci. 
Fiecare a trebuit astfel să 
răspundă direct de o knu
rr, ită activitate în cadrul 
clasei. Măsura în care și-au 
făcut datoria este acum un 
criteriu hotărîtor pentru pri
mirea lor, pe lingă, bineîn
țeles rezultatele bune la în
vățătură. Constanța Băiașu 
din clasa a- VIII-a A-a "fost 
primită în UTC și pentru că 
,.a început să învețe tot mai 
bine", dar și pentru contri
buția adusă la acțiunile de 
gospodărire a clasei. Colegul 
ei Dan Teodorescu s-a do
vedit un bun organizator al 
activităților sportive și al 
excursiilor, iar Elena Ungu- 
reanu o pasionată colabora
toare la revista școlii și în 
cadrul cercului literar. Va
leria Grigore și Elena Cîrjan 
au făcut deseori dovada in
geniozității prin propunerile 
pentru activitățile culturale 
și participarea directă la re
alizarea lor.

Buna pregătire a celor a- 
leși exprimă astfel puterea de 
muncă, destoinicia și price
perea lor, dar este, totodată, 
dovada maturității grupelor 
UTC, a colectivelor care i-au 
recomandat atenției comite
tului U.T.C. La adunările de 
grupă uteciștii mai vechi nu

tate, la care analiza elemente
lor „în urme" se face în mod 
curent, este necesară și obliga
torie interpretarea statistică a 
rezultatelor. Or, la noi în țară 
lipsește cu desăvîrșire interpre
tarea statistică a rezultatelor 
la metodele recomandate de
O.S.S. Conform standardelor de 
analiză se cere numai indicarea 
unor diferențe maxime admisi
bile. Fără îndoială că în acest 
mod nu poate fi vorba de un 
control eficient al calității.

Personal, consider că pentru 
remedierea acestei situații se 
impune de urgență o reorgani
zare a modului în care se face 
controlul calității în industrie. 
Consider că ar fi necesară în
ființarea unui laborator al 
O.S.S. care să poată elabora 
substanțe etalon cu certificat 
de analiză garantat. Cu ajuto
rul diverselor laboratoare care 
ar colabora Ia această activita
te, el ar urma să pună la punct 
metode standard de analiză bine 

timpul de muncă, mai ales în 
schimburile II și III, cum își 
îngrijesc și exploatează mașini
le, astfel îneît să nu ne ocupăm 
doar de neregulile comise deja, 
ci să acționăm mai ales preven
tiv, pentru evitarea lor.

Un capitol distinct al preocu
părilor organizației noastre ju
dețene îl va reprezenta orienta
rea profesională a tinerilor spre 
sectoarele producției materiale. 
Sînt stabilite deja întîlniri cu 
muncitori și cadre de speciali
tate ale elevilor din școli gene
rale sau licee în comunele 
Peciu Nou, Periam, Gătaia, 
Ciacova, Nădrag, Făgeț, Biled, 
Dudeștii Vechi, în municipiile 
Lugoj și Timișoara. In școli vor 
fi constituite „colțuri de ori
entare profesională". Cu aproa
pe 5 000 elevi se vor întreprin
de vizite în întreprinderi și 
pe șantiere, urmînd să organi
zăm tot cu elevii „micro olim
piade" la meseriile de strungari, 
lăcătuși, filatori, zidari, instala
tori, zugravi.

Fără a prezenta pe larg mij
loacele prin care organizațiile 
U.T.C. vor sprijini eforturile ti
nerilor de pe ogoare de a se în
scrie ou o cît mai mare contri
buție în realizările agriculturii 
județului nostru, aș vrea să 
menționez că ne îndreptăm a- 

au trecut cu vederea micile 
scăderi ale celor propuși. 
Mai mult, prietenii cei mai 
buni s-au dovedit cei mai 
exigenți judecători. De pil
dă, Florian Soităriu de la 
Școala generală nr. 4 a sim
țit poate cel mai mult aceas
tă atitudine sever priete
nească. I s-a spus cu since
ritate tot ce știa despre el : 
că învață, într-adevăr, bihe 
dar rezultatele sînt încă sub 
posibilitățile pe care le are, 
că ar trebui să privească cu 
mai multă seriozitate pro
pria sa muncă și relațiile de 
colegialitate cu cei din jurul 
său. Și dacă prietenii au fost 
severi în această seară, au 
fost în aceeași măsură și 
drepți, obligîndu-1 să recu
noască în fața tuturor celor 
prezenți că „remarcile lor 
sint juste". Apoi, tot ei au 
fost cei dinții care l-au feli
citat din toată inima pentru 
intrarea in rîndurile orga
nizației UTC.

Dialogul colegelor de. ban
că Daniela Soare si Adriana 
Dăncioiu a respectat același 
unic criteriu, al exigenței.. 
Deși sînt cele mai bune pri
etene și colege, lucrul acesta v. rAvescu

IOANA ANDREI VALERIU POPA

verificate, pentru un număr cit 
mai larg de produse.

O vizită în cîteva dintre la
boratoarele de analiză ale unor 
institute de cercetare și ale unor 
mari întreprinderi ne-a permis 
să constatăm și existența altor 
deficiențe în acest important 
proces. La Institutul de cerce
tări miniere, interlocutorul no
stru este ANGHEL MIHAI DE- 
METRESCU, șeful laboratorului 
de analize.

— Dacă veți consulta indica
torul de standarde pentru Mi
nisterul Industriei Miniere o să 
observați că o parte însemnată 
a metodelor de analiză propuse 
sînt vechi de 10—15 ani. Meto
dele de control analitic fiind de
pășite, calitățile produselor 
studiate nu pot fi stabilite cu 
precizie. Aceasta face ca înca
drarea lor în anumite domenii 
de calitate să nu fie întotdeauna 
cea adevărată. Un exemplu îl 
constituie analiza fierului în 
caolin. Datorită impreciziei me- 

tenția spre cuprinderea tuturor, 
tinerilor în formațiile de mun
că (ferme, brigăzi, echipe), cu 
accent deosebit în sectorul zoo
tehnic și legumicol. Ne-am pro
pus să atragem cît mai multe 
fete spre crescătoriile de păsări, 
avînd deja stabilite concret uni
tățile respective : C.A.P. Biled, 
Variaș, Cenad, Topolovăț, I.A.S. 
Sînnicolaul Mare și Jimbolia, 
complexul Beregsău. în coope
rativele agricole de producție 
sînt prevăzute „seri de calcul" 
pe teme de normare a muncii, 
iar cu sprijinul conducerii în
treprinderilor, la I.M.A. Biled, 
Peciu Nou, Gotlob, Remetea 
Mare, organizațiile U.T.C. vor 
fi îndrumate să aplice inițiativa 
privind reducerea consumului 
de carburanți.

Iată, așadar, programul de 
lucru al organizației noastre ju
dețene în 1970, perioadă în care 
sîntem deciși să onorăm cum 
se cuvine, prin rezultate cît mai 
bune, chemările la întrecere a- 
dresate tineretului din întreaga 
țară. Este convingerea cu care 
au pornit la lucru organele și 
organizațiile U.T.C. din întreg 
județul, primele rezultate obți
nute atestînd dorința de a așe
za în cununa realizărilor acestui 
an o entuziastă partioipare ti
nerească. 

n-a împiedicat-o pe Daniela 
să-i atragă atenția Adrianei 
asupra tendinței exagerate 
spre „modern". Acum, cînd 
ambele fac parte din aceeași 
organizație, am înțeles că 
acesta a fost încă un pas 
spre ceea ce Adriana spu
nea : „Datorită ei am reușit 
să mă leg și mai mult de a- 
cest colectiv".

Iar colectivul a știut să-i 
atragă, să-i integreze. Și e 
meritul acestui colectiv de 
a primi în rîndurile sale pe 
cei mai buni elevi cu o com
portare demnă, cu cea mai 
activă participare la viața 
de organizație și a școlii. 
Dincolo de sfaturile colegi
lor, de cuvintele de felicita
re și recomandările profeso
rilor diriginți, secretarilor or
ganizațiilor de partid din 
școli, ale îndrumătorilor 
UTC făcut cu matură chib
zuință va rămîne pentru cei 
mai noi membri ai organi
zațiilor UTC din școlile ge- 

. nerale nr.l și 4 . dîn Pi
tești, primul lor angajament 
de a fi demni de organizația 
în care au intrat.

todei recomandate de standarde, 
stabilirea calității caolinului nu 
este sigură. Cazul bentonitelor 
este similar : deși standardele 
pentru analiza acestor materiale 
au fost revizuite relativ recent, 
în 1966, normere lor nu sînt la 
nivelul cerințelor internaționa
le. Evident, aceasta prejudicia
lă desfacerea produselor noastre 
pe piața internațională.

Una din cauzele acestei stări 
de lucruri o constituie ritmul 
extrem de lent al elaborării 
standardelor de analiză. Proce
sul de elaborare și de aprobare 
al unui standard durează, in 
medie, 2 ani și jumătate. La a- 
ceasta se adaugă încă aproape 
6 luni, timp în care noul stan
dard este introdus în laboratoa
re. Or, în timpul acesta el este 
deja „uzat". Ce să mai spunem 
despre standardele vechi uneori 
de peste 15 ani, al căror „certi
ficat" de valabilitate a expirat 
de mult, dar care continuă să 
fie utilizate, în lipsa altora mai 
noi.

La Uzina 23 August stăm de 
vorbă cu ing. SONIA ROȘCA, 
adjunct al șefului serviciului 
laboratoare.

— Trebuie să spunem că, din 
păcate, Oficiul de Stat pentru 
Standarde nu se preocupă în su
ficientă măsură de standardiza
rea unor metode adecvate ana
lizei de serie. Metodele reco
mandate de unele standarde 
vechi sînt, de multe ori, atît de 
greoaie îneît. a trebuit să renun
țăm Ia folosirea lor. Analiza a- 
liajelor de aluminiu, de exem
plu, durează aproape două zile. 
Or, în condițiile uzinei noastre 
un asemenea timp de verificare 
a calității șarjelor este inadmi
sibil de lung. De aceea, în ulti
mii ani, laboratoarele noastre 
lucrează după metode de ana
liză proprii.

— Cazul determinării stibiu- 
lui din bronzuri este similar, 
consideră tînăra ingineră IOA
NA FILCENCO. Am încercat 
să aplicăm metoda reco
mandată de standarde dar 
analiza nu a reușit sub nici o 
formă. Probabil că metoda a 
fost, elaborată după literatura 
străină, fără o verificare a ei 
în laborator. Desigur, în acest 
mod, o serie întreagă de amă
nunte ale modului de lucru — 
care sînt esențiale pentru reu
șita unei analize — au fost omi
se. O.S.S. ar trebui să experi
menteze un standard înainte de 
a-I oficializa.

Fapt deosebit de îmbucurător, 
în ultima vreme Oficiul de Stat 
pentru Standarde a trecut la re
vizuirea și reactualizarea unon

Ne aflăm la Apele Vii, în ju- i)
dețul Dolj. Comitetul U.T.C. V
al organizației din C.A.P. pune M
în discuție cererile de primire. »
a cinci tineri. întrebările și U
răspunsurile se succed firesc. X
Meritele muncii lor de fiecare . U 
zi sînt analizate dintr-un punct X
de vedere comun: acela al io- v
cului pe care trebuie să-l ocu- X
pe de acum înainte, nu nu- v
mai ca argument al participă- A
rii lor individuale la activita- v
tea cooperativei, ci și ca vii- X
tori membri ai organizației de V
tineret. Discuțiile s-au concen- A
trat în permanență în jurul a- U
cestor două aspecte ale ace- H
leiași probleme. Atît Petre v
Grigorescu, cît și Georgică Pi- 
sică sau Marcel Florescu au X
trebuit s? răspundă nu numai W
întrebărilor privitoare Ia mun- X
ca lor ci și celor legate de kf
relațiile pe care și le-au for- X
mat în cadrul colectivului lor t’
de muncă și la îndatoririle X
sporite pe c re șl le asumă U
o dată cu primul pas făcut în X
organizația U.T.C. v!

Același lucru la Ciupercenli D
Noi. Tinerii Valeriu Popa, X
Ioana Andrei sau Maria Du- 1,1
mitru au vorbit nu numai V
despre numărul de zile efec- (J
tuate de fiecare în anul tre- »
cut, ci și despre alte acțiuni L'
la care au fost mobilizați de X
către organizația U.T.C. Așa, M
de pildă, antrenarea lor în ac- X
țlunile de plantare a 2 000 de X
pomi ornamentali sau la a- v
menajarea unul parc al tine- A
retulul a însemnat un adevă- X
rat preludiu al clipei pe care V
o trăiesc astăzi cu toții. A

In sfîrșit, primirea în orga- X
nizațle a soților Stîngă, Con- V
stantin și Amelia, se înserje U
pe aceeași linie a atragerii ti- X
nerilor căsătoriți la o actlvf- X
țațe mal complexă, a ridicării L?
coeficientului de participare la (j
întreaga viață a satului. X

în felul acesta, ceea ce au V
realizat organizațiile U.T.C. 0
din cele două cooperative a X
fost In primul rînd atragerea V
unor noi tineri în circuitul A
mai larg al activității tuturor, X
oferindu-le un cadru propice X
de afirmare a întregii lor pu- y<
teri de muncă: cadrul pe ca- A
re-1 conturează primirea în or- X
ganlzația U.T.C. Acesta a fost K
angajamentul pe care l-au A
semnat, în ziua aceea cu X
toții. fc

MIRCEA CRISTEA (’

i

metode de analiză. Sînt indica
te, în marea majoritate a cazu
rilor, metode și procedee in
strumentale care presupun 
folosirea unor aparate moder
ne. Dar, ne atrăgeau atenția in
terlocutorii noștri, În majori
tatea laboratoarelor din între
prinderi și institute, din păcate 
asemenea aparate lipsesc.

— Recomandarea unor meto
de moderne^ de către standar
de este, fără îndoială, salutară, 
ne spune ing. CONSTANTIN 
OPRIȘ, șeful serviciului labo
ratoare de la Uzina 23 August. 
Dar, pentru ca revizuirea vechi
lor standarde de analiză să fie 
pficientă ar fi necesară o uti
lare a laboratoarelor la nivelul 
cerințelor actuale. Pentru ana
liza de precizie a unor elemen
te de mare importanță în cali
tatea oțelurilor pe care le ela
borează uzina noastră, .cum sînt 
cromul, vanadiul, manganul 
etc., avem nevoie de un poten- 
țiometru. Deși l-am solicitat în 
repetate rînduri, încă din 1965, 
el a fost inclus abia acum în 
planul de investiții pe anul 
1970. Pentru urmărirea unor 
procese de elaborare a oțeluri
lor și fontelor ar fi de aseme
nea necesar un aparat automat 
de analiză. Șarja nu poate aș
tepta _ o analiză care se efec
tuează, în lipsa unor aparate 
moderne, după standarde vechi 
de peste 10 ani.

In sfîrșit, observau interlocu
torii noștri, O.S.S. ar trebui să 
elaboreze metode de analiză si 
pentru unele elemente, conside
rate în prezent „impurități ne- 
dozabile", a căror importanță 
pentru, calitatea produselor, 
date fiind exigențele tehnologii
lor moderne, a crescut foarte 
mult. Un exemplu îl constituie 
analiza staniului și a plumbului 
din fonte, pentru care nu există 
standarde. O altă analiză de 
mare interes în metalurgie ar fi 
determinarea gazelor în oțeluri, 
pentru care, în prezent, indica
torul de standarde nu recoman
dă nimic, lăsînd la latitudinea 
fiecărui laborator dacă și după 
ce metodă să efectueze analiza.

