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REZULTATELE
ÎNDEPLINIRII

ANGAJAMENTELOR
in întrecerea pentru

depășirea planului pe 1969
în 1969, ca și în anii precedenți, economia noastră socialistă 

a cunoscut o evoluție ascendentă, s-a dezvoltat în ritmuri 
susținute, asigurind creșterea venitului național, dezvoltarea 
forțelor de producție și ridicarea nivelului de trai al oame
nilor muncii. La obținerea acestor rezultate un aport deo
sebit a avut larga întrecere desfășurată între organizațiile 
județene de partid, consiliile populare și unitățile de cerce
tare științifică în cinstea Congresului al X-lca al Partidului 
Comunist Român și a celei de-a XXV-a aniversări a elibe
rării patriei.

Pornită în urma chemărilor lansate de Organizația de 
partid a municipiului București, Organizația județeană de 
partid Timiș, Consiliul popular al județului Galați și insti
tutele de cercetare din sectorul 7 al municipiului București, 
întrecerea a cuprins, practic, pe toți oamenii muncii din 
întreprinderile industriale, de pe șantierele de construcții, 
din unitățile agricole socialiste, din celelalte unități econo
mice și din institutele de cercetare științifică. In cursul des
fășurării ei, s-au manifestat puternic spiritul de inițiativă 
și capacitatea creatoare a clasei noastre muncitoare, țărănimii 
și intelectualității, a întregului popor, forța organizatorică și 
politică a organizațiilor de partid in mobilizarea oamenilor 
muncii la lupta pentru depășirea sarcinilor de plan, pentru 
valorificarea tot mai largă a rezervelor și posibilităților de 
care dispune economia noastră.

Din datele referitoare la îndeplinirea angajamentelor asu
mate în întrecere, rezultă că în 1969, pe ansamblul economiei, 
s-au obținut la principalii indicatori realizări importante.

IN INDUSTRIE planul pro
ducției globale a fost îndeplinit 
și depășit, obținîndu-se supli
mentar o serie de produse 
importante pentru economia, na
țională cum sînt : fontă, oțel, • 
laminate, țevi din oțel, alumi
niu. zinc, benzine, motorină, 
produse sodice, fibre melană și 
poliesteride, anvelope, mașini, 
utilaje, autoturisme de teren, 
rulmenți, furnir, mobilă, țesă
turi tip bumbac, lină și mă
tase, tricotaje, încălțăminte cu 
fețe din piele ș.a. La livrările 
de mărfuri pentru fondul pieții 
planul a fost depășit cu 306 
milioane lei ; s-au livrat supli
mentar importante cantități de 
mărfuri pentru export. Au fost 
asimilate în plus față de preve
deri aproape 1 800 produse noi, 
s-au realizat economii la consu
mul de metal de peste 22 000 
tone, a fost diminuat, într-un 
șir de județe, consumul de com
bustibil și energie electrică.

1N AGRICULTURA, deși con
dițiile climatice au fost mai pu
țin favorabile, totuși în unele 
județe, datorită eforturilor de
puse de oamenii muncii de la 
sate sub conducerea organizații
lor de partid, s-au depășit pre
vederile de plan la anumite 
produse principale, precum și 
efectivele de animale la unele 
specii ; pe această bază, județele 
respective au livrat la fondul 
central al statului cantități su
plimentare de produse agricole.

In Întrecerea dintre 
CONSILIILE POPULARE JU
DEȚENE s-a realizat în indus
tria locală și gospodăria comu
nală un volum de producție și 
prestații peste plan de 914 mili
oane lei ; au fost livrate supli
mentar la fondul pieței mărfuri^ 
în valoare de aproape 70 milioa-” 
ne lei, precum și diverse pro
duse pentru export. Prin muncă

șului Nicolae Ceaușescu, ședința 
Biroului Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste.

Biroul Executiv a dezbătut ac
tivitatea desfășurată de Consi
liile Frontului Unității Socialiste 
în amil 1989 pentru intensificarea 
participării oamenilor muncii ro
mâni și de alte naționalități la

a patriei. Biroul Executiv a stabi
lit măsuri în vederea creșterii 
aportului Consiliilor Frontului 
Unității Socialiste și a organiza
țiilor de masă și obștești compo
nente la îndeplinirea programului 
stabilit de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român, la 
atragerea maselor populare în 
conducerea treburilor statului, la 
activitatea generală de ridicare a

Biroul Executiv a examinat tot
odată activitatea Frontului Uni
tății Socialiste în domeniul rela
țiilor internaționale, pentru pro
movarea politicii externe a parti
dului și statului, pentru popu
larizarea realizărilor poporului 
român în construcția Socialismu
lui. Biroul Executiv a stabilit mă
suri pentru extinderea relațiilor 
internaționale ale Frontului Uni-

organizații politice, soeial-cultu- 
rale și mișcări democratice anti- 
imperialiste, în scopul promovării 
cauzei păcii și colaborării între 
popoare.

Biroul Executiv a dezbătut 
unele probleme curente, adoptînd 
hotărîri corespunzătoare. A fost 
hotărîtă convocarea Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste în cursul lunii martie.

Un dialog cu accente specifice: CULTURA $/ TINERETUL

S-a vorbit enorm și încă se mai 
vorbește despre „provincialism". 
Există o adevărată „psihologie 
provincială", o „cultură provin- 
cială", un „patriotism provin- 

A cial" ș.a.m.d. De obicei, resortul 
” obscur din care iese acest „com

plex" fenomen este sentimentul 
• ratării, neîmplinirii, un soi de 

nostalgie primitivă după lumi
nile binefăcătoare ce abia lică- 

• resc dintr-un centru îndepărtat.
Faptul că în locurile în care se 
manifestă ca și la oamenii care 
îl reprezintă „provincialismul" 

@ se poate comnorta și agresiv, 
nu-1 scutește de a rămîne ex
presia unui complex al ratării. 
Numeroși oameni de cultură, 
critici literari, scriitori chiar, au 
remarcat cu indiferență sau cu 

• neliniște că dintr-un asemenea
complex de inferioritate litera
tura a „cîștigat" o galerie de 

• eroi inactivi, ratați, neadapta
bili. El a devenit, mai mult, un 
adevărat motiv literar ce n-a ră- 

A mas în zonele care .l-au propul
sat ci s-a răspîndit pe arii vaste, 
atingînd chiar ..centrul" pe ab- 

V sența căruia, paradoxal, se înte-

ASEDIUL
„PSIHOLOGIEI 
PROVINCIALE"

TINERII CREATORI Șl VIAȚA CULTURALA
A TINERETULUI

meiase. Fenomen iradiant, pen
tru că răspunde unor zone bova- 
rice ale spiritului, „provincia
lismul" se întemeiază și pe o

mare doză de ignorare a pro
priilor resurse, în cazul celor 
care îl resimt ori teoretizează. 
Există soluții moștenite pentru 
explicarea fenomenului, soluții 
ce intervin cu putere de lege 
și adună în jurul lor cele mal 
stranii argumente. Dar însăși 
„explicarea" fenomenului în 
acest chip, pe baza unor soluții 
moștenite, este o formă de ma
nifestare a „provincialismului"! 
în mintea oricui s-a stabilit, de 
exemplu, o anume explicație cu 
privire la dimensiunea culturală 
a lașului de după război. Lipsa 
de relief, despre care vorbesc 
unii,' a vieții artistice ieșene s-ar 
datora, conform explicației 
„stas", mutării centrului cultural 
al țării de la Iași la București 
(mutarea revistei Viața Româ
nească, plecarea lui G. Călines- 
cu și a altor oameni de cultură 
etc.). Cîteva fapte — dintre al
tele multe — ne dau însă posibi
litatea să evaluăm activitatea 
culturală de azi ca perfect com-

patibilă cu ritmul noii vieți so
ciale a lașului.

lașul înnumără azi între crea
torii săi personalități în știință, 
scriitori de talent, pictori excep
ționali, distincți nu numai în 
mișcarea culturală a acestei 
„provincii". O discuție de spe
cialitate ar putea releva mai po
trivit natura acestor talente, 
contribuția lor la progresul pic
turii, literaturii, dramaturgiei 
contemporane. Lăsî-nd însă la o 
parte o astfel de perspectivă să 
spunem mai întîi că „provincia
lismul" este contrazis aici de 
poziția activă a intelectualului 
față de viața obștei din care 
face parte.

Probleme dintre cele mai dife
rite de preocuparea artistică 
frămîntă, uneori pînă la nobila 
violență, multe spirite. Nu-i de
loc neimportant faptul că un 
tînăr poet, in aceiași timp se
cretar al comitetului județean 
U.T.C., are temeinice și mai ales 
realiste argumente pentru o 
nouă valorificare a unor vechi 
ctitorii. Viața de azi a lașului 
dacă într-adevăr nu poate fi o 
pură conservare consolatoare a 
vechilor glorii nu e mai puțin 
adevărat că trebuie hotărîtă să 
acorde infinit mai multă atenție 
acestora. Proiectele ..grandioase" 
care vorbesc de lărgimea de 
concepție a înaintașilor (Asachi 
în conceperea Copoului și bu
levardului paralel cu acesta) nu 
pot fi pur și simplu continuate 
și, încheiate azi. Dar în ele edilii, 
de pildă, pot avea măsura spiri
tului care să le patroneze inten
țiile și munca. Un fin critic de 
artă din Iași ne-a oferit un 
elocvent comentariu de estetică 
urbanistică efectuat „la fața lo
cului", cu precizarea unor erori 
într-adevăr regretabile și cu 
sugestii care merită a fi luate 
cel puțin în considerație. Case 
și străzi întregi pot pune în va

loare intr-un chip activ spiritul

VOM
MICȘORA
DISTANTA
DINTRE

IN SECTORUL INVESTITU- 
CONSTRUCȚII au fost reduse 
termenele de punere în func
țiune prevăzute în plan la un 
număr de 220 obiective. De a- 
semenea, au fost obținute, prin 
reducerea ponderii lucrărilor de 
construcții și prin alte măsuri, 
economii la fondul de investi
ții de 253 milioane lei. S-a re
dus consumul de metal cu pes
te 8 300 tone și cel de material 
lemnos cu peste 1 800 mc. La u- 
nele obiective noi s-au realizat 
înainte de termen indicatorii ■ 
prevăzuți în proiecte.

(Continuare în pag. a IlI-a)

de GABRIELA 
MELINESCU

„Alergătorii" lui A. Boucher 
care pînă mai acum cițiva 
ani erau plasați în fața Athe- 
neului, parcă îndeplinindu-și 
destinul, iată-i acum sprin- 
tînd, undeva, într-un pătrat 
verde din Calea Victoriei.

Mă întreb uneori cît le va 
mai trebui ca să ajungă, în 
fine, pe o alee a parcului He
răstrău unde cadrul natural 
Ii se cuvine cel mai mult. 
Dintre statuile Bucureștilor

(Continuare în pag. a IV-a)
Turle argintii pe malul Mureșului

„Alergătorii" — acest grup 
statuar polipod — este poate 
cel mai frumos profilat. Mai 
degrabă o schiță făcută cu 
penița muiată în tuș dccît în 
bronz.

Grupul statuar reprezintă 
trei adolescenți sprintînd. 
Frumusețea lor de efebi ne 
sugerează atît sursa greacă 
de inspirație cît și contem
poraneitatea acută a sculpto
rului cu Rodin.

In ciuda neverosimilei si
tuări în spațiu a celor trei 
alergători, in ciuda sfidării

(Continuare în pag. a IV-a)

M. COSTEA

Combinatul chimic Craiova. Aflată în prezent probe tehnologice, secția uree II, va intra în pro
ducție. Fotografia noastră îl'înfățișează pe maistrul chimist Ion Rila, explicînd unui grup de tineri func

tionarea utilajului la care vor lucra.

CONTRACTUL 
CU DISCIPLINA

ȘCOLARA — 
VALABIL 12 ANI

Foto: O. PLEC AN

CE LOC OCUPĂEXERCIȚIUL FIZIC Statutul nescris, dar unanim acceptat, al școlii cere elevului 
din prima zi, de la abecedar și pînă în clasa a XH-a, la baca
laureat. o unica Șl constantă disciplină. Ea merge de la onorarea 
tuturor rubricilor catalogului cu note mari și pînă la compor
tament ireproșabil. Teoretizările de genul „de cînd e școala 
școala, au existat și repetenți și corigenți și indisciplinați" ; „de 
aceea exista note de la 1 la 10 ca să fie distribuite egal" ; „ce fel 
de viața de elev este aceea fără un copiat, fără chiul, un punct, 
doua, trei scăzute la purtare" au încă adepți. Totul e să se mi
neze eșafodajul teoretizărilor. Astfel, adepții vor rămîne des- 
copenți in fața ofensivei pentru disciplină integrală. Deconspi- 
ram o asemenea strategie, aparținînd Liceului „Mihail Sado- 
xeanu din București. N-a fost impusă de o situație aparte. Ca 
?! lic?e« .se petrec și aici „cotidienele" abateri de la dis
ciplina. Școala, insă, avînd alături organizația U.T.C. și comite
tul de părinți dă o replică >— — • ----- -

RĂMÎN IMPURITĂȚI 
PE „RUFELE" 

SPĂLATE... ÎN CLASĂ î
Ofensiva pentru instaurarea 

disciplinei a pornit de la celula 
școlii — clasa. Consiliul peda
gogic a hotărît așa. Și, bineîn
țeles, s-au pus speranțe în ora 
de dirigenție. Din toate clasele

LUCREȚIA LUSTIG
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a Il-a)

TINERI Șl
TEATRU ?

NICOLAE GÎRCEAG 
secretar al Comitetului municipal 

București al U.T.C.

Acțiunea noastră a pornit, de 
fapt, de Ia o constatare deloc 
inedită : aceea că distanța dintre 
spectatorul tînăr și teatru este, 
în momentul de față, mai mare 
decît o cer interesele ambelor 
părți. Problema nu aparține nu
mai meridianului nostru, și e de 
prisos să readucem acum în dis
cuție expansiunea televiziunii, 
amploarea crescîndă a canalelor 
informaționale sau reducerea 
progresivă a cuantumului de 
timp liber. Esențialul, pentru noi, 
este să găsim o soluție practică 
hiatusurilor ivite in relația tine
retului bucureștean cu teatrul. 
In decursul ultimilor ani, Comi
tetul municipal U.T.C., în strîn- 
să colaborare cu Comitetul pen
tru cultură și artă al municipiu
lui București, a experimentat cî
teva variante ale acestei soluții, 
fără însă ca rezultatele să fie pe 
măsura așteptărilor noastre. Sta
giunea de cartier a teatrelor 
bucureștene, bunăoară, inițiată 
anul trecut, a eșuat în intențiile 
ei, din pricina formalismului cu 
care a fost privită din ambele 
părți, atît de teatre, cît și de 
cluburile și organizațiile noastre. 
Noi continuăm totuși să credem 
că experimentul nu poate fi jude
cat in momentul de față la ade
vărata lui valoare, și că în clubu
rile tineretului se poate crea o at
mosferă autentică de teatru, cu 
condiția ca și oaspeții, și gaz
dele să creadă realmente în efi
ciența întîlnirii lor și să o pregă
tească cu pasiunea cuvenită.

Convorbire cu tov.
NICOLAE MATEESCU

șeful sectorului de pregătire a 
tineretului pentru apărarea pa

triei de la C.C. al U.T.C.

în activitățile de pregătire 
a tinerilor pentru 

apărarea patriei
Activitatea de pregătire a ti

neretului pentru apărarea patriei 
angrenează, într-o mare complexi
tate de forme, mii și mii de tineri 
pe tot cuprinsul țării. O pondere 
deosebită în cadrul acestei acti
vități este rezervată pregătirii fi
zice. Pentru clarificarea unor as
pecte legate de modul în care se 
efectuează pregătirea fizică, de 
conținutul efectiv al acesteia 
ne-am adresat tovarășului NICO
LAE MATEESCU, șeful sectoru
lui de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei de la C.C. 
al U.T.C.

— Pentru început, v-am 
ruga să circumscrieți rolul 
pregătirii fizice și modalitățile 
în care ea se realizează în ca
drul activității mai complexe, 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei.

— Una dintre menirile acti
vității de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei 
este și aceea de a contribui la 

'..................................acălirea fizică și psihică

OVIDIU PĂUN

(Continuare în pag. a V-a)

„Ne-am distrat , și noi..." se 
justifică uneori tinerii ajunși în 
postura de „clienți" ai miliției 
dintr-un motiv sau altul.

„Distracția" aceasta înseamnă 
de fapt un joc periculos cu în
săși viața lor, o mănușă arun
cată la mtîmplare celui mai vi
clean adversar cu putință — 
timpul.

„Eroii" rîndurilor de față nu 
sînt însă cei care „au pierdut 
— deocamdată — trenul" în te
merara călătorie prin viață.

„Eroii" rîndurilor de față sînt 
dintre cei mulți care au înțeles 
tinerețea ca pe o armă și nu ca 
pe o justificare posibilă. Care 
au sfidat cavalerește timpul, 
respectîndu-1 și intuind în el un 
adversar redutabil. Sînt dintre . 
cei pentru care „gajul" luptei 
este insăși rațiunea lor de a 
exista.

Recunoașteți, puteam să-i gă
sim oriunde : la Cluj sau la Ga
lați, în cel mai îndepărtat sat 
din Maramureș sau în orașele 
risipite de-a 
într-o fabrică 
o fermă cu 
într-o școală 
combinat siderurgic.

De ce am preferat ca întîlni-

lungul Dunării ; 
de pielărie sau la 
profil zootehnic ț 
sau într-un mare

nu admite jumătăți de măsură.ce (Continuare în pag. a IV-a)

Dialog în jața cabanei

CUM II
ARUNCAM

TIMPULUI
rea cu ei să se petreacă în Vran- 
cea ? Poate pentru că există 
niște similitudini între evoluția 
acestui județ tînăr — învingător 
în bătălia cu timpul — și des
tinele pe care ne-am propus să 
le urmărim. Sau, poate, e de vi
nă subiectivitatea reporterului 
care a îndrăgit îndeosebi oamenii 
și lucrurile acelea.

„TOTUL DEPINDE 
DE PERIOADA OPTIMĂ"

Stema fostului județ Putna, 
bătută în urmă cu cîteva sute 
de ani, reprezintă un Bachus 
călare pe o bute pîntecoasă, sim
bol al ocupației de bază a local
nicilor. Și astăzi viticultura con
tinuă să reprezinte una din ra
murile de bază ale economiei

MĂNUȘA ?
județului. Viile căptușesc măgu
ra Odobeștilor și dealurile mol
come care țintesc spre apa Mil- 
covului ; din modernele combi
nate de vinificație ies anual a- 
proape două zecimi din produc
ția de vin a țării.

întreprinderile agricole de stat 
și cooperatiste răspîndite ca 
mărgelele pe harta județului 
poartă nume care au trecut

de mult dincolo de granițele ță
rii. Inginerul Florin Florișteanu 
a pășit pragul uneia din
tre aceste veritabile școli ale 
viticulturii românești în toam
na lui 1968. I.A.S. Cotești, între
prinderea cu pricina, număra

SOFIA SCORȚARU
(Continuare în pag. a IlI-a)



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 ACTUALITATEA PENTRU TINERET JOI 26 FEBRUARIE 1970

ZILE FIERBINȚI ALE ISTORIEI
Sala de festivități a Liceului 

..Mihai Viteazu" din București. 
Din sute de glasuri -tinerești s-au 
înălțat emoționant acordurile so
lemne ale unui cîntec de slavă 
închinat patriei socialiste........ Ro
mânie, țara mea de dor...". Așa 
a început, ieri după-amiază, sim
pozionul ,.6 Martie 1945 — eveni
ment marcant al victoriei forțelor 
democratice și patriotice din Ro
mânia" care a întrunit, la o a- 
devărată lecție de istorie vie, sute 
de participant din rîndul' elevi
lor școlii și ai activelor U.T.C. din 
liceele Capitalei. Martori și par
ticipant ai evenimentelor acelor 
zile fierbinți' din februarie-martie 
1945 âu evocat atmosfera de în
cleștare. de puternic clocot revo
luționar ce a dus la instauțarea 
primului guvern democratic din 
istoria țării, sub președinția dr 
Petru Groza. Chiar aici, ia Liceul 
,.Mihai Viteazu", cu 25 de ani in 
urmă, a avut loc o mare adunare 
a elevilor progresiști, înscrisă, ca 
atîtea alte acțiuni de atunci ale 
tineretului, în corul unic al vo
inței maselor populare, sub lo
zinca de luptă „Vrem guvern

intr-un salon 
de „medicină 

artistică"
Organism foarte complex, 

Muzeul de Artă al Republicii 
Socialiste România dispune din 
anul 1952 de un serviciu de 
bază într-o astfel de instituție
— secția de restaurare. Ope
relor de artă cu o „sănătate14 
mai șubredă 11 se fac fotogra
fii, radiografii, băi cu di
verse substanțe, injecții, con
solidări, pentru a cores
punde apoi cerințelor de 
expunere. în această mun
că de restaurație, surprizele 
sînt uneori mari și importante. 
Unui fragment de altar, de 
pildă. adus recent de la 
Brukenthal pentru restaurare 
?i cercetare — lucrat în tem
pera pe un suport de lemn 
(1,47 x 0,79 m) .— ce reprezenta 
un Christ din secolul al 
XVIIÎ-lea, făcîndu-i-se radio
grafia, apare dedesubtul aces
tei figuri o pictură din seco
lul al XVI-fea de mare valoare 
artistică. Restauratorul, îm
preună cu muzeografi specia
liști au hotărît să curețe pictu
ra mai nouă punînd în evi
dență pe cea valoroasă.

Pe lîngă operații de acest 
fel, se pot efectua uneori și 
atribuiri exacte de autori, în 
cazul unor lucrări considerate 
ca anonime sau ale altor pic
tori decît cei adevărați. Și, 
iată, un exemplu. în anul 1960 
intră în colecția muzeului o 
lucrare. .^Charitas", cu atribu
ția : „Anonim — secolul XVII*.

REPORTAJ
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în urma unor cercetări amă
nunțite s-a stabilit că această 
pictură, aparține unui impor
tant artist italian din secolul 
al XVIII-lea, Giovanni Battista 
Fiazetta, de la care muzeul 
mai posedă o lucrare, „Cap 
de călugăr franciscan". Cei 
care au întreprins investigații
le cred că aceste picturi ar fi 
două fragmente ale aceleiași 
opere. Cu cîțiva ani în urmă 
dintr-un tablou de Luchian — 
adus la atelierul de restaurare
— au fost obținute două ta- 

! blouri autentice ale aceluiași
autor ; sub o „natură moartă" 
s-a observat la radiografiere 
existența unui peisaj în pastel 
executat anterior de Luchian.

; i Prin intervenții speciale, cele 
două picturi au fost detașate 
pe două tablouri. Pe baza a- 
celuiași gen de investigații, 
sub un portret de femeie, de 

* Grigorescu — s-a descoperit 
tiu autoportret al autorului. 
Un „anonim", din școala fran
ceză modernă, tot prin radio
grafie, s-a stabilit că aparține 
pictorului francez Millet. Și 
investigațiile continuă. Această 
specifică medicină artistică se 
practică zilnic în muzeu, în 
săli subterane, nebănuite de 
vizitatori, de oameni pricepuți 
și pasionați, „anonimi" care 
scot din anonimat mari valori 
și ale căror eforturi se desfă
șoară în chip spectaculos și 
cu mari satisfacții.

