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Peste o sută de I. M. A. și cincizeci de LA. S. din județele
■ .

Dolj, Galați, Ilfov, Timiș, Alba, Constanțaau răspuns ini fia- 

tivei tinerilor de la secția Negru Vodă a IM. A. Chirnogeni:

Să fii elev ucenic și să te contopești în totalitate cu obiectul lu
crului tău, iată ce-nseamnă pasiunea de a afla, de a-ți însuși cit 
mai definitiv, cit mai durabil — în timp — PROFESIA pe care 
ți-ai ales-o, profesia cu care te-nsoțești poate pentru o viață 

de om.
Foto text: ION CUCU

' '■■ curTiA CU CELE MAI BUNE REZULTATE"

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A PRIMII PI AMBASADORUL 

REPUBLICII POPULARE POLONE
LA BUCUREȘTI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit marți, 24 februarie, pe 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii

Populare Polone la București*  
Jaromir Ocheduszko, la cere
rea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
tovărășească.

Societatea tehnică 
a elevilor din Timișoara

CE FRUMOS 
AR FI DACĂ.

Obiectivul major:
DEPĂȘIREA 

SUBSTANȚIALĂ 
A SARCINILOR 

DE PRODUCȚIE!
Prin conținut,, sferă de cu

prindere și putere de mobili
zare, inițiativa tinerilor me
canizatori din Chirnogeni — 
secția cu cele mai bune re
zultate — a polarizat activita
tea desfășurată pe plan pro
fesional și politic de către ce
le mai multe organizații ale 
U.T.C. din întreprinderile 
pentru mecanizare și din cele 
agricole de stat. în adunări 
tinerii au dezbătut (și dezbat 
în continuare) obiectivele 
de îndeplinit anul acesta, 
formulează angajamente ce 
exprimă puterea de mobi
lizare a rezervelor interne, 
adică prin efort propriu, 
ptmtrii corectarea în sens 
p. Jitiv a unor indicatori de 
plan, își anunță hotărîrea de 
a contribui, prin lucrări de 
bună calitate, la depășirea 
producțiilor medii planificate 
de către unitățile agricole be
neficiare, iar prin mai buna 
utilizare a tractoarelor și ce
lorlalte mașini agricole, prin 
policalificare să asigure o di
versificare a muncii lor din- 
tr-un an, o extindere a tim
pului de funcționare a tot 
ceea ce cuprinde noțiunea de 
bază tehnico-materială a sec
ției.

Grupăm în numărul de as
tăzi al ziarului angajamentele 
formulate în întrecerea de

clanșată pe baza obiectivelor 
anunțate de către tinerii me
canizatori de la Chirnogeni, 
transmise redacției de către 
organizațiile U.T.C. din cîte- 
va întreprinderi pentru me
canizarea agriculturii, secții 
I.M.A. și întreprinderi agri
cole de stat.

SECȚIA NR. 9 A I.M.A. 
SEGARCEA : Luînd cunoș
tință de obiectivele cuprinse 
în chemarea la întrecere lan
sată de către mecanizatorii — 
uteciști de la I.M.A. Chirno
geni, ne-am angajat ca prin 
valorificarea întregului poten
țial uman și material de c/re 
dispunem să realizăm urmă
toarele obiective: Depășirea 
volumului de venituri plani
ficate pe tractor cu 6 100 lei ; 
Reducerea cu 32 lei față de 
plan, a cheltuielilor la 1 000 
de lei venituri ; Creșterea cu 
10 la sută a numărului de 
ore'funcționare a tractoare
lor față de cele planificate: 
Prin executarea Unor lucrări 
de foarte bună calitate vom 
contribui Ia depășirea pla
nului de producție în coo
perativa agricolă ce o deser
vim după cum urmează : cu

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a Ill-a)

(Cititorul frecvent și sensibil al curierului nostru de sîmbătă 
ne-a făcut prea des cunoscută dorința sa de a afla evoluțiile 

ulterioare ale cazurilor inserate aici, soluțiile și rezolvările in- 
Itervenhe. Prea justificat este acest interes ca să nu ne grăbim 

a-i răspunde. Drept pentru care începînd de astăzi, îi oferim 
■ această Adendă în care îl vom informa periodic asupra impli- 
I cațiilor și consecințelor pe care le-au stîrnit, cel puțin cazurile 

mai deosebite de care a luat cunoștință la rubrica De la Om 
la OM.

I Pentru început, să răsfoim împreună.

Tînărul Kadu Sabarez și generoa sa sa gazdă.

NOTE POSIBILE
Intrin ca talog

IM A GIN AR
BRIGADA 7 

„SCiNTEII 
TINERETULUI 
TRANSMITE-

Vocația (noțiune mai pre
țioasă !) sau tactul pedago
gic ne-au obligat — ziariști 
fiind — să nu ne substituim 
nici profesorului, nici inspec
torului școlar. Un colocviu 
care să nu se pretindă 
„examinare", niște confesiuni 
scrise care să evite panica u- 
nui „extemporal" — iată ce 
și-a propus Brigada „Scîpteii 
tineretului" în cadrul raidului- 
anchetă efectuat la citeva licee 
din țară. Ne interesau rapor
turile elevilor cu arta în gene
ral și cu arta contemporană 
în special. Intrucît receptarea 
formulelor moderne de artă 
comportă unele dificultăți, 
ne-am orientat atenția către 
cursanții claselor mari : a 
Xl-a — a Xll-a la liceele teo
retice și anul al V-lea de la li
ceele pedagogice. Așadar, par

tenerii de discuție erau tineri 
între 18—20 ani, care au par
curs aproape întreg ciclul în- 
vățămîntului de cultură gene
rală. Motiv suficient pentru ca 
baremul exigențelor să atingă 
cote ridicate. în catalogul nos
tru imaginar, notele au fost 
trecute, însă, ca simple impre
sii. în concluzie...

FASCINAȚIA ARTEI 
ESTE GENERALĂ

Cu mici excepții, cei mai 
mulți dintre subiecții anchetei 
noastre nlj și-a exprimat in
tenția de a îmbrățișa profesi
uni legate în mod direct de 
artă. Totuși, arta exercită asu
pra tuturor o veritabilă fasci
nație. Notabil este, de aseme
nea, faptul că preferințele ma
jorității nu se adresau numai 
cinematografului sau muzicii 
ușoare, ci și literaturii sau 
teatrului. O altă constatare 
îmbucurătoare: cunoștințele
artistice și, implicit capacita
tea asociativă a elevilor se în
scriu, azi, într-un registru mult 
mai larg decît al seriilor de 
acum cîțiva ani. De pildă, ală
turi de clasicii literaturii uni
versale sau de scriitorii de ma
re succes, liceenilor de azi nu 
le sînt străine operele unora 
dintre scriitorii moderni a'e 
valoare, precum Th. Mann,

O’Neill, Moravia, Hemingway, 
Kafka, Eugen Ionescu, Salin
ger, Robbe-Grillet etc. Indirect 
(din lista preferințelor pe au
tori) sau direct, prin afirmații 
explicite, am putut intui și op
țiunile tinerilor pentru anu
mite genuri sau. teme literare. 
O primă .impresie : proza este 
mai citită decît poezia. Predi
lecția elevilor pentru proză se 
explică, credem, prin interesul 
lor față de operele cu temati
că socială, istorică etc., în re
zumat, pentru creațiile anco
rate mai puternic în realitate. 
Iar acestea aparțin, de regulă, 
genului epic. Evident, elevii 
sînt seduși, în primul rînd, de 
acțiune; dar nu rămîn insen
sibili nici la virtuțile stilisti
ce, la acuitatea analizei psiho
logice sau la farmecul unor 
descrieri de natură. La între
barea : „Ce ați dori să găsiți în 
cărțile pe care le citiți?”, am 
primit, printre altele, urmă
toarele răspunsuri : „în gene
ral, prefer să găsesc vi’ață, oa
meni, cu preocupări apropiate 
de ale noastre, cu idei intere
sante” (Bota Dan — Liceul 
nr. 4 Oradea); „Cele mai bune

NICOLAE BALTAG 
MIRCEA TACCIU 

SABIN BORCAN
(Continuare în pag. a IV-a)

A ÎNCEPUT

SCRISORILE
LUI RADU SABAREZ

A fost mai întîi apelul, strigă- ' 
tul acesta disperat prin care re
dacției ca și opiniei publice i se 
cerea sprijinul sau măcar un sfat, 
rîndurile acelea, amară destăinuire 
a unui tînăr aflat în suferință,. 
pe care le așternuse pe hîrtie în
demnat de o situație critică din 
care nu se mai vedea nici o 
ieșire...

Rezumînd scrisoarea din lilna 
octombrie a anului trecut la da
tele esențiale, să ne reamintim :

...Tînărul Radu Ion Sabarez 
din Moinești rămîne orfan de 
tată în 1964, cînd avea 13 ani... 
Sînt cinci frați, trei băieți, dintre 
care unul căsătorit, și două fete. 
Locuiisc într-o casă frumoasă pe 
care tatăl lor, fost muncitor pe
trolist, o construise cu sprijinul 
statului cu puțină vreme înainte 
de a deceda. N-o duc cine știe ce 
strălucit, dar. oricum, nu simt 
greutățile ; mama lor are o pen
sie destul de bună și în plus fra

tele căsătorit care stă în aceeași 
curte își ajută cei patru frați. I 
elevi încă, cu cel puțin 150—200 ■ 
de lei lunar. Foarte curînd însă 
mama se hotărăște să se recăsă- I 
torească. își găsește un bărbat ’ 
dar nu stă împreună cu acesta , 
decît vreo lună și jumătate. Cu- • 
noaște apoi un al doilea, pe nume 
Stanică Gheorghe cu. care convie- l

NICOLAE ARSENIE
(Continuare în pag. a V-a) •

O sută de ani de la nașterea

L-AU VĂZUT,
L-AU CUNOSCUT,
L AU ASCULTAT
PE IL1CI

lui V» L Lenin

— Ați auzit de „vînătoarea de 
vulpi” ? mă întreabă prof. Ilie 
Ungureanu. Este un concurs care 
constă în depistarea, cu ajutorul 
unor detectoare (microreceptoare) 
a stațiilor de radioemisie ascunse 
în pădure. Dar pentru a realiză 
un astfel de concurs, asemănător 
cu cel care a avut loc acum doi 
ani în tabăra elevilor de la Bran, 
aveam nevoie de aparate. Și, cum 
nu le-am găsit nicăieri, am hotă- 
rît să ni le fațem singuri. Am 
procurat cîteva recepțoare „Elec
tronica”, cu grad mare de uzură 
și cîteva truse „Electron” din 
care am extras piesele necesare 
și am început să construim de
tectoarele. Astfel, a început acti
vitatea cercului de electrotehni
că și radioamatori...

— Elevii au fost foarte inte
resați, ne spune tov. Nichita 
Pantelimon, directorul Liceului 
industrial de construcții din Ti
mișoara. Totodată, am remarcat 
că pasiunea pentru tehnică și 
munca în acest cerc a influențat 
pozitiv asupra caracterului lor. 
Erau cîțiva elevi cam neserioși în 
activitatea școlară. Ei, bine, acum 
sînt foarte ordonați și învață bine. 
Pentru alții, înființarea acestui 
cerc a însemnat reluarea unei ac
tivități întrerupte după ce n-au 
mai' avut acces la Casa Pionieri
lor. în fine, sînt și cei care s-au 
înscris în acest cerc din pură cu
riozitate. Acum fiecare dintre ei 
știe să emită și să recepționeze, 
în vreme ce unii lucrează la am-

VICTOR RAREȘ

(Continuare în pag. a IlI-a)

S-au scris o mulțime de 
lucruri despre căminul cul
tural. Teoretic, am putea zi
ce, stăm foarte bine. Ba 
chiar Cîțiva sîițt „tobă de 
carte” în acest sens. Și to
tuși... Ei bine, mi se pare că 
după atîta literatură scrisă 
sau orală nu s-a înțeles, ori 
se înțelege încă greu un lu
cru extrem de simplu : 
căminul e al celor care îl 
frecventează și cum printre 
aceștia sînt mulți tineri, că
minul cultural e și el al ti
nerilor din fiecare comună 
unde el există. Căminul nu 
estej cum încă din neferici
re ne-a fost dat să auzim, 
„al ălora", nu reprezintă 
sarcina cutărui tovarăș și 
nici nu este proprietatea a- 
nume a directorului. Cănii-

în. mișcarea muncitorească din 
țara noastră. în cercurile socia
liste și democrate ideile genia
lului gînditor și revoluționar 
rus de la a cărui naștere se 
împlinesc luna viitoare 100 de 
ani au căpătat o largă răspîn- 
dire în primii ani ai secolului 
al douăzecilea, deși figura lui 
Lenin, opera și activitatea sa 
începuseră să fie cunoscute și 
apreciate și în România cu mult, 
mai înainte, încă de la sfîrșitul 
secolului trecut. Pătrunderea și 
răspîndirea ideilor leniniste în 
țara noastră s-a realizat pe căi 
multiple și diverse între care 
un rol remarcabil l-au avut 
presa și literatura editată de 
cercurile socialiste și muncito
rești, activitatea desfășurată de 
militanți de frunte ai mișcării 
noastre revoluționare și demo
cratice.

O contribuție deosebită, a că
rei cercetare și evocare stîr- 
nește îndreptățită emoție, revi
ne, însă contactelor directe, 
nemijlocite, întîlnirilor întîm- 
plătoare sau, cel mai adesea, 
impuse de necesitățile activității 
revoluționare pe care întemeie
torul statului sovietic, conducă
torul primei revoluții proletare 
victorioase le-a avut nu o dată 
cu revoluționari din România, 
cu militanți ai mișcării munci
torești din țara noastră. Prime
le întilniri, ne referim firește 
la cele atestate documentar, ale 
unor socialiști români cu Vladi-, 
mir Ilici Lenin datează din anul 
1907. în acest an, Ia Stuttgart, 
are loc Congresul Internaționa
lei a Il-a. Printre cei care îl cu
nosc aici pe Lenin, printre cei 
cărora li se dezvăluie nemijlo
cit neobosita sa activitate se ■

ALB 
EȘTI?

nul cultural, ar fi bine să 
auzim aceasta, este al nos
tru. Vă puteți închipui un 
dirijor într-o sală goală care 
la sfîrșit se aplaudă singur, 
trecînd apoi într-o foaie de 
prezență imaginară : un par
ticipant, un dirijor (el) și un 
spectator (tot el !) ? Sc rîde. 
Foarte bine, dar credeți-mă, 
se mai întîmplă în rapoarte. 
Stilul de prezentare e bine
înțeles birocratic. De exem
plu : un bibliotecar scrie în 
plan că a organizat (?!) în
tr-o seară jocurile de șah, 
cînd el, de fapt, a jucat șah 
alături de alții : în altă pri
vință, din cauza neînțelege
rii acestei apartenențe ele
mentare, căminul cultural nu 
arată de loc bine, se prezin
tă ca o casă a nimănui. Pen
tru că înainte de a fi „că
min cultural" sau „casă de 
cultură”, ar trebui să fie ca
să, pur și simplu, adică un 
loc în care își pot petrece o 
parte din timp oamenii. Pro-

In pagina a V-a reportajul 
trimisului nostru C. BUZDU
GAN de la festivitatea de 
deschidere și comentariul a- 
supra partidelor disputate.

CAMPIONATUL MONDIAL
DE HOCHEI — GRUPA B

primei zile
Rezultatele

S.V.A. — Japonia 11—1 (4—1, 
3-0, 4-0).

Elveția — Bulgaria 4—2 (2—1, 
1—0, 1—1).

R. F. a Germaniei — Iugo
slavia 6—3 (1—1, 2—1, 3—1).

Norvegia — România 
(2—0, 2—0, 0—3).

LADISLAU GERGELY 
cercetător științific 

la Institutul de studii istorice 
și social-politice 

de pe lîngă C.C. al P.C.R.
(Continuare în pag. a Il-a)

de IULIAN NEACȘU

(Continuare în pag. a IV-a,
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ANTICIPAȚIE LA VACANTA

DE PRIMĂVARĂ A ELEVILOR

ÎN DIALOG CU CEEA CE POATE OFERI 
OFICIUL NAȚIONAL DE TURISM

— CUM ÎNTÎMPINĂ O.N.T.-ul ACEST EVENIMENT SPECIFIC 
CU ACEASTĂ ÎNTREBARE NE-AM ADRESAT TOVARĂȘULUI 

TOR ADJUNCT AL AGENȚIEI O. N. T. BUCUREȘTI.

atîț pentru practicarea schiului, cît și pentru cu
noașterea frumuseților naturale din zonele mon
tane. Principalele cabane pentru schi, destinate 
elevilor vor fi : Valea lui Carp, Clăbucet și Cota 
1500, unde se vor organiza excursii de la o zi 
la șase zile. 'Transportul se face cu trenuri spe
ciale sau cu autocare. Ținînd seama de specificul 
vîrstei școlare, am pregătit, în cadrul unor cursuri 
speciale, ghizi care vor asigura programe adec
vate. Aș vrea să mai rețin atenția cu un ultim 
amănunt; pentru sezonul de primăvară, tarifele 
vor fi reduse cu 50 la sută față de sezonul cald, 
atit la transport, cît și la cazare.

CALIN stAnculescu

— Pentru perioada vacanței de primăvară am 
inițiat un program larg de acțiuni, menit să ofere 
condiții optime participanților la excursii sau ta
bere organizate prin intermediul serviciilor noas
tre și, în același timp, să sprijine în mod adecvat 
procesul de învățămînt. Vom oferi, astfel, trasee 
noi, concretizate în excursii tematice ștrîns legate 
de profilul programelor analitice specifice școlilor 
de cultură generală, liceelor, școlilor profesionale 
sau liceelor de specialitate. Vom organiza tabere 
școlare în localitățile alpine sau în stațiunile bal- 
neo-climaterice (Sinaia, Predeal, Bușteni, Govora, 
Călimănești), în serii de șase zile. De asemenea, 
vor fi puse la dispoziția școlilor locuri la cabane,

„CÎTE ANVELOPE
VEI REALIZA

ÎN LUCRU 
LA STUDIOUL 
„AL. SAHIA“

PESTE PLAN
IN ACEST AN?"

Cite din cele 10 000 de anve
lope pe care Uzina Danubiana 
din București s-a angajat să le 
dea peste plan in acest an, vor 
fi realizate dc uteciști ? Comi
tetul coordonator al U.T.C. răs
punde la această întrebare cu o 
ingenioasă inițiativă. S-a discu
tat cu fiecare utecist în parte 
și angajamentele pe care tinerii 
și le-au luat fără întîrziere de
monstrează că există posibilita
tea depășirii substanțiale a anga
jamentelor inițiale. Transcriem 
doar cîteva din răspunsurile date 
«ie ei la întrebarea : Cite anve
lope vei realiza peste plan în 
acest an ? : Ștefan Volintiru — 
300 ; Alexandru Valerică — 360 ; 
Florea Marin — 180 ; Marin
Ghețu — 150 ; Tudor Cristea — 
150; Nicolae Otonega — 500; Emil 
Mlade — 325. La mașina fiecărui 
utecist va fi afișat angajamentul 
luat, considerat de altfel mini
mal dc către majoritatea dintre 
ei. Materializată deocamdată la 
schimbul C, atelierul asamblare, 
inițiativa va fi extinsă în cel mai 
scurt timp și la celelalte două 
schimburi. Și pentru ca mobili
zarea tineretului Ia realizarea 
sarcinilor de producție să aibă 
un caracter cit mai larg și mai 
eficient — se va lansa o chemare 
Ia întrecere între cele trei 
schimburi. In acest fel, la sfîrși
tul anului — ca și pe parcurs — 
se va cunoaște exact care este 
aportuJ uteciștilor Ia depășirea 
sarcinilor de plan.

I. MORARU

ora actuală se află în 
filmele „Mîine" scena- 

și regia Octav Ioniță, „Mi-a 
o vecină", scenariul și 

Florica Holban, „Fabrica de 
1“ scenariul și regia Ion

La 
lucru 
riul 
spus 
regia 
directori*  . . ..
Moscu și „Inventatorul Adam", 
scenariul și regia Eugen Popiță, 
„MÎINE", — film-anchetă despre 
tineret și pentru tineret este o 
investigație în universul sufletesc 
al unor tineri elevi, studenți sau 
muncitori, cu o medie de vîrstă 
între 17—23 de ani. Filmul își pro
pune să verifice trăinicia de care 
aceștia sînt convinși de marele a- 
devăr : profesia mea este fericirea 
vieții mele. Fără muncă susținu
tă, fără o pasiune conștientă care 
să fie suportul acestei munci re
zultatele nu pot fi mulțumitoare. 
Pasiunea înseamnă ca tinerii res
pectivi să-și aleagă meseria con
știent i fiind că aceasta este uni
ca, de neschimbat. Tot un film — 
anchetă despre tineri este și pro
ducția regizoarei Florica Holban 
„Mi-a spus o vecină“. Este un 
film despre tineri, dar care se a- 
dresează tuturor cetățenilor cu 
scopul de a le atrage atenția să 
nu intervină în viața altor fami
lii atîta timp cît amestecul lor 
poate strica. E vorba nu de fami
lii obișnuite, ci de familii ce au 
înfiat copii la vîrste mici. Filmul 
încearcă o investigație în jindul 
unor astfel de copii tocmai în 
momentul cînd se produce deze
chilibrul.

„Inventatorul Adam" este reali
zat sub forma unui film-portret ce 
cuprinde patru capitole : „Orașul", 
sau dialog cu spectatorii, o pre
zentare inedită a Reșiței, „Fan
tezia lui Adam", „Vrăjitorul" și 
„vraja".

în fine, filmul lui Ion Moscu, 
cu titlul provizoriu „Fabrica de 
directori" este o introspecție în- 
tr-o școală de înalt nivel științific 
C.E.P.E.C.A (Centrul de perfec
ționare a cadrelor din economie) 
importantă pentru economia țării 
și al cărui scop este formarea de 
cadre cu înalt nivel de pregătire.