Marea importanță a moder
nizării standardelor de analiză 
pentru creșterea continuă a ca
lității produselor industriale ro
mânești și a competitivității lor 
pe piața internațională, reco
mandă această problemă aten
ției Oficiului de Stat pentru 
Standarde precum și a unor 
ministere, cum sînt cel al Chi
miei sau Metalurgiei, de exem
plu, larg beneficiare ale acestos 
metode de control a calității.

analiză
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SĂPTĂMlNA ÎNCEPE
CU ZIUA A ȘAPTEA

TINERETULUI
Atunci cînd sîntem 

spectatori într-o sală 
a Casei de cultură a ti
neretului, ne întrebăm 
numai asupra calității 
acțiunilor la care asis
tăm. Răspunsurile tre
buie să le căutăm mai 
cu seamă în felul 
cum sînt ele concepu
te de către organiza
tori, deci în activita
tea diurnă a metodis
tului sau a directoru
lui. Iată de ce am în
cercat să surprindem, 
pe parcursul unei zi
le, la Ateneul tinere
tului, ceea ce s-ar 
chema, pentru vizitato
rul obișnuit, „Viața 
de culise" a instituției. 
L-ani însoțit pe direc
tor, tovarășul Simion 
Sihota, am asistat la 
convorbirile sale,
ne-am notat felul- în 
care a răspuns solici
tărilor sau ce dispozi
ții a dat pentru re
zolvarea unei situațiii 
sau alteia.

...La ora 11 are loc 
vernisajul expoziției de 
pictură a doi membri 
ai cenaclului 
retului din 
U.A.P. : Marin 
lescu și C. _
După scurta prezenta
re făcută de criticul 
Iulian Mereuță în fața 
unui mare număr de 
tineri, asistăm la dis
cuția dintre director și 
cei doi pictori, jn care 
se convine asupra ta
blourilor ce urmează a 
fi donate Ateneului. 
Pentru că s-a încetățe
nit aici o tradiție, pe 
care fiecare expozant 
ține s-o onoreze : cel 
care expune lasă insti
tuției un tablou. Sîn
tem apoi martorii u- 
nei convorbiri cu com
pozitorul Dan Beizadea, 
care propune directo
rului înființarea unui 
cerc de „Prieteni ai 
muzicii". Ideea este e- 
xaminată în amănun-

tine- 
cadrul 
Rădu- 

Platon.

• CRONICI • CRONICI • CRONICI • CRONICI •

REZO
țime, și se concepe, în 
mare, planul de orga
nizare. „Inițiativa 
ne-ar interesa, așa că 
o luăm, deocamdată, 
sub beneficiu de in
ventar — ne spune to
varășul Simion Si
hota. Este însă ne
voie să punem la punct 
detaliile de organizare, 
să luăm legătura cu 
cîteva personalități 
marcante ; am dori ca 
ideea să se materiali
zeze în așa fel îneît să 
intereseze un număr 
cît mai mare de ti
neri".

După amiaza, progra
mul începe la ora 17 : 
se fac ultimele retușări 
pentru seara distracti
vă, care va avea loc 
pe la orele 19,30. In 
acest interval de timp 
avem prilejul să vedem 
cum sînt anticipate în 
discuțiile care se poar
tă aici cîteva din ac
țiunile din săptămînă 
viitoare. tn primul 
rind, ședința cercului 
de estetică a picturii.

Scriitorul Marin Ta- 
rangul, care va ține 
o comunicare („Despre 
limbajul picturii"), se 
interesează asupra mo
dalității în care vor 
putea fi folosite re
producerile pe care 
intenționează să le a- 
ducă. Se optează pen
tru proiectarea ia epi- 
diascop și în consecin
ță se discută adaptarea 
prelegerii Ia această 
modalitate de expune
re.

Tovarășul Gheorghe 
Popescu, instructor cu 
probleme de propagan
dă și cultură al Co
mitetului U.T.C. al 
Sectorului 1, stabileș
te cu tovarășul direc
tor detaliile viitoarei 
teme care se va dez
bate în cadrul clubu
lui de informare po
litică — „Politica ex
ternă a României față 
de principalele pro
bleme internaționale 
actuale". „In fiecare 
duminică — ni se 
spune — stabilim a-

mănuntele, să le zi
cem organizatorice, ale 
temei din săptămînă 
care urmează. Discu
ția pe care am avut-o 
cu cel invitat să confe
rențieze — ziaristul 
N. Lupu — ne-a de
monstrat necesitatea 
producerii unor mate
riale ca fotografii din 
actualitatea politică in
ternațională, decupa
rea de articole adec
vate temei, pe care să 
le punem la dispoziția 

„tinerilor etc". ,
Desigur, am notat 

numai cîteva din 
punctele dintr-un, să 
zicem, jurnal de acti
vitate zilnică a unui 
salariat al Casei de 
cultură a tineretului. 
Cele din duminica a- 
ccasta sînt ca un ba
rometru al activităților 
săptămînii viitoare. Și 
acul indică, pentru A- 
teneul tineretului, 
„timp favorabil".

SABIN BORCAN

Secvență din spectacolul ansamblului „Prahova'

(Urmare din pag. I)
și estetică din cotidieene j era 
la curent cu toate noutățile edi
toriale, punea același interes în 
lectura „Țiganiadei‘7 și a macu
latorului cu încercări ale ulti
mului elev de la școala profesio
nală — și nu mă inspir din Ni- 
cuță Tănase cînd vă spun că a 
fost în stare să ne vorbească în
tr-o zi, timp de două ceasuri, 
cu competență de impiegat 
C.F.R., despre noua formulă a 
„Mersului trenurilor"...

Poate că l-aș fi așezat pe Va
sile Cireș. în amintirile despre 
acea etapă a existenței mele, la 
capitolul „ciudățenii", dacă pa
siunea lui pentru citit ar fi fost 
aceea a unui veleitar care bom
bardează redacțiile cu op-uri 
originale și împuiază capul cu- 
noscuților cu producții inspira
te de ultima-i lectură. Dar, cum 
vă spusei, Vasile Cireș nu scria. 
Iar participarea lui la discu
țiile noastre literare nu avea 
caracterul judecăților de valoa
re ci pe acela al bucuriei de a 
ne aduce la cunoștință că a mai 
citit ceva și că acel ceva i-a 
procurat o mare mulțumire pe 
care este păcat să n-o-mpărtă- 
șească și altora. Cititor patetic, 
Vasile Cireș era și un pasio
nat recenzent oral — atît de 
înflăcărat îneît, chiar dacă noi, 
cei.cîțiva cît de cît mai organi
zați în lecturi, zîmbeam cu supe
rioritate ascultîndu-1, nu o dată 
ne-am surprins căutînd după a- 
ceea prin biblioteci și librării 
cărțile recomandate de el cu 
atîta credință. Aș mai putea 
spune că Vasile Cireș avea, față 
de Carte și Autor, un respect 
nestrămutat, în virtutea căruia

se simțea jignit la orice expri
mare mai liberă a noastră în 
legătură tu vreo nereușită edi
torială sau cu vreun autor re
cent, care ni se părea, fără har. 
Incit mă gîndisem într-o zi că 
dacă mi-ar cere cineva să-i arăt 
Cititorul — etern și ideal —, i 
l-aș recomanda fără ezitare oe 
Vasile Cireș.

...Și iată, mai deunăzi, fiind 
în trecere prin București, Cireș 
m-a căutat la redacție. Am a- 
flat că de șase ani s-a mutat la 
Galați, la combinat, unde lu
crează ca finisor la secția la
minate de tablă groasă. Mi-a 
vorbit cu entuziasm despre ma-

CIREȘ

monument în cinstea Cărții. 
Așa din senin. Pe urmă l-ani 
transpus în metal, așa pentru 
mine, să-l am în fața ochilor, 
îți dai seama, tocmai Cartea, 
care ne-aduce atîtea bucurii, să 
n-aibă un monument !... Cred 
că l-am gîndit bine : jos, la 
postament, am pus desene de 
peșteră, apoi niște sumeriene și 
cuneiforme ; am continuat cu 
patru linii negre ca niște pum
nale — înțelegi, obscurantismul 
Evului Mediu ! — ; apoi totul
se deschide, pînă se ivește, sus, 
o carte, ca niște aripi — adi
că, pricepi ? lumina civilizației 
de azi...". „Și ce-ai de gind să 
faci cu monumentul ? „l-am 
întrebat. „Ce să fac ? L-am fo
tografiat și trimit pozele la 
prieteni — să se bucure și ei.
Păi nu e grozav ! Un monu
ment în cinstea Cărții ! înțe
legi

(Urmare din pag. I)

tită conform tarifelor în vi
goare. Ca totul să atingă „su
blimul", singura premieră a 
săptămînii, filmul „Ancheta
torul din umbră" nu a fost 
anunțat, iar pentru săptămî- 
na aceasta sînt programate 
nu mai puțin de cinci premi
ere : „Ghici, cine vine la ci
nă ?“ „Te iubesc, te iubesc", 
„O nuntă cum nu s-a mai vă
zut", „Roșu și auriu", „Comi
sarul X și panterele albastre", 
filmele din amînata festivita
te a „Zilelor filmului spa
niol" (ultimele, restanțe neo
norate) și, la cinematograful 
Timpuri Noi, un 
Ion Bostan".

Atîtea premiere 
gură săptămînă ar 
voca dileme dacă 
scăparea oferită prin tradiția 
tristă a ceea ce numeam, pa
tent neînregistrat în practica 
mondială a programării fil
melor, „repertoriu probabil".

,Medalion

într-o sin- 
putea pro- 
n-am avea

CÎT DE OBIECTIVE SÎNT UNE
LE „CAUZE?"

„Retragerea de pe ecrane în 
luna decembrie a filmelor 
„Mai periculoase decît bărba
ții", „Operațiunea Lady Cha
plin", „Jocul care ucide" prin 
care s-a urmărit deținerea u- 
nei programe eu un fond cul- 
tural-educativ îmbunătățit, 
precum și a epidemiei de gri-

muzicală NANTELE
UNOR J

MOMENTE DE
ISTORIE MUZICALĂ

rea cetate a oțelului și despre 
noua Țiglină, cartier unde lo
cuiește cu familia ; mi-a dat 
vești de la toți amicii de-atunci, 
pe care-i știe unde și curb lu
crează ; mi s-a lăudat cu cele 
mai recente culegeri de versuri 
și proză editate de literații a- 
matori de la „Electroputere" și 
de cei din orașul de la Dunăre 
(bineînțeles, nu avea nimic ti
părit în ele, dar se bucura de 
aceste apariții de parcă el le-ar 
fi scris din scoarță-n scoarță) 
și, în sfîrșit, după ce a făcut 
un competent tur de orizont a- 
supra lucrărilor premiate re
cent de Uniunea scriitorilor, a 
scos cu sfială din porțviziț cîte- 

„Nu știu cum 
spus, că într-o 
să desenez un

★
Am însemnat aceste rînduri 

ca un omagiu adus unui prieten 
cu suflet frumos... M-am bucu
rat, în timp ce scriam, să aflu 
că nu sînt singurul care a sim
țit nevoia să-i închine lui Ci
reș cîteva gînduri așternute pe 
hîrtie. Căci iată ce am citit pe 
verso-ul uneia din fotografiile a- 
duse de el.
Pilastru alb al gîndului

uman, 
înțelepciune-a lumii în avînt, 
Tezaur vechi, mereu 

contemporan, 
Păstrează-te înălțător și sfînt !

va fotografii... 
s-a făcut, mi-a 
zi m-am apucat

Iar această dedicație purta 
semnătura muncitorului gorjan 
Făget Mihai, și el împătimit de 
iubirea pentru carte, unul din
tre prietenii de-atunci...

Un „moment" cu triplă semni
ficație a „derulat" zilele trecute 
în Studioul de concerte al Radio- 
televiziunii Române : Concertul 
de muzică veche din Transilva
nia.

Un grup de muzicieni bucu- 
reșteni ne-au dăruit sub condu
cerea unui entuziast și excelent 
pregătit tînăr dirijor — Ludovic 
Baci — posibilitatea de a as
culta primul concert al unei noi 
formații muzicale, posibilitatea 
de a audia una din cele mai in
teresante seri de muzică precla
sică ce ne-au fost dăruite în ul
tima vreme și în sfîrșit de a as
culta în prima audiție 15 piese 
muzicale zămislite cu cîteva 
veacuri în urmă pe meleagurile 
țării noastre.

S-ar putea scrie, desigur, foar
te mult despre necesitatea creării 
acestei formații, despre dăruirea 
interpreților care și-au procurat 
o vastă gamă de instrumente 
vechi (viole da gamba, flaute 
doici, lăute), despre strădaniile 
instrumentiștilor pentru a-și în
suși tehnica acestor instrumente...

S-ar putea scrie pe îndelete, de
sigur, 
l-a avut în public o seară de li
niște și echilibru preclasic, despre 
unicul farmec al manifestărilor 
de muzică veche, sau despre 
eforturile lui Ludovic Baci — 
organizatorul concertului, pentru 
depistarea acestor lucrări.

Aș prefera însă ca în aceste 
succinte însemnări săptămînale să 
încerc să subliniez doar comorile 
de frumusețe și inedit create în 
decursul a două secole de istorie 
a muzicii transilvănene pe care 
muzicienii bucureșteni ni le-au 
restituit în concertul de săptămî
nă trecută.

Multiplele documente atestă 
existența în secolele 16 și 17 in 
Transilvania a unei școli muzi
cale prestigioase în lumea artis
tică, prin originalitatea ei. La 
Brașov, Sibiu, au apărut în acel 
timp școli muzicale recunoscute 
în marile centre muzicale din 
Franța, Țările de Jos, Polonia.

Compozitori talentați făuresc 
zeci de lucrări la nivelul școlilor 
polifonice europene. Organiști 
din Brașov, Alba Iulia, Sibiu, sînt 
vestiți în Europa vremii. Un re
marcabil cărturar, loan Caioni, 
este autorul celebrei culegeri mu
zicale în care alături de misse, 
motete, dansuri — întîlnim me
lodii populare românești, melodii 
ce demonstrează cunoașterea 
structurii cîntecului românesc, și 
a particularităților limbajului fol
cloric românesc, melodii care 
constituie, cum spunea compozi
torul Marțian Negrea, „o dovadă 
care ne vorbește despre, vechi
mea, trăinicia și spontaneitatea 
cîntecului nostru, aruneînd în a- 
celași timp și o rază luminoasă 
asupra unui popor care știe să-și 
prețuiască și să-și păstreze cu 
sfințenie comorile sale sufletești"-

Neostenite strădanii i-au dus 
pe organizatoiii concertului la 
descoperirea unor 
muzicale capabile să 
dimensiunile operei 
transilvănene făurite 
Am ascultat înainte 
dintre fanteziile lui Valentin

Gref Bakfark. Prima dintre ele a 
fost descoperită în culegerea lui 
Otto Gombosi, renumit profesor 
la Universitatea din Harvard 
care s-a preocupat de viața mu
zicală brașoveană. Fantezia pen
tru cvartet de flaute doici amin
tește celebre modele ale vremii. 
Ultima dintre fanteziile lui Bak
fark, audiate în concert este cu
prinsă în volumul audiat la. 1564 
la Cracovia. Cu totul interesant 
este faptul că întîlnim în porta
tivele ei embrionul unei forme 
tripartite.

Un excelent moment pe cinci 
voci „Si bona suscepimus" ne-a 
adus un crîmpei din frumusețile 
făurite de un alt compozitor bra
șovean al timpului — Georgius 
Ostermayer —■ cunoscut prin 
concertele sale la Stuttgardt.

Motetul — o perlă a stilului a 
capella, scris cu finețe, cu sensi
bilitate — poate cu nimic mai 
prejos de o piesă a lui Palestrina 

‘— a fost găsit de prof. Otto 
Gombosi, care l-a înmînat com
pozitorului sibian F. X. Dressier,

care ni l-a dăruit în interpretarea 
cunoscută.