ANA BARCĂ

F.N.D.“, Despre cadrul soc*ț£-po- 
ljtic în care, într-o luptă înverșu
nată, masele populare, organizate 
și conduse de Partidul Comunist 
Român, au smuls puterea politică 
din mîinile claselor exploatatoare 
și au instaurat un guvern de largă 
concentrare democratică, în care 
clasa muncitoare avea rolul con
ducător. au vorbit Gheorghe Tuțui, 
cercetător principal la Institutul 
de studii istorice și social-politice 
de pe lîngă C.C. al-P.C.R. și prof, 
dr. docent Mihnea Gheorghiu. Re
memorarea, pentru elevii de azi, 
a acțiunilor și contribuției tine
retului de atunci, a elevilor, a stu
denților la înfăptuirea acestui act 
au fost în cuvîntul vorbi tori lor 
tot atîtea mărturii despre înfrun
tări dramatice și acte de eroism 
din acele zile istorice, hotărîtoare 
pentru schimbările ce stau la te
melia vieții noastre de azi, pilde 
cărora tinerii le aduc piosul lor 
omagiu.

în încheiere, un grup de elevi 
și corul Liceului „Mihai Viteazu" 
au prezentat un scurt program de 
recitări și cîntece patriot’ ?e.

Tot ieri, la „Tehnic-elub", prof, 
dr, Mihai Fă tu a conferențiat 
despre „6 Martie 1945 — instau
rarea primului guvern democrat 
din România", în fața tinerilor din 
sectorul 5 al Capitalei. La „MO- 
dern-club", despre importanți e- 
venimentului de la 6 Martie 1945, 
a vorbit tinerilor din sectorul 8 
cercetătorul Ion Alexandrescu.

ION TRONAC

FORAJ 
ATOMIC

Sînt numeroase locurile în 
lume, unde, datorită structurii 
geologice „nefavorabile", dato- 

.rită unor straturi de roci pu
țin permeabile, zăcăminte im
portante, uneori de dimensiuni 
fabuloase, sînt foarte greu ac
cesibile omului. Un astfel de 
„caz" îl constituie și zona de
pozitelor de gaze naturale din 
San Juan, New Mexico. Aici, 
datorită unei cruste de gresii 
ce acoperă zăcămîntul — el în
suși, de altfel, dispersat în- 
tr-un strat foarte puțin per
meabil — nu se putea valori
fica, prin metode obișnuite, 
mai mult ele 10 la sută din vo
lumul de gaze naturale exis
tente.

Oamenii de știință au propus 
o soluție extrem de simplă și 
de îndrăznliță. Sub crusta 
dură, chiar în mijlocul stratu
lui ce cuprindea zăcămîntul, 
a fost plasată, la o adîncime

(Urmare din pag. I)
aie»em o oră la clasa a Xl-a G.

Profesoara Constanța Niță, di
riginta clasei, încearcă o oră de 
dirigenție fără referat. Are de-a 
face cu băieți și fete de 17 ani 
și vrea să le verifice capacitatea 
de gindire si responsabilitate, 
începe cu o tentativă de defini
re a disciplinei, și întreabă t 
„CE ÎNȚELEGEȚI PRIN DIS
CIPLINA ?".

— Constantin Duchin : în ge
neral sau cum ? Dacă ne refe
rim la școală, elevul e obligat 
să respecte cadrele didactice la 
curs si după curs. Cred că intră 
<ici și ținuta școlară. E părerea 
mea personală.

— Aplici principiile enunțate?
— C. D. : Primul îl aplic, al 

doilea nu.
— Ruxahda Stânescu : Disci

plina nu este o obligație ci o 
obișnuință.

— Cîți colegi au această obiș
nuință ?

— R. S. : Cam 10..,
— Cornel Stănescu : Discipli

na ? O încadrare perfectă în re
gulamentul școlii. Mai ales să 
nu te încadrezi silit. Indiscipli
na în ore nu trebuie tratată ca 
un divertisment. Ai la dispozi
ție recreația.

— Noțiunile iți sînt clare, dar 
in ce măsură te integrezi

— C. S.Mă încadrez într-o 
măsură mică.

— Vlad Micodini : în școală 
trebuie să fim mai disciplinați 
decit în altă parte. .ca să pu
tem rămîne elevi.

— Ce rost are adjectivul „mai 
disciplinați" ?

— V. N. : Nu. nu-mi permit 
prea multe (!) nici în afara 
școlii.. Totuși. în școală ești 
mai consti'îns. Indisciplina vine 
din bravadă-

— Ioana Bodeănschi : Disci
plina e o obligație, ne-a fost

AGROZOOTEHNICA ’70 ] Borș concours la „CERBII BE AIR“
Ridicarea competenței tineri

lor carâ lucrează în I.A.S., I.M.A. 
C.A.P.. a pregătirii lor profesio
nale și politice, condiție primor
dială a soluționării corespunză
toare a problemelor tot mai 
complexe pe care le ridică agri
cultura în etapa actuală, bene
ficiară a introducerii pe scară 
largă a progresului tehnic prin 
extinderea mecanizării, chimi
zării, a folosirii rezultatelor cer
cetării biologice — constituie 
pentru Comitetul județean Ilfov 
al U.T.C. o preocupare perma
nentă. Ea îșl găsește corespon
dentul practic în colaborarea în
cepută cu alți factori din județ. 
Consiliul sindicatelor. Cabinetul 
pentru problemele db organizare 
științifică a producției și a mun
cii, Trustul I.A.S., Direcția agri
colă, colaborare al cărei scop e 
definit de realizarea unei acțiuni 
de durată — pînă în luna oc
tombrie — „Agrozootehnica ’70“.

„Agrozootehnica ’70" reunește, 
prin manifestările sale, noutăți 
din toate domeniile culturii 
plantelor de cîmp sau tehnice, 
al creșterii animalelor, exploa
tării sistemelor de mașini, apli
cării diverse a substanțelor chi.

mice, organizării științifice a 
producției și a muncii etc. Cele 
aproape’50 de acțiuni, schimburi 
de experiență, consfătuiri, dez
bateri, simpozioane, sesiuni de 
comunicări științifice, con
cursuri. mese rotunde, realizate 
cu sprijinul direct al specialiști
lor din unități și centre de cer
cetări vor avea. îrf cea mai mare 
parte, ca locuri de desfășurare 
chiar satele și comunele județu
lui : Grădiștea, Călugăreni. Să- 
rulești, Ciolpani, Ciorogîrla, 
Fundulea, Mînăstirea, Periș etc.

— Un prilej fericit — ne spu
nea tovarășul Ilie Lepădat, 
prim secretar al Comitetului ju
dețean Ilfov al U.T.C., ca orga
nizațiile noastre, toți tinerii să 
contribuie din plin la pregăti
rea și înfăptuirea fiecărei acti
vități, să aducă în discuție 
puncte proprii de vedere, înte
meiate pe observații practice, 
pe experiența acumulată în 
fnuncă, să afirme hotărîrea lor 
de a utiliza cît mai intensiv 
mijloacele- de care dispune as
tăzi agricultura.

1W. T.

Marie Laforet

Pe adevăratul nume, Made 
Doumenach, s-a născut la .5 oc
tombrie 1940, la Soulac sur Mer. 
Venită la Paris pentru a susține 
moralul surorii sale, care se pre
zenta la un concurs de teatru 
a fost insă ea cea angajată. Re
gizorul Rene Clement i-a acordat 
de îndată rolul de vedetă aces
tei debutante fragile, in filmul 
„Plein soleil", alături de Alain 
Delon fi Maurice Ronet. Filmele

numeroase care au urmat, au fă
cut din Marie Laforet o actriță 
apreciată nu numai pentru deo
sebita sa frumusețe. Totodată, 
învățtnd să ciute la ghitară, scoa
te și cîteva discuri. Vocea sa gra
țioasă și tandră, o adevărată re
velație, face din „Les vendangeș 
de l’amour" un succes al verii lui 
1964. Alegîndu-și in mod fericit, 
potrivit stilului său, piesele (ba
lade, folk american, melodii sud- 
americane), Marie Laforet repur
tează noi succese, nelipsind din 
primele 10 locuri ale referehdu- 
murilor anuale ale revistei „Salut 
Ies Copains". Cele trei mari suc
cese ale sale („Viens sur la mon- 
tagne“, „Manchester et Liver
pool", „Mon amour, mon ami“) 
au fost traduse în limbile ger
mană, italiană, engleză, spaniolă, 
portugheză și japoneză. Anul 
trecut a primit, din partea direc
torilor de teatre din Belgia pre
miul destinat artiștilor de music- 
hall (întrecîndu-l cu un vot pe 
Jacques Hustin). Marie Laforet 
va fi, alături de Nicoletta, un 
punct de atracție al Festivalului 
de la Brașov.

Raphael

Marcel Roșea — 

o ,,sfea" fără 
nume ?

Medaliatul olimpic la tir de la 
Ciudad de Mexico, sportivul frun
taș Marcel Roșea a „țintit" în plin 
la concursul de muzică ușoară 
„Steaua fără nume", pentru pro
movarea în etapa a Il-a, la numai 
patru săptămîni de Ia prima sa 
apariție la televiziune.

Și de această dată, demonstrînd 
frumoase calități vocale și inter
pretative a terminat cu brio com
petiția, întrunind punctele necesa
re prezenței sale în etapa a III-a. 
îi urăm succes.

NICOLAE TOKACEK

de aproximativ 1 500 de metri, 
o încărcătură nucleară de 25 
kilotone. Rezultatul acestei ex
plozii — formarea unei cavi
tăți cu un diametru de aproxi
mativ 50 de metri și sfărîmarea 
rocilor pe o distanță de â- 
proape 150 de metri de la „cota 
zero" a încărcăturii nucleare, 
în acest rezervor se acumulea
ză gazele, care apoi sînt eva
cuate prin intermediul unui 
sistem simplu de conducte.

Cercetătorii și tehnicienii 
care au pus la punct această 
interesantă experiență afirmă 
că procedeul poate fi genera
lizat pentru întreg bazinul 
San Juan sau pentru alte re
giuni unde structura geologică 
asemănătoare îngreunează sau 
împiedică exploatarea zăcă
mintelor de gaze naturale. 
Proiecte pentru asemenea în
trebuințări pașnice a explozii
lor nucleare sînt deja elabora
te. în acest mod, producția de 
gaze naturale va crește cu 
aproximativ 10 trilioane de 
metri cubi.

VERNISAJ
• La Ateneul tineretului

Lună de lună, tinerii care 
frecventează Casa de cultură din 
Aleea Alexandru, pot vizita și 
expozițiile de artă plastică ce 
se deschid aici. în prezent sînt 
găzduite in sălile Ateneului 
tineretului lucrările de pictură 
ale lui Marin Rădulescu și Con
stantin Platon. Ambii artiști, 
membri ai cenaclului U.A.P., se 
află la prima lor expoziție. 
Obiectul si figura umană, im
pregnate .de obișnuita lor valoa
re. sînt motivele pinzelor lui 
Marin Rădulescu. Mai orientat 
spre o emotivitate simbolică, 
Constantin Platon descifrează in 
formele umane, vegetale, poe
zia jocului lor.

Cei doi pictori se întîlnesc 
aici într-o confruntare fructuoa
să și pentru ei, și pentru pu
blic.

A. B.

Aspect de la vernisajul care a avut loc la Casa de cultură 
„Friedrich Schiller"

Foto: Ș. HOFER

VERNISAJ
• La Casa de cultură 

«Friedrich Schiller"
în saloanele Casei de cultură 

„Friedrich Schiller" din Bucu
rești (str. Bațiștei nr. 15) a avut 
loc, sub auspiciile Uniunii artiș
tilor plastici, vernisajul unei 
interesante expoziții. Cele a- 
proape 40 de tablouri sînt sem
nate de doi tineri artiști — 
Helmut Stiirmer și Peter 
Schweg — primul, la a doua 
expoziție personală în Capitală; 
cel de-al doilea — la debut. 
Deși expun împreună, cei doi 
artiști se deosebesc radical, atît 
în planul concepției, cît și în 
cel. al tehnicii de realizare plas
tică. O trăsătură comună : cău
tarea, febra creatoare, dorința 
de inedit. Sint evidente ampren
ta originalității, viziunea per
sonală a fiecăruia.

Expoziția este deschisă pînă 
la Sfîrșitul lunii martie.x

Invitație pentru duminică
1 Martie a constituit dintotdeauna tradiționalul prilej de a 

ne arăta afecțiunea pentru cei apropiați. Simbolicul gest de a 
oferi un mărțișor este, desigur, expresia sehtimentelor alese ce 
le păstrăm celor dragi, o dovadă sugestivă de a ne exterioriza 
dragostea, recunoștința, respectul pentru un om anume.

Au mai rămas numai două zile pînă Ia acest gingaș eveniment, 
care marchează — și poate nu întîmplător — și sosirea primă
verii. Iată, dar, o invitație pentru tiecare din noi...

£g, PENTRU TIMPUL DV.

Ccjroejwo
GHICI CINE VINE LA CINA ? 

rulează la Patria (orele 9: 12: 15 î 
18: 21)

VISUL DOMNULUI GENȚII. : 
rulează la Republica (orele 9; 
11,30: 14: 16,30: 19: 21,15).

RECONSTITUIREA . rulează la 
Luceafărul (orele 9: 11.15: 13.90; 
16; 18,15; 20,45).

TE IUBESC, TE IUBESC i ru
lează la Capitol (orele 9.30: 11,45: 
14: 16.15: 18.45: 21),

COMISARUL X Șl 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 î 
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).

NOAPTE CU CEAȚA | rulează 
la Victoria (orele 9: 11,15: 13.30: 
16, 18.30; 20,45).

( ASATORIE 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 : 
rulează la Lumina (orele 9.15— 
16.45 în continuare; 19,45).

PRIETENI FARA GRAI : ru
lează la Doina (orele 9; 11: 13), 
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 Tlmnuri Noi 
(orele 9—21 în continuare)

CIND 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).

STĂPÎN PE SITUAȚIE : rulea
ză la Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20430), Flamura (d- 
rele 9; 11,15; 16; 18,15; 20,30).

DON JUAN FARA VOIE : ru
lează lă Grivița (orele 9.30; 11,45; 
16: 18,15; 20,30)

BECKET rulează Ia 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 : rulea- 
ză la Dacia (orele 8,30—20,30 în 
continuare).

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

TOTUL DE VINZARE i rulea
ză lâ Unirea (ora 20.15).

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

DRAGA BRIGITTE ! rulează la 
Drumul Sării (orele 15; 17.30: 20).

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

PACATtJL DRAGOSTEI 1 rulea
ză la Giulești (orele 15,30; 13;
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 Ia Cotroceni 
(orele 15.30; 18).

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

CĂLUGĂRIȚĂ : rulează la Flo- 
reasca (orele 10:13,30; 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 (orele 15.30: 18).

DIN PLICTISEALA t 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).

L I 8 E R
PROFESIONIȘTII î rulează lâ

Vitan (orele 15.30; 18; 20,30).
REBUS MIRACULOS : rulează 

la Rahova (ora 20,30)
CU MIINILE PE ORAȘ : rulea

ză la Progresul (ora 20,15).
BLOW-UP ; rulează la Viitorul 

(orele 15,30; 18; 20,30).
FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru

lează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

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

Opera Română : ROMEO ȘI JU- 
LIETA — ora 19,30 ; Teatrul de 
Operetă : MY FAIR LADY — ora 
19,30 ; Teatrul Național „I. L. Ca- 
râgiale" (Sala Comedia) : BEC
KET — ora 19,30 ; (Sala Studio) : 
PĂRINȚII TERIBILI — ora 19.30 : 
Teatrul de Comedie ; OPINIA PU
BLICĂ — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : MOARTEA LUI DANTON
— ora 20 ; (Sala Studio) : VIRAJ 
PERICULOS — ora 15 ; TANDRE
ȚE și ABJECȚIE — ora 20 ; Tea
trul Mic : TANGO — ora 20 ; Tea
trul Giulești . VISUL UNEI 
NOPȚI DE IARNA — ora 19,30 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Bd. 
Magheru) : OTHELLO — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : O LUNĂ LA ȚAFă
— ora 20 ; Teatrul „Ion Vasiles-
cu“ : MANEVRELE — ora 19.30 : 
(la Sala Palatului) : FOTBAL 
MEXIC ’70 — ora 19,30 : Teatru’ 
Evreiesc de Stat : DIBUK — ora 
19,30 ; Studioul I.A.T.C. : PIATRA 
DIN CASA — ora 20 ; Teatrul 
„Ion Creangă" r NĂZDRĂVĂNIILE 
LUI PĂCALĂ — ora 16 ; Teatrul 
„Țăndărică" (Calea Victoriei) • 
MIU COBIUL — ora 17 ; (Str. 
Academiei) : BANDIȚII DIN
KARDEMOMME — ora 16 ; Tea
trul ,,C. Tănase" (Sala Savoy) : 
NU TE LĂSA, STROE ! — ora 
19,30 ; Ansamblul U.G.S. : BALA
DA OMULUI — ora 20 ; Circul de• ••••••••••••••••••••••••••••

impusă din primii ani de școală. 
Unii și-au transformat-o într-o 
deprindere, alții — nu. în clasa 
noastră indisciplinații sînt mai 
numeroși și nu știm cum să lup
tăm împotriva lor. Eu mă acuz 
de pasivitate și consider un act 
necolegial că nu iau poziție.

— Dufulescu : Școala are 
destule mijloace să-i înfricoșeze 
pe indisciplinați.

— Bine, dar disciplina fricii 
nu duce la nimic bun, creează 
oameni inhibați.

— Anca Vasiliu : Trebuie să 
existe un resort interior care să

discute într-o oră de dirigenție 
despre ravagiile alcoolului și tu
tunului !).

V. Micodini : Bun. în școală 
trebuie să fim mai disciplinați 
decit în altă parte — declară el. 
Ce se întîtnplă atunci cu cele 
7 corigențe și de ce continuă 
tactica de a ieși voluntar să 
ude buretele ? Citiți exact : să 
mai tragă un fum de țigară fără 
pericolul de a fi văzut.

De fapt, clasa în întregime 
are probleme : 14 corigenți (șap
te dintre ei cu 3 — 4 — 7 cori
gențe) dintre care 12 uteciști. 
Doi elevi au nota scăzută la

dau de lucru școlii. Ei- știu de 
ce sînt chemați și lucrul acesta 
st> vede pe fața lor. îi privim 
și încercăm un sentiment de 
compasiune. Deși poate că nu 
este sentimentul pe care-1 meri
tă. Acum se declară neputin
cioși. Dar adolescenții care le 
produc amărăciunea prezentă — 
cu cite 7—8 corigențe. chiar în 
clasa a XÎI-a, cu zeci și zeci 
de absențe nemotivate, cu atitu
dini, comportări și ținută de
parte de calitatea de elev — au 
fost odată copii și a stat în pu
terea lor. a părinților, să reali
zeze ca disciplina să le devină

Depășit pentru că are prejude
cata că un elev trebuie să în
vețe și nu să vadă 5 filme pe săp- 
tămînă, că nu bea un coniac la 
bar, chiulind de la lucru, că 
nu i se pare firesc să meargă 
fără bilet în mașină pentru a 
avea bani de alte cheltuieli..

Stăteau în băncile neincăpă- 
toare si cu toate că nimeni în 
acea ședință n-a rostit un nume, 
conștiința lor de oameni se
rioși, i-a obligat să dea socotea
lă pentru faptele fiilor și fiice
lor lor între 16 și 19 ani. Era 
un spectacol greu de suportat. 
Nu dramatizăm, dar capetele a-DISCIPLINA ȘCOLARĂ

te ajute să-ți impui disciplina. 
Trebuie voință.

Procesul verbal improvizat nu 
e integral. Dar cititorul nu 
pierde prea mult nelecturindu-1 
în întregime. De altfel, lectura 
singură l-ar putea induce în 
eroare. Diriginta clasei n-a fă
cut un joc „de-a întrebările și 
răspunsurile". Subtextul discu
ției viza Butodemascarea în fața 
clasei a celor certați cu disci
plina.

C. Duchin : După declarație, 
are niște noțiuni despre disci
plină. Cam unilaterale, dar. ori
cum, teoretic, le are. Prac
tic ? Are cinci corigențe — ac
tul cel mai grav de indisciplină 
— și 40 de absențe.

C. Stănescu : Știe câ discipli
nă înseamnă ..încadrare perfec
tă în regulamentul școlii" dar 
are 8 la purtare, pentru fumat. 
(Culmea 1 El a propus să se

purtare pe trimestrul II prin ho- 
tărireâ consiliului pedagogic. 
Puteam deci asista la o oră de 
dirigenție foarte bătăioasă și nu 
la un dialog între dirigintă și 
elevi. „Eu mă acuz de pasivitate" 
a sunat singular prin cuvîntul 
Ioanei Bodeanschi, pentru că pa
sivitatea este generală. Era a- 
nunțată o oră de dirigenție des
pre disciplină, iar însemnele ex
terioare ale clasei arătau clar 
gradul ei de disciplină ; hîrtii 
pe jos, fete îmbrăcate cu pulo
vere de toate culorile, dezordine 
în general. Punctul pe i, urmea
ză să fie pus de acum înainte.

„EȘTI DEPĂȘIT, PAPA..."

Intrăm într-o altă sală de cla
să. în băr.ci — părinți. E seară 
mulți vin de la lucru. Nu sînt 
părinții uhei' singure clase de 
elevi, ci părinți ai elevilor care

o a doua natură. I-au scăpat din 
mină și asistă, dezarmați, la o 
involuție. Iar cînd nu-și recu
nosc dezarmarea, recurg la mă
suri de compromis : cumpără 
tichete de autobuz băiatului de 
19 ani ca să nu-i încredințeze 
bani pe mină ; mama se învoiește 
de la lucru la ora 13 ca să ve
rifice acasă dacă băiatul ei, de 
18 ani, a plecat la școală : tatăl 
cere școlii îngăduința pentru în- 
tîrzierile fetei care se datorează 
distanței locuință-școală, dar 
n-o mută la o școală apropiată... 
pentru că la acea școală învață 
„prietenul" fetei ; o mamă justi
fică 8 corigențe ale băiatului 3- 
flat în clasa a Xll-a, dînd toată 
vina pe fetele care-i asaltează 
băiatul. Și așa mai departe, cul- 
minînd cu resemnarea unui tată 
care mărturisește că nu mai are 
ce spune în fața replicii copi
lului, său : „ești depășit, papa...”.

celea, mature, plecate cu ruși
ne puteau constitui cea mai con
vingătoare lecție educativă pen
tru elevi.

RADIANA NITA, 
DE DATA ASTA N-ÂI REUȘIT 

„SA DUCI" PE NIMENI I

A doua zi, la prînz. O adu
nare U.T.C. mai puțin obișnuită. 
Convocatorul îi cuprindea pe 
uteciștii în culpa de încălcare 
a disciplinei. Fiii și fiicele pă
rinților cu care făcusem cu
noștință In' seara precedentă. 
Recunoaștem, aici am fi avut 
nevoie de un coleg de la cine
matografie. Pelicula trebuia să 
imprime tabloul prezentat mai 
sus, al părinților cu capetele 
plecate de rușine. Proiectarea 
unei asemenea pelicule ar fi 
dat, sperăm, o altă turnură adu

nării U.T.C. Așa, lipsiți de ima
ginea propriilor părinți, în mo
mentul în care aveau de dat so
coteală pentru ei, au avut tu
peul de a ține capul sus și a 
explica, rîzînd, de ce sînt in
disciplinați.