MARIA MINCIU

Foto : EMIL COJOC ARC’

O NOUĂ SERIE DIN

BULETINUL ȘTIINȚIFIC

NOUGAROCLAUDE

AL ELEVILOR? 
TITUS CI LAN, DIREC-

Ultima parte a itinerariului de 
vacanță studențească

STUDENȚESC"
LA „CERBUL DE AUR

HORS CONCOURS

Interpretul și autorul complet 
Claude Nougaro s-a născut la 
Toulouse, la 9 septembrie 1932. 
Este fiul cîntărețului de operă 
Pierre Nougaro (pe care îl evo
că în cel mai cunoscut cîntec al 
său, „O, Toulouse", din 1967). 
Ziarist, autor de poeme și apoi 
de cîntece, este prea timid pen
tru a-și interpreta singur compo
zițiile, astfel îneît debutează scri
ind pentru un Philippe Clay sau 
Marcel Amont. Scoate primul 
disc abia în 1962, cu „Une petite 
fille", care se bucură de un 
succes deosebit la radio. în 1963, 
un grav accident de automobil il 
imobilizează mai multe luni pe 
patul de spital (evocare în piesa 
„Pauvre Nougaro"). își reia acti
vitatea în 1964, obținînd succes 
după succes. Atras de jazz-ul mo

dem, Nougaro caută sonorități 
noi, interpretând melodii compu
se de Michel Legrand și Jacques 
Datin, folosind toate resursele 
tehnicii de înregistrare. în ciuda 
dificultăților materiale permanen
te, își atașează o adevărată or
chestră de jazz. Avînd sensul rit
mului („La ele", „Une bouteille 
ă la mer"), sensibil la „miturile" 
modeme („Le cinema"), Claude 
Nougaro a lansat numeroase cîn
tece ce ies din tiparele clasice 
ale șansonetei, conturțnd o per
sonalitate originală și plurivalen
tă. Fără a fi una din „vedetele 
de aur" ale cântecului francez, 
Nougaro și-a adus contribuția sa 
la edificiul acestuia, anunțîndu-se 
o prezență interesantă și atracti
vă pe scena brașoveană.

Publicație periodică, edita
tă sub îngrijirea Uniunii Aso
ciațiilor Studențești și a Mi
nisterului Învățămîntului, „Bu
letinul științific studențesc" a- 
pare ziîele acestea, dedicat 
problemelor de automatică, 
tehnică de calcul și mecaniza
rea agriculturii. Sînt reunite 
în cele 396 pagini ale cărții, 
29 dintre cele mai valoroase 
lucrări de specialitate prezen
tate la al V-lea Seminar na
țional al cercurilor științifice 
studențești. Autori — 88 de 
studenți ai institutelor poli
tehnice din București, Timi
șoara, Cluj și Iași, ai Acade
miei de Studii Economice. Și
rul comunicărilor debutează 
cu „Automat pentru recunoaș
terea caracterelor de tipar", 
cercetare desfășurată la Insti-

L-AU VĂZUT, 
CUNOSCUT, 

L-AU ASCULTAT
PE ILICI

tutui politehnic din Capitală 
de studenții S. Petrescu, A. 
Cogan, I. Predonescu, D. Cio
can, T. Popescu și V. Sără- 
chie, sub conducerea dr. ing. 
Mariana Beliș, șef de lucrări, 
căreia i s-a decernat Marele 
Premiu al Seminarului.

Toate comunicările sînt în
soțite de un riguros aparat 
științific, scheme, tabele, fo
tografii, desene, trimiteri bi
bliografice. Sumarul volumu
lui și scurte rezumate pot fi 
consultate și în limbile france
ză, engleză sau germană.

I. TRONAC

(Urmare din pag. H 

numără și delegații români An
drei Ionescu, C. Racovski, A- 
lecu Constantinescu și N. D. Co
cea.

După Congresul de la Stutt
gart, contactele lui Lenin 
cu mișcarea muncitorească din 
țara noastră, întîlnirile sale cu 
milițanții revoluționar-demo- 
crați români devin mai frec
vente și mai diverse. Organiza- 
țiile_ proletariatului român dez
voltă contactele cu mișcarea 
muncitorească internațională, 
participă, prin reprezentanții 
lor, la cele mai profunde dez
bateri ale problemelor ce stăteau 
în fața acestei mișcări. La con
gresele socialiste, la Copenhaga 
în 1910, la Basel în 1912, pre
cum și la Conferința de la Zim- 
mervald, delegații socialiștilor 
români se găsesc, adesea, ală
turi de Lenin. întâlnirile dintre 
remarcabilul continuator al ope
rei lui Marx și Engels și re
prezentanții Partidului Social- 
Democrat din România, îndeo
sebi în cadrul diverselor orga
ne ale Internaționalei a Il-a au 
constituit prilejuri de bună 
cunoaștere reciprocă, de întări
re a legăturilor, cu deosebit fo
los în clarificarea problemelor 
care se puneau ir. "cca v;------
în mișcarea proletariatului 
mân ’ “ ’
zare 
mai

In 
dial 
Iuții ___ _______ ______ f
între Lenin — aflat încă în exil

OCT. CRSULESCU
CIT AT IU NE

U.T.C.

PRAHOVA. Sfîrșitul acestei săptămini înseamnă pentru tinerii 
prahoveni debutul într-o acțiune pe cit de valoroasă, pe atit de 
originală ; cîteva sute de băieți și fete vor participa, sîmbătă și 
duminică, la Carnavalul fulgilor de nea organizat la Predeal dc 
către comitetul județean

t.i .7 ' - >■ . :■ .’■■■ . '■■„■kH? n.\
it J .-jțrtf*-
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Ipoteștii și Botoșanii vor fi gazdă 
de elevi din județul Vrancea, sosiți 
După o lecție pe viu în casa memo-

DE VIATĂ

INIȚIATIVA!

mai multe ne-au râ
de învățat. Vorbele 
gura unui bătrîn au 
basm, jar faptele lor 
adeseori drumul.

vie a vremurilor

Multe am auzit de la bătrî- 
nii noștri, 
mas încă 
auzite, din

, valoare de 
luminează

O mărturie 
nu de mult apuse de pe melea
gurile Olteniei o constituie mu
zeul din comuna Celaru, județul 
Dolj, ale cărui exponate au fost 
adunate bucată cu bucată de în- 

, vățătorul Marin Georgescu. în 
casa căruia își are sediul mu
zeul. Cu pasiune și răbdare. în
vățătorul a adunat, timp de o 
viață întreagă, peste 2 000 de ex
ponate, pe care orice trecător 
din sat sau din altă parte este 
invitat a le privi. Elevii trăiesc 
aici clipe de istorie „pe viu", 
cercetînd arme folosite de ceta- 
șii lui Avram Iancu. de partici- 
panții la răscoala lui Tudor Vla- 
dimirescu. sau la adunarea de 
pe Cîmpia Izlaz. Interesul față 
de arta populară iese în eviden
ță prin prezența în colecția mu
zeului a diferitelor obiecte lu
crate cu mult meșteșug și dra- 

l goste. Sînt expuse aici bite 
> sculptate, un fruntar de bordei

— vechi de peste 350 de ani — 
un picior de pat cu ascunzătoare 
pentru bani, ploști. panere îm
pletite în diferite feluri, găvane, 
solnițe, furci vechi din lemn, 
stup de albine făcut din trunchi 
de copac etc. Fiecare din aceste 
obiecte poartă un crțmpei din 
viața celor care le-au creat și 
folosit, fiecare constituind o filă 
de viață, strînsă cu migală de 
bătrînul dascăl, spre pildă vre
murilor de azi.

ELENA PROCOP

VRANCEA. Două zile, 
generoasă a circa o mie 
într-o excursie de studii. , . _ .
rială „M. Eminescu", elevii vor fi spectatorii unei piese închinate 
vieții marelui poet, la Teatrul de Stat din Botoșani.

DÎMBOVIȚA. Mîine la ora 17, are loc în sala Clubului Pe
trolul din Tîrgoviște, faza județeană a concursului „Cheia jude
țului", pentru care se vor întrece echipe din Moreni, Găiești, 
Pucioasa, Fieni, Titu și Tîrgoviște. în primele 3 zile ale lui 
martie, comitetul județean U.T.C. organizează o instruire meto
dică cu președinții cercurilor de turism din toare organizații!» 
U.T.C. ale județului, privind programul acțiunilor turistice pe 
anul 1970.

TIMIȘ. Peste 100 de tineri mecanizatori vor face o excursie de 
documentare Ia Brașov și București, unde vor vizita uzinele 
Tractorul" și „Semănătoarea".

* Azi se întorc în Capitală membrii Cercului de speologie de 
pe lingă B.T.T., după o aplicație practică întreprinsă în zona 
carstului din Oltenia.

I. A.

De la Comitetul județean 
Iași al U.T.C. aflăm că se 
pregătește reînființarea so
cietății „Junimea". Pină la 
obținerea de noi amănunte 
publicăm acest proiect de Ci- 
tațiunc (invitație) pe baza că
reia cei convocați — oameni 
de știință, scriitori, pictori, 
muzicieni, critici de artă etc. 
— vor participa la dezbaterea 
unor probleme de creație ar
tistică și științifică. Deocam
dată ne mulțumim să subli
niem că în munca de pregă
tire a acestei frumoase acți
uni culturale comitetul jude
țean al U.T.C. are o contri
buție substanțială.

MUZEU CINEGETIC
LA GURGHIU

La Gurghiu, în județul Mureș, 
unde există o școală silvică de 
peste 75 de ani, s-a înființat unul 
dintre cele mai tinere muzee de 
vînătoare. Muzeu, realizat cu 
sprijinul elevilor, cuprinde 350 de 
exponate, printre care trofee de 
antilopă, rinocer și alte animale 
din continentul african, aduse aici 
de înaintașii școlii silvice. Pe 
lingă trofeele cinegetice din țară, 
unele cotate după tabela interna
țională medaliate cu aur și ar
gint, există și o familie de lupi, 
capre negre, strămoșul berbecu
lui de casă. în încăperea păsări
lor se află, printre altele cocoșul 
de munte și de mesteacăn, un 
spațiu de salmoni-cultură fiind a- 
menajat pentru speciile de pești 
din apele de munte.

Muzeul va fi completat cu toate 
•peciile de vîntătoare din țara 
Ecastră;

C. POGACEANU

• Cu cea de a Ill-a ediție a 
„Festivalului primăverii", Co
mitetul județean Bacău al U.T.C. 
permanentizează o acțiune me
nită să evidențieze talentul tine
rilor artiști amatori. Prima fază, 
intercomunală a avut loc la că
minul culțural din Agăș. Au par
ticipat formațiile artistice ale ti
nerilor din comunele Ghimeș, 
Palanca, Brusturoasa, Agăș și 
Asău. La 1 martie „Festivalul 
primăverii" va lua sfîrșit, lăsînd

locul primăverii propriu-zise. 
(C. MAFTEI).

• Hei-rup pe șantierele tine
retului din județul Olt. Anul 
acesta se anunță bogat pentru 
activitatea patriotică a tinerilor 
din acest județ. Vor fi deschise 
19 șantiere. în cadrul cărora ți
nerii vor participa la acțiunile 
de înfrumusețare a orașelor ți 
satelor,
500 ha., 
6000 ha.

timpul liber, ei vor fi prezenți 
la construcția unor școli, cămine 
culturale și spitale în orașele 
Slatina, Caracal, Corabia. Balș 
și din cîteva comune ale județu
lui. la împădurirea a 170 ha. An
gajamentul anual prevede de 
asemenea, colectarea a 1 800 tone 
metale vechi și a 9 000 kg plante 
medicinale. (GRIGORE CRĂ
CIUN).

• Vă iubiți meseria ?“ — iată 
tema concursului inițiat de co
mitetul coodonator U.T.C. de la 
Fabrica de rulmenți din Bîrlad, 
care va avea trei etape. In pri
mele 2 etape răspunsurile la cele 
15 întrebări vor fi introduse în 
„cutia de corespondență U.T.C." 
amplasată la un loc vizibil din

fabrică. Etapa a IlI-a. finală — 
care va avea loc la 20 martie— 
va consta în examinarea orală 
a primelor 5 clasați, și într-o 
probă practică, la indicația ju
riului. (VIRGIL GIUȘCA).

• La Macin a avut loc prima 
manifestare cultural-artistieă din 
cadrul acțiunii „Zilele intelectu
alului", inițiată de Comitetul ju
dețean Tulcea al U.T.C.. și Co
mitetul județean pentru cultură 
și artă. Au participat profesori,

medici, ingineri, juriști din oraș 
și din împrejurimi. Oaspeți de 
onoare au fost prof. univ. Dan 
Smîntănescu, geologul Vasile 
Bacalu din cadrul Comitetului 
de Stat al Geologiei și ziaristul 
Teodor Răzvan. Comunicările au 
fost urmate de vernisajul expo
ziției de artă a pictorilor tulceni 
Constantin și Ștefan Găvenea și 
de spectacolul „O zi de odihnă", 
prezentat de Teatrul de Stat din 
Brăila. (OLIMPIU VLADIMI
ROV).

INIȚIATIVAa orașelor
la irigarea a peste 
vor întreține peste 
pășuni naturale. In

L I

Wfieino
ru-
13),

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

•
 VISUL DOMNULUI GENTIL î 
rulează la Republica (orele 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15).

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

TE IUBESC, TE IUBESC : ru- 
lează la Capitol (orele 9.30; 11,45; 
14; 16,15; 18.45; 21).

COMISARUL X ȘI PANTERELE 
ALBASTRE : rulează la București 

• (orele 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45:
21). Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20.45). Gloria (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30), Mo-

•
 dern (orele 9.15; 11.30; 13.45: 16; 

18.15; 20.30).
VISUL DOMNULUI GENTIL :

•
 rulează la Festival (orele 9; 11; 

13; 15; 17; 19; 21).
EXPLOZIE ÎN MUNȚI : rulează 

la Favorit (orele 10; 13; 15,30; 18; 
20,30).

A NOAPTE CU CEAȚA : rulează 
la Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.30; 20,45).

•
 CĂSĂTORIE PRIN MICA PU
BLICITATE : rulează la Central

(orele 8.30; 10,30; 12,30; 14,30;
16.30; 18,45; 21).

LA NORD PRIN NORD VEST î 
rulează la Lumina (orele 9,15— 
16.45 în continuare; 19,45).

PRIETENI FARA GRAI : 
lează la Doina (orele 9; 11; 
Lira (orele 15,30; 18).

VA PLACE BRAHMS ? : rulea
ză la Doina (orele 16; 18,30; 20,45), 
Unirea (orele 15,30: 18).

O NUNTA CUM N-A MAI 
FOST : rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—21 în continuare).

CÎND SE ARATA CUCU
VEAUA : rulează la Feroviar (o- 
rele 9: 11.45; 14.30: 17.15: 20,30), 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30).

STAPÎN PE SITUAȚIE : rulea
ză la Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15: 20,30). Flamura (o- 
rele 9; -11,15; 16; 18.15; 20,30).

DON JUAN FARA VOIE : ru
lează Ia Grivița (orele 9,30: 11,45; 
16; 18,15; 20,30)

BECKET : rulează la înfrățirea 
între popoare (orele 15,30; 19).

PREA MIC PENTRU UN 
RĂZBOI ATÎT DE MARE : ru
lează la Buzești (orele 15,30; 18; 
20.30),

SIMPATICUL DOMN R î rulea
ză la Dacia (orele 8,30—20,30 în 
continuare)

VIA MALA : rulează la Bucegi 
(orele 16; 18.15: 20.30), Tomis (o- 
rele 9—15 în continuare; 18; 20,15).

TOTUL DE VÎNZARE : rulea
ză la Unirea (ora 20,15).

CRIMA ÎN STIL PERSONAL S 
rulează la Lira (ora 20,15).

DRAGA BRIGITTE : rulează la 
Drumul Sării (orele 15; 17,30; 20).

BĂTĂLIE PENTRU ROMA ; ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 19).

PACATUL DRAGOSTEI : rulea
ză Ia Giuleștl (orele 15,30; 18;
20,30), Volga (orele 9—13.30 în 
continuare; 16, 18,15; 20.30), Pro
gresul (orele 15.30; 18).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Cotroceni 
(orele 15,30; 18).

ROȘU ȘI AURIU : rulează la 
Cotroceni (ora 20,30).

CĂLUGĂRIȚĂ : rulează la Flo- 
reasca (orele 10;I3,30; 16,30; 19,30), 
Miorița (orele 9,45: 13; 16,15; 19,30).

IUBIREA STRICT OPRITA ; 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18).

LINIȘTE ȘI STRIGAT : rulea
ză la Moșilor (orele 20,30).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Popular (orele 15,30; 18), Raho
va (o rele 15.30: 18).

DIN PLICTISEALA : rulează la 
Popular (ora 20.30).

WINNETOU ÎN VALEA MOR- 
ȚII : rulează la Munca (orele 
16; 18; 20). Flacăra (orele 15,30; 18; 
20,15).

ANCHETATORUL DIN UM
BRA : rulează la Arta (orele 10— 
16 în continuare: 18,15; 20,15).

PROFESIONIȘTII : rulează 
Vitan (orele 15.30; 18; 20.30)

REBUS MIRACULOS : ruleaaa 
la Rahova (ora 20,30)

CU MtINILE PE ORAȘ : rulea
ză la Progresul (ora 20,15).

BĂIEȚII IN HAINE DE PIELE: 
rulează Ia Pacea (orele 15,45; 18; 
20,15).

CAVALERII AERULUI : rulea
ză la Viitorul (orele 15,30: 18;
20,30).

BĂIEȚII DIN STRADA PAL : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

O FATĂ FERICITA : rulează la 
Cinemateca (Sala Union) (orele 
10; 12; 14).

Magheru) : LA CIORBA DE PO
TROACE — oră 19.30 ; (Sala Stu
dio) : CE SCURTĂ E VARA — ora 
20 ; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
FLOARE DE CACTUS — ora 19,30 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : COCOȘE- 
LUL NEASCULTĂTOR — ora 16 ; 
Teatrul „Țăndărică" (Str. Acade
miei) : BANDIȚII DIN KARDE- 
MOMME — ora 17 ; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : NU TE 
LĂSA, STROE ! — ora 19,30 ; Cir
cul de Stat : MIRAJUL CIRCU
LUI — ora 19,30

la

Opera Română : (la Sala Pala
tului) BOEMA — ora 19,30 ; Tea
trul de Operetă : PRINȚESA CIR
CULUI — ora 19,30 ; Teatrul Na
tional „I. L. Caragiale" (Sala Co
media) : HEIDEL,BERGUL DE
ALTĂDATĂ — ora 19,30 ; (Sala 
Studio) : TRAVESTI — ora 19,30 ; 
Teatrul de Comedie : DISPARIȚIA 
LUI GALY GAY — ora 20 (seria 
de tichete 62) ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : TRANSPLANTAREA INI
MII NECUNOSCUTE — ora 20 ; 
(Sala Studio) : PURICELE IN
URECHE — ora 20 ; Teatrul Mic : 
PRIMARUL LUNII ȘI IUBITA SA 
— ora 20 ; Teatrul Giulești : NUN
TA LUI FIGARO — ora 19,30 ;

Teatrul „C. I. Nottara" (Bd,

m acea vreme 
--------------- i re

al cărei proces de organi- 
devenea tot mai rapid și 
amplu.
anii primului război mon- 
premergători Marii Revo- 
Șocialiste din Octombrie,

și Constantin Dobrogeanu- 
Gherea care se găsea și el în 
Elveția, au loc, astfel, mai mul
te întîlniri ce prilejuiesc intere
sante discuții, schimburi de ve
deri. După o astfel de în- 
tîlnire impresionat de pro
funzimea gîndirii precum și de 
farmecul personalității sale in
ginerul C. Vidic — prezent și 
el la întîlnire — notează despre 
Lenin : „era un tovarăș nu prea 
mare de statură, foarte ager, cu 
ochii albaștri, pătrunzători", 
precizînd apoi câ „s-a bucurat 
mult că ne vede in jurul remar
cabilului Dobrogeanu". C.Dobro- 
geanu-Gherea — la fel de impre
sionat de personalitatea interlo
cutorului său — avea să pronun
țe la adresa lui Lenin cuvinte 
care trădează o deosebită previ
ziune : „Acesta va deveni :- 
curînd un mare om".

Printre cei care i-au mai vă
zut pe Lenin în Elveția se numă
ră și scriitorul Victor Eftimiu. 
O întîlnire întîmplătoare într-o 
cafenea din Geneva pe care e- 
vocînd-o mai 
tîrziu, scriitorul 
avea să noteze 
cu emoție : „Ti
neretul și veș
nic tinerii lup
tători pentru un 
ideal de liber
tate și de drep
tate, vedeau în 
Lenîn pe șeful 
mult așteptat, 
pe realizatorul 
marilor aspirații 
ale celor obidiți, 
rul predestinat".

Aspecte deosebit de interesan
te prezintă legăturile personale 
cu V. I. Lenin ale socialistului 
român .Valeriu Marcu, legături 
care depășesc cadrul unor dis
cuții sau întîlniri întîmplătoare. 
Valeriu Marcu a avut cu Lenin 
raporturi de muncă, de acțiune 
revoluționară. Astfel în vara lui 
1916, socialistul român a pri
mit din partea lui Lenin în
sărcinarea de a se deplasa în 
Franța, în Rusia ca și în Româ
nia pentru a stabili legăturile 
cu unii revoluționari și pentru 
a-i informa asupra situației 
mișcării muncitorești din Euro
pa occidentală și America.

.Evenimentele revoluționare 
din 1917, victoria Revoluției din 
Octombrie, la care împrejură
rile au făcut să participe nemij
locit și mii de români, mar
chează implicit și o intensificare 
a contactelor dintre conducătorul 
proletariatului rus și reprezen
tanți ai proletariatului român, 

• cu militanți socialiști sau alte 
personalități din România. Prin
tre miilp de participanți la eve- 
nimentele petrecute la Petto- 
grad în ziua de 7 noiembrie 1917, 
se afla și N. D. Cocea. Prezent 
în seara acelei zile la Smolnii. 

A cunoscutul nostru publicist avea 
” să noteze_cu emoție, cu vibrantă 

trăire ; „într-o tăcere care deo- 
• dată a căzut grea ca plumbul,

la tribună s-a ridicat Lenîn... 
Simplu, liniștit, fără să-și ridi- 
ce glasul, fără să-i tresară un 
mușchi al feței, vorbind mulți- 
înei înfierbîntate, ca și cum n-ar 
fi fost decîț un dascăl mai înțe- 

A lept care se adresează discipo- 
w Iilor Iui preferați, Lenin și-a 

rostit cuvîntarea, care în cîteva 
• articole abroga toate privilegiile 

trecutului și stabilea pentru 
veacuri normele așezămintelor 
viitoare...".

Anii revoluției socialiste ruse 
au prilejuit multor români par
ticipanți ia evenimentele din 

A Octombrie, membri ai batalioa- 
nelor revoluționare prilejul de 
a-1 vedea vorbind pe conducăto- 

• rul primei revoluții proletare.
nefiind puțini nici cei care au 
stat de vorbă personal cu e!

_ Printre aceștia se numără I Di- 
W cescu-Dic, M, Gh Bujor, Anatol 

Crețeanu, Ioniță Dumitrescu, 
_ Moga Andrei, Gîrdan Ion. Borș 

Subliniind 
pe care a 
personalita- 
V.I. Lenin.
„Voi păstra

in

0 SUTĂ DE ANI
OE LA NAȘTEREA

LUI V. I. LENIN

pentru totdeauna în memorie 
chipul preocupat de ginduri și 
plin de reținută energie".

I. Dicescu-Dic a scris pentru 
„Pravda" un articol, „Soarta 
unui social-democrat român". 
In traducerea acestuia a primit 
ajutorul personal al marelui 
Lenin.