Remarcabil a fost madrigalul 
lui Gianbattista Mosto — „Dolce 
cantava". Mosto, celebrul muzi
cian al vremii, a fost chemat în 
Ardeal de Sigismund Bathory, 
profund iubitor de muzică (de 
altfel interpret talentat la virgi
nal și lăută). Mosto va locui 
mulți ani pe „ulița italienilor" 
din Alba Iulia și va muri în 1597 
în acest oraș.

Madrigalul, plin de prospețime, 
cu ritmuri dansante ce amintesc 
o gagliardă a fost găsit într-o ar
hivă, într-o culegere de coruri ale 
vremii.

Cîteva piese pentru orgă (în 
transcripția lui Andrei Porfetye) 
ni l-au reamintit pe Daniel Cro- 
ner, autor al manuscrisului „Ta- 
bulatura Fugarum" — 1681, cea 
mai veche lucrare originală pen
tru orgă existentă în țara noastră.

Am ascultat printre altele și 
cîteva arii ale lui Gabriel Reilich. 
Manuscrisul ariilor a fost descope
rit în arhivele din Sibiu. Piesele 
mi se par eă cuprind toată forța 
luminilor ce le intuim în lucră
rile scrise în anii Renașterii euro
pene.

Influențele cîntecului popular 
săsesc sînt vizibile în desenul 
portativelor (Cuvinte speciale 
pentru cele două soliste : Geor- 
geta Popa-Stoleru și Florica 
Martin). '

Purtîndu-ne timp de două ore 
prin muzica transilvăneană a se
colelor 16 și 17, formația de mu
zică veche, condusă de L. Baci, 
și-a cîștigat nu numai dreptul la 
existență de la prima ei manifes
tare publică dar ne-a oferit cea 
mai adîncă, eficientă, revelatoare 
demonstrație a unor valori făurite 
cu secole în urmă pe pămîntul 
țării noastre cu care ne putem 
oricînd mîndri.

CE NE
FACEM...

(cu spațiul)?
de IULIAN

IOSIF SAVA

Tnchipuiți-vă că vă duceți la 
un croitor important cu 3 m. de 
ștofă care nu se șifonează 
nici dacă te calcă tramvaiul și 
cu un „vreau un costum fru
mos, reprezentativ". Iar după 
ce te va asculta zîmbind ca o 
roșcovă, croitorul te-ar suci ca 
pe un făcăleț notîndu-și pînă și 
distanța dintre revere și vîrful 
nasului. Fericit de întîmplare 
n-ai avea decît să te prezinți la 
probă peste o săptămînă. Ceea 
ce și faci, dar... Asta e I dar... 
Pentru că în cabina de probă 
găsești un spielhosen. E o gre
șeală, crezi tu înțelegător, doar 
vrei un costum și pentru asta 
ai adus 3 m. de ștofă neșifona- 
bilă. Mai ales că s-au luat și 
măsurile... Spre groaza ta însă, 
croitorul dă din cap la fel de 
înțelegător „nu, nu-i nici o gre
șeală, e costumul d-voastră". 
Și-așa, săptămînă de săptămî
nă, n-ai altceva mai bun de 
făcut decît să convingi croito
rul că spielhosenul nu e pentru 
și de tine. Acesta se lasă greu, 
„retușează", adică mai adaugă 
cite ceva, o mînecuță, un rever, 
buzunar de ceas... Și cine știe 
dacă, încăpățînîndu-te, nu-ți 
faci pînă la urmă costumul din-

ișitona- 
luat și

ar pi
•, despre ecoul adînc pe care 0 PERSPECmA

comnM

NEACȘU
tr-un spielhosen. Depinde cum o 
iei. Aceasta a fost povestea 
croitorului. Să vedem acum po
vestea televiziunii cu... spațiul 
(de emisie, bineînțeles).

Tn cele 7 zile ale sâptămînii, 
emisiunile pentru tineret însu
mează în timp nici mai mult 
nici mai puțin de o oră și cinci
zeci și cinci de minute. Con
fruntări (30’, luni). Brățara de 
aur (30’) și Cheia orașului alter- 
nînd cu Bunăseara, fete! Bună- 
seara băieți ! (55'). lată deci o 
categorie atît de importantă de 
telespectatori, telespectatorii ti
neri, poate să se declare mulțu
miți cu... spielhosenul. Tn limitele 
acestui spațiu de emisie atît de 
drămuit, este extrem de dificil 
să realizezi o deosebită tele- 
educație a băieților și fetelor. 
La mesele care vor să fie ro
tunde în numai 30' nici nu a- 
pucă invitații să afle pentru ce 
au venit în fața camerei de luat 
vederi, că spațiul de emisie’ e 
ca și terminat. Astfel, în aces
te condiții, mai bine ar fi să 
asistăm la un asemenea dia
log : „Aveți despre... o păre
re ?". „AM". „Vă mulțumesc și 
vom fi bucuroși s-o aflăm altă
dată". Lipsa de timp minimali
zează întotdeauna temele lua
te în discuție, teme de obicei 
teribil de ambițioase.

Cum se manifestă deci aten
ția acordată de televiziune pro
blemelor de tineret ? Față de 
un trecut nu tocmai îndepărtat, _ 
fără îndoială că un progres e- 
xistă, dar chiar așa, putem 
afirma că este foarte greu, 
dacă nu imposibil, să se reali
zeze tot ce poate și trebuie să 
facă televiziunea pentru tineret. 
Soluție ? Stă la îndemîna tele
viziunii...

manuscrise 
recompună 

muzicale 
în epocă, 
toate trei

ASUPRA TRADIȚIONALEI
mHI DE ȘEVALEE *)

• Tehnica lui HENRY MA
VRODIN desăvîrșit stăpînită 
s-ar putea înscrie în limitele cele 
mai tradiționale aie picturii de 
șevalet. Pasta modelată cu mi
gală, tonurile conștiincios valora
te, compoziția riguros și îndelung 
elaborată ne apare ca un salut 
secret adresat vechilor maeștri. 
Obiectele, personajele ce se în
lănțuie într-o alegorie deloc ab
sconsă au pregnanță, sînt precis 
delimitate în spațiul pînzei, evi
dent nu în stăruința de a surprin
de cît mai exact aparența, ci 
dimpotrivă de a o depăși, de a 
penetra fondul, esența pe care 
înfățișarea concretă a lucrurilor o 
conține, dar nu o dezvăluie în 
toate sensurile, în toată limpezi
mea sa, implicit. Am ’început t cu 
aceste considerații privind mij
locul de expresie a picturii sale, 
pentru că de aici, încă de la 
acest mod de a lucra cu pasta, 
de a-și aranja savant, asemeni u- 
nui regizor realitatea, de la aceas
tă intenție discret întreținută de 
spectacol scenic, de decor, se pot 
descifra cu claritate și opțiunile 
sale, interferările cu o artă deve
nită clasică, și în egală măsură

cu suprarealismul. De această 
modalitate clin urmă se apropie 
mai mult printr-o mecanică -pur 
plastică de constituire a imagi
nii decît prin semnificația și sen
timentul pe care-1 presupune de 
obicei aceasta. Lui Henri Mavro
din îi repugnă obsesiile terifian
te, violente ale unui suprarealisni 
de tipul Salvador Dali sau Max 
Ernst, el fiind mai aproape de 
discreția, de delicatețea lui Rene 
Magritte și poate mai degrabă de 
acea stare meditativă a picturii 
metafizice italiene cu care pare 
să aibă infinit mai multe afini
tăți spirituale. în aproape toate 
pînzele el vrea să descopere în 
elementul perisabil care e spec
tacolul în personajele-simbol, o 
meditație asupra elementului și-n 
egală măsură contemporan al e- 
xistenței. Și lucrul e posibil mai 
ales datorită structurii sale deo
sebite capabilă să se dedubleze, 
să se regăsească în infinite i- 
postaze și să nu ancoreze decis, 
programatic într-una. Simți că-i 
repugnă, că ar considera acest lu
cru egal cu un discurs didactic.

cente tragice, dar ca și la colegul 
său de expoziție, acestea nu îm
bracă forma lamentației, ci totul 
este spus cu luciditate, cu o re
ce și aproape chirurgicală obiec
tivare. Grafica sa pare un studiu 
descriptiv al formelor umane, di
latate, fragmentate, „văzute" u- 
neori cu aspect de .os calcinat, 
forme pe care le investește și cu 
o funcție simbolică- încerci sen
zația unei catastrofe iminente pe 
care mereu o suspendă făcînd-o 
specifică condiției umane. Se poa
te vorbi în grafica sa cu inten
ții filozofice de o subliniere a li
nei drame existențiale pe care o 
trăiește omul modern, a unei 
demitizări a solidității și stabi
lității existenței. Lucrările sale 
conving în măsura în care au 
consecvența logică a conceptului 
și nu în măsura în care ne apa
re 
se 
tă

• La HARRY GUTTMAN re
flexia e mai amară, are chiar ac-

Serial T. V.:
Nunta la români“

pă care a acționat în această 
perioadă, au dus la înregistra
rea unor pierderi la planul de 
încasări de...“. Acest citat îl 
reproducem din Darea de sea
mă anuală a întreprinderii 
cinematografice a municipiu
lui București, înscrisă la ca
pitolul intitulat sobru : „Cau
ze obiective".

Rămînînd cît de cît „obiec
tivă" doar epidemia de gripă 
și deloc, absolut deloc, con
cursul dat de ea la o progra
mare" cu un fond cultural- 
educativ îmbunătățit", putem 
oferi date care vizează incon- 
sitența argumentelor, clasice 
am putea spune, prin care se 
scuză anomaliile repertoriului 
ca și repercusiunile financia
re ale acestora. Se spune me
reu că din beneficiile realiza
te de rețeaua cinematografi
că se finanțează producția ro
mânească de filme, că aceasta 
nu este numai o obligație mo
rală ci o sarcină de plan. 
Cum se întîmplă atunci că 
distribuirea filmelor româ
nești nu se bucură de o atenție 
deosebită ? E vorba, după cum 
vom vedea, de o concurență 
de un anume tip care deser
vește acut producția noastră. 
A devenit o regulă programa
rea în premieră a filmelor 
românești concomitent cu pro
ducția străină de sigur succes 
de casă, succes scontat nu în
totdeauna pe temeiul unor va
lori artistice deosebite ci pe

însușiri de alt soi. Astfel, ne 
putem aminti programarea în 
paralel a filmelor : „Așa s-a 
creat legenda" cu „Rolls-Roy- 
ce-ul galben", „Baltagul" cu 
„Viridiana", „Căldura" cu 
„Blow-up" și „In împărăția la
cului de argint", „Prea mic pen
tru un război atît' mare" cu 
„Stăpîn pe situație" șl „Cînd 
se arată cucuveaua", „Răz
boiul domnițelor" cu „Valea 
păpușilor" și „Winettou în 
Valea morții". In acest ultim 
caz filmul românesc rula la

rijată", deși ele rulează în 
continuare, în completarea u- 
nor filme artistice de lung 
metraj. Rezultatul: nimeni nu 
știe, nefiind anunțate, unde 
mai pot fi văzute, motiv pen
tru care adeseori, fără să vrei, 
poți vedea 
cîteva ori, 
tul nu știi

un documentar da 
în timp ce un al- 
unde să-l găsești.

SOLUT" SALVATOARE ?

La ședința organizată de în
treprinderea cinematografică

REPERTORIUL
un singur cinematograf (Re
publica) alături de celelalte 
două filme străine programa
te la patru mari săli din a- 
propiere (Patria, Festival, 
București și Luceafărul).

De asemenea, filmele noa
stre documentare, cele care 
obțin nu numai stima publi
cului ci și majoritatea premi
ilor la concursurile și festiva
lurile internaționale, care al
cătuiesc programe speciale Ia 
cinematograful Timpuri Noi 
„se bucură" după o săptămî- 
nă de rulare de o uitare a- 
proape, dacă termenul n-ar fi 
nu atît violent cît exact, „di-

a municipiului București, cu 
prilejul dării de seamă pri
vind realizarea pe anul 1969 
și prezentarea planului pe a- 
nul în curs, în afara unor 
măsuri administrative privind 
reamenajarea, dotarea și re
profilarea unor săli de spec
tacol s-au făcut auzite propu
neri care vizează, în primă si 
în ultimă instanță, o, „men
talitate" despre care vrem să 
vorbim mai pe larg în cele ce 
urmează. Astfel, si asta nu 
mai este propunere ci o sar
cină de plan, la grădina cine
matografului „Capitol" se pre
vede organizarea unui „bar-

cinematografic" care... care, 
ce, cum, de ce, ș.a.m.d. ? Mal 
concis : cp poate să aducă 
nou un asemenea bar-cinema- 
tografic înființat, organizat 
sau amenajat (tot una) 1a. sin
gurul cinematograf de artă, 
nu numai specializat dar si 
adecvat în ceea ce privește 
condițiile de vizionare ? Crede 
cineva că un bar, fie el și lac
to, ferit deci de nocivitatea 
băuturilor alcoolice, poate sti
mula cu ceva interesul cine
fililor ? Să nu ne mai între
băm cît ar costa amenajarea 
unui asemenea local sau. Ia 
alegere, grădină de spectacole. 
E curioasă această goană du
pă senzațional inutil în timn 
ce aceeași întreprindere nu 
poate asigura în holul acelu
iași cinematograf (reamintim, 
cu dedicație expresă cinefili
lor), un stand de cărți în care 
să fie prezentate publicații 
din colecția „Biblioteca cine
filului" ...........................
tipărită 
ne !

Dacă
cină de plan, să nu ne 
mirăm că sînt vehiculate, cu 
toată seriozitatea, idei anacro
nice drept soluții salvatoare 
cum ar fi aceea a unuia din 
inspectorii de îndrumare și 
control, tovarășul Constantin 
Păsculesou, care ne sugerează 
nici mai' mult nici mai puțin 
pentru atragerea spectatorilor 
în sălile frumoaselor cinema-

sau din bibliografia 
de Editura Meridia-

așa e formulată o sar ■ 
mai

tografe din noile cartiere, a 
înființării unor „brigăzi de a- 
gitație" 
naintea 
cole cu 
rilor și 
din sectoarele respective. De 
aici și pînă la trista melanco
lie după micro-trupele de re
vistă din cinematografele de 
cartier al copilăriei noastre 
pasul este în realitate, șl nu 
formal, foarte mic și nu ar a- 
vea absolut nici o legătură cu 
arta filmului.

Rămîne o problemă de pri
mordială însemnătate discu
tarea, în vederea unei reale 
îmbunătățiri a difuzării fil
melor, nu atît a problemelor 
administrative ci a probleme
lor vizînd politica repertoriu
lui și mai ales, a difuzării 
filmelor. Problemă mereu dez
bătută în paginile ziarelor de 
cronicarii de film, de Cititorii 
care sesizează pe bună drep
tate lipsa de criterii în pro
gramarea filmelor, și în ace
lași timp problemă la care, o 
spunem pentru a nu știu cita 
oară, așteptăm răspunsul ferm 
al DRCDF-ului cit și al în
treprinderii cinematografice a 
municipiului București. Cu a- 
tît mai mult cu cît acestea 
sînt cronice în Capitală ca să 
nu mai vorbim de restul țării 
unde sînt cinematografe de
spre al căror repertoriu și 
condiții de vizionare ne per
mitem să revenim în curînd.

care să prezinte în- 
filmelor mici specta- 
text adecvat realiză- 
lipsurilor deputaților

ca o dimensiune trăită. De aici 
poate desprinde și ușoara no
de livresc, de „literaturizare”. 

E poate mai puțin convingător 
pentru că generalizările la care 
ajunge nu sînt obținute printr-o 
experiență unică, dar specifică 
unei colectivități anume ci sînt 
privite (și admise) ca date posi
bile ale unei existențe moderne.