Prototipul acestei atitudini a 
fost Radiana Niță, deținătoare 
a 5 corigențe și a 54 de absen
țe nemotivate. Era îmbrăcată cu 
un pulover cochet (deși venea 
de la clasă), toată numai zîm- 
bet și explica cu detașare o po
veste încîlcită „cu o îmbolnăvi
re", ,cu niște mici neglijențe", 
de care „era vinovată și mama". 
S-a așezat jos cu aerul satisfă
cut : ..gata, i-am dus l“. Eroare. 
N-a dus pe nimeni. Nici ea, 
nici ceilalți. Nimeni nu i-a cre
zut pe cuvînt N-au fost sinceri 
și nici mișcați. Deși puteau fi. 
Doar nu-i puțin lucru să fii con
vocat dintre 1 200 de colegi, ca 
utecist, să răspunzi pentru fap
tele tale de elev indisciplinat.

Inițiativa comitetului U.T.C. 
merită apreciată și nu e vina 
lui că adunarea a lăsat un gust 
amar. Comitetul U.T.C. a înțe
les, probabil, că trebuie să per
severeze în acțiunea de trezire 
a responsabilității elevilor, ea 
fiind elementul esențial în de
clanșarea mustrărilor de con
știință pentru indisciplină.

★
Tonul articolului și cuvintele 

„mustrări de conștiință" apar ri
gide și moralizatoare ? Poate. 
Dar disciplina școlară nu ad
mite nici un echivoc. Și. la urma 
urmelor, de ce am umbla cu 
mănuși cu cei care-și dezic ca
litatea de elev prin însăși fap
tele lor ? Directorul școlii, pro
fesorul Iulian Uto, avea drep
tate : ..Liceul nu este o școală 
obligatorie. Și dacă nu ești ho
tărît să-i respecți cerințele pînă 
la bacalaureat, el se poate lipsi 
de tine". Atenție deci 1

Stat : MIRAJUL CIOCULUI — ora 
16 și 19,30.
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PROGRAMUL I

• 17,30 Emisiune în limba 
maghiară • 18.05 Film serial : 
„Aventură în munți" : „Capcana4' 
(ultimul episod) • 18,35 Mult e 
dulce și frumoasă — emisiune de 
conf. univ. dr. Sorin Stâti « 19,00 
Telejurnalul de seară • 19,20 Mu
zică populară interpretată de So
fia Preda și Gelu Făgărășanu
• 19,30 Cronica ideilor • 20,00 
Reflector • 20,10 Seară de operă 
TV. „Recviem pentru flautul fer
mecat" — film din R. S. Ceho
slovaca • 21,00 Campionatul mon
dial de hochei — grupa B (Bucu- 
.rești) România — Iugoslavia (re
priza a III-a) • 21,45 Avanpremie
ra • 22,00 Telejurnalul de noapte
• 22,15 Prim plan ; Scriitorul 
Marin Preda • 22,50 Muzică ușoară 
interpretată de cîntăreața Nadia.

PROGRAMUL II

• 20,10 Film pentru cinefili : 
„Moderato cantabile" — cu Jeanne 
Moreau și Jeăn-Pâul Belmondo.
• 21,55 Sdlistițiu liric 22,10 în- 
tîlnire cu operetă (II). în cuprins : 
arii din operetele : „Contesa Ma- 
ritza44, „Marco Polo44, „Văduva ve
selă".

Pe drept cuvînt, ctntărețul 
spaniol Raphael se bucură în 
țara noastră de o deosebită popu
laritate, asigurată de către unul 
dintre cele trei filme în care a 
apărut pînă acum, film proiectat 
pe ecranele noastre, „Cînd tu nu 
ești". Cu un scenariu inspirat vag 
de „Statornicia rațiunii" a lui 
Vasco Pratolini, filmul s-a bucu
rat de succes, datorită aportului, 
pe plan muzical și actoricesc, al 
lui Raphael. Născut în urmă cu 
25 de ani în Andaluzia, Raphael 
s-a lansat la vîrsta de 16 ani. 
Triumful i l-au adus recitalurile 
de pe scena teatrului muzical 
„Zarzuela" din Madrid, în toam
na lui 1965. Dotat cu o voce 
puțin comună, „răgușită", drama
tică, Raphael și-a cucerit rapid 
zeci de mii de admiratori im rîn
dul tinerilor. De un mare succes 
s-au bucurat zecile de discuri 
scoase la casa Hispa-Vox. In iar
na trecută, Raphael a fost invitat 
de B.B.C. la Londra în celebrul 
program T.V. „Top Of The 
Pops", prin intermediul manage
rului David Stones, care s-a ocu
pat și de prezența sa la Brașov. 
Dintre succesele lui Raphael: 
„Marjotain", „Ella", „Eres tu", 
„Maria me espera", „Mintiendo y 
riendo", „Madre" șl „Corazon, 
corazon" — ambele din filmul 
„El Angel". Telespectatorii l-au 
putut urmări pe Raphael și pe 
scena concursului „Eurovision" 
din 1967.

OCT. IRSULESCU

Concurs 
„Panait Istrati**

Inițiativa Comitetului munici
pal Brăila al U.T.C. și a Comi
tetului municipal pentru cul
tură și artă de a organiza un 
concurs gen „Cine știe, cîști- 
gă“ cu tema „Panait îstrati" a 
stîrnit un deosebit interes în 
rîndul participanților — elevii 
celor cinci licee teoretice din 
Brăila.

Dispută, deosebit de pasionart- 
tâ, a dat naștere la momente de 
tensiune, fiind nevoie și de un 
număr mare de întrebări de 
baraj.

Elevii Nicolae Anton și Adrian 
Căldăraru (clasa a X-a D. Li
ceul nr. 3) s-au dovedit a fi cei 
mai buni cunoscători ai vieții și 
operei Iui Panait îstrati, reușind 
să situeză liceul lor pe primul 
loc în această interesantă com
petiție.

Succesul de care s-a bucurat 
această acțiune în rîndul licee
nilor brăileni solicită din par
tea comitetului municipal U.T.C. 
organizarea și în viitor a unor 
asemenea concursuri, de data 
aceasta diversificate după pro
filul diferitelor școli din oraș.

I. BELCIUGAN

Nu pierdeți seiile de neuitat ale Festivalului internațional 
de muzică ușoară de la Brașov — ediția 1970. Connie Fran
cis, Richard Anthony, Josephine Baker și multi alți soliști 
de valoare mondială, plus tinerii concurenți ai „Cerbului de 
aur", pot fi oaspeții dv., pe ecranul unui televizor MIRAJ.

• ecran mare, cu diagonala ecranului de 59 cm.:
• imagine de calitate:
• reproducere de bună calitate a sunetului;
• elegantă casetă furniruită.
Prin calitățile sale, televizorul MIRAJ vă asigură o Vizio

nare excepțională
PREȚUL ! 4 335 lei. Se poate cumpăra și cu plata în 12— 

18 rate lunare, cu un aconto de la 650 la 867 Iei.
RECOM
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GENERAL
TINERII

ACȚIUNI PROPRII Foto : C. NEGO1ȚĂ...La vară se vor întoarce cu plusul de recoltă.

■
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EFORTULUI

La Vinga. diagrama acțiunilor 
organizațiilor U. T. C. —

mereu ascendentă

i
i

• Ce spun cele 419 perechi pantofi refuzate doar în luna ianuarie • Cum este posibil ca la 

distanță de două etaje preocuparea pentru destinele producției să difere esențiql t

I
I

Formelor multiple de manifes
tare a democrației cooperatiste, 
în acest an li s-a adăugat una 
nouă — ea nefimd singura : pre
zentarea cuvîntului, a angaja
mentului organizațiilor de tineret 
în fața adunărilor generale ale 
cooperatorilor care, în această pe
rioadă, analizează rezultatele anu
lui trecut și dezbat cifrele de 
plan ale activității ultimului an 
al actualului cincinal. Semni
ficativă este forma nouă de 
exprimare, mai plenară, a bo
găției de idei a tinerilor, de pre
zentare a angajamentelor proprii 
ale acestora, ca urmare a unor 
dezbateri prealabile de cătie or
ganizațiile U.T.C. a problemelor 
curente și de perspectivă ale u- 
nităților, angajamente pe care le 
adaugă eforturilor generale pen
tru creșterea producțiilor agrico
le, pentru sporirea veniturilor ță
ranilor cooperatori.

Confirmînd din plin acest lu
cru, adunarea generală a membri
lor cooperativei agricole „30 De
cembrie" Vinga, județul Arad a 
demonstrat încă o dată ce forță 
reprezintă tineretul. Prezentînd 
realizările obținute în anul trecut, 
realizări care au făcut ca unitatea 
să se bucure in continuare în ju
deț de un binemeritat prestigiu, 
darea de seamă a consiliului de 
conducere, după ce a subliniat în
semnătatea noilor măsuri elabo
rate de către plenara U.N.C.A.P. 
din decembrie anul trecut, privind 
perfecționarea organizării, nor
mării și retribuirii muncii, în or
dine prioritară a acordat un spa
țiu larg evidențierii imenselor 
posibilități de sporire a pro
ducției. Dacă fiecare — au subli
niat majoritatea vorbitorilor — 
ar fi acordat atenția cuvenită lo
cului de muncă, dacă consiliul 
de conducere și cadrele tehnice 
ar fi organizat mâi bine treburile, 
planul nu numai că s-ar fi în
deplinit dar ar fi fost cu mult 
depășit. Dacă s-ar fi evitat nu
mai pierderile din nerecoltarea 
la timp și în întregime a arpagi
cului, valoarea* zilei muncă ar 
fi crescut cu încă 2,50 lei. Alți 
lei s-ar fi adăugat dacă toate 
cele 100 hectare cu ceapă ar fi 
dat cel puțin producția medie 
planificată de 9 500 kg. Ceea ce 
s-a obținut însă, în medie 7 500 
kg. la hectar, nu justifică nici pe 
departe posibilitățile și nici tra
diția existentă aici. O dovedesc 
și diferențele mari înregistrate 
de la o brigadă la alta. în zoo
tehnie, despre realizarea efecti
velor și despre producția de car
ne s-a vorbit pozitiv; legat însă 
de neîndeplinirea planului la lap
te cu 35 la sută, referirile au vi
zat necesitatea îmbunătățirii ca
lității animalelor, a permanenti
zării mulgătorilor.

în acest cadru larg de dezba
teri cu o accentuată atmosferă 
de lucru în care disciplina în 
producție a fost situată la loc 
de frunte, luările de cuvînt în
drăznețe ale tinerilor au repre
zentat o permanentă invitație la 
analiză critică și autocritică. 
„Noi, tinerii — a spus printre 
primele luări de cuvînt Radu 
Nistor, secretarul comitetului 
U.T.C. — sîntem firi mai des
chise, mai îndrăznețe. De multe 
ori mai și greșim. La ce s-a făcut 
în anul trecut avem și noi meri
te după cum pentru ce nu s-a 
făcut și s-ar fi putut face sîntem 
la fel de vinovați". Prezenți cu 
intervenții la fiecare problemă a- 
dusă în dezbatere tinerii au aflat 
în același timp, părerile celorlalți 
oameni despre ei — și bune și 
rele. Mecanizatorii au fost și lău- 
dați dar și criticați. O parte din
tre ei, în detrimentul calității lu
crărilor, au fugit după suta de 
lei dată de I.M.A. pentru depăși
rea normelor zilnice din campa
nie. în perioadele de vîrf. la re
coltare în special, mulți tineri 
cooperatori au luat drumul Ara
dului; în zootehnie numărul lor 
este cam mic; ar fi putut trans
porta mai mulți coceni pentru că 
în cîmp mai sînt și acum pe cî
teva hectare.

în final, după ce întreaga 
masă a cooperatorilor a aprobat 
darea de seamă și planul de pro
ducție amplu dezbătut, organiza
ția U.T.C. prin cuvîntul secreta
rului ei a cerut ca în consemna
rea lucrărilor adunării, a angaja
mentului acesteia de a îndeplini 
exemplar sarcinile de producție 
să' fie inclus și supus urmăririi 
angajamentul propriu al tinerilor 
care printre altele prevede :

• luarea în îngrijire a întregii 
suprafețe cu pășune naturală de 
250 hectare și a lotului de 15 
hectare cu porumb destinate lu
crărilor practice ale învățămîntu- 
lui agrozootehnic ;

• prestarea a 4 000 ore de 
muncă voluntar-patriotică la di
verse munci edilitar gospodă
rești pentru cooperativă, urmînd 
ca banii destinați inițial acestor 
lucrări unitatea să-i investească 
în scopuri productive;

• defrișarea unui hectar 
mărăcinișuri și redarea lui 
griculturii;

de
a-

• recomandarea a încă 5 tineri 
care să lucreze permanent în sec
torul semincer și 5 în zootehnie;

• atragerea celor peste 100 
liceeni ai satului pe timpul vacan
ței la munca în cooperativă.

Interesul pe care l-a manifes
tat adunarea generală la prezen
tarea angajamentului tinerilor, a- 
precierea de care s-a bucurat în 
rîndul cooperatorilor inițiativa 
organizației U.T.C. pentru ca e- 
fortului general aceasta să-i adau
ge acțiuni proprii, întărește con
vingerea că prestigiul bun de 
care se bucură organizația 
U.T.C. în sat va fi mai mult con
solidat, că anul 1970 va însemna 
pentru cooperativa agricolă „30 
Decembrie" din Vinga o nouă 
treaptă în consolidarea ei eco
nomică.

N. COȘOVEANU

La una din benzile de montaj ale autoturismului românesc

și manifestări profesionale
Ca mijloc principal 

de ridicare a cunoș
tințelor profesionale, 
de realizarea unul 
schimb de experiență 
privind îngrijirea și 
folosirea rațională a 
tractoarelor și mașini
lor agricole, „Olim
piada mecanizatorilor" 
s-a bucurat de o mare 
atenție șl în județul 
Brăila. Faza finală pe 
județ a reunit la start 
pe cei mai buni 32 ti
neri mecanizatori cîș- 
tigători ai fazelor pe 
I.M.A. șl I.A.S. După 
o desfășurare palpi
tantă ce a ținut în
cordată atenția audi
toriului, primul s-a 
clasat STAN PRAHO- 
VEANU de Ia I.M.A. 
Făurei, iar pe locurile 
următoare COSTICA 
ARSENIE și IOAN 
CREȚU. ambii de la 
I.M.A. Brăila.

Cu același prilej a 
avut loc concursul 
„Cine cunoaște circu
lație, cîștlgă”. Primii

clasați : 
Pleșa, 
Ioan i
Brăila, 
I.M.A. :

Gheorghe
Șirlău, 
I.M.A.

I.M.A. 
Crețu, 

Vasile Preda. 
Dudești.

...Aceeași dorință de 
a contribui cît mai 
mult la creșterea pro
ducției o manifestă șl 
tinerii cooperatori din 
zootehnie. Din iniția
tiva Comitetului jude
țean al U.T.C. Brăila 
recent a avut loc un 
schimb de experiență 
între tineri ce lucrea
ză în sectorul zooteh
nic al cooperativelor 
agricole : Mircea Vo
dă, Berlescu, Găie- 
șeanca, Filipeștl și 
Ianca. Scopul urmărit 
a fost generalizarea 
experienței tinerilor 
din cooperativa agri
colă ,,Mircea Vodă" 
Cei 60 de tineri au 
studiat la fața locului 
metodele de lucru ce 
au asigurat obținerea^ 
u»or succese autenti
ce anul trecut, pro-

i

I

I
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IAnul trecut beneficiarii Fabri
cii de încălțăminte „Progresul" 
din Capitală au refuzat, pentru 

I calitate necorespunzătoare „nu- 
■ mai" 12 244 perechi de pantofi. 
I Spunem „numai", pentru că în

1968 au fost refuzate 36 156 pe
rechi de pantofi. Creșterea cali
tății produselor este vizibilă, dar 
nu și liniștitoare cum vor să 
creadă, după cum vom vedea în 
cele ce urmează, o parte din cei

R obligați prin natura funcției lor 
I să facă tot ce este posibil pentru 

realizarea unor produse de cea 
mai bună calitate. Faptul că pe 
luna ianuarie au fost deja refu
zate 419 perechi de pantofi ara
tă că neglijența, insuficienta 
preocupare a maiștrilor,a lucră
torilor dintr-o serie de ' ateliere, 
în rîndul cărora se numără des
tui tineri, n-au fost încă înlătu
rate. Că lucrurile stau așa și nu 
altfel ne-o demonstrează cu pri
sosință situația de fapt găsită la 
atelierul nr. 5, care nu întîm- 
plător a avut în luna ianuarie 
peste o sută de perechi de pan
tofi respinse. Și tot nu întîmplă- 
tor la 16 februarie, cînd am efec
tuat aceste investigații, controlo
rul de calitate — Alexandru Cor
nea a trebuit să respingă 50 la 
sută din perechile de pantofi 
care i-au trecut prin mină cu 
pretenția că ar merita să pri
mească discretul medalion stam
pilă cu inițialele onorifice: 
C.T.C.

Dacă nu asta, cel puțin o altă 
cifră ar fi trebuit să dea de gîn
dit ; atelierul 5 și-a îndeplinit

I planul pe luna ianuarie în pro
porție de numai 76 la sută. în
deplinirea planului pe luna fe
bruarie rămîne încă sub semnul 
întrebării I

Totuși atelierul 5 a scăpat, cel 
puțin pentru un timp, atît din 
atenția conducerii întreprinderii

I

I

Foto : O. PLEC AN

ducția de lapte la fie
care vacă- furajată a 
depășit cu 150 1 pe cea 
planificată, iar canti
tatea de carne livrată 
a fost cu 31 la sută 
mai mare.

— Dorinței tinerilor 
de creștere a compe
tenței profesionale — 
ne declară tovarășul 
Laurian Bordeianu, 
șeful secției economi
ce — Comitetul jude
țean al U.T.C. l-a 
răspuns prin organi
zarea „Olimpiadei me
canizatorilor". a con
cursului „Cine știe 
circulație, eîștigă", 
precum și a schimbu
lui de experiență de 
la Mircea Vodă, care 
sînt numai cîteva for
me de stimulare a 
preocupărilor tinerilor 
pentru studiu, pentru 
asimilarea
cunoștințe 
nale. 

de noi 
profesio-

GHICA SASU

cît și a comitetului coordonator 
al U.T.C. Dar să ne explicăm. 
Atelierul 5 a trecut de curînd 
de la produse din PVC Ia pantofi 
din piele. în aceste condiții, cînd 
se simțea o mai mare nevoie de

EXPERIENȚA
POZITIVA

SĂ CIRCULE!
controlor de calitate dupăun ______  ...

faza de pregătire a fabricației — 
el a fost scos, dar curios, numai 
de la schimbul B. Schimbul A 
al aceluiași atelier dispune în 
continuare de un astfel de con
trolor fără să producă pantofi 
mai pretențioși ca cei pe care 
îi fabrică acum schimbul B. Fap
tul surprinde cu atît mai mult 
cu cit pentru schimbul A nu 
s-a modificat în acest an nici
odată modelul, iar pentru schim
bul B s-a modificat de patru ori 
modelul și de două ori sorti
mentul. în acest fel toate defec
țiunile acumulate pe parcurs la 
multiplele operații trec neobser
vate pînă la controlorul de cali
tate de la produse finite. O prac
tică ce diminuează, și nu puțin, 
calitatea produselor. Tovarășul 
Ștefan Varjabețian, șeful birou-

REZULTATELE
ÎNDEPLINIRII

ANGAJAMENTELOR
(Urmare din pag. I)

patriotică s-au efectuat lucrări 
a căror valoare este apreciată 
la peste 3,1 miliarde lei.

1N DOMENIUL CERCETĂRII 
ȘTIINȚIFICE, prin rezolvarea 
unor probleme legate în prin
cipal de producția materială, 
care au fost prevăzute în anga
jamentele institutelor de cerce
tări. se obțin anual produse 
care înlocuiesc un import echi
valent cu circa 600 milioane lei, 
se valorifică noi resurse natu
rale și materii prime în valoare 
de 215 milioane Iei, se realizează 
un plus de producție evaluat la 
peste 500 milioane lei, economii 
suplimentare la prețul de cost 
de aproape 300 milioane lei.

O expresie a creșterii eficien
ței economice în majoritatea în
treprinderilor din diferite ra
muri o constituie realizarea în 
1969 a unor beneficii peste plan 
care totalizează, pe ansamblul 
economiei naționale, L7 miliarde 
lei. .

Examinînd pe baza unui mare 
număr de indicatori rezultatele 
obținute în îndeplinirea planu
lui și a angajamentelor asuma
te. ținînd seama, totodată, de 
complexitatea și posibilitățile e- 
conomiei județelor, COMITE
TUL EXECUTIV AL COMITE
TULUI CENTRAL AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN, 
CONSILIUL DE STAT ȘI 
CONSILIUL DE MINIȘTRI 
ALE REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA, DECLARA FRUN
TAȘE ÎN ÎNTRECEREA DES
FĂȘURATĂ ÎN ANUL 1969, UR
MĂTOARELE JUDEȚE ȘI IN
STITUTE DE CERCETĂRI :

1. — In întrecerea pentru de
pășirea planului în industrie. 

lui C.T.C. a scăpat se pare din 
vedere astfel de amănunte...

Dar adevăratele surprize încep 
să apară abia după ce vrem să 
stăm de vorbă cu secretara 
U.T.C.

tine-La acest atelier, în care 
rii reprezintă 70 la sută din 
numărul muncitorilor, maistrul 
Mihai Țurcanu nu o cunoaște 
încă pe secretara U.T.C., iar ute- 
cistele Viorica Bobacea și Maria 
Vărășteanu o știu numai din ve
dere. Secretara U.T.C., Constan
ța Pastor pe care am găsit-o, 
totuși, pînă la urmă la banda 4, 
ne spune cu o memorabilă can
doare că este singură în comi
tet, iar alegerile pentru comple
tarea comitetului U.T.C. sînt 
planificate abia în octombrie așa 
că nu poate să se descurce sin
gură. Despre acțiuni menite să 
sprijine efortul de îmbunătățire 
a calității produselor, nu poate 
fi vorba, pentru că organizația 
U.T.C. de la atelierul 5 este în 
afara problemelor cheie ale pro
ducției. Nu putem scuza cu ni
mic această lipsă totală de inte- 

investiții-construcții și circula
ția mărfurilor /

Locul I — județul IAȘI ; Lo
cul II — județul PRAHOVA ; 
Locul III — județul BRAȘOV ; 
Locul IV — județul TIMIȘ ; 
Locul V — județul CLUJ ; Lo
cul VI — municipiul BUCU
REȘTI.

2. — In întrecerea pentru în
deplinirea și depășirea planului 

-în agricultură :
Locul I — județul BRAILA ; 

Locul II — județul'TIMIȘ ; Lo
cul III — județul BIHOR ; Lo
cul IV — județul BUZĂU J 
Locul V — județul PRAHOVA ; 
Locul VI — județul COVASNA.