Tot V. I. Lenin a încredințat 
în 1918 lui Anatol Crețeanu și 
Ioniță Dumitrescu o misiune 
specială, de a aduce o importantă 
sumă de bani, precum și une
le documente ale batalionului 
revoluționar român de la Odesa. 
După îndeplinirea cu succes a 
acestei misiuni, cei doi români 
au fost primiți la Kremlin, pri
mire despre care Ioniță Dumi
trescu povestește : „ne-a întîm- 
pinat marele Lenin, ne-a strîns 
mina și ne-a felicitat, apreciin- 
du-ne pentru executarea misiu
nii cu un „harașo" care pentru 
noi a egalat cu acordarea unei 
distincții dc mare preț".

Deosebit de însemnat este 
numărul românilor care l-au au, 
zit vorbind pe Lenin la dife
rite adunări. în diferite școli 
politice care au funcționat în 
timpul revoluției. După o ase
menea prelegere din 1918 Gîr- 
dan Ion menționează că Lenîn 
„a vorbit puțin răgușit, dar clar 
și gindit. I-a plăcut să strecoare 
în cuvîntările sale și cuvinte cu 
umor".

în anii care au urmat Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie socialiștii români au mai 
avut ocazia să-l întîlnească, să-l 
vadă pe Lenin în împrejurări 
dintre cele mai felurite. Prin
tre acestea a fost și întîlnirea 
de Ia Moscova de la sfîrșitul a- 
nului 1920 la care au partici
pat delegați ai Partidului Socia
list din România. Momentul în- 
tîlnirii cu Lenin și impresia 
produsă sînt redate foarte su
gestiv de Alexandru Dobrogea- 
nu-Gherea ; „Sîntem invitați 
înăuntru. Un om pe atunci voi
nic, deși nu prea înalt, cu tră
săturile și atitudinea caracteri
stice rușilor, vioi, cu fața surî- 
zîndă, toată numai bunătate, cu 
vorba pornită din adine de su
flet, plină de vervă și de gîn- 
dire. Convorbirea cu un aseme
nea om decurge firească, ca și 
cum ai fi alături de un vechi 
cunoscut".

După crearea în 1921 a Parti
dului Comunist Român, particiJ 
parea la congresele Internațio
nalei Comuniste, la activitatea 

diverselor orga
nisme ale aâes- 
teia constituie' 
pentru nu
meroși alți mi-, 
li f anți ai mișcă- 

. rii noastre revo
luționare prile
jul de a-1 întîl- 
ni de a-1 ascul
ta pe 
Astfel,
Moscu l-a 
noscut pe Lenin 

în cadrul activității desfășu
rate în Comitetul _.1.
al Internaționalei. Mihai Ma- 
cavei, Lucrețiu Pătrășcanu, 
C. Pîrvulescu, 
bore, z Marcel. 
Zalic și alții 
cunosc pe Lenîn în timpul con
greselor Internaționalei a IlI-a 
sau în alte împrejurări. Parti
cipând la congresul din 1922, 
L. Pătrășcanu, pe atunci în 
vîrstă de 22 de ani. surprinde 
in cîteva cuvinte una din deo
sebitele însușiri ale personalită
ții lui Lenin : „Vorbea cu căl
dură, cu convingere și cu acea 
sinceritate ce captiva de Ia în
ceput. Fără patetism, fără fraze 
și întorsături oratorice, cu sim
plicitatea unei expuneri logice, 
strins închegate, Lenin convin
gea și impresiona. Ascultîndu-1, 
îmi dădeam seama de puternica 
influență pe care o putea exer
cita, tocmai ca vorbitor".

Lenin — după cum relatează 
mulți dintre cei care au stat de 
vorbă cu el — manifesta un 
deosebit interes și urmărea cu 
atenție mișcarea muncitorească 
din România, pe care o cunoștea 
bine iar numeroasele sale apre
cieri au constituit ---- *—
litanții români un 
țios în i 
fășurau, 
probleme 
gice, 
stil 
cretă a realităților din țara 
noastră, o contribuție de preț la 
statornicirea relațiilor de solida
ritate. de profund internaționa
lism afirmate astăzi cu deosebi
tă pregnanță într? mișcările co
muniste și muncitorești din ce
le două țări vecine.

Legăturile personale ale unor 
reprezentanți ai mișcării noas
tre revoluționare cu Lenin
ca _ și lucrările. cuvîntările
eminentului gînditor comunist 
s-au bucurat, firește, de o 
deosebită apreciere și în rîn- 
dul tineretului, „Tineretul 
cialist" organul mișcării 
cialiste de tineret aprecia nu 
o dată „cu toate că Lenin a 
vorbit pentru tineretul rus care 
a înfăptuit revoluția și care se 
află pe drumul de a înfăntui 
o lume 
care cuvînt 
un deosebit 
noi, pentru 
și pentru muncitori, în genere. 
Fiecare frază din discursul lui 
Lenin reprezintă o idee...".

Lenin.
Chită 

cu-

pe conducăto

• 18,00 Lumea copiilor : Albu
mul „Familiei năzdrăvane" • 18,30 
Totul cîntă. Fluierele : tilinca, 
fluierul moldovenesc, cavalul do- 
drogean • 19,00 Telejurnalul de 
seară • 19,20 Actualitatea în eco
nomie • 19,30 Preludiu la a IlI-a 
ediție „Cerbul de aur" Brașov — 
România • 19,55 Evocări — 
6 martie 1945 • 20,15 Arte plasti
ce. Premiile Uniunii Artiștilor ----o- ------ - —,
Plastici pentru anul 1969. • 20,25 A Ghporphe si alții MIero-avanpremleră • 20,30 Tete-ț’neOrgnt J ȘI dlt11 
cinemateca: „Modelul" • 22.25 impresia deosebită
Telejurnalul de noapte « 22,35 Sa-, A produs-o asupra sa 
tonul literar al televiziunii. Amfi- tea puternică a lui 
trion : Eugen Barbu. M. Gh. Bujor arăta :

Executiv

Pătrășcanu, 
Ecaterina Ar- 

Pauker, Alter 
îl văd sau îl

pentru mi- 
sprijin pre- 
ce-o des- 

unor 
ideolo- 

unui 
con-

activitatea _ _ 
în clarificarea 

! politice și 
în deprinderea 

de analiză profundă 
a realităților

so-
so-

nouă. totuși fie- 
al lui Lenin are 
interes și pentru 

tineret, in special,
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„MINISTERUL NU POATE OBLIGA
Întreprinderile să-i angajeze
IN SCHIMB A OBLIGAT ȘCOALAV 5

ȘCOLARIZEZE
9

O oră obișnuită de clasă. O- 
bișnuită e un fel de a spune 
căci modul în care a decurs o 
detașează total de celelalte.

Profesorul și-a scos căciula 
și s-a' adresat asistenței.

— Elevi, astăzi vom vedea 
care, unde va fi repartizat...

Băieții și fetele au făcut ochi 
mari, mirați. Se aflau doar în 
anul'al Il-lea de studii și pînă 

la absolvire mai era atîta timp !
— Vă scrieți fiecare numele 

pe cîte o hîrtie — continuă pro
fesorul — și mi le dați să le in. 
troduc în căciulă. Apoi treceți 
cu rîndul pe aici să scoateți un 
bilețel, să vedeți cu ce între
prinderi semnați contractele.

Neavînd o altă soluție, elevii 
Școlii tehnice siderurgice din 
Hunedoara — căci despre ei este 
vorba — s-au perindat prin fața 
obiectului din piele de oaie, cu 
inimile strînse. Este destul de 
greu să-ți lași destinul pe mîna 
altcuiva, darămite la cheremul 
unei căciuli 1 Cum era de aș
teptat surprizele s-au ținut lanț: 
pe unul din Hunedoara l-a re
partizat la Galați, pe altul la 
Reșița iar pe cel din Alba-lulia 
l-a trimis tocmai la Oțelul Ro
șu...

...Scena de mai sus — care 
posedă toate atributele ridico
lului și absurdului — s-a petre
cut în realitate acum cfțiva ani.

Poate ar fi rămas uitată dacă e_ 
venimentele de mai tirziu n-ar 
fi cunoscut aceeași turn i ră stra
nie. Dar să vedem ce s-a întîm- 
plat în continuare cu elevii.

Ei au semnat contractele așa 
cum a decis tragerea la sorți, 
așteptînd să termine școala și 
să-și ia în primire posturile 
Surpriza cea mare. însă, de-a- 
bia acum i-a aștepfat : la absol- . 
vire, întreprinderile n-au mai 
vrut să-i angajeze. Și astfel 
două promoții (1968 și 1969), nu- 
mărînd cîteva sute de tehnicieni, 
au rămas fără posturi, urmînd 
ca în această vară să li se mai 
adaoge încă una !

Pentru a vedea cum s-a ajuns 
la această situație anormală, tre
buie să privim puțin în urmă, 
mai precis spre perioada ante
rioara intrării lor în școală. Mi
nisterul Industriei Metalurgice a 
trimis grupului școlar din Hu
nedoara un plan de școlarizare 
întocmit — se susține — pe ba
za cererilor întreprinderilor din 
subordine, care precizează cu 
exactitate cîte cadre tehnice să 
fie pregătite pentru fiecare uni
tate. Acum, cînd cunoaștem dez- 
nodămîntul acestei planificări, 
avem tot dreptul să ne întrebăm 
dacă nu cumva „planul" este o 
emanație fantezistă a unor func
ționari din minister, căci altfel 
nu are nici o rațiune atitudinea 
pe care au adoptat-o majorita-

CE FRUMOS
AR FI DACĂ...

(Urmare din pag. I)

plifioatoare de ton, transforma
toare, receptoare cu galena.

Organizarea unor activități cu 
caracter tehnic, într-o manieră 
atrăgătoare și corespunzătoare 
specificului școlii, a dus la atra
gerea elevilor către electrotehni
că și electronică. Baza materială 
a cercului este satisfăcătoare, iar 
spațiul necesar a fost obținut prin 
departajarea, cu ajutorul unor 
pereți mobili din plăci fibrolem- 
noase, a unuia dintre holurile 
mult prea mari ale clădirii prin
cipale a liceului. Rodnica activi
tate a acestui cerc, l-a îndemnat 
pe directorul școlii să propună 
înființarea unei Societăți tehnice 
a elevilor, care să creeze o tra
diție în școală. Ața a apărut So
cietatea tehnică a elevilor, din 
Timișoara (S.T.E.T.), organizație 
cu statut propriu, ai cărei mem
bri au insigne și plătesc cotiza
ții care le dau dreptul de a par
ticipa Ia activitatea cercurilor. în 
viitor, ei îți propun să organizeze 
sesiuni de comunicări și să edi
teze o revistă de informare. 
S.T.E.T. este condusă de un con
siliu al elevilor, format din re
prezentanți ai fiecărui cerc.

în afara cercului de electro
tehnică, și-a început activitatea 
cercul de calculatoare, ca urma
re a dorinței declarate a elevilor 
de a se pune la curent cu ci
bernetica și electronica industria
lă. Catedra de specialitate a Po
litehnicii a răspuns prompt ce
rerii S.T.E.T., delegînd un lector 
care să-i inițieze pe elevi în tai
nele bazelor calculului numeric 
și algoritmilor, le-a trimis 
planșe și a organizat vizitarea cal
culatoarelor MEGIPT-1 si 
MECIPT-2, informindu-i pe e- 
levi asupra noilor realizări obți
nute de tehnicienii și cercetătorii 
timișoreni. Membrii cercului in
tenționează ca, după însușirea 
cunoștințelor de bază, să constru
iască chiar un mic calculator. La 
fel de solicitat este și cercul de 
informatică, conceput ca mijloc 
de popularizare, la sugestia ele
vilor, a diferitelor probleme teh
nice și descoperiri științifice. Ast
fel S.T.E.T. a devenit un cadru 
propice educării tehnice a elevi
lor.

Experiența pozitivă obținută la 
Liceul industrial de Construcții 
a determinat Comitetul județean 
U.T.C. să „adopte" această ini
țiativă, S.T.E.T. devenind un or
ganism care îndrumă prin cer
curile sale activitatea tehnică și 
științifică a elevilor din Timișoa
ra, la activitățile sale puțind par
ticipa absolut toți elevii liceelor 
de specialitate, teoretice, școlilor 
profesionale din municipiu. DAR 
ACEASTA NUMAI PE HÎRTIE ! 
Din păcate, aceste prevederi alo 
statutului S.T.E.T. n-an fost în
deplinite, societatea desfășurîn- 
du-și activitatea tot numai cu e- 
levii de la liceul unde a luat fiin
ță. Comitetul județean U.T.C. Ti
miș, după „adoptare" nu a mai 
făcut nimic pentru popularizarea 
S.T.E.T.. care acum îi aparține, 
în rîndurile celorlați elevi din 
Timișoara și. de aceea nu ne-am 
mirat că foarte puțini dintre cei 
întrebați de noi știau de exis-

tența acestui cadru anume orga
nizat pentru cei dornici să pă
trundă în tainele tehnicii. De 
asemenea, nici consiliul de con
ducere al S.T.E.T. nu și-a preluat 
încă atribuțiile. Se cere mai mul
tă inițiativă la nivel județean, nu 
numai în activitatea organizato
rică, dar și în asigurarea bazei 
materiale, care nu s-a îmbogățit 
cu nimic, deși elevilor li s-au fă
cut numeroase promisiuni.

In acest an, în cadrul S.T.E.T. 
urmează să se înființeze cercul 
auto-moto, a cărui funcționare va 
fi asigurată cu colaborarea In- 
spectoartului miliției județului Ti
miș, filialei A.C.R. și D.R.T.A., 
care s-au oferit să-i inițieze pe 
elevi în cunoașterea regulilor de 
circulație și conducerea automo
bilului. Este în proiect înființa
rea unor cercuri de lăcătușerie și 
tîmplărie. Intrucît activitatea ele
vilor în cadrul cercurilor S.T.E.T. 
va duce, neîndoielnic, Ia forma
rea și fixarea unor aptitudini și 
înclinații spre profesiile tehnice, 
productive, ni se pare importantă 
luarea în considerare a nevoilor 
de cadre tehnice afe județului 
Timiș, punerea de acord a acti
vității S.T.E.T. cu necesitățile 
reclamate de dezvoltarea econo
mică a județului. Posibila înfiin
țare a cercurilor de lăcătușerie și 
tîmplărie este salutară, dar tot atît 
de binevenite ar fi cercurile tex
tile, știut fiind că Timișoara fur
nizează 16 la sută din producția 
de textile a țării, apoi cercuri de 
mecanică, tipografie ș.a. Desigur, 
că toate acestea nu se vor putea 
face folosindu-se numai baza ma
terială a Liceului industrial de 
construcții. Dar pînă la înființarea 
proiectatei Case a tehnicii trebuie 
folosite toate posibilitățile exis
tente în școlile municipiului. Nu
mai astfel S.T.E.T. își va atinge 
scopurile propuse.• •••••

tea întreprinderilor. In parante
ză fie spus', acestea nu au depus 
nici un efort pentru recrutarea 
cadrelor (lăsînd această grijă în 
sarcina grupului școlar hunedo- 
rean), iar. mai tîrziu, cîteva nici 
n-au binevoit să semneze con
tractele !

Dar să presupunem și rever
sul situației : că întreprinderile 
ar fi solicitat într-adevăr numă
rul de locuri respective. Rezultă 
că ele nu și-au respectat clauza 
principală din cantractul înche
iat cu elevii. în art. 4 al acestuia 
se afirmă cu claritate că „școa
la și întreprinderea se obligă să 
asigure elevului (după absolvire) 
toate drepturile stabilite de dis
pozițiile legale în vigoare privi
toare la școlile tehnice. Or, 
dreptul cel mai important îl 
constituie asigurarea unui-loc de 
muncă pe măsura pregătirii lor 
profesionale. Dar tocmai acest 
drept nu li s-a oferit elevilor, 
în această situație, ne întrebăm 
firesc : prevederile din contract 
nu sînt în aceeași măsură’obli- 
gatorii pentru ambele părți ? E- 
levul care nu-și respectă obli
gațiile asumate este silit să a- 
chite toate sumele cheltuite pen
tru școlarizare. Dar întreprinde
rea ? Ea nu are aceeași îndato
rire? Pentru ea prevederile an
gajamentului nu au aceeași pu
tere de lege ?

Să ne referim la un exemplu 
concret, furnizat chiar de com
binatul siderurgic din Hunedoa
ra. Din 49 de tehnicieni cîți a 
solicitat ministerului pentru a- 
nul trecut, la absolvire combi
natul n-a încadrat nici unul. 
Nici ca muncitori nu i-a angajat 
pe toți cei care ar fi dorit. La 
fel au procedat combinatele si
derurgice din Galați și Reșița, 
Uzina metalurgică și ..Republi
ca" din București, ca să ne re
zumăm la cele mai mari. Absol
venții au fost lăsați să se des
curce singuri. Mai ales fetele. 
De-abia acum respectivele în
treprinderi au descoperit că 
n-au ce face cu ele, învinuind 
ministerul că n-a planificat o 
„compoziție" și în acest sens.

— Cei care au întocmit pla
nurile de școlarizare în urmă 
cu 4—5 ani — ne-a declarat to
varășul Gheorghe Onica, di
rector cu problemele de per
sonal și organizarea muncii la

Hunedoa- 
realitățile, 
ale între- 
un exem- 

1__ _ ...___ __ __ au existat
(și încă mai există !) clase de 
laboranți, deși introducerea 
tehnicii ultramoderne în labo
ratoarele noastre are ca efect 
reducerea numărului acestora, 
în același timp însă ducem o a- 
cută lipsă 'Se muncitori cu înalță 
calificare în meseriile de bază î 
oțelari, furnaiiști. laminatori...

Este ușor să se recunoască 
acum că s-a greșit cîndva, că 
după atîtea eforturi depuse ti
nerii școlarizați nu sîrit folo
sitori societății în . meseria pen
tru care s-au pregătit. Dar pa
guba nu este numai a lor. Nu 
trebuie uitat că în cei 3 ani de 
școlarizare statul a făcut in
vestiții materiale substanțiale 
care au rămas nefructificate. 
Astăzi, cînd se fac eforturi a- 
tît de mari pentru dezvoltarea 
și modernizarea economiei, 
cind fiecare leu este drămuit 
cu deosebită grijă și chibzuin
ță, Ie mai este permis unora 
să risipească după bunul ’lor 

plac sute de mii de lei ?
Să revenim însă la situația 

actuală a acestor absolvenți. 
Unii au fost nevoiți să se îna
poieze la locurile de muncă pe 
care le dețineau înainte de a 
urma școala, fără nici o tan
gență cu specialitatea lor (dac
tilografe, funcționari la poștă, 
controlori de bilete la D.R.T.A. 
etc.), alții s-au angajat ca mun
citori în combinate. Tovarășul 
Gheorghe Onica ne-a mărturisit 
că s-au depus eforturi mari pen
tru a-i putea încadra chiar și în 
aceste funcții ! Ne-a încredințat 
însă că în continuare se va a- 
vea grijă de ei și în limita dis
ponibilităților vor fi trecuți pe 
posturile ce le revin de drept,

Realitățile nu vin să confirme 
această preocupare. Gabriel Su- 
ciu. de exemplu, a terminat p- 
lectroepergetica iar în combinat 

a fost angajat ca muncitor Ia 
cocserie, deși laminorul de 800 
m.m. are stringentă nevoie de 
muncitori cu o asemenea pregă
tire... ’

Dacă s-au încurcat atît de 
mult ițele, a sosit momentul ca 
măcar.ă?um ele sâ fie descurca
te. Ministerul Industriei Meta
lurgice este cel chemat să o fa
că : adică să analizeze posibili
tățile întreprinderilor din sub
ordine și în limita'posibilităților 
să primească cadrele pe care 
le-a pregătit.

AL. BĂLGRADEAN

Centrala siderurgică 
ra — n-au cunoscut 
adevăratele cerințe 
prinderilor. Să dau 
piu : în fiecare an

Florescu Vasile — unul dintre pricepuții constructori de transfor
matoare de la Uzina „Electroputere" Craiova.

(Urmare din pag. 1)

120 kg grîu la hectar, 200 kg 
porumb la hectar, 130 kg floa- 
rea-soarelui la hectar și 1 000 
kg sfeclă de zahăr la hectar ; 
Vom contribui la îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și 
de viață în cadrul secției prin 
amenajarea atelierului me
canic, amenajarea o două plat
forme de beton pentru mași
nile agricole, pavarea cu pia
tră a drumurilor de acces etc. 
In 1970 fiecare dintre tinerii 
mecanizatori ai secției noastre 
se vor califica și în una din 
următoarele meserii: sudor, 
electrician, fierar, tinichigiu, 
curelar etc.; In 1970 nu vom 
avea nici o absență nemotiva
tă. Prin toate acestea organi
zația U.T.C. din secția noastră 
va contribui la formarea și 
dezvoltarea spiritului gospo
dăresc al tinerilor, la dezvol
tarea spiritului de răspunde
re personală al fiecăruia, la 
ridicarea cunoștințelor pro
fesionale ale mecanizatorilor.

I.M.A. ALBA IULIA : Ute
ciștii, toți tinerii din întreprin
derea noastră au hotărît în 
unanimitate direcționarea e- 
forturilor din acest an către 
îndeplinirea unor obiective

majore cum ar fi : depășirea 
planului de venituri cu 
175 000 lei; creșterea venitu
lui pe tractor cu 3,5 Ia sută ; 
reducerea cheltuielilor cu 16 
lei pentru fiecare 1 000 lei ve
nituri ceea ce înseamnă un 
beneficiu de peste 192 000 lei ; 
creșterea perioadei de funcți
onare a tractoarelor cu 100 
ore față de plan ; moderniza
rea celor 7 secții de mecani-

ției Negru-Vodă din cadrul 
I.M.A. Chirnogeni. Le-am a- 
preciat conținutul deosebit de 
mobilizator, am desprins efec
tul economic. De aceea am 
îmbrățișat cu tot interesul și 
entuziasmul ideea întrecerii 
pentru obținerea celor mai bu
ne rezultate nu numai între 
secțiile întreprinderii noas
tre, ci la nivelul județului Ga
lați, al țării întregi. Iată, de

realiza-zare ; contribuția la 
rea unor sporuri de pixduc- 
ție în cooperativele 
deservite de 10 la sută la grîu 
și porumb și 15 la sută la le
gume, struguri și fructe.

