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obiectiv major al 
acțiunilor educative

Chemările la întrecere lansate 
de organizațiile județene Praho
va, Caraș-Severin și Teleorman 
ale U.T.C., al căror conținut a 
trezit un ecou larg, în rîndurile 
tuturor tinerilor din Capitală, 
ne-au adus cu mai multă preg
nanță în atenție faptul că, în ri
dicarea pe o treaptă superioară 
a muncii educative consacrată 
antrenării masei de tineri Ia în
deplinirea sarcinilor economice 
prevăzute pentru anul 1970, un 
loc deosebit trebuie să-și găseas
că acțiunile destinate întăririi dis
ciplinei în producție. în adevăr, 
dacă ar trebui să precizăm con
tribuția organizației noastre la 
realizările de anul trecut, concre
tizate în îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe ansamblul economiei 
Capitalei cu cinci zile înainte de 
termen, s-ar quveni să relevăm 
între aspectele esențiale,ale inter
vențiilor noastre munca politico- 
educativă pentru întărirea și res
pectarea de către tifteri a disci
plinei în producție, pentru forma
rea spiritului lor de ordine. N-am 
dat însă acestor noțiuni un con
ținut limitat doar la prezența co
rectă la ora schimbului, ci por
nind de aici, ne-am străduit ca 
prjn activitățile întreprinse, 
concursuri profesionale, olimpia
de, acțiuni destinate cunoașterii 
și aprofundării literaturii tehnice

DUMITRU GHEORGHIȘAN
prim-secretar al Comitetului municipal București al U.T.C.

și de specialitate să oferim tine
rilor o imagine completă despre 
disciplină. Am înțeles, militînd 
cu consecvență pentru atingerea 
acestui obiectiv, să asigurăm fie
cărei intervenții cadrul organizat 
în care să se desfășoare pentru 
a-i spori valoarea educativă și 
consecințele practice, să promo
văm și să generalizăm inițiative 
specifice în contextul mai larg 
al propriilor noastre căutări pe 
planul educației prin muncă și 
pentru muncă.

înființarea brigăzilor comple
xe ale calității (F.R.B.. Metalo- 
globus,. uzinel.e „Republica"), vi
trinele calității (F.C.T.B., UREM). 
manifestările reunite sub titlul 
comun „Colocviul tînărului spe
cialist" sau ceea ce am numit noi 
„acțiuni ale ultimei ore" : „Cu 
microfonul printre întîrziați" 
(Tehnometal. Eelectronica), ..Mi
nutul acuză" (F.M.U.A.B.), „Ziua 
uzinei", „Săptămîna tineretului" 
au atras, periodic, în ample dez
bateri, față în față, producători 
Si beneficiari, tovarăși de muncă 
din aceeași uzină, tineri din uzi
ne diferite, dar care cola
borează pentru realizarea în co-

mun a unor agregate de înaltă 
tehnicitate. Larga lor sferă de 
cuprindere, intervențiile pe care 
le-au prilejuit prin propunerile și 
sugestiile reciproce referitoare la 
îmbunătățirea calității produse
lor le-au conferit o valoare de 
influențare deosebită. Pe această 
cale a crescut combativitatea or
ganizațiilor U.T.C., a tinerilor 
față de actele de indisciplină, de 
abaterile de la normele tehnolo
gice, opinia colectivă, fermă și

(Operativă, venind în sprijinul 
formării, al dezvoltării la tineri . 
a unei atitudini înaintate față de 
muncă.

1 Menținerea și în anul 1970 a 
unui ritm susținut de dezvoltare 
economică a Capitalei (pentru 
municipiul nostru planul econo
mic pe 1970 prevede o creștere 
substanțială a volumului produc
ției industriale globale — cu 9,5 la 
sută față de anul trecut —a pro
ductivității muncii — cu 8,6 la su
tă — accentuarea complexității și 
diversificării producției, amplifi-

ne
' l .

Daca știm ÎNCOTRO 
este clar DE CE INTR-A
COLO?
Cum ne petrecem TIMPUL 
LIBER?