• în pînze de mari dimensiuni 
LIA SZASZ, așterne culoa
rea cu robustețe, cu vigoare fără 
o cizelare a detaliului căruia atît 
plastic, dintr-un punct de vedere 
strict decorativ, cît și ca semni
ficație nu pare să-i acorde un 
rol prea important. Artista pare 
mai degrabă preocupată de ex
ploatarea unei expresivități a an
samblului, a tonurilor pure, in
tense, sonore. Sentimentul vieții 
pe care-1 descoperim în pînzele 
sale reiese poate mai puțin din- 
tr-o figurare a omului mai decisă 
sau mai estompată (adeseori chiar 
greu de ghicit) cît din vitalitatea 
exprimării, vitalitate sugerată 
chiar ca uh însuși principiu al 
existenței.

• Sculptorița GABRIELA 
MANOLE ADOC se remarcă în 
lucrările expuse printr-un studiu 
atent al îmbinării formelor căro
ra le caută nu numai o expresivi
tate extrinsecă, decorativă. Ele 
sînt condiționate unui adevăr al 
realității care face ca orice nouă 
invenție să nu ilustreze în fond 
o capacitate reală de fabulație, 
ci faptul mult mai important că 
artista rămîne consecventă cu a- 
ceastă realitate, că fiecare lucru 
extrem sintetizat este o conclu
zie a unei observații și a unei me
ditații permanente.

C. R. CONSTANTINESCU

•) Expoziția de grup — Hen
ry Mavrodin, Harry Guttman, 
Lia Szasz, Gabriela Manole Adoc 
— Galeriile Apollo.

— La Bistrița s-au termi
nat filmările pentru un inte
resant documentar, conceput, 
ca serial de televiziune. FJ'o 
mul — intitulat „Nunti» 
români" — prezintă fru1 
sele ritualuri de nuntă de pe 
Valea Bîrgului și Valea Si- 
eului. Cele 8 episoade au 
fost turnate cu concursul larg 
al cetățenilor, care au tran
sformat platourile de filmare 
în adevărate festivaluri de 
cîntec, dans și port popular. 
La filmarea episodului „Ala
iul Nunții", pitoresc prin goa
na săniilor trase de cîte patru 
cai, au participat, de pildă, a- 
proape 2 000 țărani din sate
le Prundul, Susenii și Josenii 
Bîrgăului. Budușa-Sat și Si- 
mionești.

Pe generic apar numele u- 
nor localnici ca : Nuți Dan, 
în rolul miresei. Ion Lazăr, 
în rolul mirelui, Ion Griga, 
ca autor al scenariului și 
Ion Bocșți ca realizator al 
benzii sonore. Primele epi
soade au și fost programate 
pe micul ecran.

(Agerpres)

pe scenele

bueureștene

Scena Teatrului Mic și cea 
a Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Podul Izvor) găz
duiesc, cu începere de azi. 
o microstagiune a Teatrului 
din Bacău Programul actori
lor băcăoani cuprinde trei 
din recentele lor premiere ■ 
„ANONIMUL" de Ion Omes- 
cu (regia Ivan Helmer. în co
laborare cu autorul, care 
interpretează și unul din ro
lurile principate), „UN 
SCURT PROGRAM DE BOS- 
SANpVE" de Radu Cosașu 
(regia Ivan Helmer) și 
„CARLOTA" de Miguel Mi- 
hura (regia George Rafael).

IN FOTOGRAFIE. Ion t>- 
mescu și Kitty Stroescu în
tr-o scenă din „ANONIMUL".

s.e.
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RODIN
la Liceul „Zilei ceferiștilor și petroliștilor SPORT • SPORT

N. Bălcescu"

De asemenea, 
, vizitatorul 
i grupul 6

//
Cercul Olimpic al Liceului 

„N. Bălcescu" din Capitală 
prezintă o expoziție consa
crată marelui sculptor fran
cez Auguste Rodin (1840-1917), 
alcătuită dintr-un nun.ăr de 
cincizeci reproduceri : după 
cele mai importante opere 
ale acestuia. Pe socluri de 
cuburi albe, dispuse cu gust, 
sînt fixate lucrările care re
țin atenția vizitatorilor -.CA
TEDRALA, GÎNDITORUL, 
SĂRUTUL, ETERNUL IDOL, 
MÎNA LUI DUMNEZEU, 
STRIGĂTUL, EVA, MO
ZART, VICTOR HUGO, A- 
TLETUE etc. T 
într-o vitrină, 
poate remarca 
BURGHEZI DIN CALAIS și 
BALZAC, lucrări expuse la 
EXPO’ 67 de la Montreal. 
Expoziția Rodin este plasată 
pe un fundal extrem de in
teresant și instructiv, reali
zat printr-un număr de fo
tografii mărite ale orașului 
p?aris, acolo unde, în pre- 
zent, se află muzeul Rodin. 
Ea înlesnește elevilor posibi
litatea cunoașterii profunde 
a vieții și operei marelui 
sculptor.

Prof. TUDOSE CONST.

De Mărțișor, 
150 fotografii 

studențești
Parte integrantă a Festi

valului Național al Artei Stu
dențești, Salonul național de 
artă fotografică studențea
scă va avea ca gazdă Clujul 
universitar. De curînd, un ju
riu prezidat de conf. univ. 
Silviu Comănescu, secretar 
general al Asociațiilor Artiș
tilor Fotografi' din Re
publica Socialistă România 
a selecționat 150 fotografii, 
în alb-negru și color, dintre 
cele peste 500 primite din a- 
proape toate orașele univer
sitare ale țării. De la 1 la 20 
martie, acestea urmează a fi 
prezentate publicului, în săli
le Casei Studenților. Vizita
torii vor avea la îndemînă și 
un catalog al Salonului, cu- 
prinzînd pe lingă fotografiile 
premiate, o selecție reprezen
tativă a celor mai bune lu
crări expuse. în afara tradi
ționalelor premii — I, II. III 
și a mențiunilor, — la ediția 

1970 a salonlui au fost acorda
te și premii speciale, din par
tea Comitetului județean Cluj 
al U.T.C., Comitetului muni
cipal Cluj al U. T. C._ a re
vistelor studențești „Echinox" 
(Universitatea „Babeș-Boly- 
ai“) și „Dialog" (Institutul 
medico-farmaceutic).

Cu prilejul vernisajului, de 
Mărțișor, la Cluj își dau în
tâlnire reprezentanții cercu
rilor studențești de artă fo
tografică din întreaga țară.

ION TRONAC

• MIIN’e, la Teatrul „A Da
vila" Pitești are loc premie
ra piesei „Rețeta fericirii" de 
Aurel Baranga, în regia lui 
Mihai Radoslavescu și sceno
grafia arh. A. Ivănescu-Da- 
maschin.

Din distribuție fac parte i 
Lucia Boga, Alexandru Mo- 
rariu, Angela Radoslavescu, 
Mihai Dobre, Adina Rațiu, 
Vlad Yarka, Elena Gurgules- 
cu, Constantin Zărnescu, 
Cythna Popovici, Petre Du
mitrescu, Nicolae Bănică.

VIOREL RABA

(Urmare din pag. 1)

{cfnema
i

GHICI CINE VINE LA CINA ? : 
rulează la Patria (orele 9; 12; 15; 
18; 21).

STAPIN PE SITUAȚIE : rulează 
la Sala Palatului (orele 17.15; 
20,15), Republica (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15), Feroviar (orele 10; 
12,30; 15; 17,30; 20), Melodia (orele 
9,45; 11,45; 14; 16; 18,30; 21) Aurora 
(orele 9; 11; 13; 15,15; 17,45; 20,15), 
Tomis (orele 8,45; 11: 13,15; 
17,45; 20) Modern (orele 9,45 
14,15; 16,30; 18,45; 21).

RECONSTITUIREA : 
Luceafărul (orele 9; 
16; 18,15; 20,45)

ROȘU ȘI AURIU :

15,30; 
i; 12:

rulează la 
11,15; 13,30;

rulează la 
Capitol (orele 16.15; 18,30; 20,45).

LA DOLCE VITA : rulează Ia 
Capitol (orele 9,15: 12,45).

COMISARUL X ȘI PANTERELE 
ALBASTRE : rulează la București 
(orele 9;. 11,15; 13,30; 16,30; 18,45;
21), Favorit (orele 10: 13; 15,30; 18;
20,30).

CIND SE ARATA CUCUVEAUA ! 
rulează la Festival (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Gloria (orele 
9: 1115; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

DON JUAN FĂRĂ VOIE ; ru
lează la Victoria (orele 8,45: 11; 
13.30; 16: 18.30; 20.45).

O NUNTĂ CUM ' N-A MAI 
FOST : rulează la Central (orele 
9,30; 11,15; 13; 15; 16 45; 18,45; 20,45).

O ȘANSA DINTR-O MIE : ru
lează la Lumina (orele 9,15 în con
tinuare ; 16; 18,30: 20 45).

PREA MIC PENTRU UN 
RĂZBOI ATÎT DE MARE : rulea
ză la Doina (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45), Giulești (orele 
15,30; 18; 20,30).

ȚARA DUHURILOR DIN MA
RILE SUDULUI : rulează la Tim
puri Noi (orele 9—15 în continua
re) ; Program de filme documen
tare românești (orele 17—21 În 
continuare).

URMĂRIREA : rulează la Ex
celsior (orele 8,30; 11; 13 30: 16; 
18,30; 21), Grivița (orele 10; 12,30; 
15: 17,30; 20).

PIPELE : rulează la înfrățirea 
între popoare (orele 15,15; 17,45; 
20).

TIGRUL : rulează la Buzeștl (o- 
rele 15,30; 18).

RANI VECHI : rulează la Bu- 
zești (ora 20,30).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la Dacia (orele 8,30 în conti
nuare ; 16.30; 18,30; 20,30).

în sala de festivități a Palatu
lui Căilor Ferate Române, a avut 
loc luni după-amiază o adunare 
consacrată aniversării luptelor 
ceferiștilor și petroliștilor din ia- 
nuarie-februarie 1933.

La adunare au luat parte 
membri ai conducerii Ministeru
lui Transporturilor și Departa
mentul Căilor Ferate, reprezen
tanți ai Comitetului municipal 
București al P.C.R., ai Uniunii 
sindicatelor din transporturi și 
telecomunicații, participant la 
luptele revoluționare de acum 37 
de ani, activiști de partid, de 
stat și ai organizațiilor obștești, 
lucrători din unitățile căilor fe
rate și din alte instituții din Ca
pitală.

Despre semnificația și impor
tanța evenimentelor din ianuarie- 
februarie 1933, a vorbit tovarășul

Noi reglementări privind
stabilirea vechimii în funcție 

a personalului didactic
Ministerul învățămlntului a 

emis noi reglementări privind 
stabilirea vechimii în funcție a 
personalului didactic din învă
țămîntul de toate gradele. Po
trivit acestora, se consideră ve
chime în învățămîntul preșco
lar, obligatoriu de cultură ge
nerală, liceal. profesional și 
tehnic, timpul în care o persoa
nă a fost încadrată într-o func
ție didactică de predare sau de 
conducere la o instituție de în
vățămînt de stat, în învățămîn
tul de partid, sindical și U.T.C., 
în instituții de educație, la 
cursurile de calificare și de per
fecționare organizate în centre 
permanente, precum și în fostul 
învățămînt, particular sau con
fesional, 'care au funcționat 
pînă în anul 1948. Se consideră, 
de asemenea, vechime în învă
țămînt, timpul lucrat, într-o 
funcție didactică ajutătoare, la 
inspectoratele școlare, în cadrul 
compartimentelor de învăță
mînt ale ministerelor și celor
lalte organe centrale ce au în 
subordine școli. în aparatul de 
partid, al sindicatelor din în-

O delegație de specialiști, 
condusă de președintele Co
mitetului de Stat pentru Eco
nomia și Administrația Lo
cală, Petre Blăjovici, a plecat 
luni dimineața în Danemarca, 
unde, la invitația ministrului 
construcțiilor de locuințe, Aage 
Hastrup, va face o vizită de 
documentare.

în aceeași zi, delegația româ
nă a sosit la Copenhaga, fiind în
tâmpinată la aeroport de Aage 
Hastrup, ministrul construcțiilor 
de locuințe al Danemarcei,

în cursul zilei de luni au avut 
loc convorbiri la Ministerul Con
strucțiilor de locuințe. A fost 
prezent G. Ploeșteanu, ambasado
rul României Ia Copenhaga.

între 13 și 16 februarie a.c. am
basadorul Statelor Unite ale 
Americii în Franța, Robert Sar
gent Shriver, împreună cu fami
lia, a făcut o vizită neoficială în 
România.

CĂLUGĂRIȚA : rulează la Bu- 
cegi (orele 16,15; 19,15).

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

PROFESIONIȘTII : rulează la
Lira (orele 15,30; 18: 20,15).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Drumul Sării (orele 15; 17,30; 
20).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 18;
20.30) , Moșilor (orele 15,30; 18:
20.30) .

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

MORȚII RĂMlN TINERI : rulea
ză la Pacea (orele 15,30; 18; 20,15).

SIMPATICUL DOMN „R“ : ru
lează la Floreasca (orele 10; 12,15: 
15; 17,30; 20),

ANCHETATORUL DIN UM
BRĂ : rulează la Volga (orele 
9,30—16 În continuare ; 18,15; 20.30).

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

INTR-O SEARA UN TREN : ru
lează la Miorița (orele 10; 12,30; 
15; 17,30; 20).

BĂIEȚII IN HAINE DE PIELE : 
rulează la Popular (orele 15,30; 18).

TOTUL DE VINZARE : rulează 
la Popular (ora 20,30).

BĂTĂLIE PENTRU ROMA î ru
lează la Munca (orele 15,30; 19), 
Rahova (orele 15,30; 19).

WINETTOU IN VALEA MOR
ȚII : rulează la Cosmos (orele 
15 30; 18; 20,15), Progresul (orele 
15,30; 18).

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

VIA MALA : rulează la Arta 
(orele 9,30—15,30 În continuare ; 
18,15; 20,30), Flamura (orele 9,15: 
11.30; 16; 18,15; 20,30).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Vitan (orele 
15,30; 18; 20,15).

LINIȘTE ȘI STRIGAT : rulează 
la Progresul (ora 20.15).

CÎND TU NU EȘTI: rulează la 
Cinemateca (sala Union) (orele 10; 
12; 14), BOLILE COPILĂRIEI : 
(orele 16,30; 18,45; 21).
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Opera Română : AIDA — ora 19 ; 
Teatrul de Operetă : MY FAIR 
LADY — ora 19,30; Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (Sala Co
media) : HE1DELBERGUL DE

I

o

Pavel Ștefan, ministrul transpor
turilor.

In încheierea adunării a fost 
prezentat un program artistic.

★
Cu prilejul aniversării glorioa

selor lupte ale ceferiștilor și pe
troliștilor din februarie 1933, la 
Brașov, Cluj, Craiova, Deva, Ga
lați, Iași, Suceava, Timișoara, au 
avut loc adunări festive, simpo
zioane și alte manifestări dedica
te acestui evenipient. Luînd cu- 
vîntul în cadrul adunărilor, se
cretari ai comitetelor județene de 
partid, ai consiliilor județene ale A 
sindicatelor, vechi militanți ai ™ 
mișcării muncitorești din țara 
noastră au subliniat importanța A 
istorică a acestui eveniment, pre
cum și succesele obținute de har
nicii lucrători feroviari în munca 
de construire a societății socia
liste.

FIERBINTE

GRUPA C

vățămînt, al Uniunii Tineretu- țț 
lui Comunist și al Organizației 
pionierilor, la Casa corpului di
dactic, la Editura didactică și 
pedagogică, în presa pedagogi- A 
că, dar numai pentru persoane- " 
le care au ocupat anterior o 
funcție didactică — pe post de 
titular — avînd studiile de spe- w 
cialitate cerute de Statutul per
sonalului didactic.