I.M.A. TULUCEȘTI: Din a- 
ceastă întreprindere pentru 
mecanizarea agriculturii din 
județul Galați primim urmă
toarele rînduri: în adunarea 
organizației U.T.C. de zilele 
trecute am dezbătut atent o- 
biectivele chemării la între
cere lansată de uteciștii sec-

agricole

altfel obiectivele ce ni le-am 
propus a le îndeplini în acest 
ultim an al cincinalului; re
alizarea de către fiecare tî- 
năr a unui venit minim de 
80 000 Iei pe tractor ; mărirea 
la 2 000 a numărului de ore 
de folosire într-un an a fiecă
rui tractor ; reducerea cu 6 
lei față de plan a cheltuieli
lor la 1 000 lei venituri; mo
bilizarea tinerilor Ia patru 
cursuri de ridicare a califică
rii, la cursurile de policalifi
care. în scopul întreținerii în 
cit mai bune condiții a mași-

Foto : C. CIOBOATA

I COLECTAREA | 
'DEȘEURILOR METALICE -I 
'acțiune în care tineretul! 
i ■
uși poate spori contribuția^

Convorbire cu NICOLAE CATANĂ |
directorul I.C.M. 3

I
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COLECTAREA METALELOR NEFEROASE — ÎN ATENȚIA TINERETULUI • HALDELE INDUS- | 

TRIALE — SURSĂ IMPORTANTĂ DE COLECTARE A DEȘEURILOR METALICEI-------------------------------------------------- 1
I în întreaga țară se desfășoară acțiuni multiple 

pentru economisirea metalelor. Un aspect mai 
puțin cunoscut al acestor acțiuni îl constituie și 
eforturile întreprinderii de colectarea metalelor, 
care, an de an, recuperează cantități importante 
redîndu-lg circuitului metalurgic industrial.

Pentru a cunoaște cîteva din preocupările și 
sarcinile care revin acestei întreprinderi, ne-am 
adresat tov. Nicolae Catană, directorul I.C.M.

— In ce cadru constituit se înscriu acțiunile 
desfășurate de I.C.M. pentru sprijinirea aprovi
zionării cu metal a industriei ?

— întreprinderea noastră, prin cele 9 secții 
ale sale din țară, poate asigura în principiu 
colectarea și transportul metalelor spre oțelărji, I urmărind îndeosebi modul în care sînt predate 
la timp, de către furnizori, cantitățile de metal 
asumate prin angajamente. Respectarea și chiar

8

I
I

depășirea acestora este posibilă numai printr-o 
conlucrare armonioasă între organizațiile de 
masă și obștești (care colectează cea mai mare 
.parte din deșeurile metalice) și întreprinderea I noastră. în acest sens, trebuie să subliniez că
în fiecare an angajamentele sînt îndeplinite și 
chiar depășite. Dovada cea mai elocventă este 

- colectarea și predarea a circa 3 milioane tone 
........................... ' .. 1 1969, 

-reprezentînd economii de peste 2 miliarde lei.
— Ce loc acordați organizațiilor U.T.C. în ac- 

Ițiunile privind colectarea metalelor ?
— în planul nostru general de colectare a me

talelor, organizațiile U.T.C. reprezintă o pondere I însemnată. Astfel, numai în anul trecut, tine
retul a predat peste 20 000 tone fier vechi, ceea 
ce reprezintă peste 6 milioane lei economii. 

(Dacă- am proceda la un calcul preliminar, din 
această cantitate de fier s-ar putea construi 
5 400 tractoare sau 5 000 de autocamioane „Bu- 
cegi“. De asemenea, fiecare tonă de deșeuri I feroase colectată în plus reprezintă o economie
de 700 kg cocs și peste 2 tone de minereu de 
fier. O importanță tot atît de mare se acordă 
și colectării deșeurilor de metale neferoase, 
care se află, de regulă, în aliaje. De pildă, în 
municipiul București s-au predat în 1969 la 
I.C.M. 15 700 kg metale neferoase alese pe dife-

Iuo-ieuidrcd și prcuarta a circa o milioane 
de metale de diferite sortimente în anul 
reprezentînd economii de peste 2 miliarde

I
| rite sortimente, iar pe întreaga țară contribuția

nilor, va fi declanșat concur
sul „Cel mai bine întreținut 
utilaj" ; prin acțiuni de muncă 
voluntar-patriotică tinerii 
vor participa la amenajarea 
secțiilor Odaia Manolache, 
Scînteiești și Tămăoani ce vor 
fi înființate în anul 1970 ; la 
construirea sediilor secțiilor 
Frumușica și Foltești ; se va 
asigura prelungirea duratei 
de funcționare a tractoarelor

U.T.C. se cifrează Ia 15 tone metale neferoase. ■ 
Totodată, pentru a mări cantitățile de neferoase, 1 
au început să se valorifice și anumite reziduuri 
cum este cenușa de plumb sau tuburile c. 
și cutiile de conserve etc. întreprinderea _
tră, pentru a veni în sprijinul acestor acțiuni, ” 
acordă sume importante pentru colectarea me- n 
talelor neferoase, variind între 18 000—22 000 lei/ 
tonă. în ultimul timp, prin muncă voluntară 
tot mai multe organizații U.T.C. din diferite 
județe au pornit campanii de strîngere a me
talelor neferoase. La Brașov, de pildă, s-au co
lectat 7 tone de neferoase reprezentînd deșeuri 
și articole rebutate de la fabrica „Nivea"

— Care sînt sursele de colectare a t 
explorate mai frecvent de tineri ?

— Cea mai mare cantitate de fier vechi se - 
obține de la organizațiile U.T.C. din întreprin- I 
deri, care valorifică astfel zeci de mii de tone B 
de fier vechi. Tinerii însă au descoperit și alte 
surse, cum ar fi haldele industriale de la mar
ginea orașelor. în urma unei acțiuni de muncă 
voluntară, uteciștii din județul Caraș-Severin, 
care se angajaseră anul trecut să predea doar ■ 
620 tone fier vechi, au recoltat nu mai puțin de I
2 750 tone de metal. ■

— Ce preocupări aveți acum, la început de 
an, privind colectarea metalelor ?

— Sistemul nostru de lucru cu organizațiile 
de masă și obștești va cunoaște unele îmbună
tățiri privind o mai mare operativitate a tran
sportului, depozitării și expedierii metalelor 
colectate. De asemenea, vom stabili un contact 
permanent cu toți furnizorii noștri pentru ca ra 
angajamenele din acest an. care se ridică la I
3 100 000 tone să poată fi îndeplinite și depășite. ■ 
în încheiere, aș dori să adresez o invitație către _ 
toți tinerii din întreaga țară pentru a contribui ■ 
prin toate mijloacele la colectarea oricărui sor- S 
timent de metal, indiferent dacă aceste cantități 
sînt considerate în sine ca neînsemnate. Mă refer S 
aici, îndeosebi, la colectarea metalelor neferoase, g 
domeniu în care sînt concentrate eforturile 
noastre în momentul de față.

de pastă | 
ea noas- |

A
I

/ea“. n
metalelor I

I

I
I

I
MIRCEA CRISTEA

I

le ale organizațiilor U.T.C. din 
I.M.A. Cocioc, Călugăreni, Ul- 
meni, Tărtășești, Giurgiu, 
Ciorogîrla, Budești, Anghe- 
■lești, Urziceni etc. și din între
prinderile agricole de stat 
Periș, Uzunu, Afumați, Mî- 
năstirea, Crevedia, 30 Decem
brie și altele înseamnă un 
venit mediu suplimentar pe 
tractor de peste 4 000 lei, un 
număr de ore efectuate în

ILOR DE PRODUCȚIE
între două reparații cu 15 
la sută.

JUDEȚUL ILFOV: „Cei 
peste 2 500 tineri mecanizatori 
din douăzeci de întreprinderi 
pentru mecanizarea agricul
turii ale județului și din în
treprinderile agricole de stat, 
ne spunea tovarășul Gheor
ghe Neagu, șef de secție la 
Comitetul județean Ilfov al 
U.T.C. au răspuns chemării 
la întrecere pentru „secția cu 
cele mai bune rezultate". în
sumate, angajamentele for
mulate în adunările genera-

brazdă egal cu echivalen
tul de plan a circa 30 de 
tractoare, economii Ia repa
rații de peste 300 lei pe 
tractor, o reducere a chel
tuielilor la mia de lei ve
nituri de peste 30 de Iei, con
tribuția Ia sporirea producții
lor agricole de către unitățile 
beneficiare cu peste 100 kg 
grîu, 120 kg porumb, 90 kg 
floarea-soarelui și 1 000 de 
kg sfeclă de zahăr la hectar.

★
Obiectivele precise stabilite 

în adunările generale de către

tinerii din întreprinderile 
pentru mecanizarea agricul
turii și I.A.S. dau o ridicată 
valoare economică inițiativei 
tinerilor mecanizatori de la 
secția „Negru Vodă" a I.M.A. 
Chirnogeni. Prin sfera largă 
de cuprindere, prin referințe
le la activitatea unui an întreg 
și în toate punctele ele lucru 
ale mecanizatorilor : cîmp, 
tractor, transporturi etc. pre
luarea acestei inițiative, va 
contribui din plin la rea
lizarea exemplară de că
tre tineri a sarcinilor de pro
ducție, la dezvoltarea spiri
tului lor gospodăresc, la în
tărirea răspunderii persona
le pentru activitatea depusă ; 
va determina o vie emulație ; 
va constitui una din acțiunile 
de bază ale organizațiilor 
U.T.C. pe linia antrenării ti
neretului la îndeplinirea e-
xemplară a sarcinilor de pro
ducție, mult sporite față de
anii precedenți, ce revin a-
griculturii.

împreună cu comitetul

U. T. C. coordonator 

de la U. II. P. Tîrgoviște 

h câutaria
TIMPUL»!
PIERDUT

Pentru comitetul U.T.C. coor
donator de la Uzina de utilaj pe
trolier Tîrgoviște timpul s-a oprit 
în loc. Data la care s-a produs 
memorabilul eveniment — 16 de
cembrie 1969. O găsim notată 
în partea de jos a unei coli dac
tilografiate, intitulată pretențios 
„Economisirea de metal — cerin
ță de prim ordin a uteciștilor de 
la locul de muncă", prinsă în 
ceea ce ar trebui să fie panoul 
„Tincyetul și producția" aflat la 
numai cîțiva pași de intrarea în 
întreprindere. Notăm din cuprin
sul amintitului articol „Momentul 
în care comitetul U.T.C. poate 
interveni în acest sens (reducerea 
consumului de metal — n.n.) se 
află undeva către sfîrșitul proce
sului de risipire al materialu
lui... ? 1 Fără a mai insista asu
pra unei atît de adecvate moda
lități de intervenție a uteciștilor 
în perimetrul producției, prezen
tată spre știință cit mai la ve
dere, căutăm să aflăm cine are 
meritul „de a fi rostit celebrele 
cuvinte faustiene" „oprește-te 
clipă i“ cuvinte care au făcut ca 
azi, 18 februarie, să ne aflăm, 
după noul calendar instituit aici, 
abia în 16 ianuarie 1969, așa cum 
este specificat în articolul despre 
care vorbeam, în 10 sau 11 ia
nuarie dacă reținem datele înscri
se pe celelalte afișate în chena
rul aceluiași panou.

— De graficul „Tineretul și 
producția" — ne informează to
varășul Vasile Aurel, secretarul 
comitetului U.T.C. coordonator 
—■ răspunde inginerul Matei Stoi
ca, șeful comisiei social-profesio- 
nale. In planul de activități al 
trimestrului 1 găsim o explicație 
mai detaliată a . acestei atribuții, 
lat-o: gazetele „Tineretul și
Producția" vor fi actualizate cu 
aspecte zilnice din activitatea ti
neretului din sectoare. La aceste 
gazete se va afișa săptăminal si
tuația absențelor nemotivate.

Evident, stilul este remarcabil. 
Pentru cei care ar putea găsi 
vreo vină comitetului U.T.C. 
coordonator, sau ing. Matei Stoi
ca, în ceea ce privește nerespec- 
tarea acestui punct stabilit de co
mun acord, ținem să precizăm 
ferm : nimeni nu este vinovati 
Dacă timpul s-a oprit în loc, dacă 
ne aflăm, după cum este riguros 
stabilit, ancorați încă in anul tre
cut, cum era să fie pusă in prac
tică respectiva acțiune ? Același 
răspuns îl putem da și celor care 
ar avea ceva de obiectat pentru 
faptul că deși în plan, regulamen
tul de desfășurare a concursului 
vizînd întărirea disciplinei în pro
ducție și muncă era prevăzut a 
fi întocmit de către — trebuie s-o 
mai spunem ? — comisia social- 
profesională pînă la data de 
15.11.1969 (că pe deasupra mai 
trebuia și afișat la gazetele „Ti
neretul și Producția", spre încu- 
noștiințarea uteciștilor), termenul 
nu s-a respectat. Ce să-i faci dacă 
timpul s-a oprit la barieră ? Pro
babil așa și-au spus și activiștii 
comitetului județean Dîmbovița 
care — așa afirmă — au fost de 
nenumărate ori în întreprindere. 
Cum era să-și permită ei, respec
tivii tovarăși să înăbușe inițiativa 
„de jos" ?

GH. GHIDKIGAN

VESTI
ECONOMICE

• LA UZINA MECANICA 
din Cugir, se află în diferite 
stadii de asimilare 15 tipodi- 
mensiuni noi de cuplaje și pla
touri electromagnetice desti
nate echipării mașinilor-unelte 
de fabricație românească. A- 
cestea completează gama altor 
16 tipuri de produse similare, 
realizate în ultimii doi ani.

• SPECIALIȘTII Șantieru
lui naval din Brăila au elabo
rat tehnologiile de fabricație 
pentru trei noi categorii de 
nave ce fac parte din produc
ția anului acesta. Planul pre
vede construirea unor șlepuri 
de 1 500 tone, a unei serii de 
ceamuri de 500 tone și a șle
purilor împingătoare de 1640 
C.P. Alte proiecte privesc 
construcția unor nave de pes
cuit destinate exportului.

Incluse în nomenclatorul 
șantierului brăilean, aceste noi 
nave vor contribui la sporirea 
producției globale cu 11 la 
sută, față de anul precedent, 
și a producției marfă vîndută 
și încasată cu 39 Ia sută.

• LA PLOȘTINA, în bazi
nul carbonifer Motru, a fost 
dat în exploatare un nou a- 
bataj frontal — primul din 
acest an și al 6-lea aflat în 
producție. Ca și celelalte, 
noul abataj este dotat cu un 
complex, cu ajutorul căruia 
se execută mecanizat tăierea 
cărbunelui, susținerea stratu
lui și transportul. El asigură 
sporirea capacității zilnice de 
producție a minei Ploștina cu 
500 t lignit.

(Agerpres)
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PE SCENELE PROVINCIEI
Vina spectacolului „Viteazul" 

de Paul Anghel pe scena teatru
lui „Lucia Sturza Bulandra" — 
impersonal, purtînd de la prima 
reprezentație eticheta ;prăf ui
tă a rutinării — nu apar
ținea autorului, acuzat pe ne
drept de lipsă de simț dramatic, 
ci mai cu seamă unei montări 
ce nu a făcut efortul să se rupă 
de formele tradiționale înscrise 
în limitele Unui descriptivism 
corect.

In realizarea piesei pe scena 
Teatrului de Nord — Satu Mare. 
Marietta Sadova a recurs mai 
intîi la reorganizarea materialu
lui dramatic.

Ea a conceput piesa ca un „ba
sorelief" istoric, alternînd conti
nuu lungile dialoguri Mihai — 
Sfetnicul cu monologul de data 
aceasta fragmentat al Teofanei. 
Astfel concepția regizorală s-a 
materializat excelent într-un 
spectacol care întretaie tonalita
tea febrilă a dezbaterilor de 
conștiință, cu momente de un 
patos cu adevărat tragic. Mi
nai. prin capacitatea de a 
trăi peste veacuri, prin carac
terul vizionar, se desprinde de 
condiția sa de om, devine un 
„supraom". Din acest moment 
eroul nu va mai putea supravie
țui — desprinderea de condiția 
terestră însemnînd moartea fi-

zică. Drumul ascendent al per
sonajului este punctat cu acui
tate de regizoare, mai ales prin 
alăturarea unui alt personaj. 
Sfetnicul, nu doar un raisonneur 
care caută să modereze pe am
bițiosul Mihai prin înțelepciune 
și simț practic. Astfel. în loc să 
fie constituit pe antagonismul 
între cele două personaje, spec
tacolul își fixează punctul de 
sprijin în prietenia între cei doi. 
Dar principele face parte din 
acea categorie a oamenilor de

SATU-MARE
rasă, geniali, ce nu pot prin ca
racterul ieșit din comun să aibă 
un destin banal. Sfetnicul, din 
contră, este echilibrat, și poate 
mai înțelept și chiar mai vizio
nar decît Mihai. Dar ceea ce 
Mihai cîștigă prin eroism, reu
șind să atingă limita paroxistică 
a sacrificiului de sine. Sfetnicul 
pierde prin calcul ș ancorare în 
concret. Deși spirit mai lucid, 
Sfetnicul va fi un învins, un su
pus, trăind sub fascinația exal
tării principelui. Completîn- 
du-se, cele două caractere rămîn 
consecvente.

Interpretarea lui Călin Flo
rian — Mihai — cîștigă față de 
V. Rebengiuc un echilibru între 
momentul de meditație și aspri
mea prințului obsedat de ideea — 
dobîndirii dreptății absolute. 
Actorul, dotat cu forța și ener
gia necesară rolului, nu a izbutit. 
însă totdeauna să sublinieze'^*)  
momentele sau replicile-cheie, 
în care enunță mari adevăruri, 
incit partitura sa este adesea a- A 
menințată de monotonie “

Constantin Codrescu — Sfetni
cul ,— nuanțează subtil un rol 
dificil, amestec de compromis, V 
cedare și în același timp luci
ditate permanentă și bun simț.

O prezență remarcabilă a 
spectacolului a fost Marietta Sa
dova — Maica Teofana. Sufe
rința nefericitei mame capătă A 
vibranță printr-o interpretare de w 
o mare sensibilitate.

Ceilalți, interpreți au comple- a 
tat ansamblul depășind limitele w 
corectitudinii. S-au remarcat 
Petre Moraru, Passy Menzel, 
Damian Oanceâ. 9

Decorul — Liviu Ciulei — deși 
bazat pe mînuirea unei apara
turi scenice nu foarte compli- A 
cate, a conferit spectacolului un w 
plus de sobrietate și forță suges
tivă pentru fiecare moment al A 
acțiunii. ™

obișnuit să vizităm 
tineretului sîmbăta ți 
cu speranța că vom 
un program bogat

Examen de cioară la Conservatorul „Gh. Dima -Cluj.
Foto : EMIL COJOCARU

MODERN

CLUB i

M. IONESCU

PULS
Ne-am 

Cluburile 
duminica, 
surprinde 
sau, în orice caz, lipsit de mo
notonie. S-ar putea afirma cu 
convingere că, tocmai aceste 
zile, rezervate aproape în exclu
sivitate dansului sau vizionării

ln liniile austere, in ritmul de 
o 'entoare aparte, încărcată dc 
sensuri, ale montării lui Ivan 
Helmer, am regăsit în bună mă
sură voalul de înțelepciune și 
melancolic al piesei lui Radu 
Cosașu, ascunzînd sub cutele 
sale un demon polemic. Regizo
rul a intuit perfect 
apără, cu un scrîșnet 
ciune disimulat sub 
unui surîs nostalgic, 
sensibilitate, dreptul 
re, datoria de a fi

că piesa 
de amară- 
înfățișarea 
nevoia de 
la candoa- 

..........    „ pur, toate 
acele superbe trăsături ale unei 
umanități demne și vulnerabile, 
pe care fanatismul o rănește 
iremediabil. Intr-o eră grăbită 
și lucidă, intr-un veac al prefa
cerilor fulgerătoare, omul tre
buie să reînvețe respectul față 
de bucuriile spiritului, solidari
tatea și dragostea, sfiala și fide
litatea, știința de a aștepta, ca
pacitatea de a vibra în rezonan
ță cu universul, forța de a se 
înfiora în fața transparenței 
ireale a unei dimineți de iarnă 
pe munte. Această îndatorire, 
reclamată de codul nescris al 
umanismului socialist, nu se află 
în nici un fel de contradicție cu 
lupta incăpăținată în numele 
unei idei, numai orbirea fanati
că o contrazice și o exclude.

„Programul" piesei lui Radu 
Cosașu se află inclus intr-o com
poziție dramatică de remarca
bilă acuratețe, care își interzice 
efectul facil, aluzia conjunctura- 
lă, polemica măruntă, impunin- 
du-și în schimb sarcina dificilă 
de a-și încorpora ideile in ca
ractere puternice și profunde, 
prinse într-un sistem de relații 
complexe, instabile ca viața în
săși, dialectice ca adevărul. O 
piesă frumoasă, în aerul căreia 
plutește un ușor parfum ceho- 
vian ; una dintre cele mai eloc
vente apariții din dramaturgia 
ultimilor ani.