0 INTERESANTĂ INVENȚIE

LA POLITEHNICA BRAȘOVEANĂ

Curbarea lemnului
cu ajutorul

ultrasunetelor
Ministerul aprobă fonduri pentru 

experimentare, inventatorii așteaptă, 
iar C. 1. L, Comănești stă de... lemn

Pentru a putea fi îndoită, orice 
bucată de. lemn trebuie înmuiată, 
plastificată. Tn 1846 renumitul 
tîmplar german TBnett a realizat 
prin fierbere în apă, prima în
muiere a lemnului, ceea ce i-a 
dat posibilitatea să-l curbeze după 
modelul dorit. Tonett a folosit 
această metodă în mod empiric, 
fără a-și putea explica științific 
de ce atunci cînd este „fiartă", 
o tijă de lemn devine maleabilă 
ca o luminare. Deși în perioada 
care a urmat specialiștii au sta
bilit Cauza fenomenului, aducînd 
si anumite îmbunătățiri procedeu
lui, acesta a rămas, îh esența sa... 
același...

Mai trebuie arătat faptul că 
fierberea în cazane a lemnului, 
în vederea muierii și deci curbării 
sale, durează destul de mult, 3—4 
ceasuri, împlicînd un consum de 
combustibil ridicat, dar, mai ales, 
condiții de muncă dificile. în sec
țiile de curbură din cadrul com
binatelor moderne de prelucrare 
a lemnului temperatura depășeș
te 35° C — 40° C. Ținînd cont 
de toate aceste elemente, putem 
aprecia mai bine valoarea inven
ției la care ne vom referi.

Prof. dr. ing. Jiva Filioovici 
de la Inst. Politehnic din Brașov 
a pus la punct o metodă de plas- 
tifiere a lemnului cu ajutorul ul
trasunetelor. Lemnul este astfel 
înmuiat și curbat în numai cite- 
va secunde, luînd forma unui ti
par metalic.

Invenția, ne mărturisește prof. 
Filipovici prezintă și alte avan
taje • pe lîngă îmbunătățirea con
dițiilor de muncă, ea permite re-

ducerea duratei de lucru, ieftini
rea manoperei ,(cu circa 5 lei la 
fiecare scaun ; dacă ținem seama 
că în țară se produc anual circa 
3.6 milioane scaune, rezultă sub
stanțiale economii) și, mai ales, 
reducerea consumului de materie 
primă lemnoasă, prin micșorarea 
cantității de deșeuri.

Deci o invenție importantă a 
cărei aplicare, experimentală,. 
pentru început, în producție este 
cel puțin firească. Și totuși...

Deși Ministerul Industriei Lem
nului a aprobat continuarea expe
rimentării invenției, brevetată 
deja vara trecută, și deși a acor
dat — încă din noiembrie anul 
trecut — C.I.L. Comănești — 
suma de 100 000 lei, pentru rea
lizarea unei prime linii tehnologi
ce, acesta din urmă, nu a între
prins nimic pen.tru valorificarea 
cercetării puse la dispoziția să.

Ar fi necesar pentru ca această 
idee să rodească efectiv, 
ca C.I-L. Comănești să emită 
doar o adresă (cîteva rînduri dac
tilografiate 1), prin- care să soli
cite un generator de ultrasunete 
— piesa esențială a liniei tehnolo
gice. Acesta ar urma să fie exe
cutat la Institutul de studii și 
proiectări pentru industria lem
nului Brașov, pe banii... minisle 
rului. Dar și în asemenea condiții 
de tipul „mură-n gură", C.I.L 
Comănești, înțelege să rămînă in 
diferent

ANDREI BÂRSAN

(Continuare în pag. a lil a)

ALE VALORIFICĂRII
POTENȚIALULUI

TINEREȚII
Deși situate în același perime

tru geografic, înzestrate asemă
nător tehnic și dispunînd de 
forță de muncă suficientă, coo
perativele agricole din Banca și 
Stoeșești, județul Vaslui, au 
încheiat an-ul 1069 cu rea
lizări diferite atît în cultura 
mare cît și în zootehnie. Discre
panțele ating ordinul tonelor 
valori de sute de mii de lei. 
Dar, cel mai convingător, decala
jul economic este oglindit de ve
niturile la o sută de hectare : 
188 100 lei la Banca și 244 ooo 
lei la Stoeșești. Cum se explică 
aceste diferențe ? La cooperativa 
agricolă din Banca justificările 
se aduc cu duiumul. Dar, oricît 
de convingător ar fi expuse.