La stabilirea vechimii în în- țț 
vățămîntul superior se au în 
vedere timpul servit în funcții 
didactice existente în această țh 
categorie de învățămînt și cel ™ 
din munca desfășurată în for
mele ’de învățămînt din cadrul 
organizațiilor de partid sau 
organizațiilor de masă, în func
ții didactice din învățămîntul 
de cultură generală, profesional 
și tehnic, în institute de cerce
tări, în întreprinderi și institu
ții, dacă este vorba de activita
te legată direct de specialitatea 
predată.

Noi'e reglementări se aplică 
începînd cu data de 1 ianuarie 
1970.

(Agerpres)

Ambasadorul R. S. Shriver a 
fost primit de către ministrul — 
afacerilor externe, Corneliu Mă- V 
nescu.

Luni la amiază, Corneliu Mă- 
nescu împreună cu scjția, a ofe- w 
rit un dejun în onoarea ambasa
dorului R. S. 
sale.

Shriver și a soției

/

cu afaceri ad-in- ™ 
al Republicii Vietna- 
de Sud Ia București, A 

nrffaniTof luni

însărcinatul 
terim 
mului 
Tran-Kien, a organizat luni sea- ~ 
ra, la Clubul corpului diplomatic, 
o gală de filme, cu prilejul ani
versării a 9 ani de la unificarea 
Forțelor armate populare de eli
berare din Vietnamul de sud.

Luni seara a început la Aca- A 
demia de științe social-politice 
„Ștefan Gheorghiu" din Ca
pitală un ciclu de dezbateri 
științifice pe tema „Relațiile 
economice externe ale Româ
niei și sporirea eficienței lor". £

ALTĂDATĂ — ora 19,30 ; (Sala 
Studio): TRAVESTI — ora 19.30; 
Teatrul de Comedie : DISPARIȚIA 
LUI GALY GAY — ora 20 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : NEPOTUL 
LUI RAMEAU — ora 20 ; Teatrul 
de Stat Tg. Mureș (la Teatrul 
Bulandra — Sala Studio) : ACEȘTI 
ÎNGERI TRIȘTI — ora 19,30; Tea
trul de Stat Bacău (în Sala Tea
trului Mic) : ANONIMUL — ora 
20 ; Teatrul ,,C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru) : OTHELLO — ora 19,30; 
(Sala Studio) : ENIGMATICA
DOAMNĂ „M“ — ora 20 ; Teatrul 
„Ion Vasllescu" ; FLOARE DE 
CACTUS — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă" : NĂZDRĂVĂNIILE LUI 
PĂCALĂ — ora 16; Teatrul Țăn
dărică (Cal. Victoriei) : MIU 
COBIUL — ora 17 ; (Str. Acade
miei) : BANDIȚII DIN KARDE- 
MOMME — ora 17 ; Teatrul „C. 
Tănase" (Cal. Victoriei) : NICUȚĂ 
LA TĂNASE — ora 19.30; Tea
trul „Fantasio" Constanța (la Tea
trul Giulești) : SĂRACU’ GICA — 
ora 17 și 20 ; Circul de Stat : MI
RAJUL CIRCULUI — ora 19,30.
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• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Lumea copiilor. Continuîndu-ne 
jocul în lumea literelor, „D“, ne 
va prezenta informații prețioase 
despre : Defileul Dunării. Dece- 
bal, dirijor, dresaj, dentist, detec
tiv, diligență, dribling • 18,30 An
cheta economică • 18,55 Anun
țuri — publicitate • 19,00 Tele
jurnalul de seară • 19,20 La vo
lan — emisiune pentru conducă
torii auto • 20,00 Reflector • 20,10 
Anunțuri-publicitate • 20 15 Re
portaj. „X-12" n-a îndeplinit mi
siunea — secvență documentară 
pe urmele unul caz de spionaj e- 
conomic • 20,30 Film artistic : Co
media „Domnișoara Barbă Albas
tră" — producție a studiourilor 
maghiare • 21,50 Telejurnalul de 

. noapte • 22,00 Teleglob — R. D. 
Vietnam. La nord de paralela 17. 
Film realizat de Ilie Ciurescu și 
Mihai Crîșmaru • 22,20 Artistul 
poporului Ștefan Braborescu. Film 
de Iosif Bîta s 22,40 Muzică ușoa
ră cu Denise Constantinescu șt 
Doina Spătaru • 23,00 închide
rea emisiunii.

UN BOB DE AUR

(GALAȚI, prin telefon de la 
trimisul nostru).

Ieri, așa cum anunțam în pre
cedenta transmisie, a fost o zi 
„plină" : trei partide pe „rol" — 
și un nimerit time-out pentru 
„vikingi". Dimineața la fluierul 
cuplului de arbitri Piansetti și 
Rancz „cota" pronosticurilor era 
net.favorabilă portocaliilor olan- 

Dar 
șase 
din 

des- 
unei 

Vinken.
. treimi, 

(minutul 16) Rushe ega-

dezi în fața belgienilor, 
după consumarea a exact 
minute de studiu, aceștia 
urmă realizează .surpriza, 
chizînd scorul la capătul 
combinații Moris — 
Spre sfîrșitul primei 
abia, ( ’ ■ - -___
lează servit de colegul de linie 

V Bakker, anunțînd o serie de șase 
goluri pînă în final, dintr-un to- 
tal de 50 de șuturi trase pe 

A poarta contra belgienilor deru
tați și vlăguiți de la gol la gol. 
Scor final 7—1 (1—1 ; 4—0 ; 

A 2—0) pentru olandezi, echipă 
care prin maniera de joc îl con
trazice pe gazetarul sportiv 
olandez, Henryks care împăr 

A țind insignele echipei sale la 
masa presei cu două zile înain
te, spunea fiecăruia : „primiți 

A vâ rog insigna celei mai slabe 
” echipe a grupei C...

Partida a doua, Italia — Fran- 
A ța, a fost deosebit de dinamică. 
” Și aici outsiderii adică reprezen

tanții „cocoșului galic" • au fost 
• cei care au deschis scorul (mi

nutul 14 prin Blanchard) izbu
tind chiar să încheie în avantaj 

_ prima parte a jocului. Lupta 
0 strînsă, dinamică, spectaculoa

să a caracterizat restul partidei. 
Adică o luptă cu orice preț din 
partea italienilor pentru victorie. 
Și . chiar dacă italienii în cele
lalte două reprize au depășit în 
..porții" egale (2—0) pe francezi, 
aceștia au meritul de a fi for
țat de fiecare dată cînd au fost 
conduși, sperînd pînă în ultimul 
moment într-un rezultat favora
bil. Rezultatul jocului ; 4—1 
(0—1 ; 2—0 : 2—C) pentru Italia.

Azzurri, cu trei canadieni în 
formație care au imprimat tea- 
mului stilul de joc în forță, nu
mai pentru gol. s-au instalat în 
fruntea clasamentului cu 6 
puncte. Imediat după joc în pă
turi calde, ei s-au instalat în 
tribune, urmărind direct inte
resați partida Austria — Unga
ria. sperînd un „nul". Dar se 
vede că mai ales austriecii n-au 
ținut cont de calculele lor. După 
primele 10 minute, portarul ma
ghiar a cules de două ori pucul 
din poartă, spre marea satisfac
ție a grupului de spectatori din 
Graz care cu .....................
rajează minut 
Inserted doar 
3—2 (3—1 ; 0—0 ; 0—1) 
Austria, după un meci drama
tic, vom reveni cu amănunte în 
cronica de mîine.

tălăngi își încu- 
cu minut echipa, 

rezultatul final 
pentru

jignire publică la adresa decen
ței, a bunului simț.

Conform unui recent act nor
mativ, o serie de abateri de la 
normele comportării civilizate 
pe stradă și în localurile publi
ce pot fi sancționate pe loc, cu 
amenzi usturătoare, bine înțeles 
în cazul în care nu intră în sfe
ra legii penale.

Ce se ascunde însă în spatele 
acestor procese verbale care 
consemnează lapidar : „compor
tare necorespunzătoare" ?

E vorba tocmai despre atitu
dinea unor tineri pe care dum
neata, cititorule, i-ai privit con
trariat și nemulțumit întîlnin- 
du-i pe stradă sau în localuri 
cu „pletele" răsucite de sub 
bască sau cu lațele atîrnînd 
pînă peste sprîncene, e vorba 
de tânărul care te-a călcat in
tenționat pe picior în autobuz 
ori te-a îmbrîncit pe stradă, e 
vorba de tânărul murdar și des
cheiat la haine, afișînd o ne
glijență pe care el o crede „su
perioară" ți o arată, deci, tu
turor, uimind prin proastă 
creștere și lipsă de gust.

Cei mai mulți dintre acești 
indivizi nu au ocupații stabile. 
„Sînt tineri care — așa cum ne 
mărturisea locotenent colonelul 
R. TUTUN ARU, șeful secției 
judiciare a Inspectoratului ju
dețean de miliție — ridică cele 
mai multe probleme, furnizînd 
în majoritatea cazurilor, pe au
torii unor anumite categorii de 
infracțiuni, ultraj la bunele 
moravuri, insultă, lovire, viol, 
prostituție, vagabondaj, furt etc. 
La lipsa unei temeinice educa
ții din partea părinților și a 
școlii se adaugă tocmai lipsa de 
ocupație precum și receptarea 
necritică a unor filme de aven
turi. Furați de mirajul unei 
vieți ușoare, fără muncă, acești 
tineri refuză să priceapă că 
viața nu e un film polițist și se 
trezesc, cel mai ades prea târ
ziu. în fața judecătorilor"

Brașoveanu Dumitru (17 ani), 
Chirimbu Ilie (18 ani), Bondoc

Privită de la oarecare distan
ță sau urmărită numai din 
ziare, această competiție care 
și-a mai și alintat numele — 
„Săniuța de argint" — ar putea 
stârni zîmbete și glume condes- 

1 cendente. E de ajuns însă să-i 
urmărești finala — nu mai vor
bim de fazele premergătoare, cu 
adevărat „de masă" prin zecile 
de mii de concurenți —, e de- 
ajuns să-i urmărești pe finaliști 
în cele două zile febrile pentru 
a încerca cu totul alte senti
mente. Nu, „Săniuța de argint" 
nu este o simplă zbenguială de 
copii, nu este o joacă ce și-a 
aflat un pseudonim serios — 
„competiție". Ea este realmente 
o competiție și încă o competi
ție populară, o competiție de' 
frumoasă ținută sportivă, o com
petiție care a știut să pună în 
valoare, să facă utilă dragostea 
copiilor pentru dinamism și ză
padă. Spre lauda ei, Federația 
română de schi-bob a preluat 
de la inițiatori — secția de 
sport a C.C. al U.T.C. — toc
mai această intenție 'a competi
ției, de pledoarie pentru spor
tul organizat, pentru perfor
manță. atribuind cupe speciale 
primelor două județe din clasa
mentul mixt al finalei, Cluj și 
Botoșani ; iar invitația adresată 
.primilor 10 clasați, la băieți și 
la fete, de a participa la cam
pionatele naționale de săniuțe 
rezervate juniorilor s-a întîlnit 
firesc cu ambițiile sportive deja 
stârnite printre finaliștii „Să
niuței de argint". Notând că in
vitația are în vedere o întrece
re pe pista de bob de Ia Sinaia, 
n-ar mai părea chiar exagera
tă speranța de a vedea înălțîn- 
du-se dintre actualii pretendenți 
la „Săniuța de argint" mult aș
teptata nouă generație de bo-

ÎN TURNEUL SUD-AMERICAN 
AL „TRICOLORILOR" ȘIRUL 

REZULTATELOR BUNE 
A FOST ÎNTRERUPT

ROMANIA
FLAMENGO: 1-4

specta- 
meciul de

Aproape 75 000 de
tori au urmărit i____  „„
fotbal dintre echipa brazi- 
liază Flamengo și selecțio
nata României, din cadrul 
turneului internațional care 
se dispută pe marele sta
dion „Maracana" din Rio de 
Janeiro. Fotbaliștii brazi
lieni au dominat jocul 
obținînd victoria cu- sco- 

, rul de 4—1 (2—1) prin punc
tele marcate de Arilson (2), 
Doval și Dionisio. Unicul 
punct al echipei oaspete a 
fost realizat de Domide în 
minutul 16 în urma unei pase 
primite de la Dinu. De re
marcat că fotbaliștii români 
au deschis scorul, însă după 
cum transmit corespondenții 
agențiilor internaționale de 
presă, ei au greșit în conti
nuare preferind jocul defen
siv. Antrenorul echipei Bra
ziliei, Joao Saldanha, care a 
urmărit acest meci a decla
rat că echipa română nu tre
buia să practice un joc de 
apărare în exclusivitate. 
In acest meci echipa Ro
mâniei a jucat în urmă
toarea formație : Ghiță, Lu- 
pescu, Hălmăgeanu, Dan, De- 
leanu, Ghergheli, Nunweiller 
(Dinu), Dembrowski, Dobrin 
(Lucescu), Neagu, Domide.

Vasile (16 ani), Laba Constantin 
(17 ani), Andreescu Uie (16 ani) 
— iată numai cîțiva dintre ti
nerii fără ocupație care au co
mis infracțiuni, unele destul de 
grave, în orașul Slatina și în 
alte localități din județul Olt. '

Dar, alături de asemenea ele
mente — certate cu munca și 
cu bunele moravuri sau chiar 
cu legea — pe stradă pot fi în
tâlniți într-o postură care nu 
le face de loc cinste și tineri 
care au o ocupație stabilă, care 
sînt încadrați în diverse co- 

CIVILIZAȚIA
STRĂZII

lective de muncă, ba unii sînt 
chiar membri ai organizațiilor 
U.T.C.
DAR OPINIA COLECTIVULUI?

împreună cu reprezentanți ai 
Comitetului județean U.T.C. și 
ai comitetelor orășenești Slati
na, Caracal și Corabia precum 
și cu lucrători de miliție din o- 
rașele respective și din Inspec
toratul județean, am participat 
la o serie de acțiuni pentru de
pistarea tinerilor cu ținută și 
comportare necorespunzătoare.

Cu toate că nu am ales zi
lele în care străzile centrale 
sînt, de regulă, deosebit de a- 
glomerate, am avut surpriza să 
întâlnim destui tineri cu plete 
stufoase și murdare, cu obrajii 
țepoși. Popa Pătru (18 ani) mun
citor 1a Uzina de aluminiu din 
Slatina, ne-a spus cu o indife
rentă care-i trădează „educația": 
...„Ce dacă-s netuns. Fac ce

AR PUTEA PREGĂTI
„SĂNIUȚĂ DE ARGINT

loniță.

PE PODIUMUL
1. Hajnal Lorincz, 2. Georgeta Suhonski,
3. Antonina Șenilă.

ONOARE
1. Vasile Baciu, 2. Cornel Ianoș, 
3. Emil

beri, măcar mai numeroasă 
decît cea actuală.