Transpunind-o pe scenă fără 
să-i trădeze spiritul, căci ea 
convenea exact propriilor sale 
date de sensibilitate, Ivan Hel
mer s-a lovit, din păcate, de o 
distribuție inegală. Interpretele 
rolurilor feminine au găsit. în 
general, tonul potrivit: Kitty-• . --

Pentru cine este la curent 
cu proza ultimilor ani apare 
clin ce în ce mai evidentă cir
culația tot mai intensă a unor 
probleme specifice, teme, mo
tive în aria largă a literaturii, 
indiferent de gen. Din acest 
unghi, problemele pe care le 
discută personajele din piesa 
lui Mircea Radu Iacoban. „Tan
go la Nisa" nU sînt noi, nu sînt 
discutate acum pentru prima 
dată. Nisa, localitate rurală 
prin care autobuzul trece o 
dată pe zi, „simbolizează" cu 
ironie punctul geografic unde 
întrebările fundamentale ale 
unor tineri absolvenți (agro
nomi, medici, profesori) nu par 
a avea suficientul spațiu de re
zonanță. un mediu la prima ve
dere impropriu frâmîntărilor 
autentice, dramelor reale situa
țiilor dilematice etc. Mergînd 
mai departe, spațiul însuși de 
desfășurare a piesei — bufetul 
satului — menține aceeași ironie 
a aparenței de incompatibilitate 
înt e mediu și calitatea proble
melor. Pare intr-adevăr straniu 
să plasezi într-o prăvălie rurală 
întrebări esențiale despre voca-

Stroescu, într-o remarcabilă 
compoziție, a sugerat cu vigoare 
și sensibilitate virtuțile emoțio
nante ale așteptării, ale răbdă
rii, ale calmului care închide în 
sine drame subterane ; la rîndul 
ci, tînăra Anca Alecsandra 
Crețu a desenat o imagine con
vingătoare, ferită de șarjă, a 
unei variante de fanatism mo-

ral, iar Lucia Maier și-a schițat 
cu precizie insignifiantul perso
naj. In schimb, bărbații — cu 
excepția lui George Miru, de un 
umor foarte exact în episodicul 
plutonier Postoiache — au fost 
vizibil depășiți de partiturile lor. 
Valeri u Pascu este un actor de 
calitatg, dar rolul îi pretindea o 
însușire care-i lipsește și care, 
vai, nu se poate „compune" : o 
anume spiritualitate, un fel de 
flacără interioară, care poate fi

ridicolă, demodată, dar care este 
întotdeauna adevărată și emo- țp 
ționantă. Iar tînărul Mircea 
Belu a fost, pur și simplu, inad
misibil de stingaci. @

Cusurul fundamental al spec- 
tacolului este însă decorul său. 
Talentata scenografă Florica 
Mălureanu a comis, de data a- ™ 
ceasta, o evidentă eroare nedife- 
rențiind locurile succesive (în 
timp și in spațiu) ale acțiunii. 
Eroarea nu constă atît în faptul 
că se creează astfel un obstacol 
inutil pentru „înțelegerea" pie
sei, cît in acela că imobilitatea 
decorului denaturează o idee 
importantă a piesei. Raportul 
dintre actor și decor este. Ia 
urma urmei, raportul dintre om 
și lumea înconjurătoare. Or, în 
piesa lui Radu Cosașu, oamenii 
sînt aceia care au calitatea — 
admirabilă la unii, detestabilă 
la alții — de a rămine neschim
bați în mijlocul goanei ameți
toare a evenimentelor, și nu 
viceversa.

bossanove

SEBASTIAN COSTIN

Cițiva dintre interprefi văztiți de
NEAGU RADULESCU

ție, împlinire și ratâre sau să 
faci ca revelația unei trăiri ne
autentice (vicepreședintele) să 
aibă loc în marginea unei umile 

mese de bodegă. Calitatea pie
sei lui M. R. Iacoban („tragi-co. 
medie") stă însă tocmai în aceea 
că își suportă cu umor și ironie 
aparențele. Autorul are finețea 
de a da problemelor discutate 
în acest cadru un ton de o re-

marcabilă autenticitate, menți- 
nîndu-se aproape tot timpul la 
distanța necesară atît de „dta- 
matizarea" artificioasă cît și de 
compromițătoarea vulgaritate 
comică. Personajul în jurul că
ruia gravitează mai toate dialo
gurile este un tînăr profesor, 
„inconformist", turbulent și în 
fond, sentimental. Deprimat de 
inconsecvența „educatorului" 
(același vicepreședinte) el își 
joacă cu teatralitate deruta 
autentică izvorîtă din nepotri-

virea preceptelor cu viața ce i 
se dă ca exemplu. In ciuda u- 
nei interpretări cam monocorde 
(Cornel Constantiniu) acest per
sonaj reprezintă cea mai eloc
ventă victorie a autorului : erou 
și actor al propriei derute el Ia
să să i se vadă o c— 
pe care însă și-o ascunde prin- 
„teatralizare". Rolul este. în ciu. 
da aparențelor (create și de in
terpretul său), de o mare difi
cultate. Dar dacă „profesorul" 
rămine numai o victorie a dra
maturgului. un altul, „agrono
mul", este indiscutabil creația 
actorului (Dionisie Vitcu).

Mircea Radu Iacoban a scris 
un text foarte frumos pentru o 
piesă foarte dificilă. Frumuse
țea textului stă în tonul său 
iar dificultatea piesei în apa
renta ei neverosimilitate. Auto
rul are meritul de a ne con- _ 
vinge că în acel „periferic" 
punct geografic acuitatea dra
melor și dilemelor nu este de
loc periferică. Intensitatea pro- A 
blemelor conținute în text nu 
este însă patetică ci poetică. In 
fond, piesa este o comedie lirică. A

IVI. COSTEA
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— Rep. : Vă știu preocupat 
de mulți 
evoluției 
pregătirii 
generații, 
înainte ” >«■

W vorbiți despre activitățile Te
leviziunii române în spriji- 
nul educației muzicale șco- 

V lare, să încercați să ne spu
neți punctul dvs. de vedere 
în legătură cu o problemă 
de prim ordin ridicată în 
dezbaterea noastră : ce ra
port trebuie să existe între 
„audiție" și elementele de 
„gramatică muzicală" în ca
drul procesului de 
estetică școlară. ?

— V. D. : Mi se par 
turi inseparabile ale 
gur proces educativ, 
ră alta nu poate duce decît la 
un diletantism care distruge 
bazele unei activități educati
ve eficiente.

Muzica trebuie studiată ca 
toate celelalte discipline por
nind de la elementele ei con
stitutive. Iar audiția trebuie 
să coroleze permanent acest 
proces.

— Rep. : Și totuși ținînd 
seama de actuala programă 
analitică, de numărul de ore 
— vrînd nevrînd cu totul mi
nim, — nu am putea reduce 

@ orele de „gramatică muzica
lă" la... audiția unor capodo- 
Pfire ?

W — V.
tualele

ani de problemele 
vieții muzicale, ale 
esțetice a tinerei 

Permiteți-mi ca 
de a vă ruga să ne

șt elementele
' ““ în

educație

două la- 
unui sin- 
Una fă-

în ne
poate 
poate 

scriS- 
. citit muzical cît și reperele 

complexitate a teoretice necesare înțelegerii 
ascunde prin1 “ capodoperelor artei sonore.

— Rep. : Și bineînțeles că 
£ din acest punct de vedere un 

sprijin hotărîtor procesului

D. : Cred că și 
condiții, școala

e îmbina aceste laturi: 
oferi atit elemente de

Interviul nostru cu muzicologul VASILE DONOSE,
șef al emisiunilor muzicale ale Televiziunii române

Dramă fundamentală a condi
ției umane, drama individului 
născut spre a muri in ciuda tu
turor realizărilor sale, care îl 
neagă supraviețuindu-i, Regele 
moare nu este numai cea mai 
clară, cea mai „clasică" dintre 
piesele Iui Eugen lonescu, ci și 
cea mai puțin „pesimistă" din
tre ele. Inconiunicabilitatea și 
vidul absurdului lasă locul dis
perării și spaimei imense în fa
ța morții, dar cunoașterea sfîr- 
șitului, conștiința acestui sfîrșit 
ineluctabil nu se transformă in- 
tr-o descurajantă meditație*  pe 
tema zădărniciei zădărniciilor. 
Reevaluarea vieții trăite în pris
ma sfîrșitului invită indirect la 
luciditate, la responsabilitatea 
fiecărei acțiuni înțeleasă prin 
prisma ireversibilității ei. Esen- 
țializate pînă Ia simbol, perso
najele piesei au o materialitate 
evanescentă, ambiguă, reprezen- 
tînd, jalonind și reconstituind 
momentele, etapele și cadrul de 
viață al desfășurării existenței 
individului-regc. Relativa lor 
ariditate scenică față de „teatra- 
Jitatea" tradiționalistă provine 
din densitatea lor de idei și le 
conferă o pregnanță de factură 
specială, hieratică.

De aici și dificultatea oricărei 
montări, trebuind să realizeze 
înainte de toate și independent

de particularitatea oricărei „vi
ziunii" regizorale, caracterul 
special al scenității personajelor 
piesei și consensul ei general, 
altul decit acela al unei lecturi 
fragmentare.

De aici și insatisfacțiile spec
tacolului timișorean, a cărui re
gie și scenografie o semnează 
Mircea Marosin. Cu excepția 
Florinei Cercel-Perian, în pri
ma soție a regelui, regina Mar-

TIMIȘOARA
gareta, și .a lui Gheorghe Leahu, 
în regele Beranger I — și numai 
în prima parte a spectacolului —, 
interpretarea actoricească rămî- 
ne pe cit de corectă profesio
nal, pe atit de departe de spe
cificitatea ionesciană a persona
jelor. Nu lipsește mult pentru 
a avea sentimentul, mai ales în 
a doua parte a spectacolului, că 
asiști Ja reprezentarea unei piese 
istorice din dramaturgia româ
nească a ultimilor ani. Impro
prie, dirijarea regizorală a mo
dalității interpretative se reper
cutează asupra ideii de spectacol 
care rămine departe de a rea-

liza și transmite consensul piesei “ 
lui lonescu. Sc produc cel mult 
momente de înviorare parțială 
(Emil Reus in guard), mai ales w 
atunci cind este sesizată bucu
ria elementelor cotidiene ale vie
ții. A

Chiar dacă se eliberează de 
ostentația cromatică din ultimul 
timp, scenografia lui Mircea Ma- A 
rosin nu poate fi discutată acunt " 
în afara regiei lui Mircea 
Marosin, pentru că nici nu i se 
sustrage, nici n-o ajută și nici W 
n-o depășește prin nimic. Dis
tingem, dincolo de carențele de 
ordin regizoral, tensionarea dra- 
matică și intensitatea spaimei 
pe care Gheorghe Leahu reu
șește să le confere în unele mo- A 
mente regelui, duritatea rece, w 
implacabilă, pe care i-o intuieș
te personajului Florina Cercel- A 
Perian, justețea tonurilor neutre ™ 
pe care le are uneori Vladimir 
Jurăscu în personajul Doctorului 
și chiar posibilitățile Mihaelei W 
Buta de a realiza un rol atit 
de dificil ca acela al reginei 
Maria, a doua soție a regelui, țp 
dacă i s-ar fi explicat că nu 
este vorba de simularea drama
tică a pasiunii, ci de o pre- A 
zență simbolică, avînd nu numai ” 
pondere decorativă ci și ideatică.

VICTOR PARHON

educativ estetic trebuie să-l 
aducă și instituțiile muzicale.

— V. D.: Șt poate în primul 
rînd televiziunea — indiscu
tabil un mijloc de propagare 
a cunoștințelor dintre cele mai 
importante în lumea contem
porană.

Noi ne gîndim de pildă, ca 
într-un' viitor foarte apropiat, 
să inagurăm un ciclu special 
de emisiuni dedicate școlari
lor, corelînd — cit ne va fi 
posibil — planurile de învăță- 
mînt și 
misiuni.

Acest 
îndoială 
fere profesorilor 
exemplificările necesare unei 
adinei și multilaterale asimi
lări a elementelor predate 
la orele de curs, exemplifică
rile necesare desfășurării ac
tivităților ansamblurilor ar
tistice școlare.

— Rep.; Dar alături de aces
te cicluri speciale care nu se 
vor deosebi dintr-un anumit 
punct de vedere cred de 
cursurile de „matematică" sau 
„limba română" pentru elevi. 
Studiourile de Tfleviziune mai 
pot contribui prin multe alte 
emisiuni la activizarea vieții 
muzicale școlare...

— V.D. : Desigur. In ultimul 
timp, largi cicluri de educație 
muzicală își propun populari
zarea pentru cele mai diferite 
nivele de cunoștințe — a unor 
valori artistice. Am inaugurat 
de pildă nu de mult un ci
clu „Datini și legende" care-și 
propune să aducă pe micul 
ecran tot complexul de feno-

planul nostru de e-

ciclu va încerca fără 
înainte de toate să o- 

și elevilor

mene capabil să-l facă pe ori
care telespectator — și îți spe
cial pe cel tînăr — să înțe
leagă substanța și evoluția ar
tei folclorice românești.

Am inaugurat de asemenea 
recent o stagiune lirică spe
cială în care ne propunem să 
demonstrăm ce imense resur
se de frumusețe artistică re
zidă încă în genul operei, ce 
compatibilitate perfectă exis
tă între sensibilitatea noastră 
și acest gen.

Urmărind acest ciclu, ele
vii pot desigur dobîndi nu 
numai o sumă de cunoștințe 
despre evoluția genului liric 
ci și dragostea pentru a popo
si în sălile de spectacole.

Multe alte cicluri de educa
ție ale noastre pot avea re
zonanțe asemănătoare. Mă gîn- 
desc la cele intitulate „Teme 
cu variațiuni", „Interferențe 
artistice" (care urmăresc a- 
propierea tinerilqr de marea 
muzică tocmai printr-o serie 
de asociații cu celelalte arte)

sau la un nou ciclu de emi
siuni care va debuta în viito
rul apropiat „Ipostazele mu
zicii" și care-și propune înain
te de toate repere instructiv 
muzicale. Un rol important — 
datorită în primul rînd marii 
lor popularități — îl pot avea 
emisiunile de muzică ușoară. 
Și tocmai pentru aceea sarci
nile noastre în această direc
ție sînt de mare răspundere 
pentru că selecția valorilor e 
mai greu de făcut ca în alte 
domenii muzicale.

Dar o reală eficiență a aces
tor cicluri — adiacente după 
cum vă dați seama, obiective
lor cuprinse în programa șco
lară — presupune îndrumarea 
elevilor de către profesori — 
și în special de către părinți 
— spre urmărirea lor.

Indiscutabil noi sîntem ga
ta să primim din partea 
specialiștilor, pedagogilor, ce
le mai diferite sugestii pentru 
lărgirea activităților noastre 
educativ-muzicale, pentru spri
jinirea procesului instructiv 
școlar — menit a oferi crite
riile de apreciere a unei ope
re de artă, elementele de cul
tură estetică indispensabile 
oricăruia dintre tineri.

FEBRIL
programului TV, după preferin» 
țe, sînt cele mai puțin intere
sante. Descoperirea am făcut-o 
marți după-amiază, eînd am 
liotărît să surprindem un mo
ment din viața Modern-Clubu- 
lui într-o zi obișnuită de înce
put de săptămînă. Am plecat a- 
proape siguri că vom găsi 
ușile închise sau cițiva tineri 
veniți intimplător pentru des
chiderea campionatului de ho
chei. Temerile 'noastre au înce
put să se confirme, din fericire 
insă pentru un moment doar. 
Treptat, au sosit tinerii, printre 
care numeroși elevi, dornici să 
participe la un concurs poetic 
„Recunoașteți autorul ?", urmat 
de premiera clștigătorilor. Alții 
au preferat meciul la televizor 
sau jocurile distractive, în timp 
ce sala de spectacol a fost o- 
cupată de formația de muzică 
ușoară „Discipolii", care repeta 
în vederea organizării unui 
spectacol de estradă. Mai tlrziu, 
am aflat că, dimineața, sub în
drumarea fostului campion na
țional Popescu Mircea, una din 
cele cîteva grupe înscrise la te
nis de masă s-a antrenat în- 
tr-una din sălile clubului. O zi 
activă, întreruptă doar de pro
bleme gospodărești, singurele 
care îngreunează simțitor pro
gramul Clubului. De aceea, or
ganizatorii sînt într-o continua 
agitație, realizînd adevărate 
performanțe de viteză în ame
najarea sălii (de altfel unică) și 
a holului. în vederea lntîlniri- 
Ior cu cititorii și scriitorii, a 
repetițiilor, antrenamentelor 
etc...

In ciuda dificultăților gospo- 
dărești-administrative, clubul 
își continuă programul mereu 
actual și, prin specificul lui, în 
continuă înnoire. în afara ac
tivităților încluse în programul 
zilei respective, se fac intense 
pregătiri în vederea activități
lor din zilele următoare. In 
care sînt eșalonate lucrările 
celor patru cercuri artistice i 
al artelor frumoase, unde se 
discută despre pictură, sculp
tură. grafică,. exemplificările 
fiind însoțite de proiecții bo
gat ilustrate ; cercul de croi
torie pentru fete ; un cerc al 
ziariștilor amatori în vederea 
pregătirii corespondenților vo
luntari pentru presă ; și un 
cerc de cascădorie condus de 
maestrul Dalea Nicolae de la 
Studioul Buftea. Apoi, cele trei 
formații artistice ce se pregă
tesc pentru confruntarea cu pu
blicul : formația folclorică,
formația de estradă. Formația 
de teatru pregătește piesa lui 
D. R. Popescu „Acești îngeri 
triști", sub conducerea actoru
lui de Ia teatrul „I. Creangă", 
I. Arcudeanu, pentru participa
rea. în primăvara aceasta, la 
bienala de teatru amator „LE. 
Caragiale".

Poate că cele cîteva activități 
cotidiene, la care am asistat, 
marți, nu au fost spectaculoase, 
dar au dovedit o bună organi
zare din partea conducerii ți, 
mai ales, lucru, de altfel, destul 
de rar, pasiune și preocupare 
pentru educarea și Îmbogățirea 
cunoștințelor tinerilor.

MEDEEA IONESCU

NOTE POSIBILE

ALB EȘTI?
(Urmare, din pag. I)

blema îngrijirii căminului 
cultural nu este de loc mi
noră, aspectul acestuia in- 
fluențind direct in bine sau 
în rău activitatea sa cultu
rală. Una e să vrei să faci 
educație în curățenie și alta 
în murdărie. Să exemplifi
căm cu „creionul negru" : 
în județul Prahova există 
satul Albești, cu casele înși
rate de o parte și de alta a 
șoselei ; printre aceste case 
sigur că este una mai mare, 
cu o firmă frumos desenată : 
Căminul cultural 
Dacă afară-i vopsit 
înăuntru... Ce să fie 
tru ? O podea de

sătesc, 
gardul, | 
înăun- 
ciment 

mîncat parcă de un pojar ne
milos, pete de noroi pe jos, 
pe pereții coșcoviți ; în fund 
o scenă scundă dintr-un lemn 
murdar ; cîteva becuri pes
trițe spînzură pe tavan ; 
scaune jilave și nevopsite ; 
frig, umezeală ; intimplător, 
atunci cind am fost acolo, 
cîteva pinze roșii și flori de 
hîrtie albă încercau să dea 
o' „față" sălii. „Găteala" nu - 
avea să dureze decît cît o a- 
dunare generală a coopera
torilor ! Ne-am dat de la 
bun început seama că într-un 
asemenea Ioc nu mai pu
tea fi vorba de... cultură. 
Intr-adevăr, activitatea „cul
turală" a căminului (direc
toare, profesoara Duță Vio
rica), era... film, bal și horă. 
Mai erau cîteva mese nu
mai bune pentru „culturali
zarea" tinerilor din comună 
care progresează neîncetat 
in cunoașterea jocului de 
duble ! O bibliotecă săracă, 
însă cu „orar fix" și... toa-

te celelalte puncte din pla
nurile șablon_ de activitate 
culturală. — 
daria și 
de neînțeles ca 
pe cineva 
turaliza într-un asemenea 
loc. Sigur că aici tinerii în
vață să scuipe semințele pe 
jos. „Lucrurile au mers prost 
cu căminul, ne spune tova
rășul Ion Vasile, secretar al 
organizației de partid și din 
vina fostului secretar al or
ganizației U.T.C. 
trebuit să-1 schimbăm...' 
gur că da. La urma urmei 
pentru 
unde-și petrec timpul 
tinerii nu e nevoie nici 
fonduri speciale și mai ales 
de „sarcină". Cine ar putea 
crede serios că va veni ci
neva cu mături ca să le dea 
„sarcina" de a face curățe
nie fetelor și băieților din 
comună ? Că se vor întocmi 
acte pentru ghivecile de flori 
pe care le-ar putea aduce 
de acasă, ori că va fi sala
rizat un vopsitor special 
pentru scaune? Nu. Acestea 
nu sînt sarcini, ci lucruri 
care trebuiesc făcute în fie
care cămin cultural de că
tre tinerii care se vor cu a- 
devărat gospodari. Căminul 
nu e „al ălora, care trebuie 
să aibă grijă de el". Cămi
nul este al nostru. Cu puțină 
fantezie, dar mai ales cu 
hărnicia izvorîtă din dorința 
de a sfinți locul în care stai, 
căminul cultural ar arăta cu 
totul altfel decît cel din Al
bești. Abia după această al
bire, se poate vorbi mai de
parte de manifestările sale 
culturale !

de 
Priveam 
mi se

mur- 
părea 

să chemi 
pentru a-1 cul- 

intr-un

pe care a 
' “ ." Si-

a face curat acolo 
liber 

de
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cărți te fac să gîndești la ac
țiunea respectivă, te fac să 
judeci. Pe acestea le aștept'*  
(Popa Emilian — Liceul 4 
Oradea). Deci o literatură 
problematică, de „idei". 
Alți elevi caută, în per
sonaje literare, modele, eroi 
care să întruchipeze idea
lurile lor morale. Voichița Alb 
(de la Liceul pedagogic din 
Arad) are nostalgia unui „erou 
cinstit, curajos, drept, inteli
gent, într-o operă care să pre
zinte aspecte din societatea 
noastră**.  Iar Ghica Floarea 
vrea să se recunoască în pro
filul personajelor literare : „E- 
roul să întruchipeze o parte 
din trăsăturile mele : interio
rizare, timiditate, dorință de a 
învinge obstacolele pe care 
viața ți le pune în față". Din
colo de aspectele de viață ge- 
neral-umane, viitorii absol
venți așteaptă ca scriitorii să 
le" înfățișeze imagini ale pro
fesiunii spre care se îndreaptă 
(Dranici Pista, de la Liceul 
pedagogic din Arad, spunea 
textual : „Aș dori să citesc o 
carte în care să fie vorba des
pre activitatea de instruire a 
tinerei generații de către învă- 
țători**).  Sau, imagini ale vîrs- 
tei pe care o traversează ei și 
pe care — în treacăt fie spus 
— scriitorii nu o prea abor
dează. Semnificative apar, în 
acest sens, cuvintele unei alte 
eleve din Arad, Stănică Ma
riana : „Aș dori să citesc o 
carte care să vorbească des
pre viața tinerilor de 20 de 
ani, despre activitatea și idea
lurile lor". Mai exact, tinerii 
cititori pretind artei să fie 
contemporană cu ei.
FENOMENUL CULTURAL LA ZI 
— O MARE NECUNOSCUTA
Să cercetăm, însă, reversul 

medaliei. Sînt elevii la curent 
cu arta contemporană ? Son
dajele noastre au scos la ivea
lă lacune serioase în această 
direcție. Din păcate, pentru 
mulți liceeni, fenomenul lite

rar la zi reprezintă o mare 
necunoscută. O bună parte 
dintre ei, în afara orelor de 
școală, unde iau contact în
deosebi cu clasicii literaturii 
române, lasă problema infor
mării asupra noutății '■ cultu- 
ral-artistice numai pe seama 
muzicii ușoare sau a filmului. 
La întrebarea: „Ce cărți de 
valoare au apărut în literatu
ra română în ultimii doi 
ani ?“, din 53 de titluri indi
cate de elevii anului V-A de 
la Liceul pedagogic din Arad, 
33 erau greșite. 10 din cei 37 
de interlocutori nu au indicat 
nici un titlu, în timp ce alții 
confundă noutățile editoriale 
cu reeditările. La Liceul nr. 4 
din Oradea, din 22 de răspun
suri, 12 sunau astfel : „nu 
știu", „nu-mi amintesc", „nu 
sînt la curent". După un teri
bil efort de memorie, cineva 
scria triumfător ; „parcă am 
văzut în librării un volum de 
poezii de Ion Bănuță". Un alt 
„Evrika !“ îl prilejuia Eugen 
Barbu unei eleve din Oradea: 
printre cărțile ultimilor ani, 
ea remarcase „Volumul XI“ 
din „Operele" acestuia. Cifra 
ne-a interzis. După cîte știm, 
n-au apărut încă XI ediții din 
„Groapa", spre a justifica, mă
car în acest fel, confuzia. Mis
terul l-am deslegat imediat ce 
ni s-a anunțat că partenera 
noastră de discuție face parte 
dintr-o clasă experimentală cu 
program special de educație 
fizică. Așadar, am tradus noi, 
„volumul XI" înseamnă, de 
fapt, volumul „Unsprezece".