3. — In întrecerea dintre Con
siliile populare județene :

Locul I județul MUREȘ ; Lo
cul II — județul TIMIȘ ; Lo
cul III — județul CONSTANȚA; 
Locul IV — județul MARAMU
REȘ ; Locul V 
BOVIȚA ; Locul VI
ILFOV.

județul DIM-
— județul

dintre uni- 
științifică >

4. — In întrecerea 
tățile de cercetare

Locul I — Institutul de cerce
tări chimice din București ; Lo
cul II — Institutul de cercetări 
foraj-extracție din Cîmpina ; 
Locul III — Institutul de cerce
tări pentru chimizarea petrolu
lui din Ploiești ; Locul IV — In
stitutul de cercetări chimico- 
farmaceutice din București ; 
Locul V — Institutul de cerce
tări tehnologice și procese teh
nologice specifice industriei 
constructoare de mașini din 
București ; Locul VI — Institu
tul de cercetări și proiectări 
pentru mașini-unelte și agre
gate din București. 

Ires din partea secretarei U.T.C., 
cu atît mai mult cu cît în a- 
ceeași fabrică la atelierul 1 da- ■ 
torită unei ingenioase inițiative a I 
organizației U.T.C., s-a reușit ca | 
în mai puțin de o săptămînă 
pantofii respinși de controlul de I 
calitate interfazic să scadă de la I 
300 sub 10. Atelierul 1 se afla" 
într-o situație similară cu cea de 
la atelierul 5. După schimbarea! 
unui model, controlorul de caii- ■

I
tate interfazic a respins nu mai 
puțin de 300 de perechi de pan
tofi, din totalul de 400 cite s-au 
realizat în acea zi. Organizația 
U.T.C. a intervenit prompt cu o 1 
inspirată propunere care avea să” 
determine în mare măsură redre- a 
sarea situației. Gheorghe Coman, I 
secretarul grupei U.T.C. de la ■ 
schimbul B, atelierul 1 a cerut g 
sprijinul maiștrilor, al organiza-I 
ției de partid pentru mobilizarea" 
tinerilor în pauza de masă la o» 
scurtă ședință operativă la care g 
controlorii de calitate au prezen-" 
tat ca „material didactic" panto- _ 
fii respinși pînă la acea oră. S-a I 
discutat la concret, pe operații, ■ 
explicîndu-se celor în cauză în ce - 
constă greșeala și cum se poate! 
evita. Rezultatul ? în mai puțin! 
de o săptămînă numărul pere- _ 
chilor de pantofi respinse de I 
controlorul de calitate interfazic! 
a scăzut de la cîteva sute sub _ 
zece. Cum e posibil ca la uul 
atelier să existe o veritabilă at-i 
mosferă de lucru, iar la celălalt 
aflat în aceeași clădire, doar cui 
două etaje mai sus să se men-1 
țină șubredă preocuparea pentru 
destinele producției ? Este de I 
datoria comitetului coordonatori 
al U.T.C. să intervină de ur
gență pentru consolidarea orga-0 
nizației U.T.C. de la atelierul 5| 
și pentru remedierea sistemului 
de circulație a experienței. înain-1 
tate. §

Ing. I. MORARU I

\

deOrganizațiilor județene 
partid, consiliilor populare jude
țene și institutelor de cercetări 
științifice fruntașe în întrecere 
ii se acordă următoarele dis
tincții :

Pentru locul I : Ordinul Mun
cii clasa I ; Pentru locul II: Or
dinul Muncii clasa II-a : Pentru 
locul III : Ordinul Muncii clasa 
IH-a ; Pentru locurile IV, V și 
VI : Diplomă de onoare.

Pe lingă aceste distincții, ju
dețele și institutele de cercetări 
fruntașe 'primesc, sub formă de 
premii, fonduri bănești, care vor 
fi utilizate pentru îmbunătăți
rea bazei materiale a activități
lor social-culturale — cămine și 
creșe de copii, cantine, case de 
cultură, Cămine culturale, baze 
sportive. dotarea laboratoare
lor, bibliotecilor și altor unități 
similare precum și pentru or
ganizarea de excursii cu par
ticiparea ^muncitorilor, țărani
lor cooperatori, specialiștilor, 
cercetătorilor. activiștilor de 
partid, de stat și ai organizații
lor obștești care au adus o con
tribuție deosebită la depășirea 
sarcinilor de plan și îa realiza
rea angajamentelor.

Rezultatele pozitive obținute 
în întrecerea din anul , trecut, 
angajamentele asumate în 1970 
constituie pentru oamenii mun
cii din industrie, construcții, a- 
gricultură, transporturi și cele
lalte ramuri ale economiei, pen
tru cercetători și oamenii de 
știință, pentru activiștii de 
partid și de stat, un puternic 
imbold de a munci cu și mai 
multă sîrguință, de a-și consacra 
toate forțele realizării și depăși
rii sarcinilor de plan pe anul în 
curs — ultimul an al planului 
cincinal.

CUM II
ARUNCĂM

TIMPULUI
MÂNUȘA?

(Urmare din pag. I)

două deceniipe 
de

bucuros" a-

atunci aproape 
existență.

„Emoționat și 
cestea sînt atributele cu care tî- 
nărul inginer își caracterizează 
starea de spirit în care a luat 
contact cu primul loc de mun
că. Atribute aparent banale, dar 
care își au tîlcul lor.

— Tn anii studenție? am co
lindat mai multe întreprinderi 
de acest fel din țară, dar vă 
rog să mă credeți, Coteștiul m-a 
impresionat în mod deosebit. Ti
nerețea I.A.S.-ului era cea. mai 
serioasă garanție a posibilități
lor de afirmare care se ofereau 
unui specialist.

Fără să vreau mi-am amintit 
de o discuțiP pe care am. avut-o 
acum doi ani cu un inginer de 
la I.C.H.V. Odobești. nerăbdă
tor să se isprăvească formalită
țile unui transfer care îl cata
pulta în București. Pleca în
tr-un moment dificil pentru în
treprindere. de altfel acesta era 
și rostul convorbirii noastre, 
dar își justifica liotăfîrea prin 
largile posibilități pe care le o- 
ferea Capitala. Ti obiectasem ne
dumerită omului acela trecut de 
35 de ani că după cite știu pe 
bulevardele Capitalei nu crește 
vița de vie, că nu între cei pa
tru pereți ai unui birou oare
care zac ascunse posibilitățile 
de afirmare, dar s-a mulțumit 
să ridice din umeri șl dus a fost.

Era firesc să mă arăt cir
cumspectă.

— N-am înțeles niciodată a- 
firmarea în sensul vedetismului, 
ci ca o justificare a posibilită
ților și a încrederii. De aceea 
poate m-a speriat că numai 
după cîteva luni de activitate, 
în‘primăvara anului 1969 am 
fost desemnat să conduc o fer
mă, mărturisește inginerul.

Ferma ar. 5. una dintre cele 
12 ferme de producție ale 
I.A.S. Cotești, nu depășise în 
medie în ultimii trei ani canti
tatea de 5 400 kg struguri la hec
tar. Dar Florin Florișteanu se 
angajase să obțină cu 2100 kg 
în plus la fiecare hectar.

— Nu era deloc ușor. Terenul 
accidentat, presărat cu văgăuni 
și gropi reducea considerabil 
posibilitățile de mecanizare. Iar 
din cauza ploilor își făcuse apa
riția cel mai teribil dușman al 
■viței — mana.

Oamenii acestor locuri duc o 
bătălie înverșunată cu flagelul 
care năpădește adesea, la înce
putul primăverii, culturile. A- 
devărata pricepere a podgorea- 
nului' se vădește aici, în iuțeala 
cu care reușește să vină de hac 
primejdiei. Și tînărul șef de 
fermă a fost la înălțime.

Rezultatele au întrecut aștep
tările. In loc de 7 100 kg cît își 
propusese inițial, ferma a reali
zat 8 650 kg.

Primul „cîștig" la ferma 5 
l-a făcut „milionar" pe proaspă
tul inginer. Intr-adevăr, bene
ficiul datorat depășirii se cifra 
la 1.686.000 lei.

— Cum ați reușit, totuși ? De
calajul între producția ultimilor 
ani și recolta lui ’69 este destul 
de serios...

— Totul depinde de perioada 
optimă — ne-a explicat răbdă
tor. M-am gîndit. m-am răsucit 
și am găsit o soluție : am dat 
drumul coardelor să respire în 
aerul primăvăratec și am evi
tat astfel pierderile de „ochi", 
care s-ar fi înregistrat prin clo- 
cire.

Primul an de meserie, prima 
veghe în așteptarea mugurilor 
și a florilor purtătoare de rod. 
Prima victorie serioasă smulsă 
timpului.

Totul este perioada optimă...
,ÎMI VOI EXECUTA ARTA 

CU CONȘTIINȚĂ 
SI DEMNITATE"

rr'

„îmi iau angajamentul so
lemn să-mi consacru viața în 
slujba umanității. îmi voi exe
cuta arta cu conștiință și dem
nitate..." Așa sună — sever și 
impresionant totodată — străve
chiul jurămint hipocratic. TI 
rostesc, cu înfiorată emoție, ge-

spune că locuința împru- 
ceva din personalitatea 

pe care îl găzduiește. Ca- 
medicului ne oferea din 
punct de vedere suficiente

nerație după generație toți sei 
care părăsesc amfiteatrele fa
cultăților ele medicină. L-a rostit 
în urmă cu un deceniu și Tudo» 
Mihăileanu, medicul din Tîrn- 
boiești.

Satul, care aparține actual
mente de Vraneea, este unul 
dintre cele mai îndepărtate ale 
județului. De la șoseaua națio
nală un drum de țară bate cî
țiva kilometri buni pînă la con
siliul comunei. Dispensarul & 
și mai departe și mărturisesc 
că în timp ce mă felicitam pen
tru norocul unei „ocazii" care 
m-a transportat pînă în sat, m-a 
încercat vag un sentiment de 
compătimire pentru medicul 
care dispune de posibilități de 
transport atît de reduse. Foar
te curînd am făcut de altfel cu
noștință cu unicul vehicol al 
dispensarului : o șaretă. O apa
riție pitorească pentru' niște 
ochi obișnuiți cu un peisaj ,ur
ban, mișunînd de Dacii, Fiaturi, 
Trabanturi și Renaulturi, dar, 
ca să fim drepți, nu foarte co
modă pentru cineva nevoit să o 
folosească zilnic, iarna și vara, 
Pp drumurile destul de prost în
treținute. ale comunei.

Aflasem că medicii „nu fac 
prea mulți purici" în Tîmbo- 
iești — cum se zice prin părțile 
acelea, — și efam curioasă în- 
tr-adevăr să-l cunosc pe bucu- 
reșteanul care numără cîțiva ani 
de muncă în sat.

Am așteptat să se termine 
forfota într-o odăiță alăturată 
sălii de consultații. Acolo a lo
cuit doctorul de la sosirea în 
Timboiești.

Se 
mută 
cqlui 
mera 
acest

. repere : într-un colț o etajeră 
tixită de cărți și reviste, cîteva 
becușoare colorate care se a- 
prind în spatele unei perdele și 
dau tifonului destul de afumat o 
alură de tapiserie luminoasă, 
purcelușa din plastic transfor
mată în veioză etc.

Toate acestea au influențat 
cursul pe care mă pregătisem 
să-l dau discuției noastre.

— Așa ți-ai visat să arate lo
cuința dumitale ?

— Poate nu chiar așa. de fapt 
sigur că nu așa. Dar aici nu sînt 
deocamdată alte posibilități...

— Și dacă ți s-ar oferi pri
lejul sâ pleci în altă parte unde 
condițiile de trai să fie mai ge
neroase... ?

— Vezi. întrebarea vine ptea 
tîrziu. Mi s-a oferit de cîteva 
ori ocazia să plec si n-am fă
cut-o. Nu era momentul. Mi-am 
ales deliberat o ucenicie mai di
ficilă. Pe vremea cînd am ter
minat eu facultatea existau des
tule portițe prin care să te stre
cori la vreun spital din Capitală.

— Și atunci, pentru ce n-ai ră
mas ?

— E mai greu de răspuns. Ar 
trebui să-ți povestesc că de cînd 
aveam abia cîțiva ani. știam că 
o să mă fac medic. Poate ar tre
bui să pomenesc „romantismul 
meseriei" despre care aveam o 
imagine complet deformată, ușor 
idilică... După primele luni de 
muncă îți mărturisesc că meseria 
nu mi s-a părut deloc roman
tică. Atunci aș fi putut să eva
dez, dar, după cum vezi, n-am 
făcut-o. După cîțiva ani i-am 
regăsit romantismul.

Romantismul — adăugăm noi 
— așa cum arată el de fapt : 
aspru, însoțit adesea de priva
țiuni, cu timp de odihnă între
rupt la jumătate printr-o bătaie 
în ușă, cu clipe nesfîrșite în care 
ții în mîinile tale un firișor de 
viață și te lupți să nu-ți alune
ce printre degete. Romantismul 
care înseamnă de fapt înțelege
re și dragoste pentru oameni.

★

Două destine, două victorii în 
confruntarea cu timpul. Oamenii 
care și-au înțeles „vîrsta de 
aur", ca o etapă a împlinirilor, 
și nu și-au îngăduit s-o iroseas
că zadarnic. Doi dintre cei'mulți 
pentru care mănușa aruncată 
timpului este însăși "reușita în 
viață și muncă.
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Un dialog cu accente specifice:CULTURA ȘT TINERETUL
(Urmare din pag. I)

CASA DE CULTURĂ 
A STUDENȚILOR 

Atmosfera 
unei zile 
de lucru

Reținind din afișul eșalonat 
pe două săptămîni, activitățile 
de miercuri seara (un film do
cumentar —■ „Vizita delegației 
de partid și de stat în Iran" 
— prezentat de publicistul 
G. R. Chirovici, o seară la 
Clubul Actualităților, pe teme 
ale situației internaționale și 
momentele de poezie și mu
zică la Sfudent-Club — toate 
fixate pentru ora 20,30) am 
pătruns în intimitatea labora
torului de muncă din acest 
locaș al tineretului. Prima în
trebare adresată directorului 
Petre Meglei a primit un răs
puns precis: programul exact 
al zilei și invitația de a-l ur
mări. Ședința ae lucru a ca
binetului metodic și a regizo
ratului tehnic, un moment 
important pentru organizarea 
imediată și în perspectivă a 
diferitelor compartimente de 
activitate, a stabilit jaloane 
solide pentru dezvoltarea com
plexă a celor trei mari sectoa
re ce alcătuiesc profilul Casei 
de cultură: educativ, artistic 
și recreativ. Intîlnirea colecti
vului de concepere a conținu
tului și formelor de activități 
cu regizorii tehnici, traducă- 
tori în practică ai proiectelor 
ne-a permis să fim spectatori 
ai unui „film de anticipație".

Ni s-a părut că asistăm 
la un punct nodal în exis
tența Casei de cultură a 
studenților : momentul instau
rării unui stil general de mun
că, pentru a răspunde inspi
rat și prompt preocupărilor 
studențești, atît de diverse : 
așa cum, cu cîteva minute, 
înainte de începerea ședinței, 
am fost martorii unui adevă
rat „act de naștere" : din ini
țiativa a doi studenți de la 
conservator (Pîrvu Boerescu 
și Cornel Levențiuc), s-au 
pus bazele unei formații or- 

• chestrale de cameră. Unui în
ceput de bun augur îi dorim 

' împliniri ‘pe gama adevăra-
' telor valori.

Un reporter nu poate face. 
, decît o sumară și rapidă

trecere în revistă: în Pod, 
' Traian Mîțu, student la filo

zofie, (regizor și autor) repetă 
„Naște-te, omule !“, la sala 20 
se pregătește un „Colaj" de 
poezie, mișcare, muzică, sub 
bagheta lui Macsim Mihai, 
student la Politehnică, repe
tiția corului de cameră ne în
văluie în acorduri grave, din 
altă sală răzbat melodiile 

‘ sprintare ale orchestrei popu
lare, alături, plasticienii s-au 

■ întilnit după emoțiile sesiunii 
. șt bucuriile vacanței, pentru 
; prima oară. Toate formațiile 

studențești continuă și în a- 
I ceasta seară pregătirea febrilă 
’ pentru faza de preselecție a
• Festivalului Național al Artei
• Studențești.

LILIANA MOLDOVAN

Clubul tineretului din Oradea 
și-a structurat activitatea în 
mai multe direcții: artistică, 
culturală și de club propriu- 
zisă. Cu aproximativ un an 
în urmă, ziarul nostru se ocupa 
despre feiul în care această in
stituție își înțelegea rolul său. 
Se reproșa atunci că pe agenda 
săptămînală se înscriau excesiv 
acțiunile distractive, că echili
brul între divertisment și actul 
de cultură autentic, era. în con
secință, precar. Prefacerile in 
bine pe care le-am putut con
stata nu fac decît să ne bucure 
și să ne intereseze sub aspectul 
modalității concrete de provoca
re a lor.

Revitalizarea activității clubu
lui s-a pus în primul rînd ca o 
problemă de conținut. Trebuiau 
atrase în sfera de organizare a- 
cele acțiuni a căror absență crea
se senzația de pauperitate. Astfel, 
„Micul dicționar de cultură", con
ceput cu un ciclu de prelegeri des
pre tradițiile culturale ale Biho
rului, a reușit să suscite interesul 
tinerilor. Ce am vrea să mențio
năm aici este faptul că o 
casă de cultură, un club nu 
pot să ambiționeze la o tra
tare exhaustivă a fenomenu
lui cultural. Ar fi o sarcină 
prea dificilă pentru niște umeri

POSIBILITATEA
REVIRIMENTULUI

La clubul tineretului din Oradea

------------------------- --------------------------------------------------------------

Echipa de dansuri a casei de 

cultură din Deva în timpul u- 

nei repetiții

Foto: C. CIOBOATĂ

oricărei legi de echilibru a 
trupului în spațiu, statuia de
gajă naturalețe și chiar o 
oarecare jovialitate romanti
că.

Fluture superb de bronz, 
zeu indic dar nehieratic, „A- 
lergătorii" lui Boucher repre
zintă un Șiva cinetic. Mignon 
ca proporții, dacă același pro
totip ar fi fost ridicat la o 
scară mai mare monumentul 
ar fi emanat, sînt sigură, mă
reție.

O Niagară a alergătorilor a 
fost redusă la un menuet.

Dar și așa sentimentul de 
tinerețe și exuberanță se 
desprinde cristalin din aceas
tă compoziție spațiată care 
refuză, cu încăpățînarea ori
cărei opere inspirate, nu nu
mai să imbătrînească, ci chiar 
să se maturizeze.

Dacă bunăoară coloșii lui 
Paciurea, deși de concepție 
mai nouă, cu trecerea vremii 
adaugă la greutatea pietrei și 
pe aceea a privirilor nenu
mărate care i-au împodobit 
cu admirația lor „veșnic tî- 
năr și ferice", grupul alergă
torilor lui Boucher ne întîm- 
pină familiar, călduros, zvelt 
și suav, perpetuu adolescent. 
Acestui grup i s-ar potrivi 
de minune versul lui Riike ; 
„Noi sîntem trepidanții".

(Urmare din pag. I)

Inițiativa noastră recentă a por
nit de la un studiu atent al 
cauzelor care împiedică accesul 
tinerilor spectatori 
spectatori) în 
Am consultat, 
ample discuții, personalități de 
prestigiu din conducerea Insti
tutului de artă teatrală și cine
matografica, a Conservatorului și 
a școlilor de muzică. Am organi
zat, cu concursul Comitetului 
municipal pentru cultură și artă, 
două largi dezbateri, cea dintîi 
cu directorii adjuncți și secreta
rii literari ai teatrelor din Capi
tală, iar cea de a doua cu un 
grup masiv de actori și regizori 
de frunte, cu preocupări directe 
în munca de culturalizare a tine
retului. Aria problematicii abor
date, deosebit de vastă și de 
consistentă, s-a referit la locul 
teatrului în viața tineretului, la 
specificul și structura repertoriu
lui teatral dedicat tineretului, la 
rolul școlii în educația elevilor 
prin teatru etc.

Au fost formulate numeroase 
observații critice, cele mai multe 
privind însuși repertoriul tea
tral. Așa cum s-a mai observat, 
funcționează în momentul de 
față o concepție perimată asu
pra specificului teatrului pentru 
tineret. După opinia noastră, a- 
cest specific trebuie să vizeze în 
primul rînd întemeierea unei so
lide culturi clasice a tinerilor 
spectatori. Fără o asemenea bază,

(sau virtuali 
sălile teatrelor, 
în cadrul unor

așa de fragili. Atunci, rolul insti
tuției culturale de masă ar fi a- 
cela de a incita, prin acțiunile 
prin care le organizează la cul
tură, adică de a trezi interesul 
pentru zona neprospectată încă 
de tînăr, într-un cuvînt de a 
crea necesitatea de cultură. Pen
tru că, în definitiv, cultura este 
o chestiune de efort individual 
și totul trebuie dirijat spre pro
vocarea acestui efort. De aceea, 
rezervarea la un singur domeniu
— cel istoric, așa cum face „Mi
cul dicționar de cultură" — cu 
evidente intenții exhaustive, ar 
trebui poate regîndită.

Trebuie să remarcăm apoi mo
dul inteligent în care con
ducerea clubului, comitetul mu
nicipal U. T. C. au reușit să 
atragă atenția tinerilor asu
pra activităților organizate. Este 
vorba de inițierea, în cola
borare cu casa de cultură, a unui 
club de discuții literare. Gîndit 

.ca o formă de propagare a valo
rilor literaturii naționale și uni
versale în rîndul tinerilor, clubul 
discuțiilor literare nu s-a transfor
mat, așa cum se întîmplă de obi
cei cu asemenea inițiative, în- 
tr-o activitate de grup restrîns. 
La aceasta a contribuit -din plin 
și modul fericit în care s-a făcut 
popularizarea și atragerea tineri
lor : s-au întocmit un fel de pros
pecte în care se anunțau temele 
și personalitățile invitate Ia fiecare 
dezbatere. Apoi, aceste prospecte
— de fapt simple foi bătute la 
mașină — au fost trimise prin 
poștă tinerilor despre care se 
știa că sînt interesați de litera
tură. Altele au fost plasate, cî
teva săptămîni la rînd, între pa
ginile publicațiilor literare de la 
principalele centre de difuzare a 
presei, în ideea că cititorii sînt, 
firește, interesați de un club de 
discuții literare. Rezultatul a fost 
că, după cum ni se spunea, sala 
în care s-a ținut prima „ședință" 
a devenit neîncăpătoare. „A fost 
surprinzător pentru noi — ne 
spunea tov. Aurel Simuț, secre
tar al comitetului municipal al 
U.T.C. — să vedem cum vin 
aproape 200 de tineri într-o sea
ră la club și la altceva decît la 
dans. E drept că apoi au venit 
mai puțini, dar acest lucru nu ne 
îngrijorează prea mult. înseam
nă că are loc un proces de 
sedimentare, inevitabil de altfel, 
în care se stabilizează gusturile 
și se cîștigă adepți statornici.

Am insistat asupra acestui lu
cru, pentru că ni se pare a fi 
un „amănunt" important. Adică 
am văzut de foarte multe ori ac
țiuni realmente interesante care 
au eșuat din lipsă de populari-

nu se poate ajunge nici la înțe
legerea nuanțată a fenomenelor 
moderne din teatțu. Or, realita
tea este că, excepție făcînd Tea
trul Național, instituțiile teatrale 
bucureștene neglijează, de multe 
stagiuni, repertoriul clasic. Lip
sește, mai cu seamă, drama ro
mantică, aptă să cultive senti
mentele pure, altruismul, entu
ziasmul, generozitatea.