Ar rămîne ca această trecere 
dinspre săniuță spre bob să fie 
sprijinită și din alte părți. Bu
năoară, din partea comerțului. 
Notam în corespondența de ieri 
că I.C.R.M. Brașov s-a simțit 
îndatorată de creșterea vînzării 
de săniuțe, provocată nemijlo
cit de acest concurs, dar și fap
tul că majoritatea finaliștilor 
au • venit cu sănii construite 
special. Nu neapărat pentru a 
adinei contradicția, trebuie to
tuși să mai povestim o întâm
plare : duminică, la capătul 
pîrtiei, inginerul Lexen Gerald 
de la I.C.A. Ghimbav, fotogra
fia concentrat săniile care so
seau din cursă ; săniile — nu 
concurenții ; am aflat apoi că 
dînsul construise sania cu care 
eleva Hajnal Lorincz avea să 
cîștige finala fetelor, o con
struise după o fotografie din- 
tr-o revistă străină și acum — 
ca să zicem așa — „își com
pleta documentarea". Iată : nu 
producătorii sau negustorii de

(Urmare din pag. I)

O IDEE
se află încă în agonie este in
discutabil că a căzut în desue
tudine. Deși la apariția ei — în 
octombrie 1967 — a produs, în 
rîndurile elevilor mai ales, mare 
senzație și animație, în ultima 
vreme, ideea „cercurilor olim
pice" nu se mai agită. In școli 
au loc tot mai puține întreceri 
pentru trecerea probelor pre
văzute cîștigării diferitelor gra
de — cercuri — ale insignei, 
purtătorii ei — puțini cîți sînt
— pătrund, cu pași repezi în 
anonimat. Opinia sportivă, iu
bitorii atletismului, au făcut 
cunoștință pînă la această oră, 
doar cu două nume înscrise pe 
firmamentul strălucitor al aces
tei competiții : Cornelia Popes
cu și Doja Csaba — singurii 
deținători ai celor cinci cercuri. 
Cel puțin aceștia sînt cunoscuți. 
Dar după cite știm mai există 
elevi și studenți care au înde
plinit normele pentru cele cinci

. cercuri olimpice dar pe ei nu i-a 
evidențiat și popularizat acest 
criteriu. Apoi se pare că acțiu
nea de îndeplinire a haremuri
lor nu are continuitate — nu se 

-organizează concursuri speciale 
pentru trecefea acestor norme
— ceea ce are drept consecință 
lipsa de emulație pentru o pre
gătire continuă strict necesară 
cuceririi unui grad după altul, 
obținerii de performanțe înalte. 
Se întâmplă oare, pe alt plan, 
ceea ce s-a întâmplat cu insigna 

vreau !“. Oare așa gîndesc șl 
muncitorii din colectivul în care 
e încadrat, uteciștii din uzină? 
Nițu Dumitru (21 de ani) din 
Devesel, nu se tunde și nu se 
rade pentru că „așteaptă să ple
ce militar", Șurlan Ion (23 de 
ani) — strungar în Caracal și 
Dumitru Nicolae (20 de ani) — 
bobinator la I.M.A. Complex 
Caracal, pentru 
lor să umble".

Sînt atitudini 
conducătorii de 
și comitetele U.T.C.

că „așa le place
peste care atît 

întreprinderi cît 
~ trec, de-

seori, cu prea multă ușurință. 
Vizitând recent Tăbăcăria mine
rală Corabia am fost impresio
nați atît de frumoasele rezulta
te în producție cît și de disci
plina în muncă prin care se 9- 
firmă majoritatea tinerilor care 
lucrează aici. Cum se face însă 
că un colectiv atît de puternic, 
tocmai prin tinerețea sa, tratea
ză cu îngăduință aspectele ne
corespunzătoare furnizate de 
ținuta unor tineri ca Patru 
Constantin (19 ani), Florea Teo
dor (21 de ani) a căror frizură... 
friza, atunci cînd i-am întâlnit, 
caricaturalul ?

Aceeași întrebare o adresăm 
comitetelor U.T.C. de la Uzina 
de aluminiu din Slatina, I.M.A. 
Caracal etc.

MINORITATEA E TOTUȘI 
EDUCABILA !

Așa cum remarca primul se
cretar al Comitetului județean

sănii — cum ar fi fost firesc — 
se interesau de săniile cele mai 
reușite, ci un pasionat, pentru 
sine însuși ; cînd e de la sine 
înțeles că destui copii s-ar zba
te să-și cumpere sănii oferite 
sub anunțul : ,.Cu una ca ea 
s-a cîștigat „Săniuța de argint", 
cînd e de la sine înțeles că și 
edițiile ulterioare ale competi
ției ar fi avut de cîștigat în 
tehnicitate de pe urma acestui 
succes comercial.

Sigur că succesul „Săniuței 
de argint", devenit cert după 
această a doua ediție, își află 
o explicație și în cauze exteri
oare — printre altele în -numă
rul deocamdată restrîns al să
niilor, piscinelor’ și patinoare
lor care ar putea satisface do
rința de mișcare a elevilor pe 
timpul iernii. Dar mai presus 
de toate este un succes datorat 
organizatorilor, acelor inimoși 
instructori și activișft sportivi 
care s-au îngrijit de pîrtii și de 
înscrieri, de omologarea sănii
lor și de „alfabetizarea" în ma
terie a concurenților, care au

de polisportiv? Ne gindim cu 
sțrîngere de inimă la faptul că 
și insignele „cercurilor olimpi
ce" vor rugini în seifurile Mi
nisterului Invățămîntului, ca 
și insignele de polisportiv, cu . 
sutele de mii, în aceleași cămări 
de oțel de la C.N.E.F.S., în loc 
să strălucească pe reverele a 
zecilor de mii de tineri. Avînd 
și argumentul statistic, furnizat 
de Inspectoratul școlar al Muni
cipiului București, că din cei 
peste 100 000 de elevi grupați în 
clasele V—XII, din București, 
doar 303 au reușit să cucerească 
primul grad — deci primul cerc 
olimpic, 125 — cercul doi, 39 — 
cercul trei, 21 — cercul patru 
și nici unul cercul cinci — pu
nem profesorilor de educație fi
zică, antrenorilor, organizatori
lor activității sportive din școli 
și facultăți, unor sportivi elevi 
și studenți aceste întrebări :

1. CUM EXPLICAȚI SITUA
ȚIA PRECARA, LIPSA DE 
POPULARITATE ȘI AUDIEN
TA, IMPLICIT DE EFICACITA
TE, IN RINDURILE ELEVILOR 
ȘI STUDENȚILOR A INSIG
NEI „CERCURILE OLIMPICE"?

2. CE MASURI, CE SOLUȚII 
PRACTICE CREDEȚI f” POT 
DUCE LA REVITALIZAREA 
ACESTEI IDEI GENEROASE 
ÎN RINDURILE ELEVILOR ȘI 
STUDENȚILOR ?

(In numerele viitoare ale zia
rului nostru vom publica răs
punsurile primite la această an
chetă).
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i nocive ; 
menționa aci și efectul 

spectacole susținute de 
brigăzi artistice sau 

de muzică ușoară, 
unii chiar 

intelectuale — a 
e departe de a re
model de corecti-

U.T.C., tovarășul ION BOȘTI- 
NARU „tinerii sînt ușor in- 
flucnțabili, recepționează uneori 
fără spirit critic, fără să 
selecteze, atitudini și modele 
din jur. Mulți dintre ei provin 
din mediul rural și, firește, tre
buie să se adapteze la un mod 
de viață diferit, la specificul 
urban. în orașele noastre, foar
te tinere prin această masă de 
tineri care activează în indu
strie, în economie, în învăță
mînt, nu s-au închegat încă nu
clee educative puternice, așa 
cum există în unele din marile 
orașe. E normal, deci, ca tână
rul muncitor să-și imite ingine
rul, elevul pe profesor etc. în 
aceste condiții crește corespun
zător responsabilitatea factori
lor educativi menționați, care, 
însă, sînt — în majoritate — Ia 
fel de tineri și, deci, supuși in
fluențelor. Or, în unele cazuri, 
aceste influențe pot fi 
unor i 
diverse 
formații _  __
în care apar tineri 
cu pretenții 1 ’
căror ținută i 
prezenta un 
tudine".

Acțiunile 
din inițiativa 
țean U.T.C. 
minoritatea pe care o consti
tuie în județul Olt tinerii cu ca
rențe — mai mult sau mai pu
țin grave — în educație este to
tuși pe deplin educabilă, poate 
fi supusă influenței binefăcă
toare a colectivelor de tineri din 
întreprinderi, școli, cooperative 
agricole de producție.

Pentru aceasta — însă — este 
imperios necesară o intervenție 
mai activă a organizațiilor 
U.T.C. Ia toate nivelele în ve
derea creării unei opinii de 
masă împotriva unor astfel de 
manifestări. Tînărul zilelor noa
stre trebuie să fie — așa cum e 
și în celelalte domenii — în pri
mele rînduri ale organizatorilor 
propriului său proces educativ.. 

organizate recent, 
Comitetului jude- 
au dovedit că

pîndit (ninsorile și au mînuit 
cronometrele... Dacă, de pildă, 
s-a putut vorbi despre un mar
cat progres tehnic la această a 
doua ediție față de prima, în 
spatele lui trebuie căutată și 
activitatea desfășurată în vară, 
pe uscat, în tabăra de la Curtea 
de Argeș, cu cei remarcați în 
finala de anul trecut. Este a- / 
ceasta încă una din „pîrtiile"/ 
pe care, alunecînd în continua
re, „Săniuța de argint" poate 
deveni un bob de aur. De altfel, 
tocmai necesitatea perseveren
ței și continuității a fost con
cluzia cea mai importantă a 
competiției recent încheiată. 
Alături de 'ea stînd sugestia de 
a căuta și alte formule înrudi
te ca spirit, adică de a trans
forma și alte pasiuni ale copii
lor în anticamere ale sportului 
de performanță.

C. BUZDUGAN

13 UM
(Urmare din pag. I)

Carlo (de la I.B.M.). Rezu- 
mînd deci, și anticipînd în
tr-un fel titlul însemnărilor 
noastre i Nu există nici un 
pericol pentru copiii aces- 
tui sfîrșit de mileniu în de- 

I prinderea mai timpurie a 
I scrisului și nici măcar în în- 
I sușirea aritmeticii mult în- 
I aintea schimbării primilor 
I dinți de lapte. De ce să ne 
I alarmăm ? Viața în n arile 
I aglomerări citadine — cij 
I zeci și sute de copii pe pa- 
I lierele aceluiași bloc — nu 
i conduce oare șl ea, într-un 
I anume sens, Ta o educație 
I anticipată, de grup, și nu în- 
I seamnă neoficial o primă 
I școlarizare? Avalanșa de 
I informații vizualizate, în sta- 
I re să percuteze fulgerător 
I imaginația și receptivitatea 
I copilului, nu este infinit mai 
I solicitantă decît aritmetica ? 
I Și atunci de ce sâ ne sperie 
J coborîrea vîrstei școlare și 
I să întrevedem, tocmai un- 
I de nu e, marele impediment 
I al formării morale al omu- 
I lui de n.îine ? „Cei 7 ani de 
I acasă" — expresie pe care 
I domnul de Carlo, evident, 
I nu o cunoaște decît în for- 
I ma ei metaforică, nu sînt 
I scurtați nici măcar cu o zi. 
I Dimpotrivă ! Și nu vor fi 
I scurtați nici dacă instrucția, 
I așa cum prevede domnia sa, 
I va începe într-un viitor apro- 
I piat la 13 luni... Capacita- 
I tea de încorporare a bune- 
I lor deprinderi, infuzia de 
I experiență și subtilele os- 
I moze dintre și peste genera- 
I ții nu vor fi nici o clipă știr- 
I oițe, ci redimensionate, ree- 
I valuate, și substanțializate 
I prin noi valențe morale.
‘ De la patru ani — ne mai 
I spune domnul de Carlo — 
I cînd se va termina in viitor 
I prima etapă a exercițiilor de 
I agilitate a minții, copilul va 
I îrece la educația sistemati- 
I că și generală de grup, care 
I se va termina în jurul vîrs- 
I tei de 13 ani. (Nu, domnul 
I ie Carlo nu este superstiți- 
I os !). De la 13 la 16 ani va 
I arma, inerent, dezvoltarea 
I condusă (îndrumată individu- 
I al, în funcție de aptitudini) 
I iar de la 16 la 20 de ani, 
I dezvoltarea independentă (în 
I funcție de aspirații).

Evident, am putea să res- 
I pingem tot ce afirmă dom- 
I nul de Carlo... deși ne fas- 
I cinează ideea unui apropiat 
I moment viitor cînd vom 
I cultiva numai acele aspirații 
I care ar avea acoperirea u- 
I nor aptitudini reale (deci ar 
I reduce la minimum șansa 

ratării) și ne-ar tenta un 
scurt eseu despre momen
tul dezvoltării individuale 
ca un moment explicit al 
conștiinței de sine. Nu este , 
iazul însă. . Cu încăpățî- 
nare vom reveni la cei 
„7 ani" atît de acuzați a 
fi fără semnificație, în con
textul vieții moderne, și la 
demonstrația care definind 
întreaga anticipare, ne asi
gură că ecești ..7 ani" încep 
încă din perioada primelor 
exerciții de agilitate a min
ții. continuă în perioada e- 
ducării de grup. își sporesc 
întreaga semnificație în pe
rioada dezvoltării conduse, 
și nu încetează nici măcar 
in perioada dezvoltării inde
pendente. De fapt, dacă l-am 
înțeles pe de Carlo, nu în
cetează nicieînd.

Ceea ce. încă o dată, con
feră celor ..7 ani" sensul u- i 
nei condiționări interior de- I 
cisive. îi redimensionează 
ca o normă a devenirii și i 
un semn al rodniciei prin i 
continuitate și neîntrerupte ; 
preluări. Și apropie poate, o 
metaforă de un adevăr de ‘ 
viață.

•sa»



I DEMISIA 
DE LA ANKARA

VIETNAMUL DE SUD:

Bilanț victorios
al forțelor patriotice

SAIGON. — în decursul a 
nouă ani — 15 februarie 1961— 
31 decembrie 1969 — forțele pa
triotice sud-vietnameze au scos 
din luptă 2 380 808 de militari 
inamici, dintre care 775 457 apar
țin unităților americane și ale 
aliaților lor, se menționează în- 
tr-un bilanț al Forțelor armate 
populare de eliberare a Vietna
mului de sud, dat publicității de 
agenția V.N.A.

Bilanțurile anuale ale pierderi
lor provocate trupelor inamice 
au progresat continuu, trecînd de 
la 268 200 în 1966 la 365 000 — 
1967, la 630 000 și 645 000 în 
1968 și repectiv 1969 ; comuni
catul precizează totodată că a 
crescut proporția militarilor ame
ricani în totalul pierderilor provo
cate de forțele patriotice : aceas
tă proporție, care în 1965 era de 
unu la cinci, a ajuns în 1969 de 
unu la trei,

WASHINGTON. — Ministrul 
apărării al S-U.A., Melvin Laird, 
reîntors duminică din turneul de 
inspecție făcut la Saigon și la di
verse baze americane din Vietna

Luigi Longo: P.C.I. propune 
un guvern orientat spre stingă

Secretarul general al Partidului Comunist Italian, Luigi 
Longo, a acordat un interviu ziarului „L’Unitâ" în care a 
abordat diferite aspecte ale actualei situații politice din 
Italia.

Apreciind că insistențele privind 
reconstituirea unui guvern cvadri- 
partit nu pot avea ca rezultat 
frînarea puternicei mișcări de re
înnoire și progres, manifestată cu 
prilejul ultimelor acțiuni ale ma
selor de oameni ai muncii, Lon
go menționează că „centrul-stîn- 
ga a demonstrat întotdeauna, pe 
de o parte, că nu poate, iar pe 
de altă parte, , că nici nu do

Paradox 
japonez

Incercînd să dezlege, cel 
puțin parțial, factorii cure 
au favorizat împingerea Ja
poniei, într-o perioadă scur
tă, in rîndul țărilor avan
sate, pe plan economic, o 
instituție financiară elveția
nă a întreprins recent un 
studiu. Concluziile acestuia, 
citate de LE FIGARO, au 
stirnit un deosebit interes, 
în special în ceea ce priveș
te prognoza economică pen
tru următorii ani.