Deși poezia modernă dă su
ficientă bătaie de cap și în 
școală, numele lui Nichita Stă- 
nescu nu este străin nici unuia 
dintre cei 28 de elevi ai cla
sei a Xll-a D de la Liceul 
„Tudor Vladimirescu" din Tîr- 
gu--Jiu. Dar, dacă toți cad de 
acord că Nichita Stănescu este 
scriitor, părerile sînt împărți
te în ceea ce privește genul 
abordat de el. Evident, cei mai 
mulți, după lectura poeziei 
„Credo", reprodusă în manual, 
au indicat exact genul t poe

zie. N-au lipsit, însă, nici ,.o- 
riginalii" care să afirme t 
„N. S. este poet care scrie și 
teatru". Alte răspunsuri dove
deau persistența șabloanelor 
și la această vîrstă: „N. S.
este poet în epoca noastră. El 
cintă frumusețile patriei noas
tre", sau „N. S. este unul din
tre tinerii noștri poeți, cu ac
tivitate intensă după 23 Au
gust 1944". De» fapt, debutul a- 
cestui poet s-a produs în 1957.

Totuși, literatura și teatrul 
— dacă excludem cinemato
graful și muzica ușoară — 
au, în cadrul preocupărilor ar
tistice ale elevilor, o poziție 
privilegiată, în raport cu mu
zica cultă său pictura. De 
bine, de rău, repertoriul tea
trelor din localitățile respecti
ve era oarecum cunoscut ele
vilor din Oradea sau Arad. La 
Liceul pedagogic din Arad, 
am rămas, însă, stupefiați la 
un moment dat : din totalul 
de 37 elevi anchetați, 32 nu 
vizitaseră nici o sală de expo
ziție în ultima vreme. Și, să 
nu uităm, peste cîteva luni, ei 
vor primi diploma de învăță
tori. Consemnînd faptul că u- 
nul singur (Liviu Sîrbu) a. de
clarat că vizitează, cu regula
ritate, Muzeul județean, ne-am 
întrebat uimiți: dar ceilalți ? 
La Oradea ni se vorbea des
pre o expoziție de fotografii. 
Nu e oare prea puțin ?

Educația estetică a tineretu
lui pretinde înarmarea aces
tuia cu un volum de cunoștin
țe îndeajuns de larg și de va
riat pentru a include toate ra
murile artei; pretinde, de ase
menea, un gust artistic format, 
apt a discerne sigur valoarea 
de non-valoare. Pentru aceas
ta, însă, școala trebuie să-i o- 
fere instrumentele de lucru 
necesare. Iar familia, organi
zația U.T.C. și tinerii înșiși — 
să depună toate eforturile pen
tru ca aceste instrumente să 
opereze o cit mai deplină a- 
plicare la obiect. Convinși 
fiind că lacunele constatate 
sînt remediabile, tragem pre
zentul semnal de alarmă.
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SUCCES DEPLIN
CRONICA

Aslan, di-

U. T. C.
a fost nu- 
ministru al

Plecarea tovarășului 
Paul Hiculescu-Mizil la Sofia

Marți dimineața, a plecat la 
Sofia tovarășul Paul Nicules- 
cu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., împreună cu tovarășii 
Ilie Rădulescu, membru al 
C.C. al P.C.R., sef de secție 
la C.C. al P.C.R., și Gheor
ghe Zaharia, director ad
junct al Institutului de stu
dii istorice și social-politi- 
ce de pe lingă C.C. al P.C.R., 
pentru a participa la o 
intilnire a secretarilor pen
tru problemele muncii de pro
pagandă ai comitetelor centra
le ale partidelor comuniste și

muncitorești din 
liste.

La plecare, pe 
Băneasa, delegația 
dusă de tovarășul 
Pană, membru al 
lui Executiv, al
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Bujor Sion și Vasile 
Vlad, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Badrus, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de 
partid.

A fost prezent Spas Gospo- 
dov, ambasadorul R. P. Bul
garia la București.

Prin Decret al Consiliului

CAMPIONATUL MONDIAL 
DE HOCHEI —GRUPA B

Veșnica dispută:

AMBIJIA Șl TEHNICA

Marți dimineață a pără
sit Capitala. îndreptîn- 
du-se spre Paris, tovarășul 
Gheorghe Priseearu, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Iași al U.T.C., care 
va participa la un seminar 
consacrat centenarului lui 
Lenin, organizat de Mișca
rea Tineretului Comunist 
din Franța (M.J.C.F.).

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost de față to
varășul Uie Lepădat, mem
bru al Biroului C.C. al 
U.T.C., prim-secretar al 
Comitetului județean Ilfov 
al U.T.C. și activiști ai 
C.C. al U.T.C.

din funcția de ministru al în- 
vățămîntului, primind alte în
sărcinări.

Prin același Decret, tovară
șul Mircea Malița 
mit în funcția de 
învățămîntului.

HANDBALIȘTILOR 
ROMÂNI!

Dr. docent Ana
rector al Institutului de geria
trie din București, membru de 
onoare al Academiei de știin
țe medicale, a făcut o vizită 
în Italia, la invitația Institu
tului de geriatrie și a spita
lelor unite din Bologna, în 3 
cadrul căreia a conferențiat I 
despre ultimele realizări obți- ’ 
nute în acest domeniu de spe- ■ 
cialiștii români. Cu acest pri- | 
lej, omul de știință român a | 
fost distins cu Medalia de aur 
a Institutului de geriatrie ita
lian.

I

I
HOTÂRÎRE I

Ieri dimineață, pe o vreme... londoneză, lotul de handbal al țării noastre a părăsit 
Bucureștiul, îndreptindu-se pe calea aerului, către locul de desfășurare a campionatelor 
mondiale — Parisul.

Au făcut deplasarea următorii jucători : Cornel Penu, Alexandru Dincă, Ștefan Orban 
Cornel Oțelea, Gheorghe Gruia, Valentin Samungi, Cristian Gațu, Roland Guneș, Gabriel 
Chicidt, Gheorghe Goran, Ion Popescu, Gheorghe Licu, Cezar Nica, Mihai Marinescu, Titus 
Moldovan și Ștefan Birtolom.

Lotul este însoțit de antrenorii Nicolae Nedef, Oprea Vlase și Eugen Trofin, precum 
și de medicul Gheorghe Mănescu și o serie de reprezentanți ai ziarelor și, televiziunii.

Prezenți la aeroport, am încercat să sondăm starea de spirit a echipei noastre, mora
lul ei înaintea grelelor confruntări care o așteaptă. Constituie pentru noi o bucurie deose
bită să facem cunoscut cititorilor că din discuțiile pe care le-am purtat cu jucătorii și 
antrenorii s-a degajat un optimism robust, deosebit de tonic în aceste clipe în care gîn- 
durile tuturor iubitorilor de handbal se îndreaptă către tricolori.

NOI LE DORIM DIN INIMA, SUCCES DEPLIN LA MAREA CONFRUNTARE MON
DIALĂ DE LA PARIS !

Vă anunțăm, totodată, că amănunte despre sosirea echipei la Paris, cît și despre evo
luția echipei noastre în campionatul mondial, vor fi transmise, zilnic, de către trimisul 
nostru special Vasile Căbulea. Să sperăm că veștile vor fi dintre cele mai bune.

Așadar, de ieri trăim în plin 
eveniment sportiv : eșalonul se
cund al hocheiului mondial — 
mai „mondial" de cît eșalonul 
prim, întrucît reunește echipe 
din trei continente în vreme ce 
celălalt este exclusiv european — 
și-a început disputa pentru de
semnarea campioanei.

Inaugurarea, petrecută după 
amiază ca un intermezzo între 
cele patru partide ale primei 
zile, a fost numai un episod fes
tiv și relaxant — prilej de mîn- 
drie pentru noi, ca gazde, cu 
merite certe în organizarea care 
se vrea și sperăm că va fi fără 
cusur, prilej de felicitări și urări 
de succes, din partea Federației 
Internaționale de hochei pe ghea
ță, rostite de prim vicepreședin
tele său, Miroslav Șubr.

De fapt, primul act al com
petiției se consumase cu cîteva 
ore mai devreme, printr-un meci 
care pînă la primul angajament 
părea învăluit într-un nor de in
certitudini : Japonia — S.U.A. 
Despre prima echipă se știau 
puține lucruri și ultimele rezul
tate abia încurcau pronosticurile, 
cealaltă venea ,cu multe nume 
noi, aparent în stare să-i anuleze 
îndelungatul stagiu în grupa A. 
Cum s-a văzut însă din pri
mele minute, tradiția... apă nu 
se face : americanii au luat 
conducerea din primele minute 
și chiar dacă japonezii au egalat 
peste alte trei, repriza s-a soldat 
cu un avantaj net în favoarea 
lor : 4-1. Pînă la final scorul a 
luat proporții (11-1) dar, cu ex
cepția reprizei a treia — în care 
japonezii și-au pierdut și resur
sele fizice, meciul nu a fost chiar 
atît de liniar cum ar părea să in-

dice tabela de marcaj. Hocheiștii 
niponi s-au dovedit chiar în com
pania unor adversari superiori cu 
o clasă, posesori ai unei tehnici 
în stare să dea de gîndit viitori
lor adversari și putem anticipa 
că nu-i va fi ușor pe gheață echi
pei care se va lua doar după a- 
cest 1-11.

Desfășurat tot dimineață, me
ciul Bulgaria—Elveția se anunța 
în primele minute 
„limpede" 
conducea 
primelor trei minute de joc
2- 0 și sensul atacurilor 
unic. Iată însă că bulgarii înscriu 
în minutul 5 și, încurajați de a- 
cest succes, încep să capete cu
raj, să atace, să se bată. Repriza 
a doua aduce elvețienilor încă 
un punct avans și, deși totul pă
rea din nou tranșat, repriza a 
treia capătă o desfășurare dra
matică : bulgarii se apropie la
3- 2 după ce nu putuseră fructi
fica o superioritate pe gheață de 
5-3, cu ochii la cronometru prind 
aripi în lupta pentru egalare și 
cu numai 37 de secunde înainte 
de final unul din apărătorii lor 
deviază în propria poartă șutul 
elvețianului Turler. 4-2 în loc de 
speratul 4-4 ! Sigur, superiorita
tea tehnică și tactică a elvețieni
lor a fost evidentă, dar energia 
și curajul cu care bulgarii și-au 
apărat șansele merita parcă un 
rezultat mai strîns.

Sub semnul aceleiași aprige și 
epuizante bătălii s-au desfășurat 
și meciurile programate seara. In 
cel dinții, reprezentativa R.F. a 
Germaniei a întrecut Iugoslavia 
cu 6-3. Scorul pe reprize spune 
însă mult mai mult despre joc : 
1-1, 2-1, 3-1. A fost dispută în 
care tehnica hocheiștilor vest- 
germani, evident superioară atît 
în patinaj cît și în mînui- 
rea crosei, a avut întîi de 
măcinat vigoarea adversarilor 
abia spre sfîrșit izbutind să 
se impună chiar mai net 
decît arată scorul. Este meri-

la fel de 
ca primul. Elveția 

înainte de scurgerea 
cu 

părea

tul celui de al doilea portar al 
Iugoslavilor, Knez, de a fi îm
piedicat tabela de marcaj să re
flecte jocul din ultima repriză și 
îndrăznim să credem că introdu
cerea lui mai devreme pe gheață 
ar fi produs mult mai multe di
ficultăți învingătorilor pînă să sg 
vadă într-o asemenea postură.

în fine, ultimul meci, cel care 
ne interesa direct : România 
— Norvegia. Un meci care —• 
prin rezultat, firește, dar mai a- 
les prin jocul prestat de repre
zentanții noștri în primele două 
reprize —- ne-a umbrit bucuria 
primei zile de spectatori ai cam
pionatului mondial. Am pierdut 
pînă la urmă doar cu 3—4, dar 
chiar dacă puținul care a lipsit 
pentru a obține un nul s-ar fi 
împlinit — n-aș fi putut trece 
cu vederea comportarea de nere
cunoscut a echipei noastre în 
primele două reprize : un patinaj 
lent și obosit, un joc anchilozat 
în scheme de mult depășite, ne
atenții grave în apărare au făcut 
ca înaintea ultimelor 20 de mi
nute să fim conduși c/ 4—0 de 
adversari care zburdau pur și 
simplu printre ai noștri. Abia re
priza a treia „ne-a întors inima 
la loc" și nu atît prin faptul că 
Calamar (de două ori) și Ioniță 
au redus din handicap, cît mai 
ales prin evoluția echipei mult 
mai aproape de ceea ce știam că 
poate. Așa, făcînd haz de necaz, 
spectatorii bănuiau la sfîrșit că 

„s-au păstrat 
(repriza a 

avantaj de a
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John Paish. 
tenismanul 
Chanfreau

2—8, 6—3 pe Sever

Proba de bob — patru per- 
din cadrul concursului

• LA LYON au început cam
pionatele Internaționale de tenis 
pe teren acoperit ale Franței. In 
primul tur al probei de simplu 
bărbați, jucătorul român Ion San
tel a pierdut cu 6—8, 12—14 în fața 
englezului 
altă partidă,
Jean Baptiste 
vlns cu 6—4, 
Mureșan.

BOB : ECHIPAJUL ROMÂNESC 
DE PATRU PERSOANE 

PE LOCUL II

privind aplicarea sistemului contractual

(Urmare din pag. I)

SCRISORILE LUI RADO SABAREZ

sînt 
ale

in activitatea de cercetare științifică
Consiliul de Miniștri a emis 

o hotărîre privind aplicarea sis
temului contractual în activita
tea de cercetare științifică.

Hotărîrea statuează cadrul 
legal de încheiere a contractelor 
în domeniul cercetării științifice 
și prevede măsuri menite să asi
gure o reglementare unitară a 
obligațiilor și drepturilor care 
revin unităților executante și 
celor beneficiare.

în hotărîre se arată că Acade
mia Republicii Socialiste Româ
nia și academiile de științe cu 
unități de cercetare în subor
dine, precum și unele unități de 
cercetare din cadrul organelor 
centrale funcțioanează în re
gim economic. Pentru finan
țarea unor cheltuieli care depă
șesc veniturile realizate din 
contractele de cercetare, acestea 
pot primi dotații de la bugetul 
de stat, îndeosebi pentru teme 
de cercetare care prezintă im
portanță pentru dezvoltarea eco
nomică si socială a țării.

Urmărind o împletire judici-

a bazei 
taților, 
naiului 
cît mai 
scontate a obligațiilor 
prin 
lește sistemul de î , 
beneficiilor realizate din' 
tract.ele de cercetare. Astfel, be
neficiile se repartizează și se 
folosesc pentru vărsăminte la 
bugetul statului, pentru fondul 
de rezervă si de dezvoltare a ba
zei materiale proprii a unității, 
pentru acordarea de gratificați! 
și premii personalului din ac
tivitatea de cercetare și pentru 
alte destinații

în scopul aplicării prevederi
lor Legii privind organizarea 
activității de cercetare științifi-

cerințelor de dezvoltare 
tehnico-materiale a uni- 
cu cointeresarea oerso- 
acestora la soluționarea 
operativă si cu retultate 

’ asumate
contract, hotărîrea stabi- 

împărțire a 
_ di.i con-

că în Republica Socialistă Ro
mânia, hotărîrea prevede că mi
nisterele și celelalte organe 
centrale trebuie să întreprindă 
măsuri pentru valorificarea în 
practică a rezultatelor obținute 
în termen de cel mult trei luni 
de la recepționarea lucrărilor de 
cercetare. în cazurile în care 
valorificarea rezultatelor cerce
tării necesită executarea de in
vestiții sau alte lucrări pregăti
toare, beneficiarul este obligat 
ca împreună cu organul ierarhic 
superior să ia măsuri corespun
zătoare pentru începerea acestor 
lucrări. în cazul în aice se con
stată că cercetarea științifică nu 
a dat rezultatele prevăzute în 
contract, sau nu a fost aplicată, 
provocînd pagube economiei7 na
ționale, se va institui o comi
sie de analiză care va stabili 
mărimea pagubelor, persoanele 
vinovate și modalitățile de recu
perare a daunelor. De aseme
nea, pentru neexecutarea obliga
țiilor stabilite prin contract, se 
vor plăti penalități.

Consiliului Național al Cer
cetării Științifice. împreună cu 
ministerele și celelalte organe 
centrale, îi revine sarcina să 
asigure controlul ți îndrumarea 
încheierii contractelor de cer
cetare. precum și urmărirea res
pectării prevederilor contrac
tuale și eficienta economică ob
ținută prin aplicarea rezultate
lor cercetărilor.

Aceste reglementări vor con
tribui la folosirea mai rațională 
și eficientă a potențialului uman 
șî material din institutele de 
cercetări. Ia apropierea cercetă
rii științifice de nevoile produc
ției și ale dezvoltării economiei 
și culturii, la reducerea dura
tei de aplicare în producție a 
rezultatelor obținute.

(Agerpres) I

•
soane, ---- -----
„Memorialul Kennedy", desfășurat 
pe pîrtia de la Lake Placid, a fost 
cîștigată de echipajul american 
condus de Harry Petersen, echi
paj cronometrat în cele patru 
manșe cu timpul de 4’ 29” 80/100. 
Evoluînd remarcabil în ultimele 
două manșe, bobul României 
(Panțuru, Focșeneanu, Pascu, 
Zangor) s-a situat în cele din 
urmă pe locul doi, cu timpul de 
4’ 31” 10/100. Locurile următoare 
au fost ocupate de S.U.A, II — 
4’ 31’’ 35/100, Elveția — 4’
31” 59/100. Echipajul Italiei, unul

din prima întîlnire a grupei B.

din favoriți, s-a clasat pe locul 9 
cu 4’ 34” 10/100.

• IN TURNEUL internațional 
de șah de la Budapesta s-au dis
putat partidele întrerupte din

După 13 runde, în clasament 
conduce Keres (U.R.S.S.) — 9 
puncte, urmat de Szabo (Ungaria) 
— 8 puncte, Suetin (U.R.S.S.) — 
7,5 puncte (1) etc. Florin Gheor-

rundele anterioare. Iată cîteva 
dintre rezultatele înregistrate : 
Szabo-Keres remiză ; Lengyel- 
Holmov remiză, Forintos-Keres re
miză. Partida dintre marele maes
tru român Florin Gheorghiu șl 
Averbach (din runda a 13-a) s-a 
întrerupt pentru a doua oară.

ocupă locul șapte cu 6,5 
puncte și o partidă întreruptă.

în runda a 14-a, Gheorghiu 
piesele albe) joacă împotriva 
Holmov.

• DUPĂ cum se anunță 
Lima, Comitetul național de sport

Peru a hotărît să anuleze 
turneul ce urma să-1 întreprindă 
echipa de fotbal în Europa. La 
reuniunea ținută pentru adoptarea 
acestei hotărîri a participat și an
trenorul Didi, care a declarat că 
acest turneu ar putea dăuna pre
gătirii jucătorilor pentru turneul 
final din Mexic.

hocheiștii noștri 
pentru televiziune" 
treia avînd acest 
putea fi văzută în toa'I țara). Ei 
bine, chiar dacă și în viitor tot 
numai finalurile de meci vor fi 
televizate, sîntem în drept să 
așteptăm de la hocheiștii noștri 
pe tot parcursul meciurilor vii
toare un constant joc „ca pentru 
televiziune" — adică tehnic, mo
dern, eficace.

C. BUZDUGAN

PlIȚOiȚI
PREVEDEREA!~

țuiește și-acum. De-aici, din a- 
ceastă a treia căsătorie, a început 
pentru cei cinci copii, dar mai 
ales pentru Ion Radu — cel care 
ne-a scris ■— o dureroasă poveste.

„Mai întîi i-a făcut scandal 
fratelui nostru mai mare, l-a ame
nințat cu bătaia și cu cuțitul pînă 
l-a gonit din curte pentru că ne 
lua apărarea și avea grijă de noi. 
Pe mine nu m-a mai lăsat să 
merg la școală, eram în clasa a 
Vll-a dar avea nevoie de cineva 
să-i facă treaba pe-acasă“.

Și Radu ca și ceilalți începe să 
cunoască ce este aceea „bătaie 
de tată vitreg". Nu de orice tată 
vitreg, ci a unuia căruia-i place 
băutura, care-și aruncă banii Ia 
circiumă și la jocurile de noroc. 
Mama și cu noul soț vînd casa 
din Moinești cu vreo 70 000 de 
lei, cumpără alta cu vreo 25 000 
și se mută la Rîmnic. Diferența 
de bani nu se știe ce se întîmplă 
cu ea. Hainele copiilor se rup sau 
nu-i mai încap, dar tatăl vitreg 
și mama bună nu-și bat capul. în
cearcă să scape de povară, trimi- 
țîndu-i la vîrsta în care trebuiau 
să fie la școală să-și cîștige singuri 
existența. Muncind și iarna dez
brăcat și fără încălțăminte, Radu, 
băiatul cel mai mic, se îmbolnă
vește de reumatism cardiac. A- 
proape 60 de zile stă în spital 
după care acasă îl așteaptă o 
tristă surpriză : „Radule, fă ce-i 
ști numa’ ia-ți lucrurile și pleacă. 
Eu nu pot să te mai țin, eu nu 
vreau să-mi stric casa pentru 
oo(...'*̂Radu  a rămas uluit. Aceea 
care-1 gonea acum era mama lui.

Unde să se ducă, încotro s-o 
apuce ? Stă un timp în vechea 
casă dar curînd vine noul pro
prietar și trebuie să plece și 
de-aici. „Mi-am găsit de lucru 
la un mandatar cari îmi dădea 
300 de lei pe lună și mîncare, 
dar prin ianuarie nici acesta n-a 
mai acut nevoie de mine și ast
fel am rămas și fără acest servici". 
Fără prieteni sau neîndrăznind 
să-i deranjeze, lipsit de hrana zil
nică, Radu doarme pe unde apu
că, își găsește adăpost prin sub
solurile unor blocuri, prin cana-

1969, din Moinești ne-a sosit însă 
o a doua scrisoare. Rîndurile au 
de data aceasta un alt ton, o altă 
respirație, deși aparțin aceluiași 
Radu :

„Veți ști că de la plecarea do. 
am reușit în cîteva zile să rezolv 
cu formele de angajare. Pe data 
de 20 m-am prezentat și mi-au 
dat repartiția, iar pe 21 am în
ceput serviciul. Lucrez într-o e- 
clripă de instalatori-montori la 
Slanic-Moldova, cam la 60 de 
kilometri de Moinești. M-am aco
modat repede așa că sînt tare

Vă promit, ne scrie Radu mai 
departe, că mă voi ține de servi
ciu așa cum trebuie și interesul 
și ajutorul dvs. nu vor fi fost în 
zadar".