Fotografia :

ION CUCU

„Sămînța'

(Continuare în pag. a TU-a)

Excursie pe

cele mal multe sînt infirmate de 
explicațiile prin care vecinii lor, 
cooperatorii din Stoeșești își ar
gumentează, rezultatele bune pe 
care le-au obținut? O analiză 
atentă a factorilor determinant 
ai producției scoate în evidență 
realitatea și anume că, diferen
țele se explică în principal prin 
modul diferit în care s-a organi
zat munca și s-a lucrat. Dar să 
ne justificăm...

In scriptele cooperativei agri- . 
cole Banca găsim înscriși ca apți 
de muncă peste o mie coopera
tori. Activi, însă, numai 643. 
Minimum de zile-muncă ho- 
tărît de adunarea generală a 
cooperativei n-a fosț realizat 
nici măcar de un sfert din mem
brii cooperatori. Ca urmare, în 
zootehnie fiecare îngrijitor este 
nevoit să îngrijească un nu
măr dublu, triplu și chiar 
mai mare de animale. în 
aceste condiții cît de mult se 
puteau respecta indicațiile teh
nice ale specialiștilor ? Cît, ne-o

GHICA SASU

(Continuare în pag. a III-a}

E la fel de greu pe cît Z 
de interesant să faci croni- y 
ca unui spectacol văzut din >. 
sală, dar mai ales din casă, \ 
de milioane de spectatori, z 
Opiniile celui care scrie y 
sînt astfel ușor de confrun- Z 
tat și se confruntă cu opi- y 
niile celor care îl citesc Z 
Recunoașteți, de cele mai y 
multe ori aceasta îl deza- Z 
vantajează pe cronicar. Un y 
asemenea spectacol, cu < 
atîția „băgători de seamă" V 
la televizoare, face aproa- Z 
pe din fiecare dintre noi y 
un mare specialist teribil Z 
de cunoscător. Pentru a- > 
ceasta coi începe reporta- < 
jul de azi prin a vă descrie y 
în culori scena Festival»- >' 
lui: decor — fundal gal- <■ 
ben, scară de bal vienez x 
și două-trei baloane argin- <■ 
tii-roșcate vor să închi- z 
puie ceva simplu și suges- <■ 
tio. InterprețH trebuie să z 
facă cros pentru a ajunge <■ 
în fața dumneavoastră. Sala z 
frumoasă, de tavanul că- y 
reia atîmă reflectoarele ca z 
și ciorchinii de struguri, are y 
un ton verde, bine potrivit. Z 
In sală, Televiziunea și-o <■ 
întins ca un păianjen pîn- Z 
za de cabluri, iar într-un y 
colț al scenei, „o girafă z 
de 'luat vederi" patinează << 
dreapta-stînga, stingă- Z 
dreapta. <<

Și acum interpreții: <« 
dați-mi voie să-mi declar y 
preferința din seara aceas- y 
ta... pentru Connie Fran- x 
cis, mai ales că celebra <• 
cîntăreață americană, fost z 
italiană, e invitată de o- << 
noare la acest Festival, z 
Cum a cîntat, știți. Deși << 
pentru unii „depășită", z 
Connie Francis rămîne y 
pentru noi aceeași voce z 
caldă, de o blîndețe felină, << 
moale ca mătasea. O cîntă- >< 
reață fără vîrstă, sentimen- << 
tală, iubind în aceeași mă- Z 
sură textul și melodia, poe- << 
tizîndu-le., Impresionează z 
mai ales o aparentă lipsă << 

(Continuare în pag. a V-a) 2?

CIVILIZAȚIE
Șl-----------------

UMANISM o»

mult mai mare măsuri 
pot constitui pentru 
subiect de amuzament 

amărăciune inerentele

In 
decît 
mine 
sau 
deosebiri între indivizii unei 
generații și ai alteia, mai mult 
decît bag de obicei în sea
mă candorile și mizeriile fie
cărei vîrste în' parte — mă 
impresionează, mă bruschează 
și mă topește sentimental ase-

mănarea izbitoare care dom
nește in sinul unei aceleeași 
vîrste, numitorul comun care 
s-a instalat pe chipul, în lim
ba și în obiceiurile membrilor 
unei atari comunități de etate. 
Cînd văd o excursie de elevi

ROMULUS RUSAN

(Continuare în pag. a V-a)

malurile... mlaștinei
— N-am făcut nimic...
Are dreptate. S-a trezit chemai 

<le procuratură, așezat în fața unei 
comisii de oficialități severe care-l 
chestionează fără discreție, notînâ 
răspunsul cuvînt cu cuvînt:

N-am călcat nici o lege I Cît 
timp nu comit delicte penale sînt 
liber să fac ce vreau I

Nu-l contrazice nimeni. Pro
blema nu mai e de mult teore
tică, ci practică: ce facem cu 
el ? ce facem cu ea ?...