Observații întemeiate s-au fă
cut și cu privire la aportul minim 
al școlii și al cadrelor didactice, 
precum și al familiei, în educația

Zare inteligentă. De aceea se re
curge uneori la „mobilizare" — 
procedeu riscînd să compromită 
în ochii tinerilor acțiunea în sine. 
Sau, cu cele mai bune intenții 
desigur, Ia „capcana" serilor de 
dans întrerupte la mijloc cu leo- 
turarea grăbită a unei con
ferințe.

Formațiile artistice ale clubu
lui își fac simțită prezența atît 
„acasă" prin programe pe scena 
cochetei săli de spectacole, cît și 
în județ, prin desele turnee pe 
care le întreprind. (Numai în ul-

rimele două luni, peste 30 de 
spectacole). închegarea în colec
tive artistice mai mari oferă șan
sa unui repertoriu mai variat : 
ansamblul folcloric pregătește 
spectacolul de amploare „Șeză
toarea bihoreană", iar ansamblul 
de estradă aduce ultimele retu
șuri noului său spectacol denu
mit „Pe note și glume".

Activitatea de club propriu- 
zisă suferă de pe urma unei — 
ni se precizează — pasagere 
restrîngeri de spațiu. Există mese 
de șah, remy, ping-pong, mag-

netofoane, picupuri, dar nu se A 
pot desfășura aSțiuni diverse. De
sigur, acest inconvenient va fi în
lăturat prin apropiata reamena- 
jare a clubului.

Desigur, revirimentul definitiv 
nu este posibil dintr-o dată și 
oricum. Totuși, seriozitatea pe 
care am întîlnit-o aici ne face 
să credem că există șansele unor 
veritabile activități culturale.

SABIN BORCAN 
NICOLAE BALTAG 
MIRCEA TACCIU

Asediul
(Urmare din pag. I)

vechiului Iași, fără ca prin a- 
ceasta construcțiile contempo
rane să fie mai puțin necesare, 
în treacăt fie spus, se poate ve
dea în fața unui impozant edi
ficiu arhitectonic contemporan 
trista imagine a unei caricaturi 
edilitare, rămasă prin nu știu ce 
minune („conservare"?!), pe care 
oameni cu umor o numesc „Co- 
loseum" ! în sprijinul justificării 
acestui apel nu vom aduce gre
oaie argumente statistice, ci u- 
nul în spiritul observației acide 
a multor oameni de gust ai la
șului. Ieșenii „sg. laudă azi, 
nu fără * teniei; cu faimoasa 
„Boltă ‘ rece" reconstruită (asu
pra valorii integrale a acestei 
construcții s-a.- mai putea discu
ta). Iți vine însă greu să vezi 
că o vulgară „frescă" bahică 
poate figura ca o emblemă a 
bunului gust, afișată totuși, pe 
peretele care te intîmpină, cu 
mult curaj. Explicația e sim
plă, pentru că nu un criteriu in
flexibil și ..impersonal" a ales 
fresca cu pricina, ci un capriciu 
oarecare. Sînt apoi, case „istori
ce" in Iași, cărora mai toți poe
ții. pictorii și criticii de aici le 
regretă destinul dar fără a-l pu
tea ajuta cu ceva. De ce ? Dacă 
nu în asemenea chestiuni de in
teres public, totuși, creatorii tre
buie să se facă auziți, atunci spi
ritul lor activ este trimis, cu 
voie ori fără, exclusiv în fața 
hîrtiei și a mesei de lucru. Ceea 
ce iarășț conține riscul amorțirii 
unui spirit civic altfel sensibil 
și salutar.

Acest spirit, care multora din
tre creatorii lașului de azi le 
face cinste, îmbracă forme dintre 
cele mai.diverse, tinzînd să nu 
lipsească de la nîc^i una din for
mele de viață actuală a bătrînu- 
lui oraș. In preocupările unora 
dintre ei intră probleme foarte 
importante ale vieții și muncii 
tineretului. Un grup de cercetă
tori sub îndrumarea criticului 
Radu Negru studiază, de exem
plu, implicațiile stadiului actual 
al integrării sociale a tineretului 
agrar. între alte probleme, una 
de importanță deosebită este 
poziția tinerilor învățători și 
profesori în mediul rural. Nu fa-

ției teatrale a tineretului. (Nu e 
lipsit de interes să amintim că 
debutul unor asemenea cercetări 
a fost deja făcut, și că prima e- 
diție a simpozionului „Tineretul 
și teatrul" de la Piatra Neamț, 
care a avut Ioc anul trecut, a 
pus bazele abordării științifice a 
problemei). Alte propuneri vizea
ză Ministerul
care este solicitat să completeze 
programa școlară ‘
de ore destinate introducerii ele
vilor în estetica teatrului și mai 
ales, să ceară cadrelor didactice

Învățămîntului,

cu un minim

„psihologiei
cern aici un bilanț al probleme
lor generale ale lașului ci în
cercăm numai să numim cîteva 
dintre acelea în raza cărora ti
nerii creatori investesc energii 
și sentimente nu dintre cele ane
mice. Ar trebui să fi asistat la 
peregrinările multora dintre po
eții de aici în comune și orașe, 
la cluburi și case de cultură în 
care întîlnirile cu tineretul nu 
s-au efectuat ca de la o scenă 
la sală, pentru ca să înțelegi că 
de acest contact ei au nevoie. 
Nu din alte rațiuni decît acelea 
izvorind din necesitatea înte
meierii unor relații mai actuale 
între teatru și tineret s-au năs
cut la Iași cele două „Studiouri 
experimentale", ca și unele op
țiuni semnificative in politica 
repertorială.

O mișcare teatrală care să na 
vorbească totuși diferențiat u- 
nui public diferențiat este 
Ia urma urmei de neconceput. 
Din acest punct de vedere se 
cuvine salutată urcarea pe scena 
mare a teatrului a piesei unui 
tînăr scriitor, Mircea Radu Ia- 
coban (Tango la Nisa) lucrare 
dramatică nu fără cusur însă . 
plasînd într-un mediu puțin „ur
cat" pe scenă (viața absolvenți
lor la țară) o serie de probleme 
de cea mai acută actualitate și' 
care firește, nu aparțin doar u- 
nei categorii de oameni. Este 
poate cea mai elocventă dovadă 
că tinerii scriitori ai lașului nu 
s-au născut cu ..provincia" în 
suflet, n-au (chiar dacă uneori 
se prefac că o au) mentalitatea 
calmului patriarhal. ei făcînd 
eforturi demne de stimă de a 
scăpa de o prejudecată ce nu le 
aparține. Dar pentru a scăpa de 
o prejudecată -„istorică" nu-i su
ficient să o negi pe propriul ei 
teren de „realizare" — în cul
tură, în literatură — ci să o 
înfrunți și cu argumente la care 
ea nu se așteaptă. Așa se explică 
— cel puțin așa credem — fap
tul că tinerii scriitori. în gene
ral creatori, ai lașului au o 
cată prezență socială în 
orașului, a tineretului cu 
sebire.

Efervescența intelectuală 
șului are un aer general de ne- 
diferențiere acuzată, ea exprimă 
un efort comun (scriitori, pic-

mar- 
viața 
deo-

a Ia-

lor, în definitivarea repertoriului 
fiecărei stagiuni; de asemenea, 
s-a considerat oportună prezența 
în consiliul artistic al Teatrului 
„Ion Creangă" a unui reprezen
tant al Comitetului Central sau 
municipal al U.T.C., precum și 
organizarea săptămînală a unei 
„Zile a tineretului" la fiecare 
teatru din țară. S-au formulat și 
o sumă de sugestii de ordin ad
ministrativ, dintre care se cuvi
ne- reținută ideea înființării u- 
nor agenții de bilete în cartiere
le îndepărtate de centru, even-

TINERI ȘI TEATRU
teatrală; la preocuparea insufi
cientă și uneori formală a cadre
lor și organizațiile U.T.C. ; la 
lipsa de exigență a repertoriului 
cinematografic care, nu rareori, 
viciază gusturile publicului tînăr, 
îndepărtîndu-1 de arta autentică.

S-au formulat și numeroase 
propuneri, care se impun a fi 
studiate și soluționate cu atenție. 
Unele se referă la necesitatea u- 
nor studii și anchete sociologice 
întreprinse de specialiști ai Cen
trului de cercetări pentru proble
mele tineretului, care să eviden* 
țieze în mod științific fenomene
le și problemele specifice educa-

spirit de inițiativă și perseveren
ță în apropierea elevilor de tea
tru. (De altfel, o proximă discu
ție se va purta în prezența și 
cu participarea reprezentanților 
ministerului). în vederea abor
dării uniri repertoriu mai apro
piat de preocupările spirituale 
ale tinerilor, a fost emisă ideea 
instituirii, pe lingă comisia de 
resort a C.C. al U.T.C., a unui 
colectiv de lectură a pieselor 
pentru tineret, care să supună a- 
nual Direcției Teatrelor din 
C.S.C.A. o listă de propuneri de 
care teatrele să țină seama, con
form preferințelor și programului

tual chiar în cluburile tineretului, 
care, după cum se știe, sînt 
frecventate săptămînal de 4— 
5 000 de tineri. în sfîrșit, artis
tul emerit Ion Lucian a sugerat 
colegilor săi să devină ei înșiși 
propagatori activi ai teatrului in 
mulurile tineretului.

Multe din propunerile făcute 
au vizat într-un mod mai direct 
aria de competență a Comite
tului municipal București al 
U.T.C. Ele au fost deja concre
tizate într-un plan detaliat, ale 
cărui previziuni au și început să 
devină realități. Activiștii și cola
boratorii noștri au depistat, în

a
•••

tori, critici, oameni de știință, 
tineri și vîrstnici) de reconsoli
dare a bazelor culturale pe care 
multă vreme mulți le-au’socotit 
„provincializate" prin mutarea 
însăși a culturii de la Iași la 
București. Lucru ridicol, dar 
prejudecată a cărei inerție s-a 
dovedit un adversar redutabil. 
Explicîndu-ne și în acest mod 
ceea ce am numit poziția activă 
a intelectualului se va înțelege 
că dacă, pe de o parte, ea răspun
de unei opțiuni programatice de 
natură generală, nu mai puțin a 
fost și este un răspuns1 necesar, 
constrîngător, dat-opiniei, de cir
culație nu numai ieșeană, al că
rei ax îl constituie numita pre
judecată. Despre realizările du
rabile și excepționale către care 
o încordare intelectuală și cul
turală de acest tip în mod logic 
poate duce, va mai fi. probabil, 
timp de'discutat. Altceva ne 
pare acum de o semnificație 
deosebită. Interesul tinerilor 
creatori pentru tot ce .înseamnă 
preocupări și năzuințe ale tine
rilor, este „recepționat" cum se 
cuvine de comitetul județean A U r£1 yX v» 11 rw a rscLo 'irrxi-Vxo
de un proiect 
articol program, 
membru etc., 
reînființarea 
mea". Ea, 
din articolul 
mări să se constituie ca un for 
de creație și dezbatere culturală 
neîntemeiat pe alte criterii decît 
puterea individualităților de 
a crea și argumenta valori au
tentice, nu va judeca și nu va 
decjde în numele majorității ci 
în temeiul puterii de convingere 
pe >care, într-un moment sau al
tul, o singură personalitate s-ar 
dovedi că o deține., nu va anula 
ori reformula uniform diversita
tea punctelor de vedere ci va 
impune, prin chiar această mani
eră, respectul activ. Nu este 
cazul să dăm pronosticuri, nu 
știm cum va decurge viața 
însăși a acestei „societăți". Fap
tul că ideea unei asemenea în
treprinderi dificile este întîlnită 
la comitetul județean U. T. C. 
vorbește convingător* despre pro
porțiile colaborării organizației 
tineretului cu intelectualii, oa
menii de cultură din această 
parte a țării.

Anume, 
în 

cu 
care 

societății 
cum se 

program,

este vorba 
regulă, cu 

carte de 
prevede 

„Juni- 
înțelege 

va ur-

CRONICA LITERARĂ
Ana Blandiana a scris la în

ceput o poezie de comuni- 
v care autobiografică așa 

cum au procedat și mulți alții 
(Nichita Stănescu, Cezar Baltag, 

A Ilie Constantin, Adrian Păunes- 
w cu, ș.a.m.d.). Reluate acum, aces

te volume nu reprezintă decît o 
• vîrstă lirică al cărei mare de

fect este chiar în izvoare : auto- 
.biografice. Poezia care-și divul- 

• gă atît de direct vîrstă și izvoa
rele n-are mari șanse de supra
viețuire. Singura ei șansă ră- 
mîne în prospețimea acestei 

A divulgări, care la unii s-a pier
dut cu totul (pentru că nu mai 
părea așa; Iar la alții subzistă 

A într-o tonalitate pe care noi azi 
” sîntem dispuși — cînd și dacă 

sîntem ! — să o percepem cam 
• în chipul în care G. Călinescu 

a „recitit" pe naivul Alecsandri 
croindu-i o față pe care poetul 

_ n-a ăvut-o și, fără critic, nu i-ar 
9 f°5t văzută vreodată. Pentru 

ca acești poeți care au debutat 
între I960—1964 să fie ceea ce 

A sînt astăzi a trebuit ca ei să se 
w uite, să-și nege, nu chiar dia

lectic, propria operă. Nu e 
— vorba de o negare creatoare ci 
A de una absolută (e curios că în

tr-o colecție, Albatros, în care 
mulți dintre acești poeți remar- 

A cabili puteau să vadă o ocazie 
de a dovedi o conștiință artis
tică reală el au crezut necesar 
să introducă multe versuri nu 
doar nereprezentative însă de-a 
dreptul nule !), De fapt, scriind 
acele volume poeții scriau ce nu 
este poezia dar o făceau cu acea 
candoare care e a poeților ade- 
vărați. Debutul lor reprezintă 
un exercițiu de virtuozitate a 
candorii. Poezia începea printr-o 
negare (divulgare) a izvoarelor, 
dovedite false ori indiferente, 
poeții își încercau virtuțile na
turale, facultatea dominantă, 
oarecum în sine, trădînd ori 
evitînd lirismul lucrurilor. Ges
tul, la vremea aceea, era firește 

• foarte însemnat, el fiind desti
nat să anunțe subiectivități 
creatoare. A fost nșcesar ca mai 

• înainte de a scrie poezia poeții
să arate cum și cît simt. In 
mod normal a urmat o „poezie" 
a simțurilor umflate, cu multe 
cavalcade jubilative, cu naturi 
eruptive și ploi diluviene ca să 
se dovedească tocmai „recepti- 
vitatea" acelorași simțuri expuse 
la vedere. E uimitor cîte ploi 
udă paginile acelor prime vo
lume. într-un recent „antijur- 
nal“ Ana Blandiana scrie că 
poți cunoaște omul după felul în 
care primește ploaia. „Vechile" 
ploi aveau acest defect capital i 
erau lipsite de personalitate. 
Dar chiar primul volum al Anei 
Blandiana nu era altceva decît 
o mare jubilație în fața ploii, a 
vieții percepute și judecate prin 
vîrstă simțurilor. Corolarul mo
ral al acestei poezii sortită sa
crificiului era o puritate imacu
lată, copilăroasă. în fond lipsită 

" de gravitate și de răspundere.

Capitală, cîteva organizații care 
doresc (subliniez cuvîntul „do
resc"; e vorba, exclusiv, de libe
ra lor dorință), să se constituie, 
în ansamblul lor, în grupuri de 
„Prieteni ai teatrului", dar nu la 
modul general, ci ai unui anume 
teatru. Opera Română și Teatrul 
Național, Filarmonica și Opereta, 
teatrele dramatice ale Capitalei, 
studiourile conservatoarelor de 
teatru și de muzică și-au găsit, 
pe această cale, amiciții care fă
găduiesc să devină statornice. 
Fiecare dintre aceste instituții 
și-a stabilit, în colaborare cu noi. 
un program concret de acțiuni 
destinate tinerilor, atît la sediu, 
cît și la cluburile tineretului sau 
la locul de muncă al „prieteni
lor teatrului": spectacole prece
date de explicații sau urmate de 
discuții (firește, cele mai bune 
spectacole, în cele mai bune dis
tribuții), întîlniri cu vedetele tea
trului, vizite în „culisele" specta
colelor, concursuri etc. Cîteva 
exemple : patru mii de elevi din 
Liceul nr. 42 și din școlile gene
rale nr. 5, 19 și 186 s-au consti
tuit în asociații de prieteni ai 
Teatrului „Ion Creangă", organi
zațiile U.T.C. de la „Autobuzul", 
de la F.M.U.A.B. și de la Liceul 
nr. 10 și-au exprimat dorința de 
a se apropia de Teatrul „C. I. 
Nottara", tinerii de la Uzina 
„Timpuri Noi", Liceul „Matei 
Basarab" și Grupul școlar „N. 
Krețulescu" au devenit amicii 
Teatrului de Comedie, și ața

mai departe. Intre Liceul de Arte 
Plastice și Studioul „Casandra" 
al I.A.T.C. a și avut loc cea din
ții acțiune comună : o manifesta
re plastică și teatrală dedicată 
lui Lucian Blaga. Pe de altă 
parte, la nivelul Comitetului mu
nicipal U.T.C. un grup de ac
tori, în frunte cu artistul emerit 
Septimiu Sever, lucrează în pre
zent pentru a pune bazele unui 
„teatru romantic", destinat tine
retului.

Esențialul, în toate acestea, 
este ca inițiativa noastră să nu 
dobîndească nici un moment ca
racterul unei campanii, subordo
nată calendarului, ci să devină 
o fuziune de durată între teatre 
și organizațiile U.T.C. Dorim ca 
entuziasmul începutului 
transforme fără întîrziere 
pasiune perseverentă; la 
său, Comitetul municipal 
cultură și artă este mai 
ca oricînd să-și respecte

să 
într-o 
rîtfdul 
pentru 
dispus 

, „ obliga
țiile. Un grup de cercetători, pe 
care-1 vom alcătui în curînd și 
care va cuprinde oameni de tea
tru, psihologi, pedagogi, ba chiar 
și contabili, va studia în detaliu 
consecințele acestui experiment, 
atît pe planul educației tinerilor, 
cît și pe acela al îezultatelor ac
tivității teatrelor. Vom putea ști 
în fiecare moment, așa dar, ce 
măsuri se cuvin luate pentru ca 
„tonusul vital" al acțiunii să păs
treze la nivelul, pe care îndrăz
nesc să-1 apreciez drept specta
culos, ai dewAAftisi.

se

Ana Blandiana

A TREIA
TAINĂ

urmat etapa maculării (Căl-A ____  ____
cîiul vulnerabil) în care poezia 
primește morala vieții, lirismul 
izvorind nu dintr-o vîrstă anu
me ci dintr-o atitudine care 
înainte lipsea (jubilația nu este 
o atitudine ci o stare, elemen
tară). Acestea, cu modificările 
de rigoare, sînt etape parcurse 
și de ceilalți poeți, chiar de cei 
care resimt jubilația primă ca 
pe o vină scump plătită (Ion 
Alexandru). Cauza pentru care 
demersurile proprii fiecăreia din 
aceste etape merită a fi consi
derate cu stimă trebuie căutată 
în caracerul lor total. Un volum 
aproape că nu reia nimic din 
ccl anterior. De unde si impre
sia de resureacție a lirismului, 
de „revoluție" a poeziei. „A 
treia taină" este pentru poezia 
Anei Blandiana ce reprezintă 
„Vămile pustiei" pentru Ion 
Alexandru. Poeta îsi uită chipul 
anterior tinzînd să anuleze orice 
idee de vîrstă a lirismului. Mai 
înainte vîrstă poetului dădea 
lumii același chip : chipul său. 
Nicăieri el nu se putea ascunde 
și se recunoștea cu bucurie (ju- 
bilație) în tot ce există, expresie 
nu a unei reale comuniuni cit a 
hipertrofiei eului sub imperiul 
unei unice stări. De fapt poetul 
nu se vedea decît pe sine, era 
un Narcis capabil de grave con
fuzii si lipsit de conștiința mo
rală a sarcinii de a oferi uni
versului propriul său chip. El 
era incapabil de discriminare. 
Ajuns la atitudine, poetul este 
un înger căzut, copleșit de con
știința răspunderii pentru „toată 
— această nebunească — ase
mănare". Liber de lume, el 
jubila la spectacolul propriei 
recunoașteri in toate ipostazele 
universului. Libertatea nu era 
însă una reală ci a vîrstei. Con
știent de „legături", căzut în 
lume, recunoașterea nu mai e 
jubilativă ci asumativă. .„Totul 
este eu însămi" dar „mă hăi
tuiește universul cu mii de fețe 
ale mele. / Și nu pot să mă apăr 
decît lovind în mine". Lirismul 
nu mai poate fi o simplă stare 
a vîrstei ci o atitudine față de 
existență. Hotarele ploii căutate

în copilările, în vîrstă imacula» 
tei candori, devin acum hotarela 
răului și binelui : „Dar întot
deauna ploaia-nceta înainte / 
De a-i descoperi hotarele / Și 
reîncepea înainte / De-a ști pînă 
unde-i seninul. 1 Degeaba-am 
crescut. / Din toate puterile / 
Alerg și acum să găsesc locul 
unde / Să mă așez pe păniinc 
să contemplu / Linia care des
parte răul de bine / Dar intot-j 
deauna răul încetează-nainte /' 
De a-i descoperi hotarul / Și , 
reîncepe-nainte / De-a ști pînă 
unde e binele. / Eu caut înce
putul răului / Pe acest pămînt / 
înnorat și-nsorit / Rînd pe rînd". 
Viziunea schematică și simpli
ficatoare a purității jubilative e 
înlocuită de contemplarea dis
criminatorie a lumii.

Poetul nu mai are stări ci re-
• velații. El nu se bucură și nu 
se întristează ci ia cunoștință de 
bucurie ori de tristețe. Lirismul 
nu se trage din simțuri, din 
„puterea1* de a simți lumea sau 
de a o transfigura ci este ema
nația impersonalizării („Aburiți, 
nu mai știm / Cine sîntem și 
cum", „Umblu prin mine / Ca 
printr-un oraș străin / In care 
nu cunosc pe nimeni"). El este 
un exponent fără memorie dar 
nu prin accident biologic ci 
printr-un exercițiu expiator. 
Este vorba de o uitare metodică 
a ființei subiective, de îndepăr
tarea de vîrstele anterioare. 
Obosit de experiența morală 
(„Mă uit în trecut și nu înțeleg/ 
Urmele pașilor mei..."), conștient 
că îngerii cad „nu din păcat ci 
din oboseală" poetul aspiră la 
starea de calm legănător din 
„Pieta" („Durere limpede, moar
tea m-a-ntors / în brațele tale 
supus, aproape copil..."). Poezia 
a uitat lumea din care a ieșit 
ca un abur la fel cum poetul 
devine o făptură ce nu se mai 
recunoaște . „Făptura care poar
tă numele meu / Se mișcă prin
tre noi, / o zăresc totdeauna / 
De foarte departe — / O siluetă 
abia ! Sau un gest uimitor. / O 
aud rîzind / Și-mi aud cuvin
tele / Rostite de ca / Devenite 
străine / Eu, fără apărare, / De
parte / Cu o mie de ani". Aceas
tă aspirație spre impersonal a 
unui mim care și-a uitat ori tră
dat identitatea semnifică trece
rea poeziei printr-o altă expe
riență. a cuvîntului în alt sis
tem de inițiere. Este sigur însă 
că, oricîtă oroare de „literatură" 
ar exprima poezia de acum, 
poeta n-are altă soluție decît tot 
literatura, această veșnică înăl
țare și coborîre a vieții prin 
cuvînt. Crucificat, cuvîntul se 
înalță izbăvit pentru a reface 
la nesfîrșit ciclul : „Se iau cu
vintele proaspete și se vorbesc / 
Pînă cînd rămîn lustruite, egale/ 
Și nimeni nu-și mai amintește/ 
Ce formă aveau și ce sens...". 
Mi-e teamă însă că valoarea im- 

' personală spre care . năzuiește 
poezia din „A treia taină" expri- 
mînd o comuniune ideală a fiin
ței . cu universul cosmic, a poe
tului cu „lumea" poeziei, este 
prea des trădată de subiectivi
tatea unui creator care, în zbo
rul spre absolut, duce cu sine 
oglinzi retrovizoare. Poeta nu le 
tratează totdeauna ca pe niște 
repere — control al zborului — 
ci și pentru a-și compune, cu 
grație feminină, un chip. Nu nu
mai o dată această grație cade 
în cochetărie și în dezinv'oltnră 
vinovată. Dar dacă îngerii 
căzut din oboseală vom 
conveni 
asemeni 
tinși de

/
/

au 
putea 
poeții, 

nea-
mai ușor că și 
lor, pot rămîne 
păcat, obosind.