în finalul scrisorii durerea re- 
izbucnește. Radu intenționează 
să-și acționeze mama și tatăl vi
treg în justiție pentru a-i fi luat 
prin constrîngere consimțămîntul 
său de minor la vînzarea casei. 
„M-au mințit c-o să mă ajute să 
termin școala, măcar 8 clase... Nu 
le pot ierta nimic pentru ceea ce 
am îndurat..."

frumoasă veste despre mine : nu 
s-a cerut cerere pentru școală 
și am dat-o și mi-au spus să am 
pregătite actele așa că îndată ce 
se va deschide școala mă voi 
duce la școala de calificare su
dură și, atunci știu că voi fi și 
eu în rîndul oamenilor cu o me
serie și asta datorită ajutorului 
pe care mi l-ați dat dvs".

Nici de astă dată însă necazul 
pricinuit de propria-i familie nu 
este dat uitării.

A patra scrisoare ne-a parvenit 
la sfîrșitul lui ianuarie, din Slăni-

lele prin care trec conductele de 
încălzire...

în această situație l-a găsit re
dactorul nostru pornit pe urmele 
scrisorii lui.

Nu-i vom răpi cititorului 
timpul cu relatarea a ceea ce s-a 
petrecut după aceea. Va înțelege 
desigur că situația tînărului, cel 
puțin în privința găsirii unui loc 
de muncă, nu era insolvabilă, 
numai că lipsit de experiență, de 
ajutorul cuiva și aflat în criza 
sufletească ușor de explicat, Radu 
Sabarez n-a știut să se adreseze 
unor oameni sau unei instituții.

La puțin timp, în noiembrie

mulțumit. De locuit locuiesc pe 
strada Tudor Vladimirescu 325, 
la adresa pe care o știți (se cuvi
ne s-o știe însă și cititorul. Radu 
locuiește în casa pensionarului 
Marin I. Parascan care, aflînd de 
trista situație a băiatului, i-a ofe
rit găzduire, masă și casă fără 
să-i pretindă vreo plată. Bătrînul 
mai are și el trei copii ; unul de 
vîrsta lui Radu, muncitor la mina 
Bălan. „Unde stau și mănîncă 
cinci, ne-a zis gazda lui Radu, 
poate trăi și al șaselea" și n-a 
stat nici el, nici soția lui o clipă 
pe gînduri în a făptui un gest de 
adîncă generozitate).

Cea de a treia scrisoare ne-a 
sosit în preajma Anului Nou ;

„Veți ști, ne comunică Radu, 
că am luat și eu salariu, din care 
am avut datorie 65 lei, mi-ain 
cumpărat cizme de cauciuc cu 
105 lei și am plătit cartea de 
muncă cu 7 lei. Am mai cumpă
rat două perechi de ciorapi de 
bumbac și restul mi-au rămas de 
mîncare pînă la data de 28 cînd 
voi lua din nou avans. De vreo 
două zile mi-au dat pufoaică și 
bocanci așa că am cu ce mă îm
brăca să mă duc la serviciu.

Dar, continuă scrisoarea, tre
buie să vă comunic și cea mai

cul-Moldovei. De astă dată Radu 
vorbește mai puțin despre el și 
mai mult despre alții, despre oa
menii în mijlocul cărora lucrează, 
despre echipa lui. Despre Purice 
Alexandru, care lucrează pe șan
tierele I.C.I.P. de peste 14 ani și 
a ajuns prin munca sa șef de e- 
chipă, despre cei doi frați Tuțu- 
ianu, Mihai și Gheorghe care-s 
apreciați printre cei mai buni 
sudori și mecanici montatori din 
întreprindere, despre toți cei 11 
membri ai echipei ca și despre 
șeful șantierului care în cîteva 
rînduri a stat de vorbă cu el.

niște oameni tare buni, 
care mă povățuiesc la bine și 
m-ajută să-mi fac un rost în via
ță. Echipa în care lucrez, scrie 
mai departe cu mîndrie, a reușit 
în fiecare an să-și îndeplinească 
sarcinile de producție, să depă
șească planul cu 23—30 la sută. 
Cred că vom reuși și acum, cînd 
lucrăm la instalarea unei conduc
te de 8 țoii pentru gaze de sondă 
care va da căldură stațiunii hal- 
neo-climaterice Slănic-Moldova".

Despre necazul care-i scormo
nea inima de data asta nici un 
cuvînt.

Recent, la Moinești l-am reîn- 
tîlnit pe Radu Sabarez. Era într-o 
sîmbătă după-amiază, cînd, venit 
de pe șantier, se pregătea să 
meargă la un spectacol. Șeful 
șantierului, z loan Avram, ne-a 
vorbit în cei mai frumoși termeni 
despre el și ne-a spus că foarte 
curînd îl va trimite la Ploiești la 
școala de sudori. în șifonierul 
generoasei sale gazde, o despăr
ți tură îți este arătată cu un semn 
aparte : sînt hainele lui Radu. 
Frumoase, nu-i așa ? 1

Cu grijă, ușor de înțeles moti
vele, am încercat să dibuim dacă 
vechile răni s-au cicatrizat, dacă 
în legătură cu comportarea fami
liei inima lui mai păstrează du
rerea și gîndul, ideea răsplatei 
pe măsură. Spre bucuria noastră 
nimic din toate acestea. Radu și-a 
recăpătat echilibrul. între oameni 
muncind, nu poți să deprinzi 
alte gesturi decît cele ale ome
nie.

Este de altfel demonstrația 
care ne-a îndemnat să răsfoim 
împreună cele cîteva scrisori.

într-un articol publicat 
cu cîtva timp în urmă, a- 
junsesem să afirmăm că 
spiritul de prevedere este 
inerent și tineretului. De
monstrasem atunci de ce.

De data aceasta vom pre
zenta o formă concretă pe 
care o poate lua prevede
rea. Este vorba de Asigu
rarea complexă a gospodă
riei. Inerent, tinerii, chiar 
dacă locuiesc cu părinții, 
chiar dacă și-au întemeiat 
cămine proprii,au tot inte
resul să se îngrijească de 
bunurile lor, să le folo
sească un timp cît mai în
delungat. Aceste, să zi
cem, cerințe’ se pot rea
liza pe deplin, încheind a- 
sigurarea amintită. Tre- 
cînd la prezentarea, pe 
scurt, a acestei asigurări, 
sîntem convinși că facem 
o informare utilă tinerilor 
care urmăresc să-și ia o 
asemenea măsură de pre
vedere.

Este necesar să se preci
zeze — încă de la început — 
că Asigurarea complexă a 
gospodăriei cuprinde :

— bunurile din gospo
dărie ;

— persoana care a în
cheiat asigurarea și 
soția (sau soțul)

— obligațiile (despăgu
birile) ce ar rezulta 
pentru asigurat și

membrii familiei sale, față 
de proprietarul imobilului 
în care locuiesc sau față 
de alte persoane, ca urma
re a unor daune și acci
dente întîmplate la domi
ciliul asiguratului.

Bunurile asigurate 
cele ale asiguratului, 
membrilor familiei și ale 
oricăror altor persoane 
care locuiesc împreună și 
gospodăresc în comun cu 
acesta, precum și cele a- 
parținînd altor persoane, 
dacă se află în folosința 
sau păstrarea asiguratului 
sau a membrilor familiei 
sale.

Administrarea Asigură
rilor de Stat acordă despă
gubiri în cazurile de dete
riorare sau distrugere a 
bunurilor asigurate, pro
vocate de : incendiu, trăs
net, explozie (chiar dacă 
trăsnetul sau explozia nu 
au fost urmate de incen
diu), ploaie torențială, 
grindină, inundație, furtu
nă, uragan, cutremur de 
pămînt, etc. De asemenea, 
se acordă despăgubiri și 
în cazul furtului prin spar
gere.

Despăgubirile se plătesc 
ținîndu-se seama de va
loarea bunurilor Ia data

limita sumei 
contractul de

care a înche-

daunei, în 
prvăzute în 
asigurare.

Persoana
iat asigurarea la care ne
referim, precum și soția 
(sau soțul) acesteia, sînt 
asigurați pentru cazurile de 
invaliditate permanentă și 
de deces, produse la domi
ciliul asiguratului, ca ur
mare a unor evenimente 
subite întîmplate fără vo
ința asiguratului cum sînt : 
incendiul, trăsnetul, explo
zia, cutremul de pămînt, 
prăbușirea de teren, lovi
rea, alunecarea, acțiunea 
violentă a unor persoane, 
atacul din partea unui' a- 
nimal, acțiunea curentu
lui electric, arsură, dege- 
rare, înec, intoxicare subi
tă, asfixiere din cauze su
bite etc-

Suma asigurată în cazul- 
de invaliditate permanentă 
totală sau deces se plăteș
te în întregime, iar dacă 
invaliditatea permanentă 
este parțială se plătește 
un procent din suma asi
gurată, corespunzător gra
dului de invaliditate per
manentă.

Cum aminteam, la înce
put. în asigurare se cu
prinde și obligațiile (des
păgubirile civile) ce ar re
zulta pentru asigurat și 
membrii familiei sale, în 
calitate de locatari față de 
proprietar pentru unele 
pagube la imobil, precum 
și cele datorate altor per
soane pentru accidentarea 
lor sau avarierea bunuri
lor lor la domiciliul asigu
ratului. Suma asigurată în 
această situație, este egală 
cu suma asigurată pentru 
’ ’ din gospodărie,

mult 30 000 de
bunurile 
dar cel ___
lei, pe toată durata asigu
rării.

Iată, pe scurt, doar cî
teva din avantajele pe care 
le oferă Asigurarea com
plexă a gospodăriei. Preci
zăm că prima de asigurare 
este foarte convenabilă : 
numai 2 lei pe an pentru 
fiecare 1.000 de Iei, din va
loarea bunurilor asigura
te, asigurarea putîndu-se 
încheia atît prin direcțiile 
județene ADAS, inspecto
rii și agenții de asigurare, 
responsabilii cu munca 
ADAS din istituții și între
prinderi, cît și prin maga
zinele O.C.L. și ale între
prinderilor comerciale de 
stat. Prin unitățile comer
ciale amitite se pot înche
ia asigurări nu numai pen
tru bunurile cumpărate, ci 
și pentru cele care se află 
de-acum în gospodărie.

V. ZAMFTRESCU
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Prețul aderării...... t
PUTERNICUL 

ECOU AL IDEII 
CONFERINȚEI 
SECURITĂȚII 
EUROPENE

Ministrul de externe 
al Finlandei; Ahti Kar- 
jalainen, a declarat la o 
conferință de presă că 
propunerea țării sale de 
a găzdui la Helsinki 
conferința europeană în 
problema securității „a 
suscitat interesul guver
nelor diferitelor țări".

El a precizat că practic 
toate guvernele și-au făcut 
cunoscută poziția, în princi
piu pozitivă, față de convo
carea unei astfel de conferin
țe. Subliniind că Finlanda a- 
cordă o mare importanță in
teresului manifestat de țările 
europene față de ideea confe
rinței, ministrul a remarcat a- 
ria largă a consultărilor și 
contactelor dintre guverne în 
vederea atingerii unui grad 
mai înalt de înțelegere re
ciprocă, necesară pentru a- 
doptarea unor hotărîri comu
ne. El a relevat că guvernul 
finlandez examinează cu aten
ție diferitele posibilități ce se 
creează pentru realizarea unor 
progrese în direcția convocă
rii conferinței europene. „In 
opinia noastră — a declarat 
Karjalainen — crearea unui 
sistem de pace în Europa tre
buie privită ca țelul principal 
al guvernelor, care poartă 
răspunderea pentru securita
tea pe continentul nostru".

Ministrul de externe a a- 
nunțat numirea lui Ralph En- 
ckell în calitate de ambasa
dor itinerant al Finlandei în 
Europa! El are misiunea de a 
constata progresele realizate 
în diversele capitale ale con
tinentului în vederea convo
cării- conferinței pentru secu
ritatea europeană.

„Totul este pierdut" a 
fost textul ultimului me
saj transmis de la cartie
rul general al trupelor 
guvernamentale instalat 
în Valea Ulcioarelor, 
După lupte aprige, pu
ținele ziduri ce supra- 
viețuiseră atacurilor ae
riene s-au transformat și 
ele în ruine.

Fîșia aceasta de pămînt din 
micul regat asiatic pare devas
tată de un îngrozitor cataclism. 
Cataclismul poartă numele de... 
B-52. Avioanele-gigant america
ne au încercat să facă din Valea 
Ulcioarelor o „zonă moartă", o 
pustietate care să șteargă sem
nele existenței umane. Intr-o 
dimineață, bombardierele au 
dispărut de pe cerul Vietnamu
lui de sud. A fost o dimineață 
fără atacuri aeriene. Zi de re
paus ? Inexact. 400 de bombar
diere au decolat de pe port- 
avioanele flotei a Vil-a și de Ja 
o jumătate de duzină de baze 
din Tailanda și Vietnamul de 
sud. Destinația : Laos. S-a desfă
șurat astfel „una din operațiu
nile aeriene cele mai importante 
care au avut loc vreodată în 
Asia de sud-est" — nota ASSO
CIATED PRESS.

Operațiunea s-a reeditat. A- 
viatorii americani execută coti
dian între 500—700 raiduri asu
pra Laosului. „Covoarele de 
bombe", lansate din zorii zilei și 
pînă la ceasurile înserării, aco
peră un teritoriu redus ca di
mensiuni. Fiecare kilometru de 
pămint a fost răscolit de explo
zii : craterele care s-au format 
sugerează un tablou selenar. Dar 
nenumăratele B-52 n-au putut 
decide soarta bătăliei din Valea 
Ulcioarelor, Unitățile Patet Lao 
au reușit să redobîndească con
trolul asupra acestei zone de 
certă importanță strategică, 
aflată la numai 180 km de Vien
tiane. Oficialitățile guvernamen
tale afirmaseră că moralul tru
pelor lor este „excelent" și că 
Valea Ulcioarelor — pe caro o 
ocupaseră printr-un atac-surpri- 
ză în anul trecut, act care marca 
trecerea de la vetusta tactică a 
„îngrădirii" la cea a reducerii 
zonelor deținute de Patet Lao — 
nu va fi abandonată.

Pe cîmpul de luptă declarațiile 
solemne de la Vientiane s-au 
văzut contrazise. Militarii for
țelor de dreapta și „consilierii" 
lor americani au preferat să se 
retragă. Ultimii apărători ai car
tierului general s-au predat 
după două ore de bătălie trans- 
mițînd superiorilor lor laconicul 
mesaj. .

Ministrul comerțului 
exterior dl României 

în R. E G.
BONN. — Corespondentul A- 

gerpres, Mircea Moarcăș trans
mite : In continuarea vizitei pe 
care o întreprinde în R. F. a 
Germaniei, ministrul comerțului 
exterior al României, Corne] 
Burtică, a fost primit marți de 
vicecancelarul Walter Scheel, mi
nistru! afacerilor externe al 
R.F.G.

Ministrul român a fost înso
țit de ambasadorul extraordinar 
si plenipotențiar al României la 
Bonn, Constantin Oancea.

G. Pompidou in S. U. A.
Marți dimineața, președinte le Franței, Georges Pompidou, 

însoțit de ministrul de externe, Maurice Schumann, a sosit la 
Casa Albă, venind de la Camp David, unde a petrecut prima 
noapte pe teritoriul american.

Imediat după ceremonia pri
mirii, el a început, doar în pre
zența interpreților, convorbirile 
oficiale cu președintele Nixon, 
în cursul cărora au fost abordate 
diverse probleme ale actualității 
internaționale.

Concomitent, într-o altă încă
pere a Casei Albe. Maurice 
Schumann aborda cu omologul 
său american, William Rogers, 
o serie de chestiuni privind re
lațiile franco-americane și si
tuația internațională.

După întrevederea dintre cei

MITINGUL
DE LA PRAGA

în ajunul celei de-a 22-a 
aniversări a victoriei clasei 
muncitoare cehoslovace din 
februarie 1948, marți a avut 
loc în piața vechiului oraș din 
Praga un miting al oamenilor 
muncii, al milițiilor populare, 
securității naționale și armatei 
populare cehoslovace. Cu a- 
cest prilej, G. Hușak, prim- 
secretar . al C.C. al P,C. din 
Cehoslovacia, a rostit o cu- 
vîntare.

Washingtonul a preferat să 
poarte în Laos un „război se
cret", un război fără publicitate. 
Experiența vietnameză i-a de
terminat pe strategii Pentagonu
lui să procedeze cu un plus de 
precauție. La Vientiane au dorit 
să fie mai discreți, să lase mai 
puține urme. Protagoniștii anga
jării americane au devenit avia
ția și... C.I.A. Despre raidurile 
aeriene și urmările lor vorbesc 
cifrele : mii de locuințe, 216 
școli, 15 spitale și 335 pagode 
au fost distruse. Mormintele 
proaspete din așezările rase de 
pe suprafața pămîntului între
gesc cutremurătorul bilanț. A- 
parține intimplării faptul că la 
sfîrșitul săptăminii trecute, mi
nistrul apărării al S.U.A., Mel
vin Laird „a refuzat să discute 
rolul aviației americane în Laos" 
(A.F.P.)?

Armata clandestină 
și „consilierii" ei
Avioanele s-au dovedit capa

bile să semene moartea dar nu 
reușesc să determine modifica
rea raportului real de forță. Ne
putința generalilor dreptei a 
exasperat Washingtonul. între
ținerea unităților lor a costat 
milioane de dolari însă pe front 
acestea au apariții fantomatice. 
Experții C.I.A. au decis să ape
leze la o „armată secretă", in
struită și înarmată sub suprave
gherea lor („la adăpost de pri
virile indiscrete" cum scria un 
ziarist parizian). „Itf nordul ță
rii se află un grup însemnat de 
americani care nu figurează în 
evidența vreunei ambasade și a 
căror sarcină este înarmarea, 
instruirea și finanțarea unei ar
mate clandestine neregulate al
cătuită în majoritate din mem
bri ai tribului meo" — mărturi
sea chiar THE NEW YORK 
TIMES MAGAZINE. Investiția 
a fost doar de... 150 000 000 do
lari. Dar aflăm că armata aceas
ta „costă considerabil mai puțin 
decît întreținerea unei divizii 
combatante în Vietnam".

Fostul caporal din armata 
franceză (unii l-au avansat pînă 
la gradul de... sergent), actualul 
general Vang Pao, a angajat 
cîteva mii de mercenari pe care 
i-a pus la dispoziția comanda
mentului american. Avioane 
fără însemne (aparținînd com
paniei „Air America" legată de 
C.I.A.) transportă unitățile lui 
Vang Pao în zonele de opera
țiuni.

„Grupul însemnat de ameri
cani", pe care îl amintea THE 
NEW YORK TIMES MAGA
ZINE. însumează... 14 000 de 
„consilieri" răspîndiți în diferite 
zone ale Laosului. Firește, cifra 
este contestată Ia Vientiane însă 
surse bine informate aduc probe 
convingătoare în sprijinul afir
mației lor.

In timpul întrevederii, desfă
șurată într-o atmosferă de cor
dialitate, au fost abordate pro
bleme de interes reciproc.

Tot marți, ministrul comerțu
lui exterior al României, a făcut 
o vizită președintelui în funcțiu
ne al Bundestagului, Carlo 
Schmidt.

în cursul aceleiași zile, minis
trul român a avut convorbiri la 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R.F.G. cu secretarul de stat 
Gunther Harkort.

doi președinți, care a durat două 
ore, Georges Pompidou a ținut, 
Ia Clubul național al presei din 
Washington, un discurs cu privi
re la relațiile franco-americane. 
El a admis, între altele, că în 
relațiile dintre cele două țări 
există o serie de divergențe. 
„S-a întâmplat, se întîmplă și 
se va întîmplă să nu fim de 
aceeași părere asupra tuturor 
chestiunilor. Se poate ca intere
sele noastre să fie uneori diver
gente", a declarat președintele 
Pompidou, dar Franța nu a in
trat niciodată în conflict cu 
S.U.A. „Se cunoaște faptul că 
atit America, cit și Franța au 
revendicat față de un aliat mai 
puternic dreptul de independen
ță a politicii sale. Acesta a fost 
cazul Americii lui George Wa
shington?- față de Franța lui 
Ludovic al XVI-lea. Acesta este 
cazul Franței de astăzi", a subli
niat el.

In continuare, vorbitorul a e- 
numerat ceea ce a definit „cele 
trei condiții" necesare stabilirii 
unei păci durabile. între aceste 
condiții el a citat „recunoașterea 
dreptului tuturor popoarelor de 
a dispune în mod liber de ele 
însele, precum și cooperarea cu 
toate țările, oricare ar fi regimul 
lor sau ideologia lor".

„Refugiați" 
împotriva voinței lor 

înainte de a abandona Valea 
Ulcioarelor, forțele guverna
mentale au îndeplinit un plan 
elaborat de specialiști americani: 
evacuarea forțată a populației. 
Peste 20 000 de oameni s-au vă
zut transformați în „refugiați" 
împotriva voinței lor. Cores
pondentul agenției FRANCE 
PRESSE a înregistrat declarația 
unuia din „refugiați": „Un func
ționar al guvernului laoțian ne-a 
spus că trebuie să ne suim in 
avion și noi n-ani avut nici o 
alegere". Aparate C-130 pilotate 
de americani și aparținînd ace
leiași companii „Air America" 
(deci, încă o dată, C.I.A.) i-a 
transportat pe locuitorii Văii Ul
cioarelor în lagăre de „regru
pare temporară". Pentru ce a 
fost necesară prefacerea Văii 
Ulcioarelor într-un pustiu ? 
„Raidurile aeriene intensificate 
in 1969 și apoi ocuparea acestui 
sector de către forțele regale 
pro-americane n-au fost sufi
ciente pentru a convinge popu
lația să treacă de partea guver
nului" — sublinia LE MONDE. 
Deoarece sentimentele locuito
rilor n-au putut fi schimbate 
nici prin „covoarele de bombe" 
și nici prin făgăduieli, s-a re
curs la deplasarea silită a în
tregii populații.

Evenimentele din Laos n-au 
rămas între copertile dosarelor 
..ultrasecrete". Departamentul 
de Stat a încercat să cenzureze 
raportul subcomitetului senato
rial, eliminînd dezvăluirile prea 
grave dar faptele au ajuns la 
cunoștința opiniei publice. „Ex
periența amară a Vietnamului 
și perdeaua grea de fum în care 
Administrația și-a învăluit acti
vitățile sale din Laos îi fac pe 
membrii Congresului tot mai 
nervoși și mai îngrijorați" — 
comenta THE GUARDIAN. Se
natorul Frank Church afirma că 
„este timpul ca poporul ameri
can să cunoască adevărul, între
gul adevăr, din partea guvernu
lui". Church sublinia că „unul 
dintre cele mai ciudate para
doxuri ale acestui război constă 
în faptul că nu există nici un 
fel de bază legală pentru parti
ciparea la el, ci dimpotrivă, se 
află în vigoare o interdicție le
gală împotriva unei atari parti
cipări".