După ce trece în revistă 
stadiul actual al economiei 
japoneze, studiul respectiv 
(reamintind că 50 la sută din 
populația țării este activă, că 
in prezent se înregistrează o 
gravă scădere a natalității, 
că deja se resimte „o rarefi
ere accentuată a miinii de 
lucru") se preocupă in conti
nuare de structurile .tradi
ționale și moderne ale Japo
niei. Marile întreprinderi ni
pone s-au dezvoltat în spe
cial în domeniul siderurgiei, 
mecanicii și electronicii. A- 
ceste unități folosesc cele mai 
perfecționate tehnologii, spo
resc continuu producția utili- 
zind numai o fracțiune a 
miinii de lucru. Aceste mari 
uzine constructoare de uria
șe petroliere, de milioane u- 
nități de automobile sau 
computere ultra-moderne, 
sint cele ce-și aduc ponderea 
cea mai însemnată ia ceea ce 
poartă denumirea de „top", 
vîrful cel mai înalt al econo
miei japoneze. La celălalt pol 
se află întreprinderile mici 
și mijlocii, centre tradițio
nale ale industriei manufac
turiere nipone, producătoare 
de textile, confecții, încălță
minte, mobilă, papetărie etc. 
Acestea lucrează cu un utilaj 
desuet, folosind metode meș
teșugărești al căror randa
ment este in continuă scăde
re. In schimb întreprinderile 
mici și mijlocii sint cele care 
asigură locuri de muncă la 
cea mai mare parte a anga
jați lor din Japonia. în 1957 
unitățile economice de acest 
tip (avind un număr de sa- 
lariați mediu de circa 300) 
atigeau un număr de 664 000, 
reprezentind peste 90 la sută 
din suma totală a stabili
mentelor industriale și cu- 
mulind 64 la sută din totalul 
populației salariate. Circa 40 
la sută din producția națio
nală și același procent din 
volumul exporturilor provine 
din aceste mici intreprin- 
•deri.

In prezent soarta acestor 
mici fabrici este incertă. Mo
dernizarea lor este neglijată; 
creditele bancare se îndreap
tă în cea mai mare parte spre 
marile firme. Intr-un timp 
relativ scurt zeci de mii de 
mici întreprinderi, a căror 
productivitate scăzuse, au a- 
juns în stare de faliment. 
Dacă măsurile pe plan gu
vernamental vor întîrzia — 
se exprimă părerea la Tokio 
— „va fi din ce în ce mai 
greu să se afirme că realiză
rile viitoare ale Japoniei, vor 
fi pe măsura performanțelor 
deja înregistrate" (LE FIGA
RO).

IOAN TIMOFTE

mul de sud, a refuzat să răspun
dă ziariștilor — relatează agenția 
A.P. — cînd vor fi anunțate e- 
ventuale noi retrageri de trupe 
americane din Vietnamul de sud 
și proporțiile acestor retrageri, 
El a declarat că eventualele noi 
retrageri de trupe americane vor 
ridica probleme „pe care nu 
vreau să le subestimez", în ce 
privește preluarea sarcinilor de 
luptă de către saigonezi.

DEMONSTRAȚIA
PACIFIȘTILOR AMERICANI

• In fața Casei Albe a avut 
loc o nouă demonstrație a pa
cifiștilor americani care au 
prezentat numeroase scrisori 
și petiții cerînd încetarea ime
diată a războiului din Vietnam. 
Pe una din aceste petiții au 
fost strînse, informează agen
ția Associated Press, peste 
420 000 de semnături. înainte 
de defilarea prin fața reședin
ței prezidențiale, demonstranții 
au participat la un miting .or
ganizat în parcul din apropie
rea Casei Albe.

rește să rezolve marile probleme 
ale țării#. Referindu-se apoi la 
ipoteza anticipării alegerilor par
lamentare, secretarul general al
P.C.I. și-a exprimat convingerea 
că, în urma unor asemenea ale
geri, „Partidul Comunist Italian 
va ieși din nou mai puternic, ca 
și cu prilejul tuturor consultărilor 
electorale precedente". După pă
rerea sa, însă, cererea de a se or
ganiza alegeri anticipate nu este 
decît un expedient al unora din
tre forțele politice pentru a anu
la activitatea legislativă desfășu
rată pînă acum.

în legătură cu obiectivele pe 
care și le propune în momentul 
de față P.C.I., în vederea unei 
politici de reînnoire și progres, 
Longo a relevat că „problemele 
care frămîntă țara sînt probleme 
de fond, care cer reforme radi
cale". încercărilor de reconstitui
re a unui guvern cvadripartit — 
a spus Longo — P.C.I. le răspun
de propunînd un guvern orien
tat spre stînga, care să se con
firme ca atare nu numai prin di
recțiile programului său, ci și prin 
abandonarea întregii politici din 
trecut.

Statele membre
INTELSAT 

doresc -reducerea 
influentei S. U.A.>

Luni au început la Washington 
lucrările Conferinței Consorțiului 
internațional al telecomunicațiilor 
prin sateliți, „Intelsat", la care 
participă reprezentanții celor 73 
de țări membre și observatori din 
30 de state. Conferința urmează 
să adople statutul definitiv al 
„Intelsat", problemă care a for
mat obiectul dezbaterilor inițiate 
la prima reuniune de acest fel 
din februarie-rnartie anul trecut. 
Statele membre ale organizației 
doresc, îndeosebi, să reducă in
fluența predominantă a S.U.A. în 
cadrul organizației, astfel îneît 
aceasta să reprezinte mai fidel 
interesele tuturor participanților 
la Consorțiu și ale celor care ar 
manifesta dorința de a utiliza 
noile mijloace și tehnologia spa
țială în domeniul telecomunica
țiilor.

ACORDUL BELGIAN
« GUVERNUL BELGIAN a 

ajuns duminică seara Ia un a- 
cord global asupra problemelor 
litigioase care opun de peste 15 
ani cele două comunități : fla
mandă și valonă. Acest acord, 
scrie agenția France Presse, a 
fost obținut după o nouă ședin
ță maraton a guvernului, care 
a durat opt orc. Textul acordu
lui n-a fost încă dat publi
cității. Conținutul lui va fi ex
pus de primul ministru Gaston 
Eyskens în parlament.

Potrivit observatorilor poli
tici, după realizarea acestui a- 
cord pericolul unei crize guver- 
namentale in Belgia pare 
prezent îndepărtat.

în

• LA 16 FEBRUARIE a.c.
ambasadorul extraordinar Și
plenipotențiar al Republicii So-
cialiste România în Regatul Cam- 
bodgia. Marin Alexie, a prezen
tat scrisorile de acreditare pre
ședintelui Adunării Naționale, 
Cheng Heng, care, în absența 
prințului Norodom Sianuk, în
deplinește funcția de șef de stat 
ad-interim.

U.R.S.S. — Uzina de cauciuc sintetic „Sterlitamaksk" din R. S. S. 
Bașchiră.

Eduardo Frei 
despre relațiile 

diplomatice 
cu Cuba

După erau anunță agenția 
Prensa Latina, președintele 
chilian, Eduardo Frei, a de
clarat in cadrul unei confe
rințe de presă, care a avut 
loc la Antofagasta, că guver
nul său a fost întotdeauna 
dispus să analizeze reluarea 
relațiilor diplomatice și co
merciale cu Cuba. „Aceasta 
nu este o acțiune izolată, a 
spus el, ci una împărtășită și 
de alte țări latino-america- 
ne". Președintele Frei a mai 
declarat că guvernul chilian 
este interesat ca „Cuba să 
se reîntoarcă în cadrul sis
temului intcramerican".

Potrivit agenției Prensa 
Latina, guvernul revoluțio
nar cuban a arătat că Cuba 
este dispusă să reia relațiile 
cu acele guverne din Ameri
ca Latină care se vor sus
trage directivelor inițiate de 
Washington și vor aborda o 
politică independentă.

La 1 martie alegă
torii austrieci vor tre
bui să se prezinte la 
urne. In prezent, cam
pania electorală se 
desfășoară cu intensi
tate crescîndă. Cele 
mai recente sondaje 
de opinii și analize 
conferă viitoarelor a- 
legeri un caracter de 
neprevăzut. Astfel, 
din cifrele și comenta
riile apărute în presa 
austriacă se degajă 
impresia — scria co
respondentul agenției 
FRANCE PRESSE — 
că partidul populist de 
guvernămînt nu mai 
are șansele de a obți
ne majoritatea absolu
tă în parlament (82 de 
'mandate din 165). Re
petatele consultări e- 
îectorale locale, solda
te cu pierderi de vo
turi pentru populiști 
au generat in rindul 
acestora demobilizare, 
scepticism și diver
gențe care par totuși ‘ 
să fi fost anihilate cel 
puțin deocamdată, (in 
cadrul Congresului b- 
nual al partidului 
care s-a desfășurat la 
jumătatea lunii trecu
te, s-a restabilit, pro
babil aparent unitatea 
atît de necesară îna
intea datei alegerilor). 
Un insucces populist 
ar duce, fără îndoială, 
la un guvern de coa
liție. Părtașii la acea
stă coaliție ar putea fi 
cele două mari parii- 
de din țară : populist 
și socialist, care ar 
reedita astfel o situa
ție cu o oarecare tra
diție în Austria. O 
coaliție cu o aceeași 
configurație a mai 
condus țara între 
1945—1966. Dar situa

La ceremonie au asistat mi
nistrul afacerilor externe al Re
gatului Cambodgia, prințul No
rodom Phurissara, precum și 
înalți funcționari ai Consiliului 
de Coroană.

Cu acest prilej între președin
tele Adunării Naționale a Cam- 
bodgici și ambasadorul român a 
avut loc o convorbire cordială.

• COMISIA JUDICIARA 'a 
Senatului S.U.A. a aprobat luni 
cu 12 voturi contra 4 numirea, 
la propunerea președintelui 
Nixon, a lui Harold Carswell 
ca membru al Curții Supreme 
a S.U.A.

POD PESTE BOSFOR
• CEREMONIA așezării pri

mei pietre a podului suspendat 
care va fi construit peste Bosfor 
va avea loc vinerea viitoare, s-a 
anunțat oficial la Ankara. A- 
vînd o întindere de 1 560 metri, 
podul „Eurasia" va fi cel mai 
lung din Europa. Construcția 
lui va costa 30 milioane dolari.

• PROCESUL celor 22 de per
soane, arestate și judecate în 
baza legii privind activitatea co

NIGERIA: „Nici o dovadă 
de genocid", dar incidente...

Raportul final al echipei 
de observatori internaționali

Echipa de observatori internaționali din Nigeria a dat pu
blicității un raport final asupra constatărilor făcute în 
cursul anchetelor efectuate de ea privind desfășurarea opera
țiunilor militare în timpul războiului civil din această țară.

Din echipa de observatori in
ternaționali fac parte reprezen
tanți ai Marii Britanii, Suediei, 
Canadei și Poloniei, care au sosit 
în septembrie 1968 la Lagos pen
tru a ancheta acuzațiile de geno
cid aduse de foștii conducători 
biafrezi trupelor federale.

Raportul desminte aceste acu
zații, menționînd că nu s-a con
statat „nici o dovadă de genocid 
în zonele de desfășurare a lupte
lor".

El amintește, totuși, un incident 
în timpul căruia 70 de persoane 
au fost ucise ; incidentul a avut 
loc la 25 decembrie 1969 în- 
tr-unul din cartierele localității 
Ndukwe- Raportul arată că tru
pele federale au încercuit acest• • e • e

ția politică din preaj
ma alegerilor ar pu
tea să procure nota 
de neprevăzut prin a- 
linierea la unul din 
cele două mari parti
de — mai probabil 
ia cel populist — a 
liberalilor, declanșînd 
ceea ce se numește în 
limbaj politic o „mică 
coaliție".

Partidul liberal au
striac adună mai multe 
tendințe, dintre care 
unele sînt criticate in 
Austria pentru extre
mismul sau conserva

rali. De altfel Frie
drich Peter, liderul 
liberalilor, a avansat 
ideea unei colaborări 
cu populiștii cărora 
le-ar putea pune la 
dispoziție cele șa«e 
mandate pe care le 
dețin în prezent in 
parlament. împotriva 
intențiilor liberale 
merg foarte mulți 
populiști care îi pri
vesc pe liberali ca pe 
oiște eventuali cola
boratori destul de in
comozi din cauza ten
dințelor eterogene pe

VIENA:

Pronosticuri 
electorale

torismul lor. Specula
ția privind o eventua
lă apropiere de socia
liști a fost înlăturată 
de un refuz zgomotos 
din partea liberalilor. 
Aprecierile unor ob
servatori politici vin 
în întîmpinarea pre
supunerii a jumătate 
din persoanele intero
gate de anchetatorii 
institutelor de sondaj 
care cred că competi
ția electorală se va 
rezolva printr-o „coa
liție mică", fără prece
dent în Austria, forma
tă din populiști și libe

care Ie întrețin. Și 
cum conducerea libe
rală intenționează să-și 
consolideze pozițiile 
încă din timpul ale
gerilor (să obțină e- 
ventual 12 mandate 
care le-ar da o anu
mită libertate de ma
nevră) prin atragerea 
unei părți a electora
tului populiștilor, a- 
ceștia din urmă, în
grijorați, au conside
rat necesar să respin
gă categoric orice o- 
ferte de colaborare cu 
liberalii. De asemenea 
nu întîmplător, re
cent, cancelarul Josef

SCU -t
munistă, s-a încheiat luni la 
Pretoria. Procurorul statului 
Transvaal a anunțat că autori
tățile își retrag acuzațiile for
mulate împotriva inculpaților, 
judecătorul fiind nevoit să pro
nunțe achitarea lor. Inculpații 
18 bărbați și patru femei — 
printre care se află și Winnie 
Mandela, soția liderului Parti
dului Congresul Național Afri
can (A.N.C.), Nelson Mandela, 
aflat în prezent în închisoare, 
fuseseră arestați cu cîtva timp 
în urmă.

TRANSPLANTARE DE VENĂ 
ÎN CREIER

• IN CADRUK unei confe
rințe de presă, chirurgul Wil
liam Lowheed, de la Spitalul 
general din Toronto, a infor

ORIENTUL
NEW YORK. Secretarul gene

ral al O.N.U., U Thant a anunțat 
că l-a convocat la Geneva pe re
prezentantul său special în Orien
tul Apropiat, Gunnar Jarring, 
pentru a discuta situația din a- 
ceastă regiune. El va studia îm
preună cu Gunnar Jarring „rolul 
ce l-ar putea juca secretarul ge
neral al Națiunilor Unite și re
prezentantul său pentru a face 
față acestei situații".

• CONSTITUIREA UNOR 
ORGANISME CARE 
CUPRIND UNELE OR
GANIZAȚII PALESTI
NIENE. ,

Un purtător de cuvînt al Co
mandamentului Unificat al rezis
tenței palestiniene a anunțat con
stituirea unui Consiliu Politic U- 
nificat și a unui Consiliu Militar 
Unificat, organisme care cuprind 
o serie de organizații palestinie
ne, inclusiv Frontul Popular pen
tru Eliberarea Palestinei, care 
rămăsese pînă în prezent în afara 
oricărei grupări unificate a forțe
lor de commando.

cartier în zorii zilei, deschizînd 
focul asupra locuitorilor și incen
diind locuințele. Cei care s-au 
predat au fost închiși într-o clă
dire pe care soldații federali au 
aruncat-o apoi în aer. Puținii su
praviețuitori au fost uciși cu 
focuri de arme. Raportul adaugă 
că după afirmațiile locuitorilor, 
incidente asemănătoare s-au pe
trecut în toate orașele regiunii 
Amaseri.

Pe de altă parte, observatorii 
au confirmat un raport al coman
dantului nigerian din sectorul 
Afikpo în timpul vizitei lor în 
satul Anofia. Conform acestui ra
port, o organizație biafreză ar fi 
incendiat 40 de locuințe și ar fi 
ucis 17 locuitori.