C. STĂNESCU

SIMPOZION LENIN
Miercuri după-amiază, la Casa de cultură a sectorului 

3 din Capitală a avut Ioc un simpozion prilejuit de centenarul 
nașterii lui V. I. Lenin.

Relevînd concepția leninistă asupra artei și literaturii, 
scriitoarea Vera Hudici a prezentat asistenței multiplele 
aspecte ale vieții și activității lui Vladimir Ilici Lenin, oglin
dite în literatura contemporană.

In continuare, formația de canto clasic a Casei de cultură 
a susținut un concert de arii din opere rusești și sovietice.

(Agerpres)
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AZI, IN FRANȚA

START IN CM. DE HANDBAL
A

CAMPIONATUL MONDIAL
DE HOCHEI — GRUPA B

A

In vreme ce
îneepînd de azi se dă startul 

în cele 42 de întîlniri menite 
să stabilească, pentru încă 3 
ani, ierarhia elitei mondiale a 
handbalului masculin, întrece
re care angajează 16 echipe 
naționale.

La această oră loturile parti
cipante se află în orașele care 
găzduiesc primele partide, ju
cătorii lor luînd deja contact 
cu sălile și efectuînd antrena
mente de acomodare. Echipa 
noastră, așa cum se știe, va 
debuta astă seară în compania 
echipei țării gazdă (repriza a 
doua a meciului se va transmi
te la posturile noastre de radio 
încenînd de la orele 22.15 ora 
Bucureștiului), inâugurînd cu 
acest prilej noua Sala a Hand
balului de la Porte d’Ivry, 
un palat destinat sportului cu 
o capacitate de 7 ooo de locuri. 
Homânii sosiți marți la prînz 
în capitala Franței au făcut

Prin telefon de Io trimisul nostru special VASILE CABULEA

încă de ieri cunoștință cu tar
tanul sălii, miraculosul mate
rial care a revoluționat atle
tismul. prezență ce constituie 
o premieră în jocurile cu ba
lonul. Tricolorii au fost entu
ziasmați de calitățile lui afir- 
rnînd că are aderență excep
țională, le permite o anume 
stabilitate și siguranță, făVori- 
zind în același timp execuții 
și mișcări rapide care contri
buie la realizarea unui snec- 
tacol frumos, cu acțiuni dina
mice.

Revenind la atmosfera care 
domnește in forumul intim a) 
delegației noastre trebuie să 
arătăm că ea se caracterizează 
prin seriozitate, cumpătare, un 
calm tonic și un optimism

robust. Există însă la ora ac
tuală unele probleme de rezol
vat în echipă care sînt de fapt 
apanajul doctorului Mănescu. 
Trei titulari. Gruia cu o entor
să la piciorul sting. Samungi 
cu o leziune la genunchi și 
Guneș cu o luxație la umăr, 
contractate în timpul pregăti
rilor noastre nu sînt încă res
tabiliți, ei urmînd să 
plenitudinea forțelor, 
ram, in cîteva zile.

Cititorii noștri vor, 
să afle care este raportul de 
forțe, ce perspective are echi
pa noastră la acest C.M. Greu 
de făcut în acest moment a- 
precieri ferme. însă trebuie 
prevăzut că actualul turneu 
din Franța nu mal este carac-

intre în 
să spe-

desigur,

tetizat de prezența unor mari 
favoriti si siguri ca altădată. 
Handablul s-a dezvoltat enorm 
și la titlu rîvnesc cu pretenții 
și șanse reale, sensibil egale, 
cel puțin 8 țări : Ceho
slovacia, R. D. Germană, R. F. 
a Germaniei. Danemarca, Sue
dia și, bineînțeles, România. 
Dar se anunță outsideri pe
riculoși polonezii, norvegienii 
și chiar ungurii.

Băieții noștri sînt animați de 
dorința și ambiția arzătoare de 
a ocupa un loc cit mai bun în 
piramida valorilor mondiale. 
Vom fi bucuroși să putem 
consemna în corespondențele 
ce le transmitem pentru citito
rii noștri că această dorință 
prinde viață pe terenul de joc, 
în rezultatele meciurilor șl 
mal ales în... Clasamentul fi-

REZULTATE TEHNICE

• R.F. a Germaniei—Japo
nia : 2-1 (1-0, 0-0, 1-1).

• S.U.A. — Bulgaria : 19-1 
(6-1, 7-0, 6-0).

PROGRAMUL DE ASTĂZI

Incepînd de la ora 17 :

e Elveția—Norvegia.

Ziua a doua
confirma

ECHIPi
La încheierea turneului de 

baraj de la Timișoara, din va
ra lui '68, pentru „admiterea" 
în Divizia A. un orădean, fu
rat de entuziasmul — foarte 
firesc de altfel — creat de îm
prejurare, supradimensiona 
într-atît forța și valoarea e- 
chipei nou promovate, incit 
mă asigura că în campionatul 
care avea să urmeze ea va cu
ceri... titlul. Pe atunci nu am 
dat importanță acestui lucru 
(in fond — mi-am zis — de ce 
nu s-ar întîmplă și așa ?), 
dar cu timpul, în desele mele 
popasuri duminicale la Ora
dea, m-ăm convins că omul 
nu glumise, ci exprimase, de 
fapt, un punct de vedere pro
priu multor suporteri ai Cri
șului. Și dacă, totuși. în acel 
prim campionat de după pro- ■ 
movarea echipei (ediția trecu
tă) miile de orădeni nu au a- 
lungat-o de lingă inima lor, 
mulțumiți în ultimă instanță 
și cu locul 10 cînd Progresul 
București și Vagoanul retro
gradau, în prima parte ă 
campionatului actual i-am vă
zut pe mulți dintre ei afișînd 
indispoziție, fulgerînd din o- 
chi echipa, atunci cînd aces
teia nu-i „ieșea" jocul, lip
sind-o de cele mai multe ori 
și de suportul atît de necesar 
mai ales unor tineri, suport de 
care alte echipe beneficiază 
din plin pe teren propriu — 
încurajările în momentele gre
le.

Am amintit de acest stadiu 
al relației suporter orădean — 
echipă pentru că în situația 
Crișului. pretențiile uneia 
dintre părți sînt evident 
exagerate, ceea ce a deter
minat în cele din urmă 
afectarea bunelor sentimen
te reciproce existente o- 
dinioară. Fără a inteționa ni
ci pe departe o imixtiune în 
convingerile suporterului o- 
rădean, pe care-1 stimez din 
toată inima pentru competența 
sa fotbalistică, voi încerca to
tuși să „observ" fenomenul 
Crișul și să-1 comentez de pe 
poziția omului a cărui inimă 
bate pentru această echipă.

Așadar, dacă aș fi suporte
rul echipei orădene, aș ști în 
primul rînd că indiferent de 
REZULTATELE ei, am dato
ria de a-i rămîne credincios 
și a-i dovedi fidelitatea, dra
gostea mea, nu numai atunci 
cînd treburile îi merg bine ci, 
mai cu seamă, în momentele 
sale de cumpănă : după aceea, 
m-aș strădui să nu uit nici o

Oradea
(dacă i-aș fi 

suporter)
clipă că simplul fapt de ă avea 
o echipă în primul eșalon ai 
fotbalului nostru are darul de 
a mă satisface ; în al treilea 
rînd, aș avea în vedere tine
rețea echipei mele — vîrstă- 
experiență — și m-aș înarma 
cu răbdare, mai cu seamă în 
cazul de față cînd fondul teh
nic al formației este, fără exa
gerare. la nivelul echipelor 
foarte bune ale campionatului. 
Alcătuită din jucători dotați 
nativ cu calități fotbalistice in
contestabile, formației Crișul 
îi este caracteristic acel joc 
curgător și plăcut la vedere, 
construit din pase continui și 
execuții tehnice admirabile, 
cu efecte estetice dintre cele 
mai reușite, dar, e adevărat, 
și cu implicații mai puțin fa-

■ vorabile pentru poziția din 
clasament. Este acesta un rău, 
privit fiind chiar și cu ochiul 
suporterului ? Mi-aș îngădui 
să răspund printr-o negație. 

Crișul continuă astăzi tra
diția școlii orădene de fotbal, 
cu elementele ei care au fă
cut-o vestită : precizie și va
rietate în pase, joc de combi
nație și rafinamente tehnice. 
Crișul se aliniază astfel, 
spre lauda sa, la tendința ge
nerală de reconsiderare a fot- 
balului-spectacol, agreat din- 
totdeauna de către omul din 
tribună. Și trebuie să recu
noaștem că o face cu plăcere, 
cu candoare și cu vădita în- 
cîntare pe care tinerețea o 
încearcă în fața creației pro
prii. Este acesta suficient pen
tru ca o echipă de fotbal să se 
considere la 
pretențiilor ? 
cui Crișului, 
nente le-am 
tate rînduri (și le-am citat mai 
sus), are nevoie de cîteva a- 
dăugiri pe care fotbalul epocii

nivelul maxim al 
Evident, nu. Jo- 
ale cărui compo- 
admirat în repe-

noastre le impune cu necesi
tate : forță de șoc în atac cu
plată de rezistența la șoc 
apărare, viteză de joc in re
gim continuu, idee tactică fă
ră echivoc, capacitate fizică 
deosebită. Poate capta Crișul 
asemenea elemente cu care a- 
poi să-șl armeze structura sa 
actuală ? Evident, da. Echipa, 
de altfel, se află pe un înce
put de drum în acest sens. Ma
turizarea ei —■ prin aceasta 
înțelegînd fenomenul formării 
unui potențial complet (tehnic- 
tactic-fizlc), se găsește în pli
nă afirmare. Un fenomen de
loc simplu, deloc lipsit de 
riscuri, de semieșecuri, atîta 
timp cit în cadrul lui, sau pa
ralel cu el, echipa primește în 
continuare, la tinerețea ei, altă 
tinerețe (Sătmăreanu II, Casai, 
Ceaușii), dar care, urmărit cu 
perseverență și încredere va 
dărui roadele așteptate. Sigur 
că în privința promovărilor, 
dacă aș Ți suporterul Crișului, 
aș zice că e necesară acum o 
stabilizare a lotului. Jucătorii 
de care dispune echipa oră- 
deariă sint foarte tineri, fără 
prea multă experiență. Or, de 
mare utilitate le este acum o 
perioadă mâi lungă de jocuri 
grele, susținute pe cit e posibil 
numai în actuala componență. 
Iată de ce, pentru tînărul an
trenor Ladislau' Vlad, elemen
tul primordial în acest stadiu 
trebuie să-l constituie realiza
rea și păstrarea constanței în 
alcătuirea formației, indife
rent de rezultatele dobîndite la 
început, altfel întreaga strădu
ință de a-i atașa elementele 
absente din arsenalul ei actual 
va rămîne numai o simplă in
tenție. Dacă aș fi suporterul 
Crișului. aș mai sugera antre
norilor ei să investească mai 
mult efort în realizarea ideii 
de eficacitate ; aș pretinde, dar 
fără accente dramatice, mai 
mult sprijin din partea condu
cerii clubului și mai cu seamă 
a orașului însuși, beneficiarul 
cel mai direct al prezenței e- 
chipei în Divizia A ; aș pre
tinde cu exigență disciplină 
permanentă din partea jucăto
rilor. în rest, cum am mai 
spus, aș fi mereu, în orice îm
prejurare, la bine și la rău, a- 
lături de echipă, păstrînd-o 
necontenit lingă inimă.

Dar cum nu-mi pot permite 
să-i fiu suporter, îmi îngădui 
să-i trimit un gînd de bine și 
de succes, acum, în preajma 
noului sezon competițional. 
Un gînd de bine și de succes 
foarte tinerilor fotbaliști oră- 
deni, pornit dintr-o inimă ca
re, de-a lungul unui campio
nat și jumătate, s-a mai mî- 
niat uneori pe ei. mustrîndu-i, 
dar care întotdeauna i-a păs
trat aproape de ea, ca pe niște 
prieteni.

NICOLAE SOARE

în

• România—Iugoslavia.

Moment dificil la poarta formației noastre în meciul de debut...
Foto: VASILE RANGA

—I
• „Fotbaliștii români au 

făcut o bună impresie în re
centul lor turneu întreprins 
în Brazilia" — transmite co
respondentul agenției France 
Presse. „Calitatea dominantă, 
evidențiată de specialiștii 
brazilieni, a fost excelența 
Pregătire fizică, forța de joc" 
Dintre jucători sînt remar
cați în mod special apărăto
rul Sătmăreanu, înaintașii 
Dumitrache, Neagu și 
cescu.
• In primul tur al 

cursului de tenis de la 
con (Georgia), românul 
Tiriac va juca împotriva lui 
Ingo Buding (R.F.G.), iar 
brazilianul Thomas Koch 
cu indianul Premjit Lall. 
Capi de serie sînt americanii 
Arthur Ashe. Clark Graeb- 
ner și românul Ilie Năstase
• Selecționatele de fotbal 

ale Perului și Bulgariei s-au 
întîlnit diii nou la Lima. In 
fața a 40 000 de spectatori, 
fotbaliștii peruvieni au ju
cat excelent, de data aceas
ta, obținînd victoria cu sco
rul de 5—3 (0—1).

Lu-

con-
Ma-
Ion

Suita de invitații adresată în exclusivitate tineretului studios 
are un scop riguros delimitat. Acțiunea se circumscrie unui de
ziderat major privind specificul turismului de tineret : diver
sificarea și diferențierea activităților în funcție de vîrsta, preo
cupările, pasiunea, gradul de pregătire al tinerilor. Elevii con
stituie, din acest punct de vedere, o categorie distinctă, ea 
însăși, la rîndul ei, diferențiată interior de preocupările, anii 
de studii, domeniul de învățămînt ale celor ce-o alcătuiesc. De 
aceea, lansarea, pentru prim oară la acest mod, a excursiilor 
școlărești a fost precedată de o temeinică consultare cu elevi 
și foruri cu răspunderi în învățămînt, de sondaje de opinii, 
astfel îneît invitațiile adresate acum vîrstei școlare se vor sinte
tiza unei cooperări a tuturor factorilor ce contribuie la procesul 
de instrucție și educație. Fiecare excursie constituie, în conse
cință, o veritabilă prelungire a diferitelor etape școlare, ade
vărate lecții „pe viu" privind istoria patriei, geografia, geolo
gia, științele naturii, viata socială și politică. Totodată, o parte 
din excursiile inițiate au ca scop ajutarea elevilor din ultimele 
clase de liceu pentru alegerea viitoarelor profesiuni. Dar să 
dăm curs acestor interesante invitații :

In exclusivitate
PENTRUELEVI!

URME Șl CETĂTI 
DACO-ROMANE 

DIN OLTENIA SI BANAT

ItinCrariu : Tr. Severin — Or
șova — Domașnea — Caransebeș 
— Sarmizegetusa romană — Ha
țeg — Hunedoara — Deva — 
Simeria — Orăștie — Sarmizege
tusa dacă.

Durata : 5 zile ; Punct inițial — 
și terminus : Tr. Severin și Oră
știe ; Deplasarea : cu autobuzul ; 
Cazarea și masa : la bazele turis
tice ale B.T.T. ; Preț : 186 lei.

Obiective de vizitat : Turnul 
lui Sever ; Podul Roman ; cele 
două Sarmizegetuse ; castelul Hu- 
niazilor ; cetatea Devei ; biseri
ca întîrită de la Densuș ; cetă
țile de la Costești, Blidaru 
Pietroasa.

Ș’

VESTIGII ALE CIVILIZAȚIEI 
ANTICE ÎN DOBROGEA

Itinerariu : Tulcea — Babadag
— Enisala — Heraclea — Baia
— Histria — Constanța — Valul

lui Traian — Adamclisi — Man
galia — Constanța.

Durata: 5 zile ; Punct inițial 
— și terminus: Tulcea șl Con
stanța ; Deplasarea: cu autobu
zul ; Cazarea și masa : la bazele 
turistice ale B.T.T. ; Preț: 210 
lei: Obiective de vizitat: cetățile 
Heraclea, Histria și Mangalia ; 
Mozaicul, Acvariu] și Muzeul de 
arheologie din Constanța ; Mu
zeul Deltei din Tulcea; monu
mentul de la Adamclisi.

Programul este completat 
baie și plajă marine.

Petru Groza ; Deplasarea : Cluj 
■— Gîrda de Sus — cu autobu
zul ; Preț: 244 lei.

cu

TRASEUL II — Peșterile din 
Curpații Meridionali.

Itinerariu : Reșița — peșterile 
Comarnic, Topolnița, Cloșani, 
Cioaca cu Brebenei, Gura Plaiu
lui, Muierii — Rm. Vîlcea.

Durata: 5 zile ; Punct inițial 
— și terminus: Reșița și Rm. 
Vîlcea ; Deplasarea : cu autobu
zul ; Cazarea și masa : la bazele 
turistice ale B.T.T. ; Preț: 230 
lei.

lipsesc vizite în întreprinderi, in
stituții de învățămînt superior, 
institute de cercetări, unități 
gricole. Astfel:

BUCUREȘTI

Obiective de vizitat :

a-

ADÎNCURI PLINE 
DE FRUMUSEȚE

dinTRASEUL I — Peșterile 
Carpații Occidentali.

Itinerariu : Cluj — Turda — 
Cheile Turzii — peșterile Scări
șoara și Pojarul Poliței — cetă
țile Ponorului — Valea Galbenei
— peșterile Măgura și Corbasca
— orașul dr. Petru Groza.

Durata : 5 zile ; Punct inițial: 
Cluj; Punct terminus: orașul dr.

e La cerere se pot organiza 
excursii și pe alte trasee, B.T.T. 
întocmind programe speciale pe 
teme de geografie, istorie, litera
tură, etnografie etc., solicitate de 
colectivele de elevi.

★
Pentru elevii din ultimele cla

se de liceu, excursiile vizează 3 
mari centre universitare — Bucu
rești, Cluj și Iași — cu bogată 
viață culturală și științifică. De 
pe ăgenda acestor călătorii nu

O mare întreprindere indus 
trială — 23 August ; Republica : 
Uzina de mașini grele ; Autobu
zul ; Vulcan ; Semănătoarea. Un 
institut de învățămînt superior — 
Universitatea ; Politehnica, insti
tutele de : construcții, agronomic, 
arhitectură, medicină și farmacie ; 
teatru și cinematografie, petrol, 
gaze și geologie, Academia de 
științe Eoconomice. Un institut 
de cercetare științifică — Fizică 
atomică ; de Cercetări Agricole 
„Fundulea" ; Observatorul Astro
nomic. O școală tehnică postli
ceală — energetică ; pentru in
dustria construcțiilor de mașini ; 
pentru industria chimică ; sanita
ră ; de geologie ; de metrologie ; 
de programatori. O unitate agri
colă — Ferma zootehnică „30

baza sportivă
„Progresul

Încă după prima zi a competiției cunoaștem, grație unui pro
gram maraton, toate cele 8 competitoare pentru un loc in grupa 
A. sau, mă rog, pentru un loc în continuare in grupa B. Le-am 
impalțit, după această primă vedere, in echipe tehnice și echipe 
ambițioase — întiniplarea făcind ca toate cele patru meciuri ale 
primei zile să aducă față în față, de fiecare dată, cele două ca
tegorii. A învins de fiecare dată tehnica, mai net sau mai chi
nuit, dar a învins. Ne place sau nu ne place, va trebui să re
cunoaștem că reprezentativa noastră a pierdut supunindu-se toc
mai acestei reguli și chiar spectaculoasa revenire din repriza , a 
treia nu a putut-o aduce la sperata egalitate cu norvegienii din 
binecuvintatul motiv că jocul tehnic nu se învață in două re
prize. Ceea ce putem cere echipei de hochei a României, pentru 
meciurile care ne mai așteaptă, este maxima mobilizare a ela
nului și ambiției de care știm că dispune — o asemenea concen
trare pe gheață fiind in stare să pună in valoare toate abilitățile 
tehnice ale unora din membrii ei. Debutul ne-a întristat intr-a
devăr, dar sîntem încă departe de descurajare : practic, abia 
azi, in fața iugoslavilor, ne-am putea pierde șansele în lypta 
pentru un loc pe podium, eventualitate la care nu ne place nici 
să ne gindim.

Cînd scriam, ieri, că hocheiștii 
japonezi nu trebuie judecați 
după acel 1—11 din meciul cu 
S.U.A. și avertizam asupra con
secințelor pe care le poate avea 
'o asemenea judecată greșită, mă 
gîndeam. în primul rînd, la în- 
tilnirea noastră cu ei, de vineri. 
Dacă mai trebuie o dovadă — și 
probabil că trebuie — ne-a ofe
rit-o, cu nesperată promptitu
dine. meciul de ieri, R.F. a Ger
maniei»—Japonia. în final au
cîștigat hocheiștii vest germani, 
porniți din capul locului favo- 
rițl, cu 2—#1. Dar, fără a-i pune 
la îndoială vizibila superioritate 
în patinaj. în organizarea jocu
lui și în fructificarea ocaziilor 
favorabile, trebuie totuși să spu
nem despre reprezentativa R.F. 
a Germaniei că a fost o învin
gătoare... norocoasă. Intr-o sin
gură repriză, prima. încheiată de 
vest-gCrmani cu minimum avan
taj de un gol, japonezii au ratat 
incredibil nu mai .puțin de patru 
situații rarisime cum încă n-am 
văzut ratări în hochei ! Părea, 

' pur și simplu, că pucul nu vrea 
să intre în poartă, de vină fiind, 
de fapt, uluitoarea inâbilitate a 
niponilor de a finaliza situațiile 
pe cară ei înșiși și le creaseră. 
La fel s-au petrecut lucrurile și 
în următoarele reprize, egalită
țile — 0—0 și. respectiv, 1—1 — 
dezăvantajîndu-i net pe învinșii 
finali. De dragul adevărului, 
trebuie să spunem că japonezi
lor li s-a opus și excelentul 
portăr vest german Kehle, cel 
care a făcut dintr-un defavora
bil raport de șuturi pe poartă

(29—40) un scor final favorabil.
Slab, dacă nu cumva frizînd 

«loialitatea arbitrajul prestat 
de cuplul Wold Per (Norvegia) și 
Ehresperger Heinrich (Elveția): 
„n-a văzut" decît rar nervii 
vest-germanilor, în schimb „n-a 
înțeles" corect jocul bărbătesc 
al japonezilor.