„Totul este pierdut". Cele trei 
cuvinte ar trebui citite și reci
tite la Pentagon. Poate că, ast
fel, ultimul mesaj de la cartierul 
general din Valea Ulcioarelor ar 
stimula sfîrșitul unei intervenții 
fără viitor.

EUGENIU OBREA

Ședința 
Comitetului 

hecutiv 
al C. A. t. R.
MOSCOVA 24 — Cores

pondentul Agerpres, L. Du- 
ță, transmite : La Moscova 
s-au deschis lucrările celei 
de-a 45-a ședințe a Comite
tului Executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc. 
Participă vicepreședinți ai 
Consiliilor de Miniștri din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. 
Germană, Mongolia, Polonia, 
România, Ungaria și Uniunea 
Sovietică.

Din România, la lucrări ia 
parte tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, repre
zentant permanent al țării 
noastre în C.A.E.R.

KUWEIT:
„Tara 

aurului negru"

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis Altetei Sale 
ȘEIC SABAH AL SALEM AL SABAH, Emirul Kuwei
tului, o telegramă în care se spune : Cu prilejul zilei na
ționale, am plăcerea de a adresa, în numele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului 
român și al meu personal, calde felicitări și cele mai 
bune urări de fericire Alteței Voastre, de progres pentru 

poporul kuweitian.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socia
liste România, ION GHEORGHE MAURER, a trimis Al
teței Sale, ȘEIC JABER AL AHMED AL JABER, prinț 
moștenitor și prim-ministru al statului Kuweit, o tele
gramă în care se spune : Adresez Alteței Voastre, în nu
mele guvernului român și al meu personal, cu ocazia zilei 
naționale a Kuweitului, felicitări cordiale și poporului 
kuweitian urări de prosperitate.

ORIENTUL
• „Pace relativa" 

la Amman
AMMAN. — Comentînd acor

dul intervenit duminică în capita
la iordaniană (și ale cărui detalii 
urmează să rămînă secrete), 
George Habash, conducătorul 
Frontului Popular pentru Elibe
rarea Palestinei a menționat că a- 
cesta dă fedainilor „libertatea de 
acțiune pe teritoriul Iordaniei". 
Pe de altă parte, Nayef Awatmeh, 
conducătorul Frontului popular 
democratic pentru eliberarea Pa
lestinei a precizat că „textul co
municatului comun, dat ulterior 
publicității la Amman, a fost sin
gurul element concret asupra că
ruia cele două delegații au putut 
cădea de acord după două zile 
de negocieri. In ceea ce privește 
fondul problemei, a subliniat el, 
fiecare parte a rămas pe pozițiile 
ei iar acordul nu oferă soluția 
unui modus vivendi al forțelor 
palestiniene din Iordania".

Referindu-se la demisia neaș-

ficarea mai avantajoasă a 
exploatării petrolului. A fost 
înființată compania naționa
lă „Kuweit National Petro
leum". Această companie se 
preocupă de valorificarea su
perioară a petrolului, de de
pistarea unor noi zăcăminte. 
A început construirea unor 
combinate petrochimice ce 
vor produce cantități impor
tante de amoniac, acid sul
furic, sulf etc. Rafinăria de 
la Suaiba — una din marile 
unități economice — va avea 
o capacitate finală de 5 mi-

lioane de tone. în ciuda u- 
nor eforturi vizînd înlătura
rea consecințelor dominației 
străine, n-au putut fi încă 
înlăturate toate urmele pe
rioadei coloniale. Astfel, in 
apropierea capitalei ultra
moderne, grupuri de nomazi 
continuă să ducă o viață a- 
proape neschimbată. Actua
lul plan, pe următorii cinci 
ani, prevede printre altele 
sporirea preocupărilor pen
tru ridicarea de noi școli, spi
tale, locuințe.

Deși situate la distanțe a- 
preciabile, între țara noas
tră și Kuweit s-au stabilit 
în ultimii ani relații priete
nești întemeiate pe dorința 
intensificării legăturilor re
ciproc avantajoase. în acest 
spirit de respect mutual și 
fructuoasă colaborare, cu doi 
ani în urmă, între cele două 
state, au fost stabilite relații 
diplomatice la nivel de am
basadă. Recenta vizită a u- 
nei delegații guvernamentale 
economice române în Ku
weit reflectă evoluția poziti
vă a relațiilor dintre Româ
nia și Kuweit.

I. T.

Turism din țara noastră a fost 
reprezentat de o delegație con
dusă de Gheorghe Dumitru, di
rector general al agenției cen
trale pentru turism intern. Par- 
ticipanții au făcut un larg 
schimb de experiență și infor
mații în domeniul organizării și 
desfășurării turismului intern și 
internațional.

• UN ACORD DE PRINCI
PIU asupra creării, pînă la 
sfîrșitul acestui deceniu, a unei 
uniuni monetare, a fo6t realizat 
ieri, în cadrul reuniunii de 
două zile a miniștrilor de fi
nanțe și ai economiei din cele

APROPIAT
teptată a generalului Mohamed 
Rassul el Keilani, ministrul de 
interne al Iordaniei, agențiile de 
presă menționează că aceasta a 
survenit în cadrul unei reuniuni 
a Consiliului de Miniștri, menită 
să examineze acordul încheiat 
între oficialitățile țării și forțele 
palestiniene. La negocierile care 
s-au soldat cu încheierea acestui 
acord, precizează agenția U.P.I. 
generalul Keilani. deși ministru 
de interne, nu a participat.

Comentînd situația din Iorda
nia după încheierea acordului, 
corespondentul agenției FRANCE 
PRESSE menționează, totodată : 
„O pace relativă s-a instaurat la 
Amman. Dar o pace armată. 
Străzile capitalei continuau marți 
dimineața să fie străbătute de 
vehicule militare, pline cu forțe 
ale armatei iordaniene. Blindate
le postate anterior pe înălțimi, 
deasupra taberelor de refugiați 
palestinieni se află încă acolo ; 
pe de altă parte, la fiecare colț 
de stradă al Ammanului poți în- 
tîlni forțe plaestiniene de coman
do, majoritatea cu arma pe 
umăr",

LONDRA. — Intr-un interviu 
acordat trimisului special lai 
ziarului britanic „TIMES", rege
le Hussein al Iordaniei a abordat 
o serie de aspecte ale situației 
din Orientul Apropiat. Referin
du-se la acordul realizat cu or
ganizațiile palestiniene, Hussein a 
declarat că acesta a fost încheial 
„pe principiul că legea și ordinea 
trebuie respectate în Iordania, 
pentru a garanta securitatea ce
tățenilor, în special în momentul 
în care țara face față unei în
fruntări dificile pentru supravie
țuirea ei". Regele iordanian a 
adăugat: „Noi am încercat să
punem capăt tuturor neajunsuri
lor care existau în trecut și care 
au generat actualele dificultăți. 
Acum, fiecare cunoaște limitele 
și responsabilitățile sale".

• Atac al aviației
R. A. U.

CAIRO — Avioane ale forțelor 
militare ale R.A.U. au atacat 
marți dimineața concentrări de 
trupe și vehicule blindate israe- 
liene din zona Canalului de Suez 
— anunță agenția France Presse, 
citind declarația unui purtător 
de cuvînt al armatei R.A.U.

Atacul a fost confirmat într-un 
comunicat oficial israelian, difu
zat la Tel Aviv care a menționat 
totodată că nu s-au înregistrat 
pierderi umane sau materiale.

GAZA. — Un prim grup de 
250 studenți arabi au părăsit 
marți Gaza, .pentru a urma 
cursuri universitare la Cairo.

Cu acordul autorităților mili
tare israeliene, 1500 de studenți 
arabi din Gaza vor pleca în Re
publica Arabă Unită pentru a 
studia la universitățile din aceas
tă țară.

Teritoriul Gaza, care aparține 
Republicii Arabe Unite, se află, 
în urma războiului din iunie 
1967, sub control israelian.

DUPĂ PRĂBUȘIREA
AVIONULUI „SWISSAIR

Ministrul elvețian al transpor
turilor, Roger Bonvin, a declarat 
luni seara că s-a stabilit că avio
nul Coronado al companiei ..Swis
sair", a explodat la aceeași altitu
dine la care se afla și avionul 
Caravelle al companiei „Austrian 
Airlines" în momentul exploziei 
bombei de la bordul său. Această 
constatare, a adăugat ministrul, 
lasă să se creadă că în ambele 
cazuri a fost vorba de bombe cu 
detonator barometric. Bonvin și-a 
exprimat convingerea că avionul 
elvețian și cele 47 de persoane 
care și-au pierdut viața au fost 
victime ale unui atentat criminal.

Pe de altă parte, se anunță din 
Bonn că autoritățile vest-germa
ne au identificat pe cei doi băr
bați care au depus la poșta din 
Frankfurt am Main coletul ce 
conținea bomba care a explodat 
în avionul Caravelle al companiei 
austriece. (Se știe că, printr-un 
miracol, pilotul acestui din urmă 
avion a reușit după explozie să 
readucă avionul la sol fără ur
mări grave). Cei doi sînt Moussa 
Jawher și Soufian Kassoumi, din 
Iordania, care se aflau în R. F. a 
Germaniei din luna februarie.

Măsuri severe de securitate au 
fost luate la toate aeroporturile 
importante din Europa occiden
tală. Opt societăți aeriene vest- 
europene își mențin hotărîrea de 
a nu transporta pentru moment 

șase țări membre ale Pieței 
comune.

• AGENȚIA TANIUG infor
mează că Ia Assuan, au conti
nuat convorbirile începute luni 
intre președintele Republicii A- 
rabe Unite, Gamal Abdel Nas
ser, și președintele R.S.F. Iu
goslavia, Iosip Broz Tito, care 
se află intr-o vizită oficială in 
R.A.U.

• LA INVITAȚIA GUVER
NULUI R. D. Germane, marți a 
sosit la Berlin, într-o vizită ofi
cială de mai multe zile, Andrei 
Gromîko, ministrul de externe 
al U.R.S.S.

la C. E. E.
Ieri au început în Camera Comunelor dezbaterile asupra Cărții 

Albe a guvernului britanic privind consecințele economice ale 
eventualei aderări a Marii Britanii la Piața Comună. în princi
piu, partidele laburist, conservator și liberal, s-au angajat să 
susțină candidatura, deși nu există unanimitate de vederi. Dis
cuțiile cu „cei 6“ se vor deschide probabil la sfîrșitul lunii iulie 
în umbra alegerilor generale care urmează să aibă loc în țară.

Prețul aderării — aproximativ de 500 milioane lire sterline — 
care va împovăra balanța de plăți — este apreciat cu atenție și 
prudență dc numeroși membri din Parlament care se împo
trivesc aderării. Pînă în iulie anul trecut, guvernul britanic a 

rezistat presiunilor exercitate de Camera Comunelor pentru 
publicarea aprecierilor guvernamentale asupra costului aderării. 
Acum, cele 46 de pagini ale Cărții Albe arată că Marea Britanie 

i trebuie să accepte greoaiele mecanisme ale comunității, alian
țele cu companiile vest-germane și franceze, obligația de a-șl 
moderniza capitalul industrial cam învechit și de a exporta pe 
o piață, deși mai largă, totuși, mai bogată decît cea a Common- 
wealth-ului și deci mai competitivă. La aceste dezavantaje se 
adaugă și un preț greu de plătit care va antrena o creștere a 
costului vieții de 4—5 la sută. Aceasta va afecta în primul 
rînd pe consumatorii britanici și mai ales pe cei 624 400 de 

1 șomeri, și care reprezintă nu mai puțin de 2,7 la sută din 
totalul forței de muncă activă. Marea Britanie nu va putea 
să restringă greutățile impuse de parteneri deoarece trebuie să 
accepte sacrul sistem agrar al comunității în care este interesată 
mai ales Franța. Politica agrară a „celor șase" a transferat 
Comunității responsabilitatea subvenționării exporturilor agrare 
franceze pe piețele internaționale și ca urmare ele implică o con
tribuție anuală din partea partenerilor ei care a ajuns la un 
miliard de dolari. Pe de altă parte, intrarea în Piața comună 
va ridica prețurile la produsele alimentare britanice cu 18—25 
la sută (ceea ce s-ar apropia de creșterea de 34 la sută înre
gistrată intre ianuarie 1962—decembrie 1969) și va încărca din 

I nou balanța de plăți.
Există două puncte principale asupra cărora se concentrează 

atenția dezbaterilor din Camera Comunelor. în primul rînd ci
frele publicate „par cu totul neconcludente, pentru un docu
ment guvernamental" (INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE). 
De exemplu, se apreciază că aderarea va costa între 100 milioane, 
și 1.1 miliarde lire pe an ceea ce anihilează avantajele pe care 
Marea Britanie ar putea să le obțină pe piața „celor sașe". 
Premierul W ilson a explicat că există multe „imponderabile" în 
legătură cu intrarea în C.E.E. pentru a da posibilitatea lansării 
unei aprecieri mai apropiate de realitate. Cartea Albă însăși 
se referă „la un spațiu larg de eroare" și „aprecieri foarte 
variabile". Totuși devine limpede că oponenții aderării s-au fo
losit de carențele Cărții Albe pentru a susține propriile lor ve
deri. Marele grup opoziționist „Campania pentru apărarea îm
potriva aderării la Piața comună" declarase imediat după pu
blicarea Cărții Albe că unele cifre arată că intrarea in C.E.E. 
va pune „o greutate uriașă" și va „slăbi grav" economia Marii 
Britanii. în aceste circumstanțe mulți se întreabă (dintre aceștia 
cei mai numeroși fiind conservatorii), de ce premierul Wilson 
a publicat Cartea Albă care nu pare deloc să servească inte
resele guvernului.

Speculațiile observatorilor politici de pe continent se învîrtesc 
în jurul motivelor care par să-l fi determinat : doar promisiunea 
făcută în cadrul Conferinței laburiste din toamna anului tre
cut ? Unii cred că Wilson pregătește terenul pentru abandonarea 
completă a poziției sale susținută timp de trei ani în favoarea 
intrării în C.E.E., remarcind în sprijinul acestei supoziții că dacă 
inainte premierul cerea pur și simplu aderarea, în ultimul timp 
el a insistat tot mai mult asupra condițiilor. Nimic nu vine să 
confirme aceste ipoteze. „Cei șase" vor fi evident foarte deza
măgiți de vreo schimbare în politica engleză față de C.E.E. 
tocmai acum cînd s-au risipit atîtea eforturi la Haga și Bruxelles 
pentru a se ajunge la un acord de principiu in vederea negocie
rilor cu țările interesate : Anglia, Irlanda, Norvegia și Dane
marca. Wilson încerca să risipească temerile : „Am spus că 
sintem gata să pornim negocierile și miine dacă ceilalți sînt și 
ei gata. Acum știm că ei au hotărît să le înceapă în acest an". 
El avertiza în același timp că dacă condițiile propuse Marii 
Britanii vor fi „inechitabile", atunci „noi nu vom intra în Piața 
comună". In al doilea rind opinia publică britanică și-a temperat 
pasiunea pentru aderare, creșterea prețurilor la alimente însețn- 
nînd un sacrificiu prea mare într-o țară care prin tradiție s-a 
bucurat de prețuri accesibile la produsele agrare importate fără 
taxe atit de mari, fermierii britanici primind subsidii anuale 
pentru a rămîne competitivi. Grija C.E.E. pentru fermierii ei 
înseamnă prețuri mai ridicate la produse și taxe substanțiale la 
import pentru Marea Britanie. Din această cauză se așteaptă ca 
în Camera Comunelor să se ceară eu insistență o perioadă mai 
lungă de tranziție pentru agricultură, decît pentru industrie, 
probabil pină în 1977. în fond Cartea Albă, declara ziarului 
TIMES, Jack Jones, - secretarul general al Uniunii generale a 
muncitorilor din transporturi, a reafirmat toate temerile p» 
care le-am exprimat la Conferința partidului laburist. După 
părerea noastră aderarea la C.E.E. este prea costisitoare pentru 
Anglia. Aderarea este considerată de tot mai mulți cu urcarea 
într-un tren in mers căruia nu-i poate influența direcția așa 
cum prețul aderării nu poate fi calculat acum, ci fixat doar în 
timpul negocierilor.

DOINA TOPOfc* *

Se spune că în urmă cu 
ani, o delegație de experți 
kuweitieni s-a adresat unor 
firme în vederea achizițio
nării unei instalații moderne 
de desalinizare a apei de 
mare. Surprinși, partenerii 
de afaceri au propus să se 
apeleze la săparea de puțuri, 
un procedeu mai lesnicios și, 
bineînțeles, mai ieftin. „Im
posibil — ar fi declarat ex
perții din Kuweit — am să
pat de foarte multe ori, dar 
apă n-am găsit, căci peste 
tot a țîșnit numai petrol".

Faptul a fost relatat în
tr-un număr recent al pu
blicației LE MONDE DI
PLOMATIQUE. Kuweitul — 
acest mic emirat cu o supra
față de circa 16 000 kmp și 
o populație ce se apropie de 
jumătate de milion de locui
tori — dispune de o cinci
me din rezervele de petrol 
ale lumii capitaliste. Volu
mul extracției sale a atins 
peste 130 milioane tone, ur- 
mînd ca în 1975 să fie extra
se 250 milioane de tone țiței. 
Ani dc-a rîndul Kuweitul nu 
a putut beneficia decît in 
mică măsură de această mare 
bogăție a țării. încă cu mulți 
ani, înainte de acordarea in
dependenței, companiile a- 
mericane și engleze au în
ființat societatea „Kuweit 
Oil Company" care și-a asi
gurat dreptul de explorare 
și exploatare a resurselor 
petroliere pînă în anul... 
2026.

După 25 februarie 1961, o- 
dată cu obținerea indepen
denței, au fost intensificate 
eforturile statului kuweitian 
pentru a reintra în posesia 
unora din zonele petroliere 
concesionate, pentru valori-

• MARȚI ȘI-A ÎNCEPUT 
LUCRĂRILE la Moscova confe
rința teoretică internațională cu 
tema „Leninismul și procesul 
revoluționar mondial". In afară 
de oamenii de știință sovietici, 
la lucrări participă reprezen
tanți din peste 20 de țări. Din 
România, participă tovarășul 
Ion Popescu-Puțuri, directorul 
institutului de studii istorice și 
social politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R.

• LA BUDAPESTA s-au în
cheiat lucrările celei de-a 9-a 
consfătuiri a . organizațiilor de 
turism din țările socialiste, la 
care au participat reprezentanții 
unui număr de 27 de organizații 
de turism din Bulgaria. Ceho
slovacia, Cuba, R.D. Germană, 
Iugoslavia, Mongolia, Polonia. 
România, Uniunea Sovietică și 
Ungaria. Oficiul Național de

mărfuri și colete poștale spre 
Israel. Alte două societăți — „Air 
France" și „KLM“ (Olanda) — 
au anunțat că reiau marți trans
porturile.

într-un comunicat dat publici
tății la Geneva, organizația pa
lestiniană „El Fatah" declară că 
„dezaprobă solemn atentatul 
comis împotriva avionului com
paniei „Austrian Airlines".

La Tel Aviv a avut loc o reu
niune a parlamentului israelian în 
cadrul căreia a fost adoptat un 
apel către toate asociațiile de 
piloți șj către toate companiile 
aeriene, de a lua măsuri imedia
te împotriva pirateriei aeriene. 
Totodată, scrie agenția ASSO
CIATED PRESSE, primul minis
tru Golda Meir a avut întreve
deri cu reprezentanții diplomatici 
acreditați la Tel Aviv, ai țărilor 
ale căror companii de aviație ci
vilă fac curse regulate spre Is
rael, cerîndu-le să adreseze gu
vernelor respective apeluri pentru 
acțiuni comune și concrete în 
favoarea asigurării securității li
niilor aeriene civile care fac 
curse din, și înspre Israel.

„Frontul Popular pentru Eli
berarea Palestinei va ataca a- 
vioanele companiei israeliene „El 
AI“ oriunde vor fi găsite aces
tea", a declarat, George Habash, 
liderul acestei organizații, anunță 
agenția FRANCE PRESSE.

• LA MOSCOVA A SOSIT 
MARȚI, într-o vizită neoficială, 
președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen. La sosire, pe aero
port, el a fost întîmpinat de 
Leonid Brejnev. Alexei Kosî- 
ghin, Nikolai Podgornîi și alte 
persoane oficiale sovietice.

• NOI INCIDENTE au avut 
loc în centrul universitar Cor
doba (Argentina), între poliție 
și cei 800 de studeițți care ocu
pă de la începutul acestei luni 
facultatea de medicină în semn 
de protest împotriva sistemului 
actual de intrare în învățămîn- 
tul superior. In urma ciocniri

. /
In Comitetul 

pentru 
dezarmare

In ședința de marți a Comite
tului pentru dezarmare de la 
Geneva, șeful delegației polo
neze, W. Natorf, a abordat pro
blema necesității adoptării de 
măsuri pe plan regional pentru 
limitarea primejdiei conflictelor 
armate și pentru întărirea secu
rității. El a insistat asupra apli
cării principiului renunțării la 
forță ca mijloc de garantare a 
securității europene și s-a pro
nunțat pentru interzicerea ar
melor chimice și bacteriologice, 
ca și împotriva militarizării 
teritoriilor submarine.

In cuvîntul său, șeful delega
ției R.A.U., dr. Hussein Khallaf, 
a subliniat că tratativele cu pri
vire la dezarmare nu trebuie 
considerate ca o confruntare 
între posesorii de arme nucleare 
și cei care nu dispun de aseme
nea arme. El a apreciat că nego
cierile bilaterale sovieto-ameri- 
cane nu trebuie izolate de trata
tivele care se poartă în cadrul 
comitetului de la Geneva, ci 
dimpotrivă, este necesară o co
ordonare între ele, astfel incit 
să se poată asigura limitarea 
cursei înarmărilor nucleare stra
tegice.

Șeful delegației marocane, Ah
med Taibi Benhima, a arătat că 
cursa înarmărilor continuă. în
tocmai ca și experiențele nuclea
re subterane ale căror radiații 
constituie o. reală primejdie pen
tru populația civilă. Vorbitorul a 
insistat asupra urgenței interzi
cerii tuturor armelor de distru
gere în masă.

lor, un polițist și-a pierdut via
ța, doi studenți sînt răniți, iar 
60 de tineri au fost arestați.

• ÎNTR-UN INTERVIU acor
dat ziarului ..THE PALM 
BEACH POST-TIMES", profe
sorul Christian Barnard a de
clarat că a acceptat oferta ce i 
s-a făcut de către laboratoarele 
de cercetări în domeniul con
strucțiilor spațiale și al rachete
lor ale societății „General Elec
tric Co" de a fi consilierul aces
tei societăți. Fără a da alte pre
cizări în ce privește viitoarea 
sa activitate, chirurgul sud-afri- 
can a ținut să sublinieze că do
rește să fie primul om care va 
efectua experiențe asupra ini
mii umane într-o viitoare stație 
spațială aflată pe orbită în ju
rul Pămîntului.
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