Klaus anunța, desigur 
în scopuri electorale, 
că va renunța la con
ducerea guvernului 
dacă corpul electoral 
ar impune Austriei un 
guvern de coaliție, 
scoțind in același timp 
în relief avantajele pe 
care le reprezintă pen
tru țară un „guvern 
monocolor".

Postul de cancelar 
este revendicat în ega
lă măsură de Bruno 
Kreisky, șeful partidu
lui socialist, în plină 
ofensivă de a demon
stra electoratului că 
partidul său este che
mat să preia responsa
bilitățile impuse de 
guvernarea din viito
rii ani. Cei doi candi
dați par să aibă șanse 
egale, partidele lor în
trunind fiecare — deo
camdată — cite 41 la 
sută din numărul ce
lor chestionați. în în
fruntarea dintre cele 
două partide se reven
dică cu înverșunare și 
voturile celor 500.000 
de tineri înscriși pen
tru prima dată pe 
listele electorale.

Partidul Comunist 
expune, la rîndul său, 
in ultimul său apel 
preelectoral progra
mul de acțiune și sar
cinile sale politice, 
evidențiind pe planul 
politic internațional 
necesitatea ca viitorul 
guvern al Austriei să 
contribuie la instaura
rea unei păci echita
bile, dizolvarea tutu
ror blocurilor milita
re, realizarea dezar
mării generale și crea
rea unui sistem de 
securitate colectivă în 
Europa.

DOINA TOPOR

mat pe ziariști că la acest spi
tal s-a efectuat recent prima 
transplantare de venă la nivelul 
creierului uman. Pacienta, în 
vîrstă de 54 ani, care suferea de 
insuficiență circulatorie la nive
lul creierului, a suportat bine 
operația și se află în conva
lescență.

53 DE ARESTAT! ÎN HARYANA
• AUTORITĂȚILE locale in

diene au arestat 53 de persoane 
in statul Haryana, în urma gra
velor incidente care au avut Ioc 
între forțele de ordine și mai 
multe mii de persoane care au 
atacat cu pietre unele edificii 
publice.

Poliția a intervenit folosind 
grenade cu gaze lacrimogene. 
Demonstrațiile au fost organi
zate în semn de protest împo
triva hotărîrii autorităților sta

APROPIAT
• CONSILIUL ECONO

MIC AL LIGII ARABE 
CERE BOICOTAREA 
CONDUCTEI PETRO
LIERE EILAT ASHKE
LON.

TEL AVIV. — După cum 
transmit din Tel Aviv agențiile 
de presă, lucrările de construcție 
la conducta petrolieră Eilat (Gol-" 
ful Akaba) — Ashkelon (Marea 
Mediterană) au fost încheiate. 
Actuala capacitate a conductei 
este de 20 milioane tone țiței a- 
nual.

CAIRO. — După cum rela
tează ziarul „Al Ahram", Consi
liul economic al Ligii Arabe a 
hotărît întreprinderea unor ac
țiuni de boicotare a conductei 
petroliere israeliene Eilat-Ashke- 
lon. Urmează să fie făcute de
mersuri atît pe lîngă țările pro
ducătoare, cît și pe lîngă cele 
consumatoare de petrol în vede
rea determinării acestora de a 
evita utilizarea noii conducte. 
Marile companii petroliere au 
fost deja puse în gardă asupra 
consecințelor folosirii conductei 
israeliene.

MOSCOVA. — Agenția TASS 
a dat publicității o declarație în 
care exprimă indignarea poporu
lui sovietic și condamnarea de că
tre acesta a atacului întreprins la 
12 februarie de aviația israeliană 
împotriva uzinei metalurgice e- 
giptene de la Abu Zabal.

„Este posibilă 
o intilnire 

Willy Brandt — 
Willi Stoph"

BONN. — Purtătorul de cuvînt 
al guvernului vest-german, secre
tarul de stat Conrad Ahlers, a 
declarat luni presei că, „în prin
cipiu, este posibilă o întîlnire 
între cancelarul R. F, a Germa
niei, Willy Brandt, și președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane, Willi Stoph". Rămîn de 
soluționat — a adăugat el — 
chestiuni referitoare la data și 
procedura întîlnirii, deoarece da
tele de 19 sau 26 februarie, propu
se în scrisoarea președintelui 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane, nu pot fi luate în con
siderație de guvernul vest-ger
man.

O hotărîre definitivă asupra 
răspunsului care urmează să fie 
dat la scrisoarea premierului 
R. D. Germane va fi adoptată în 
ședința de miercuri dimineață a 
cabinetului vest-german, a preci
zat Ahlers. între timp, cancela
rul Willy Brandt va consulta în 
această problemă opoziția din 
parlament și pe aliații occiden
tali ai R.F.G.

PAKISTAN:

Trupe dislocate
in principatul Swat

Autoritățile centrale 
pakistaneze au dislocat 
trupe în principatul 
Swat, situat pe versantul 
munților Himalaia după 
incidentele care au avut 
Ioc la una din minele 
locale de smaralde.

Incidentele au izbucnit în urmă 
cu trei zile la mina Mangora 
cînd un grup de 2 000 de per
soane au încercat să ia cu asalt 
această exploatare. Intervenția 
poliției s-a soldat cu patru morți 
și 17 răniți. Pentru a preveni 
izbucnirea de noi incidente, gu
vernatorul general al Pakistanu
lui de vest a interzis toate proce
siunile publice, adunările și drep
tul de port armă. Au fost insti
tuite, de asemenea, tribunale mi

tului Haryana de a ceda locali
tatea Chandigarh statului vecin 
Pendjab.

ACȚIUNE PREMEDITATĂ
• INCENDIUL care a de

vastat vineri noaptea una din 
clădirile anexă ale Sinagogii din 
Miinchen (R.F. a Germaniei), 
soldîndu-se cu moartea a 7 per
soane și rănirea altor nouă, a 
fost provocat în mod deliberat, 
a anunțat un purtător de cuvînt 
al poliției. El a precizat că în
tre ruinele clădirii distruse s-a 
găsit o canistră de aluminiu de 
20 de litri cu care se presupune 
că a fost adus petrol pentru a 
se da foc clădirii. Purtătorul de 
cuvînt a declarat că au fost 
anchetate mai multe persoane, 
dar pînă In prezent nu s-au 
stabilit indicii care să ducă Ia 
identificarea autorilor faptei.

Votul din parlamentul de la Ankara a reprezentat o surpriză. 
Punerea în minoritate a echipei ministeriale conduse de Suleyman 
Demirel s-a produs în condițiile în care partidul guvernamental 
dispune de o confortabilă majoritate. Dar, fapt fără precedent în 
istoria politică a Turciei moderne, gruparea care deține puterea 
nu a mai acționat unitar în momentul scrutinului parlamentar. 41 
deputați ai Partidului Dreptății (care are 257 reprezentanți pe 
băncile parlamentului) au decis să voteze alături de opoziție atunci 
cînd s-a decis soarta proiectului de buget. Opoziția a recoltat, 
astfel, 224 voturi, guvernul fiind înfrînt. „Respingerea de către 
Adunarea Națională a proiectului de buget nu trebuie, după păre
rea noastră, să aibă drept urmare demisia guvernului" — a spus 
Demirel îndată după neașteptatul eveniment, dar sîmbătă dimi
neața premierul a prezentat demisia guvernului său. Hotărîrea a 
intervenit după o dezbatere în conducerea restrînsă a Partidului 
Dreptății.

O întrebare se impune după surprinzătoarea și vertiginoasa des
fășurare a evenimentelor de la Ankara : oare bugetul constituie 
miza reală a înfruntării din partidul guvernamental ? Fără îndoială, 
în legătură cu proiectele oficiale privind repartizarea bugetului 
pe anul în curs au existat înverșunate controverse. CUMHURIYET 
afirma că „începînd din anul 1970 Turcia va intra într-o perioadă 
dificilă", legată mai ales de plata unor datorii externe și dobînzi 
(după uncie calcule, datoriile actuale se vor perpetua pînă în... 
anul 2014). Ziarul relata opinia oficială: „Cheltuielile necesitate 
de bugetul pe anul 1970 se vor baza pe noi surse de impozite". 
Obiectivele formulate la nivel guvernamental pentru anul în curs 
și anii următori necesită ca „statul să acționeze în direcția for
mării unei industrii, schimbării componenței exportului, creșterii 
veniturilor realizate din export, folosirii mai complete și mai ra
ționale a resurselor naționale". Este semnificativă creșterea alo
cațiilor pentru investiții și, în general, pentru Industrie. („încer
căm să realizăm în termen scurt ceea ce a reușit Occidentul în 
100 de ani în domeniul industrial..." — scria Ecvet Guresin în 
CUMHURIYET). Faptul că în ultimii șase ani s-a obținut o 
creștere a produsului național brut în medie cu 6,6 la sută pe an 
relevă posibilitățile existente pentru o constantă dezvoltare. Din 
tabloul economic nu se pot exclude și tonurile întunecate : șoma
jul, creșterea prețurilor, tendințele inflaționiste etc. Esențială în 
politica economică a Turciei dincolo de contradicțiile vizibile ră- 
mîne, însă* orientarea spre creșterea potențialului industrial, prin, 
mai buna valorificare a resurselor naționale.

Bugetul cu capitolele Iul încărcate de cifre a declanșat „rebe
liunea" celor 41 de deputați ? Sîntem tentați să dăm un răspuns 
negativ. Confruntarea pe marginea bugetului a fost, cel mult, 
picătura care a revărsat paharul. Sciziunea produsă în Partidul 
Dreptății este consecința unor înfruntări mai vechi între Demirel 
și adversarii săi grupați în jurul fostului ministru al transporturi
lor Saadetin Bilgic, exponent al aripii conservatoare. Bilgic spe
rase cîndva să ajungă în fruntea partidului și naufragiul său poli
tic l-a transformat într-un inamic declarat al actualului premie ■ 
De altfel, Partidului Dreptății îi este caracteristică o eterogenitate 
care favorizează lupta dintre fracțiuni.

Elementele conservatoare exprimă interesele marilor latifundiari 
pe care modernizările pe plan economic îi neliniștesc și care ar 
dori să frîneze procesul prefacerilor cu inevitabilele consecințe 
pe care le va avea în lumea satului. După alegerile din octombrie, 
care i-au adus o substanțială majoritate, Partidul Dreptății a tra
versat o criză. Dreapta lui Bilgic a reclamat opt fotolii ministe
riale. înfruntarea s-a produs în grupul parlamentar : doar 80 din 
cei 257 deputați au fost de acord cu cererile exponenților drep
tei. înfrinți, aceștia au dispărut de pe lista noului guvern. Înfrîn- 
gerea n-a însemnat însă și dispariția. Partizanii lui Bilgic (a căror 
ostilitate fusese accentuată și de refuzul premierului de a reprimi 
în partid cinci deputați excluși) au așteptat un moment prielnic 
pentru a acționa. Acesta a sosit: dezbaterea proiectului de buget.

Partidul Dreptății a decis să elimine din rîndurile sale pe „re
beli". Demirel a primit misiunea de a forma un nou guvern. Pro
blema reconstituirii majorității parlamentare este complicată. Pri
ma și cea mai comodă formulă ar fi readucerea unora din „rebeli" 
în tabăra sa( sau o reconciliere de ultimă oră). Demirel are nevoie 
de cel puțin 10—15 voturi în plus pentru a-și asigura o relativă 
stabilitate. Desigur, există și o a doua cale : a face apel la depu
tății independenți. Se pare că opt deputați independenți s-au ală
turat Partidului Dreptății. Primului ministru îi mai trebuie, deci, 
încă cinci voturi pentru a obține majoritatea de 226 voturi. A 
treia variantă ar fi cea a coaliției cu un alt partid. STUTTGAR- 
TER ZEITUNG scria că „Ismet Inonu, vîrstnicul reprezentant 
de prestigiu al erei lui Atatiirk, astăzi președinte . al Partidului 
Popular Republican, în calitate de lider al opoziției așteaptă «în 
colțișorul său»". Ziarul vest-german nu exclude nici posibilitatea 
unei coaliții care să nu mai aibă în frunte pe .Demirel. Dar, se 
relevă la Ankara, orice cabinet de coaliție aparține provizoratului 
și n-ar supraviețui decît pînă la organizarea unor noi alegeri 
parlamentare, eventual în iunie. Deocamdată, după răsturnarea 
produsă de greu previzibilul scrutin parlamentar care a destră
mat o majoritate cu aparențe de stabilitate, viitorul este explo-

euceniu obrea .

litare. Pe de altă parte autorită
țile au amînat concesionarea 
dreptului de exploatare a mine
lor respective unor companii 
străine. Prințul acestui regat, 
care a negociat concesionarea ex
ploatărilor de smarald de la 
Mangora a fost destituit de auto
ritățile centrale în urmă cu șase 
luni. Pînă acum nouă luni, Swat 
unul din principatele și regiunile 
independente din Pakistanul de 
vest se bucura de o independen
ță aproape deplină. Jurisdicția 
autorităților centrale era ca și 
inexistentă. Prințul dispunea de 
drepturi nelimitate asupra celor 
peste 600 000 de membri ai tri
bului care populează această re
giune.

Iarnă grea în Europa
Valul de frig, că

derile abundente de 
zăpadă și furtunile, 
care de aproape o 
săptămînă bîntuie 
nord-vestul Europei, 
a cuprins și sudul 
continentului, în 
special Italia. În
treaga peninsulă es
te supusă în prezent 
unor puternice vis
cole. ‘

Ninge, de aseme
nea, și în nord-estul 
Marii Britanii. Nu
meroase căi rutiere 
din Scoția au fost 
închise traficului. 
In celelalte comita
te ale Angliei tem
peratura a coborît 
cu mult sub zero 
grade.

In noaptea de 
duminică spre luni.

în Finlanda a fost 
înregistrat un re
cord „de ger" : în 
localitatea Utsjoki 
din Laponia coloa
na de mercur a ter
mometrelor a cobo
rît la minus 43 gra
de Celsius.

întreaga Slovenie 
a fost acoperită in 
ultimele zile cu o 
mantie de zăpadă, 
a cărei grosime a- 
junge, pe alocuri, la 
50 de centimetri. 
Ninsorile au cuprins 
și zona din apropie
rea Mării Adriatice, 
astfel îneît circula
ția pe șoselele care 
leagă portul Rieka 
de interiorul țării a 
fost mult îngreuna
tă, în timp ce unele

Ziariști peruvieni 
sprijină noua lege 

a presei
Asociația ziariștilor de 

Ia ziarul „La Cronica" 
din Lima a adoptat. o 
declarație în care sprijină 
noua lege a presei și poziția 
adoptată de guvernul preșe
dintelui Velasco Alvarado de 
a respinge orice amestec al 
Asociației Interamericane a 
Presei (A.LP.) în problemele 
interne ale presei peruviene. 
Ziariștii de la „La Cronica" 
au salutat, de asemenea, pre
vederile acestei legi care 
stipulează că pot fi proprie
tari și acționari ai ziarelor 
care apar în Peru numai ce
tățeni peruvieni stabiliți in 
țară și, in plus obligă pe 
proprietarii ziarelor să sta
bilească un salariu minim și 
condiții mai bune de lucru 
pentru corpul redacțional.

drumuri au fost 
complet blocate.

La sfîrșitul săptă- 
tnînii, zona centrală 
a Spaniei, regiunile 
de coastă din nord 
și munții Pirinei au 
fost bîntuite de un 
puternic viscol. La 
poalele munților 
Sierra de Gredos, în 
apropierea cărora se 
află Madridul, că
derile de zăpadă au 
întrerupt recoltatul 
măslinelor. Pamplo
na și împrejurimile 
sale au fost acope
rite de un strat gros 
de zăpadă. Pluguri
le au trebuit să in
tre în funcțiune 
pentru a crea cale 
liberă circulației pe 
șosele.
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