Cel de-ăl doilea meci de a- 
seară nu a avut istorie. S-au în- 
ttlnit de fapt două grupe ale,ho
cheiului mondial : americanii — 
care au refuzat oferta de a com
pleta grupa A, probabil pentru 
că țin să se întoarcă acolo prin- 
tr-un drept cîștigat — și bulga
rii, prezenți la București în loc 
de Galați, grație aceluiași bine
cunoscut concurs de împrejurări 
iscat de canadieni. De astă dată 
ambiția hocheiștilor bulgari nu 
a mai ajuns decît peatru a da 
jocului un aspect cit de cît ono
rabil pentru ei. tabela de marcaj 
„ascultînd" doar de clasa adver
sarilor lor. O clasă într-adevăr 
remarcabilă, la nivelul elitei 
hocheiului mondial, ilustrată, de 
pildă, de un Lilyholm, un 
Brooks, un Cambucci, un Chris
tiansen — oameni pentru care 
elementele esențiale ale acestui 
rapid joc pe patine, cu crosa și 
pucul, par reflexe oarecare, e- 
chivalente. bunădară. mersului 
pe stradă. Dar despre hocheiștii 
americani vom mai avea de 
scris în relatările de la această 
competiție. Deci, 3corul : 
(6—1 ; 7—0 ; 6—0).

COSTIN BUZDUGAN

iși așteaptă
oaspeții, ele
vii așteaptă...
profesorul!
Sîmbătă după amiază un 

grup de copii iși consuma (în 
loc de terenuri) pe străzile și 
străduțele aflate în vecinăta
tea complexului sportiv Pro-, 
greșul, din str. Dr. Staicovici, 
în fel de fel de jocuri, ce se 
doreau cit mai „sportive", e- 
nergia vîrstei și a... sfârșitului 
de săptămînă. Majoritatea a- 
parțineau liceelor și școlilor 
din sectorul 5. Duminică di
mineața și după amiază — a- 
ceeași situație: transpirați 
leoarcă, avind deci toate „șan
sele" să înregistreze, în săptă- 
mîna care urma, absențe de la [ 
școală), expuși accidentelor 
de circulație, lipsiți de 0 în
drumare sportivă de calitate, 
numeroși copii se îndeletni- 

sporturile „da

EXERCIȚIUL FIZIC
(Urmare din pag. I)

tinerilor, la închegarea perso
nalității lor și sub aceste as
pecte. Ținînd seama de faptul 
că majoritatea formelor de 
realizare a pregătirii tineretu
lui pentru apărarea patriei au 
un pronunțat caracter practic- 
aplicativ, rezultă de la sine 
atît importanța cit și rolitl 
major al pregătirii fizice.

— Care sînt, de fapt, for
mele concrete prin care se 
asigură această pregătire ?

— Fără a i se afecta pro
grame speciale — exceptînd 
lecțiile de pregătire fizică cu 
aplicație militară, cum ar fi, 
spre exemplu, trecerea pistei 
cu obstacole — pregătirea fi
zică apare ca element intrin
sec în aproape toate formele 
pregătirii tineretului pentru 
apărarea patriei. Astfel, in
strucția frontului îi obișnuieș
te pe tineri să păstreze o ți
nută corectă, armonioasă, le 
dezvoltă suplețea și precizia

mișcărilor, le asigură o exce
lentă condiție fizică generală. 
Exercițiile de topografie exe
cutate în teren, mult asemă
nătoare cu orientarea turistică 
au avut un deosebit succes în 
rindurile tinerilor, care au 
participat la ele cu entuziasm, 
cu toate că specificul aces
tor activități i-a pus dese
ori în situația de a înfrunta 
condiții atmosferice nepri
elnice. Ar mai fi de enumerat 
elementele sportive cuprinse 
în instrucția focului, care im
primă tinerilor calitățile ce
rute unor buni trăgători : 
precizie, atenție, stăpînire de 
sine ; apoi elementele de auto
apărare care contribuie, la 
rîndul lor, la îmbunătățirea 
forței, rezistenței și agilității, 
asigurînd dezvoltarea armo
nioasă a întregului organism. 
La rîndul lor, deplasările în 
marș, diferitele exerciții în aer 
liber, trecerea pistei cu obsta
cole etc. urmăresc, alături de 
formarea unor deprinderi spe-

Decembrie". Întîlniri cu: redac
tori de la ziarul „Scînteia tinere
tului" și revistele „Viața studen
țească", „Tînărul leninist", „Ști
ință și tehnică".

Programul va fi completat cu : 
tur de oraș, vizite la Muzeul Sa
tului și Muzeul de Istorie a Par
tidului Comunist, a Mișcării Re
voluționare și Democratice din 
România, acțiuni distractive la 
baza studențească „Tei", specta
cole.

Durata : 5, 6, și 7 
rere) ; Preț : 182 lei 
203 lei — 6 zile ; 
7 zile.

zile (la ce- 
— 5 zile ;
230 lei —

nele metalurgice și Moldova. Un 
institut de învățămînt superior — 
Universitatea ; Politehnica ; Con
servatorul ; institutele agronomic 
și de medicină și farmacie. O 
școală tehnică postliceală — e- 
nergetică. sanitară ; pentru co
merț. O unitate agricolă — Ferma 
de stat Copou.

Programul va fi completat cu : 
tur de oraș ; vizite la Palatul 
Culturii, bojdeuca lui Creangă, 
Turnul Golia, biserica Trei Ie
rarhi, parcul Copou, excursie la 
Dealul Repedea și cabana Bîr- 
nova.

Durata : 5 zile. Preț: 140 lei.

CLUJ

Obiective de vizitat :

O mare întreprindere industria
lă — Fabrica de încălțăminte ; 

. Carbochim ; Porțelanul ; Tehno- 
frig. Un institut de învățămînt 
superior — Universitatea ; Poli
tehnica ; Conservatorul ; institu
tele de : medicină și farmacie și 
arte plastice. Un institut de cer
cetare științifică — Institutul de 
calcul al Academiei ; Centrul de 
cercetări horticole. O școală teh
nică postliceală — pentru indus
tria construcțiilor de mașini ; in
dustria ușoară : comerț. O unitate 
agricolă — din împrejurimile 
Clujului.

Programul va fi completat cu : 
tur de oraș ; vizită la parcul spor
tiv „V. Babeș" ; excursie la Cheile 
Turzii și cabana Buru.

Durata : 5 zile. Preț : 149

cu

• Aceste trei excursii se orga
nizează între 15 iulie—10 septem
brie, iar grupurile tor fi formate 
din 30—40 elevi. In programul 
lor sînt prevăzute întîlniri
cadre didactice, oameni de știință 
și cultură din diverse domenii de 
activitate. La bazele turistice ale 
B.T.T. tor funcționa centre spe
ciale de informare, pentru lămu
rirea diferitelor probleme și ștan
duri cu materiale privind admite
rea în învățămîntul superior și 
postliceal.

IAȘI

Obiective de vizitat:

lei.

O mare întreprindere industria
lă — Fabrica de antibiotice ; uzi-

• La cererea colectivelor de 
elevi, B.T.T. întocmește și alte 
programe privind excursiile pe 
tema orientării profesionale. In 
acest sens, se poate apela la toate 
sectoarele de turism din cadrul 
comitetelor județene ale U.T.C., 
capabile să ofere orice amănunte. 
Subliniem însă că astfel de op
țiuni pot fi făcute pînă la data de 
15 aprilie a.c.

I. ANDREIȚA I

cifice. realizarea unei bune 
pregătiri fizice generale.

— Ar fi interesant să arătați 
care sint posibilitățile de per
fecționare a modului de efec
tuare a pregătirii fizice ?

— Pe viitor intenționăm să 
ținem seama într-o măsură 
mult mai mare de condițiile de 
relief specifice fiecărui centru 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei, realizînd, 
astfel, pe lingă o pregătire fi
zică generală și una specială. 
Astfel, în zonele muntoase se 
pot pregăti exerciții care să 
cuprindă elemente de alpinism 
și schi alpin, în preajma mari
lor rîuri sau în apropierea 
mării pot fi introduse in pre
gătire discipline ca natația și 
canotajul. In altă ordine de 
idei, ne gindim să organizăm 
o mai bună verificare a mo
dului în care cunoștințele și 
deprinderile slnt însușite de 
către tineri. De aceea. în co
laborare cu Federația română 
de tir pregătim un regulament 
pentru concursul cu caracter 
aplicativ „Țintaș de elită*. 
Vor continua concursurile a- 
plicative „Pentru patrie" 
în care avem prilejul să veri
ficăm sintetic eficacitatea în
tregii activități de pregătire 
a tineretului pentru apărarea 
patriei. Cartea recent apărută, 
„Arta apărării individuale1 
avea, de fapt, aceeași finalita
te — respectiv introducerea U- 
nor noi elemente și exerciții 
fizice cu posibile aplicații mili
tare. Interesul pe care l-a stîr- 
nit în rîndurile tinerilor este 
dovedit de epuizarea imediată 
a celor 20 000 de exemplare. 
N-ar fi rău ca Editura Milita
ră să reediteze lucrarea în- 
tr-un tiraj corespunzător. In 
sfîrșit, trebuie amintită și o 
altă lucrare, aflată în pregăti
re, și anume „Culegere de 
jocuri distractive aplicativ-mi- 
litare", a cărei menire este de 
a spori atractivitatea exerci- 
țiilor fizice, de a crea un ca
dru plăcut, stimulator diferi
telor forme de pregătire fizică, 
în contextul pregătirii tinere
tului pentru apărarea patriei.

— Ce contribuție ar putea 
aduce federațiile sportive de 
specialitate ta o mai bună 
efectuare a pregătirii fizice ?

— Deocamdată relațiile noas
tre de colaborare se limitea
ză doar la Federația de tir. 
Ar fi de dorit însă să obținem 
un sprijin mai consistent și 
din partea altor federații, cum 
ar fi cele de schi, de alpinism, 
de natație, de caiac-canoe, de 
planorism. de parașutism 
chiar. Este însă un punct pe 
care e de preferat să îl rezer
văm pentru o discuție ulterioa
ră, după ce vom lua primele 
contacte și se vor cristaliza 
modalitățile de colaborare.

numertiase- 
ale complexului 

fi

ce au cu... 
strada".

La cîțiva 
le terenuri
Progresul, aflate sîmhăta 
duminica — pe gratis, — la 
dispoziția școlilor din sector, 
pustii...

Reproducem, spre lămuri
rea acestui paradox, un scurt 
dialog, elocvent credem, cu 
cîțiva elevi aparținînd școlii 
nr. 150, care băteau mingea 
în drum :

— Terenurile de la Pro
gresul vă așteaptă sîmhăta și 
duminica; știți asta ?

— Știm.
— Atunci de ce nu jucați 

acolo ? Aveți la dispoziție si 
vestiare, echipament spor
tiv ?...

— Am vrea să mergem, 
dar...

— Dar ? I
— Nu ne primește la poar

tă, decît în grup organizat și 
sub conducerea unui tovarăș 
profesor: și tovarășul profesor 
de sport a spus să amînăm 
de data asta fiindcă s-ar pu
tea... să plouă. (?!).

„Intr-adevăr — ne-a relatat 
tov. Ion Sfetcu, președintele 
clubului Progresul — în urma 
unei ședințe comune, condu- , 
cerea clubului, împreună Cu 
reprezentanți ai comisiilor 
sportive, inspectoratului șco
lar și catedrelor de educație 
fizică din școlile sectorului 6 
au stabilit ca «îmbăta și du
minica bazele clubului să se 
afle la dispoziția elevilor, cu 
condiția ca aceștia să se pre
zinte în grupuri organizate 
și, mai ales, sub conducerea 
cadrelor didactice. Constat cu 
regret și nedumerire că pînă 
acum conducerile școlilor nu 
se prea decid să-și trimită în 
mod organizat, metodic, con
form programării stabilite, ele
vii. E vorba nu numai de 
școlile din sectorul nostru ca 
de pildă numărul 124, 130, 
Liceul 22, dar și din alte sec
toare. Poate că pînă acum a 
fost de vină și vremea. în ori
ce caz, așteptăm".

Adăugăm la cele spuse de 
conducătorul clubului bucu- 
reștean, cîteva cuvinte pe a- 
dresa școlilor vizate, a cate
drelor și profesorilor de edu
cație fizică: ce ar fi să se 
realizeze în această privință o 
mobilizare adevărată, să se 
sacrifice din timpul liber, un 
ceas, două, pentru a da po
sibilitatea elevilor să păstreze, 
în timpul săptămînii, aminti
rea unei duminici la stadion.

Poate, cine știe, „joaca de 
pe stadionul cel mare" se va 
transforma și într-un stimulent 
pedagogic...

ANDREI BARSAN
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ORIENTUL APROPIAT
• Declarațiile președintelui G. Pompidou

Miercuri, în cea de-a doua zi 
a vizitei sale oficiale în Statele 
Unite, președintele Franței, 
Georges Pompidou, a primit la 
reședința sa pe ministrul apără
rii al S.U.A., Melvin Laird, și pe 
ministrul finanțelor, David Ken
nedy.

Georges Pompidou s-a depla
sat apoi -la Capitol Hill, unde a 
luat cuvîntul în fața Camerelor 
reunite ale Congresului ameri
can, expunînd principalele as
pecte ale politicii externe fran
ceze. Referindu-se la situația 
din Orientul Apropiat, Pompi
dou s-a pronunțat pentru renun
țarea reciprocă la forță a ambe
lor părți. Subliniind că Franța 
reafirmă „dreptul statului Israel 
nu numai la existență, ci și la 
securitate și la exercitarea li
beră a tuturor drepturilor unui 
stat independent și suveran", el 
a ținut să precizeze că nu va pu
tea exista’ „un viitor sigur pen
tru Israel în afara unei înțele
geri durabile cu lumea care îl 
înconjoară, înțelegere care im
plică renunțarea la cucerirea 
militară și soluționarea proble
mei palestiniene". El și-a expri
mat părerea că pentru a se a- 
junge la un asemenea rezultat 
în momentul de față, cînd situa
ția a devenit atît de explozivă, 
ar fi necesar efortul țărilor 
membre ale O.N.U. și in special 
al celor patru mari care să „de
finească și să propună condițiile 
generale ale unei reglementări 
și să pună la punct garanțiile".

Abordînd problema războiului 
din. Vietnam Pompidou a subli
niat necesitatea ca S.U.A. să 
pună capăt acestui conflict. 
,,Permiteți-mi, ca prieten, a de
clarat el, să vă spun că sfîrșitul 
războiului din Vietnam va fi 
pentru Statele Unite cea mai 
prețioasă victorie, aceea obținu
tă asupra lor însele".

avea mai multe. Se știe că bom
ba care a explodat în avionul 
amintit (care, de.și avariat, a 
reușit totuși să aterizeze după 
explozie) a fost reglată cu aju
torul unui altimetru. Ancheta
torii încearcă acum să stabi
lească dacă cei doi au putut 
cumpăra celălalt altimetru în- 
tr-un alt magazin și în caz că 
da, ce au făcut cu el. Totodată, 
s-a anunțat că atentatorii nu au 
putut fi arestați și se pare că 
ej au părăsit Republica Fede
rală. Căutarea lor se desfășoară 
la cererea poliției vest-germane. 
și în străinătate.

Ministrul de interne vest-ger- 
man. Dietrich Genscher, a anun
țat că prevederile legale cu pri
vire la înregistrarea cetățenilor 
străini vor fi aplicate cu cea 
mai mare severitate. S-au dat, 
de asemenea, instrucțiuni pentru 
intensificarea controlului pasa
gerilor, bagajelor și coletelor pe 
aeroporturile R.F. a Germaniei.

La Viena, s-a anunțat că gu
vernul austriac a hotărît să se
sizeze Comisia drepturilor omu
lui a O.N.U. asupra problemei 
atentatelor aeriene.

în urma întilnirii 
a avut 
energiei 
publicii 
nia, 
ministrul pentru 
tică și combustibil 
Republica Populară Bulga 
ria, Konstantin Popov, 
miercuri, a fost semnat 
ia Sofia un document de 
lucru privind încheierea 
primei etape a sarcinii de 
proiectare a complexului 
hidroenergetic de pe Dună
re din zona Izlaz—Somovit.

tn cursul aceleiași zile, 
ministrul român a fost pri
mit de Pencio Kubadinski, 
membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bul
gar, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, minis
tru al construcțiilor și ar
hitecturii al R. P. Bulgaria. 
La întîlnire, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă 
caldă. tovărășească. a 
participat și Nicolac Ble- 
jan, ambasadorul Români
ei la Sofia.

ANCHETA
PRIVIND ATENTATUL ASUPRA 

AVIONULUI AUSTRIAC

Continuînd ancheta asupra 
atentatului de sîmbăta trecută 
împotriva unui avion „Cara- 
velle" al companiei „Austrian 
Airlines", autoritățile vest-ger
mane au stabilit că cei doi pre
supuși autori ai atentatului — 
cetățenii iordanieni Noussa 
Jawher și Soufian Kassoumi, 
care au depus coletul ce conți
nea bomba — s-au prezentat 
înainte la un magazin din 
Frankfurt pentru a cumpăra 
două altimetre. Ei nu au reușit, 
însă, să achiziționeze decît unul 
singur, pentru că magazinul nu

care 
loc între ministrul 
electrice al Re— 
Socialiste Româ- 

Octavian Groza, și 
energe- 

din

Intîlnirea reprezentanților 
partidelor comuniste

și muncitorești de la Sofia
SOFIA 25 (Agerpres). — în 

zilele de 24—25 februarie 1970 
a avut loc la Sofia o întîlnire 
a reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești din 
țări socialiste.

La această întîlnire au par
ticipat : din partea Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Bulgar, V. Koțev, se
cretar al C.C. al P.C.B. ; din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho- 

. slovacia, J. Fojtik, secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia ; 
din partea Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit 
din Germania, W. Lamberz. 
secretar al C.C. al P.S.U.G.: 
din partea Comitetului Central 
al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol. B. Lhamsuren.

membru supleant al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.P.R.M. ; din partea Comite-

Muncitoresc Unit 
Szydlak, membru 
Biroului Politic, 
C.C. al P.M.U.P. ; 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Paul 
Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R. ; din partea Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, 
A. Pallai, secretar al C.C. al 
P.M.S.U. ; din partea Comite
tului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice. 
P. Demicev, membru supleant 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S.

Participanții la întîlnire ’ au 
făcut un schimb de experiență 
în problemele muncii ideolo* 
gice și de propagandă, un 
schimb de păreri cu privire la 
problemele actuale ale con
strucției socialismului și co
munismului și s-au informat 
reciproc despre măsurile în
treprinse în țările lor în cin
stea aniversării a 100 de ani 
de la nașterea lui V. I. Lenin.

Intîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie 
colaborare tovărășească.

i U.U1 pai tea vumiic- 
Central al Partidului 

Polonez, J 
supleant al 
secretar al 
din partea

Și

la Berlin

Sovietic", 
vizită ofi-VIETNAMUL DE SUD. O subunitate de artilerie a forțelor patriotice îndeplinind o misiune 

de luptă în regiunea Quang Tri.

PERIPEȚIILE LUI BONN: Vizita

FIRESTONE
• Răpire eșuată la Beverly Hills
• Efervescență în „imperiul de cauciuc"

Un Ford negru venind din direcția bulevarului Sunsel s-a 
oprit în fața unei vile luxoase. Din el au coborît doi bărbați 
cu fețele mascate, purtînd arme automate în mîini. Soneria a 
Jîrîit prelung.

— Cine este acolo ? a întrebat o voce de femeie.
— Factorul poștal.
Ușa s-a deschis, dar cei doi nu au fost întîmpinați, așa cum 

se așteptau, de o femeie de serviciu, ci de agenți ai poliției.

Polițiștii du deschis focul. 
Gangsterii au ripostat și. după 
un schimb de focuri, au reușit 
să dispară cu mașina care-i 
adusese. Astfel, poliția din Be
verly Hills (California) a salvat 
de la răpire pe Artie, fiul în 
vîrstă de 17 ani al multimilio
narului american Leonard Fi
restone împiedicînd ceea ce pu- 

cele mai 
de șan-

tea deveni una din 
spectaculoase afaceri 
taj.

Leonard Firestone 
societatea „Firestone 
Rubber Co.", unul din 
mari monopoluri 
cului din Statele Unite. Com
pania sa face parte din cele 
50 de consorții industriale con
siderate a fi cele mai puternice 
din lumea capitalistă. Din fie
care cinci automobile care ies 
pe porțile uzinelor americane, 
unul are „cauciucuri Firestone". 
Publicitatea nu încetează să re
pete acest lucru consumatorilor 
americani. Dar marele public 
este prea puțin informat despre 
mecanismul prin care monopo
lul „Firestone" își asigură su
premația și profiturile uriașe.

„Firestone Tire and Ruber 
Co" își aduce materia primă, 
cauciucul natural, din Liberia. 
Situată în vestul Africii, Repu
blica Liberia ocupă locul al 
9-lea în lume și al doilea pe 
continentul african, în ce pri
vește producția și exportul de 
cauciuc. Ziarele americane o- 
bișnuiesc să denumească une
ori Liberia „plantația de cau
ciuc a lui Firestone". Ele sînt 
însă foarte zgîrcite cu amă
nuntele despre această „plan
tație". Ziaristul elvețian Alfred 
Schittli care a vizitat foarte 
recent Liberia și-a publicat în
semnările sale în cotidianul 
NEUE ZURCHER ZEITUNG. 
„După ce am părăsit aeropor
tul din Monrovia — scrie el — 
am văzut plantațiile de hevea, 
arborii al căror suc, latex-ul, 
servește la 
cului. L-am

conduce 
Tire and 
cele mai 

ale cauciu-

cui aparțin aceste plantații și 
mi-a răspuns : lui Firestone... 
Din mașină am văzut defilînd 
prin fața ochilor barăci ale 
muncitorilor, uzine de prelu
crare a latex-ului, cisterne, vi
lele funcționarilor americani 
și, de fiecare dată, cînd am 
întrebat cui aparțin, am pri
mit același răspuns : lui Fire
stone."

Pe uriașele plantații de he
vea aproape 50.000 de munci
tori liberieni lucrează la strîn- 
gerea cauciucului. Ziua de 
muncă — notează reporterul 
elvețian — durează 10 ore, în 
cursul cărora ei parcurg une
ori 50 de kilometri. Pentru a- 
ceastă muncă istovitoare cule
gătorii primesc 64 de cenți. Ce 
înseamnă aceasta se poate ve
dea și din faptul că la Monro
via o sticlă de coca-cola costă 
30 de cenți !

La începutul acestui an Fire
stone a introdus un nou sistem 
de retribuire pe plantații, re- 
ducînd cîștigurile muncitorilor. 
Aceasta a fost picătura care a 
umplut paharul. Legălizat de- 
abia de doi ani, sindicatul cu
legătorilor de pe plantații a 
luat inițiativa ripostei. La 1 fe
bruarie, 18.000 de muncitori 
au declarat grevă în regiunea 
Harbel unde se află cele mai 
mari plantații de cauciuc ale 
companiei Firestone. Aceasta e 
una din cele mai puternice ac
țiuni greviste din ultimii ani.

Tulburările de pe plantațiile 
de cauciuc de la Harbel au co
incis aproape, în timp, cu ten
tativa de răpire a lui Artie Fi
restone întreprinsă de niște 
obscuri gangsteri americani. 
Dar dacă ziarele americane au 
scris la rubricile lor de senzații 
despre peripețiile de la vila din 
Beverly 
nici un 
revolta 
despre
lui Leonard Firestone 
beria.

Hills, nu s-au strecurat 
fel de amănunte despre 
muncitorilor liberieni și 

consecințele afacerilor 
în Li-

producerea cauciu- 
întrebat pe șofer

rice lector al

lui Cornel
BONN 25. — Corespondentul 

Agerpres, Mircea Moarcăș, trans
mite : Ministrul comerțului exte
rior al României, Cornel Burtică, 
însoțit de ambasadorul României 
la Bonn, Constantin Qancea și de 
consilierul economic al ambasa
dei, Bogdan Butoi, au făcut 
miercuri o vizită la sediul Comi
tetului pentru promovarea rela
țiilor economice cu țările socia
liste.

• ÎN CADRUL acordului 
de coproducție cinematogra
fică dintre Italia și România, 
la 25 februarie a fost semnat 
la Roma protocolul de cola
borare pe anul 1970 între 
Centrul național al cinemato
grafiei din Republica Socia
listă România și Asociația 
Națională a Industriei Cine
matografice din Italia 
(A.N.I.C.A.). Protocolul este 
menit să contribuie la dez
voltarea colaborării dintre 
cinematografiile celor două 
țări prin acordarea de spri
jin reciproc la realizarea de 
filme de lung și scurt me
traj pentru cinema și televi
ziune realizarea de copro
ducții, schimb de experiență 
în domeniul cinematografiei, 
de personal artistic și teh
nic, înlesnirea importului și 
exportului de materiale- și a- 
paratură cinematografică.

• CONTINUINDU-ȘI vizita în 
India, delegația Consiliului popu
lar al municipiului București, 
condusă de Dumitru Popa, pri
marul general al Capitalei, a vi
zitat miercuri mai multe obiec
tive economice, culturale și so
ciale din Delhi. Intre delegația 
română și cea a Consiliului capi
talei indiene, condusă de Hans 
Raj Gupta, primarul orașului 
Delhi, a avut loc in aceeași zi 
un schimb de păreri privind ac
tivitatea celor două municipali
tăți.

Ambasadorul român 
primit de premierul 

neo-zeelandez
• AMBASADORUL Republicii 

Socialiste România în Noua Zee- 
landă, Iosif Gheorghiu, a fost 
primit de Keith Holyoake. pri
mul ministru și ministrul aface
rilor externe al acestei țări. în 
cursul convorbirii au fost abor
date aspecte ale stadiului actual 
al relațiilor româno—neo-zeelan- 
deze și . posibilitățile lor de dez
voltare. După întrevedere. Keith 
Holyoake a oferit un dejun în 
onoarea ambasadorului român, 
la care au participat toți mem
brii cabinetului neo-zeelandez. 
Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

Burtică
în prezența a numeroși oameni 

de afaceri vest-germani, repre
zentanți ai unor mari firme eco
nomice, președintele Comitetului, 
Otto Wolff von Amerongen, a 
salutat călduros pe ministrul ro
mân. Președintele a anunțat, tot
odată, constituirea secției române 
din cadrul Comitetului pentru 
promovarea relațiilor economice 
cu țările socialiste.

Ministrul comerțului exterior, 
Corne] Burtică, a făcut o expune
re cu privire la evoluția schimbu
rilor economice ale României cu 
străinătatea. După ce a subliniat 
succesele importante înregistrate 
în creșterea potențialului indus
trial al României, vorbitorul a 
scos în evidență largile posibili
tăți existente în domeniul dezvol
tării continue a colaborării și 
cooperării economice între Româ
nia și R. F. a Germaniei pe baze 
reciproc avantajoase.

în continuare, ministrul comer
țului exterior al României, Cor
nel Burtică, a avut convorbiri, în 
cadrul unei mese rotunde, cu 
conducători ai unor mari firme 
industriale vest-germane.

în cursul după-amiezii minis
trul comerțului exterior al Româ
niei, însoțit de ambasadorul Ro
mâniei la Bonn, a plecat într-o 
scurtă călătorie în Bavaria.

Walter Ulbricht, prim-secre
tar al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D. 
Germane și Willi Stoph, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
au primit la Berlin, pe Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al Uniunii 
care se află într-o 
cială în această țară.

Din partea R.D.G.. la convor
biri au luat parte Erich Hone
cker și Albert Norden, membri 
ai Biroului Politic, secretari ai 
C.C. al P.S.U.G., Hermann Axen. 
membru supleant al Biroului 
Politic, secretar al 
P.S.U.G., Otto Winzer, 
afacerilor externe, 
chael Kohl. se'cretar 
pe lingă Consiliul 
niștri. precum și ambasadorul 
R.D.G. în U.R.S.S., Horst Bittner. 
Din partea sovietică au partici
pat P. A. Abrasimov, ambasado
rul U.R.S.S. în R.D.G. și 
V. M. Falin. membru în Colegiul 
M.A.E. al Uniunii Sovietice.

In cursul convorbirilor — a- 
nunță Agenția A.D.N. — a avut 
loo un larg schimb de păreri și 
s-a constatat o deplină unanimi
tate în toate problemele discu
tate.

La Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.D.G. au avut loc apoi 
convorbiri între Andrei Gro
mîko și Otto Winzer. în cadrul 
cărora au fost abordate proble
me privind dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări și unele as
pecte ale situației internaționale 
actuale.

C.C. al 
ministrul 
dr.

de stat 
de

Mi-

Mi-

Școli noi în Algeria
MINISTRUL algerian al 

educației naționale, Ahmed 
Taleb, a inaugurat la Saida, 
orășel situat in sud-vestul 
Algeriei, un liceu cu 1 500 de 
locuri. Acesta este primul 
așezămînt școlar dintr-o se
rie care'va fi construită în 
regiunile cele mai slab dez
voltate din Algeria. în întreg 
departamentul Saida, numă
rul elevilor a sporit de la 
14 565 în 1962 (anul obținerii 
iiîăependenței), la 24 415.

u. Șl DECOLONIZAREA
Cartei O.N.U. va remarca că acest docu-

ment fundamental al Comunității internaționale dedică
capitolul IX, „Declarația privind teritoriile neautonome",

Evident, citit cu ochii lectorului din anii 1970, capitolul în 
cauză va părea poate depășit sau în orice caz incomplet. 
El a reprezentat însă, dacă-l comparăm cu un alt text funda- 
mental, acela al Societății Națiunilor de la Geneva, o cotitură 
spre dezvoltarea și consolidarea dreptului inalienabil, impre
scriptibil, al popoarelor, al națiunilor, de a-și decide singure
soarta, fără amestec sau presiuni din afară.

î
,.60“, 
jucat 
realizată în capitolul IX al Car
tei, în felul de a gîndi și a ac
ționa, atunci cînd este vorba de 
soarta popoarelor, justiția și le
galitatea internațională, nu poa
te fi ignorată, ea fiind începutul 
codificării progresive a dreptu
lui internațional în materie. A- 
ceastă cotitură a constituit una 
din acumulările care au făcut 
posibil saltul realizat în 1960 
cînd Adunarea Generală 
O N.U. a adoptat „Declarația cu 
privire la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor colonia
le1.

De la această Declarație, A- 
dunarea Generală și-a făcut o 
obligație de a analiza, anual, 
rapoartele pe care Comitetul 
special, instituit să vegheze asu
pra punerii în aplicare a Decla
rației, ca de altfel și alte orga
nisme, i le supun.

Din aceste rapoarte, o impor
tanță remarcabilă o au cele re
feritoare la investițiile și inte
resele economice străine în ac
tualele colonii și implicațiile lor 
directe asupra procesului deco
lonizării.

Tocmai avînd in vedere ca
racterul demascator al unor a- 
semenea rapoarte, s-a hotărit 
de către Adunarea Generală să 
li se dea o circulație adecvată; 
Rezultatul acestei hotărîri îl 
constituie, printre altele, broșu
ra „Foreign Economic Interests 
and Decolonisation", editată de 
Oficiul de Informații al O.N.U.

Minusculă la prima vedere 
(are numai 32 pagini), ea cu
prinde bogate date și informa
ții și constituie un rechizitoriu 
la adresa practicilor și intere
selor colonialiste, rechizitoriu 
sancționat de altfel de forul in
ternațional care .este Adunarea 
Generală O.N.U.

Chiar din primul paragraf al

n procesul implacabil, ac
celerat, al decolonizării 
care a caracterizat anii 

în care țările socialiste au 
un rol de seamă, cotitura

broșurii se stigmatizează fără 
menajamente prezențele rapace 
ale monopolurilor internaționa
le. Vom cita în întregime para
graful pentru că el rezumă foar
te elocvent acest lucru : „Prin
cipalul scop al monopolurilor in
ternaționale in colonii este a- 
cela al profiturilor maxime. A- 
cest lucru este posibil, mai intîi, 
prin exploatarea rapace a resur
selor naturale (ale coloniilor), 
prin exploatarea fără milă a 
forței de muncă ieftină a popu
lației indigene... și, în sfirșit, 
prin faptul că puterile coloni
ale au elaborat legi discrimina
torii pentru a promova intere
sele monopolurilor internațio
nale" (Op. cit., pag. 7).

Este reliefat in mod convin
gător faptul că investițiile de 
capital străin sînt făcute cu pre
cădere in industriile extractive, 
care produc cele mai înalte pro
fituri fără ca populația locală 
să beneficieze, practic, de acest 
iucru. Peste 5 miliarde de dolari 
au fost investite de marile mo
nopoluri în coloniile respective 
(din cadrul Africii). Cu toate 
acestea, principalele mijloace de 
producție și cele mai bune sint 
in proprietatea acestor monopo
luri și în mina minorității albe 
locale.

La exproprierea materială se 
adaugă cea politică. Populația 
indigenă este privată de drep
turi politice și libertăți cetățe
nești. Salarizarea este esențial- 
mente discriminatorie. Munci
torii indigeni primesc salariu 
intre 5 ori și 15 ori mai mic de
cît muncitorii albi. Nu există 
pentru acești muncitori legisla
ție care să-i protejeze, nici a- 
sistență socială, pensii. Analfa
betismul face ravagii ca și lip
sa de îngrijire medicală.

Concluziile de mai sus sînt 
fundamentate de date și cifre 
concrete. Dacă ne raportăm Ia 
Angola, de exempiu, compania 
„Angola Diamond Co" (Compa
nie portugheză cu interese stră-

ine) are dreptul exclusiv pină în 
1971 (cu opțiune de prelungire) 
de exploatare a unei suprafețe 
de 1 milion de km!, suprafață 
bogată in diamante.

Drepturi exclusive de exploa
tare a petrolului aparțin socie
tății belgiene Pelrofina, socie
tății portugheze (aliată cu alte 
interese) Ș.O.C.O.R., după cum 
asemenea drepturi exclusive in 
domeniul minier (în special mi
nereu de fier) pe o suprafață de 
100.000 km* sînt acordate socie
tăților LOBITO și LOMBIGE 
finanțate de Krupp (R.F.G.) și 
Jojgaărd și Schulz A/S (Dane
marca). Aceeași situație există 
și în Mozambic.

O situație poate și mai grea 
există in Rhodesia de Sud, unde 
80% din capitalurile investite 
sînt stăine. Ele sînt predominan
te în industria minieră, bănci, 
industrii prelucrătoare. Sursele 
acestor investiții se regăsesc în 
Africa de sud, Anglia, S.U.A., 
foarte interesate în azbest, 
crom, vanadiu, cositor, etc.

în Namibia, minele de dia
mante sint controlate de compa
nii în care interesele monopo
lurilor americane, engleze sînt 
covîrșitoare. Aceeași situație se 
întîlnește și în ceea ce privește 
resursele de cupru, zinc cositor, 
vanadiu, petrol.

O situație intolerabilă există 
și în ceea ce privește proprietatea 
funciară. Cele mai bune tere
nuri pentru cultură au fost da
te minorității albe sau monopo
lurilor străine.

In Rhodesia de Sud, 3&i°/o din 
totalul suprafeței agricole a fost 
alocată exclusiv populației eu
ropene care numără doar 240.000, 
in timp ce pentru cei peste 4 
milioane de indigeni s-au alo
cat, teoretic, 45%. în Namibia, 
europenii dețin peste 47% din 
suprafața totală în timp ce in
digenii, care sînt de aproxima
tiv 8 ori mai numeroși — 54%.

Iată numai cîteva din nenu
măratele exemplificări de care 
publicația Oficiului de informa
ții al O.N.U. abundă și pe care 
spațiul nu ne permite să le mai 
semnalăm deși ele sînt ilustrati
ve pentru efectele nocive ale ex
ploatării colonialiste a bogățiilor 
și resurselor minerale și umane 
ale teritoriilor aflate încă sub o- 
primare străină.

Se înțelege, în consecință, de 
ce, la ultima sa sesiune, Adu
narea Generală a O.N.U. a rea
firmat condamnarea aspră a 
practicilor colonialiste.

D. MICULESCU

O

In aceeași zi. ambasadorul Ro
mâniei a avut o întrevedere pro
tocolară cu primarul orașului 
Wellington.

• DUPĂ șase zile de dezba
teri secrete, șefii armatei boli- 
viene au dat publicității un co
municat în care își anunță loia
litatea față de guvernul genera
lului Ovando Candia.

Tăcerea din jurul acestor dez
bateri, la care au participat 
aproximativ 40 de generali și 
colonei, a provocat diverse afir
mații din partea observatorilor. 
Se apreciază astfel că un grup 
de ofițeri, care se opune miniș
trilor civili, ar fi preconizat 
formarea unui guvern exclusiv 
militar. Ultimele date indica 
faptul că generalul Ovando 
Candia. cu sprijinul comandan
tului șef- al forțelor armate, ge
neralul Juan Jose Torrez, a reu
șit să impună continuitatea po
liticii cabinetului 
nerea miniștrilor

său cu menți- 
civili.

soci aii-demo-Coaliția dintre
erați și creștin-democrați din 
landul Saxonia Inferioară 
(R.F.G.) existentă din 1965, s-a

W. SCHEEL DESPRE POLITICA 
EXTERNĂ A R. F. A GERMANIEI

în Bundestagul vest-ger- 
man au început miercuri 
dezbaterile generale asu
pra politicii externe.

Ministrul de externe Waller 
Scheel a prezentat, la începutul 
dezbaterilor, un bilanț al activi
tății guvernului în domeniul po
liticii externe și a precizat pozi
ția acestuia față de unele pro
bleme internaționale.

Vorbind despre Conferința la 
nivel înalt de la Haga a statelor 
membre ale Pieței comune, 
Scheel a apreciat că stagnarea în 
C.E.E. a fost depășită, creindu-se 
astfel bazele pentru tratative pri
vind aderarea la Piața comună a 
statelor care și-au exprimat a- 
ceastă dorință.

Referindu-se la convorbirile 
dintre R.F. a Germaniei și Jj- 
niunea Sovietică, Walter Scheel 
a scos în .evidență „sinceritatea 
și seriozitatea" celor două părți 
Ministrul vest-german al aface
rilor externe a arătat că recentele 
convorbiri cu reprezentanții U- 
niunii Sovietice au permis guver
nului federal să aprecieze mai 
bine o serie de probleme ale si
tuației internaționale contempo
rane. El a menționat însă că în
tre cele două părți „persistă di
vergențe de păreri, dar că ele nu 
constituie un obstacol insurmon
tabil pentru acorduri care sînt 
acum posibile". Walter Scheel a 
subliniat în continuare că tratay 
tivele cu Uniunea Sovietică, cu 
privire la o colaborare în dome
niul tehnologic și economic „ser-

vesc scopului asigurării păcii în 
Europa".

Abordînd problema contacte
lor cu R.P. Polonă, Walter Scheel 
a apreciat că „va fi de parcurs 
un drum lung și dificil pînă cînd 
cele două părți vor găsi o rezol
vare satisfăcătoare". El a arătat 
însă că dorește „deosebit de mult 
o înțelegere cu Polonia".

Oprindu-se asupra relațiilor 
dintre R.F. a Germaniei și R.D. 
Germană, el a relevat că R.F. a 
Germaniei trebuie ș,ă țină seama 
de realitățile actuale și că „efor
turile pentru o astfel de înțele
gere sînt urmărite cu simpatie și 
in alte țări".

în cinstea celei de-a 25-a 
aniversări a zilei de 6 Mar
tie, Ambasada Republicii 
Socialiste România în R.D. 
Germană a oferit în seara 
zilei de 24 februarie o gală 
de filme la clubul oameni
lor de artă din Berlin. Au 
participat reprezentanți ai 
Ministerului de Externe, per
sonalități ale vieții politice 
și culturale din R.D. (germa
nă, membri ai corpului diplo
matic 
Filmul 
metraj 
69“ și
crat artistului Vida Geza au 
fost urmărite cu mult inte
res de cei prezeriți.

acreditați la Berlin, 
romanesc de scurt 

„România orizont 
documentarul consa-

RAVAGIILE INUNDAȚIILOR
Topirea zăpezii și 

ploile căzute în ulti
mele zile au produs 
mari inundații atît în 
Franța, cit și în R. F. 
a Germaniei. In 
cursul ultimelor 24 de 
ore. nivelul Senei a 
sporit cu mult peste 
limita maxima. Nu
meroase căi rutiere 
din regiunea Melun 
au fost inundate, iar 
circulația întreruptă. 
A fost oprită, de ase
menea, navigația \pe 
unele canale. în R. F. 
a Germaniei, datorită

inundațiilor, 11 per
soane și-au pierdut 
viața. Nivelul apelor 
Dunării și Rinului 
continuă să crească, 
în cursul nopții de 
marți spre miercuri, 
apele Rinului au atins 
cota de 11 metri, cu 
6.5 metri mai mult 
decît nivelul normal. 
Miercuri dimineața, 
cartierele . mărginașe 
ale orașului Koln se 
aflau sub apă. în nu
meroase comune din 
Bavaria și Franconia a 
fost decretată stare de

urgență, 
dort. o 
trenînd 
de pămînt și pietriș, 
s-a oprit la cîțiva me
tri de primele locuin
țe ale unui sat. Situa
ția rămîne în conti
nuare critică și în 
landurile Baden-Wiir- 
temberg și Rhenania- 
Palatinat. 26 de șosele 
naționale sînt în pre
zent interzise circula
ției.

La Diepolts- 
avalanșă, an- 
80 000 tone

(Agerpres)
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ti r* -t
destrămat marți. Disputa dintre 
foștii parteneri din aceșt land, 
a izbucnit în urma hotărîrii 
U.C.D. de a coopta în fracțiunea 
sa parlamentară un deputat de
misionat din Partidul national
democrat. de orientare neona
zistă. Social-democrații au ce
rut colegilor lor de coaliție să 
revină asupra hotărârii lor. Ul
timii însă au refuzat, fapt care 
a dus la destrămarea coaliției. 
Se crede că pentru rezolvarea a- 
cestei crize politice din landul 
Saxonia Inferioară vor fi nece
sare noi alegeri.

• LA Presbyterian Hospital 
din New York s-au născut marți 
noaptea cinci gemeni — trei fe
tițe și doi băieței. Medicii' au 
declarat că nașterea, care s-a 
produs cu șase săptâmini înainte 
de termen, a decurs în condiții 
mai bune decît s-ar fi așteptat 
pentru un asemenea caz.

• DUPĂ nouă zile de grevă, 
școlile municipale din statul 
Zuiia (Venezuela) și-au reluat 
cursurile. Autoritățile au fost 
nevoite să satisfacă cererile pro
fesorilor și învățătorilor privind 
majorarea salariilor. Greva ca
drelor didactice din statul Zuiia 
a fost sprijinită de Federația în
vățătorilor din Venezuela, de 
studenți și muncitori, care au 
organizat în numeroase orașe 
ale țării demonstrații de solida
ritate.

Tratative economice

• LA BELGRAD a fost sem
nat protooolul privind colabora
rea dintre Consiliul național al 
inginerilor și tehnicienilor 
Republica Socialistă 
(C.N.I.T.) și Uniunea 
și tehnicienilor din 
Socialistă Federativă 
(S.I.T.J.) pe anul 1970.

din
România 

inginerilor 
Republica 
Iugoslavia

sovieto-canadiene
• MIERCURI au început la 

Ottawa tratativele economice 
canadiano-sovietice. Delegata 
sovietică la aceste tratative- este 
condusă de M. R. Kuzmin, prim- 
locțiitor al ministrului comerțu
lui exterior, iar cea candiană de 
D. Warren, adjunct al ministru
lui comerțului, anunță agenția 
TASS.

• BERLIN. — Gunther Jahn, 
prim-secretar al Consiliului Cen
tral al Uniunii Tineretului Li
ber German, s-a întîlnit la Ber
lin cu delegația organizației „Ti
neretul Muncitor German So
cialist" din R. F. a Germaniei, 
condusă de Rolf Primer, preșe
dintele organizației, aflată în vi
zită în R. D. Germană, la invi
tația U.T.L.G.

Dezbaterile din 
parlamentul belgian

CAMERA deputaților din 
Belgia a început dezbaterile a- 
supra propunerilor făcute săp- 
tămîna trecută de guvern pentru 
a încerca să rezolve conflictul 
lingvistic dintre flamanzi și va
loni. Textul prezentat de primul . 
ministru Gaston Eyskens pre
conizează revizuirea constituției 
în sensul acordării unei auto
nomii culturale, administrative 
și economice mai mari diferite
lor regiuni ale țării.

în ansamblu primele aprecieri 
ale parlamentarilor sînt favora
bile proiectului prezentat. Fla
manzii și valonii au primit cu 
un sentiment de ușurare com
promisul care le-a fost supus. 
Cîteva grupări ntai mici din par
lament au criticat însă proiec
tul guvernamental.

Luînă cuvîntul miercuri la o 
conferință de presă, Kurt Wald
heim, . ministrul afacerilor externe 
al Austriei,- a declarat că baza 
politicii externe a țării o consti
tuie Tratatul de Stat și Statutul 
de neutralitate .permanentă al 
Austriei. El a menționat c.u acest 
prilej că țara sa manifestă grijă 
pentru a avea relații bune cu 
toate țările. .„Ne străduim, a 
spus ministrul de externe aus
triac, să menținem încrederea 
celorlalte state în hotărîrea noas
tră de a continua politica exter
nă promovată pînă acum" 
Waldheim ,a subliniat că Austria 
sprijină toate eforturile care se 
depun în direcția destinderii re
lațiilor internaționale, adueîndu-și 
contribuția sa la acest proces, 
fiind conștientă de daunele pe 
care le-ar putea avea 
războiului rece.

reînvierea

• SENATUL S.U.A. 
marți un proiect de 
vinci întărirea măsurilor de a- 
sigurare a securității Casei Albe 
și a personalului diplomatic 
aflat in capitala americană. 
Proiectul prevede, printre al
tele. mărirea efectivelor forțelor 
polițienești de asigurare a pro
tecției Casei Albe și a misiuni
lor diplomatice de la Washing
ton.

a adoptat 
lege pri-

EM. RUCAR
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