Încerc să mă pun în situația 
tînărului cercetat de privirea pro
curorului șef clujean Ion Peicin 
Cred că m-ar trece nădușelile. 
ochii săi te caută în măruntaie, 
ca două faruri ale feții osoase, 
care parcă... Ei, da, nici un 
„parcă" l Magistratul de 43 de 
ani a fost (și mai este ?) un spor
tiv redutabil: box, schi, gimnas
tică... A învățat, de pe ring și 
din viață, gustul performanței 
plătite cu ani de înverșunare fe
roce. A cunoscut bine sute de 
ton Mocanu. A trăit printre ei, 
știe ce gîndesc și spun atunci 
cînd nu se află în Palatul Justiției 
ti înțelege și, la nevoie poți să 
te bizui pe mina lui caldă. Dai 
nu face nici un rabat sentinței: 
„lichea" /... „leneș" I... „para
zit" !...' „pmi.le-vaiă" . N-a spu
s-o atunci, fiindcă nu mai era

nevoie: știe el și singur, cel ne
vinovat, da, încă nevinovat juri
dic, care e acum în fața comisiei 
de procurori, ofițeri de miliție și 
reprezentanți ai brațelor de 
muncă...

RADIOGRAFIA UNUI NIMIC

— Vîrsta ?
— 21.
— Studif ?
— Zece clase și profesionalul.
— Profesia ?
— Lăcătuș mecanic.
— Unde ai lucrat ?
— La „Metalul Roșu'.pînă în 

iulie 69.
— Pe urmă ?
— Am plecat de acolo.
— De ce ?
— Eram bolnav.
Arată ca un munte, dar te joci 

cu boala ? Poate, cine știe...
— Și acum ?
— Tot bolnav.
— Ești de-acord să fii exami 

nat de comisia de expertiză ?.
— Nu.
Evident... Mocan» 

cruțe timpul, prețios al
vrea să

medicilor ■

i SĂ DISCUTĂM 
‘ DESPRE 
p TINEREȚE, 
> EDUCAȚIE, 

RĂSPUNDERI.

Convorbire cu conf. univ. dr. AL. TĂNASE
membru al Academiei de 

t
— Așadar, fiecare societate 

trăiește cu o listă nescrisă de 
valori și cu un cod parte scris, 
parte nescris de reguli. Istoria 
civilizației nu schimbă, însă, 
ierarhia în această listă de va
lori ?

A.T.: Ba da, o schimbă șl 
încă substanțial. De pildă, de 
la sincretismul culturii primiti
ve, trecînd prin integralismul 
filozofic al antichității, diverse 
epoci istorice au promovat în 
vîrful piramidei valori prefe
rențiale ca principiu ordonator 
al celorlalte valori. In Evul 
Mediu predomină valoarea re
ligioasă ; în epoca modernă lo
cul privilegiat îl are valoarea 
științifică.

— Valoarea aceasta, în sine, 
e suficieîită omului ? Se pare 
că, înregistrînd-o, recunoscînd-o, 
gîndirea contemporană n-o ac
ceptă doar în unicat.

A.T.: Eu cred că pe măsură 
ce omenirea va deVeni mai con
știentă etic de forța sa, de pu
terea transformatoare a geniului 
său, pe primul plan al valorilor 
vor urca valorile etice. Progre
sul științific și tehnic va am
plifica nemăsurat forța de cre
ație a omului, de transformare 
a mediului înconjurător, va 
spori și capacitatea omului de 
a se transforma, de a se stă- 
pîni pe sine însuși, va lărgi 
timpul liber și disponsibilitatea 
lui pentru celelalte valori.

— Rezultă deci că soarta 
civilizației viitoare depinde de 
măsura în care omul insuși se 
va transforma ?

A.T. Depinde de acel moment 
socratic de care vă pomeneam. 
Rezultă deci că în societatea vii
toare, societatea comunistă, e

știin(e sociale și politice

de presupus că suprema valoa
re, care va avea rol de princi
piu ordonator, va fi valoarea 
etică.

— Totuși, astăzi, putem afir
ma că civilizația contemporană 
creează aptitudini spirituale noi, 
valențe noi în etică ?
A.T. : Da, sentimentul de respon

sabilitate politică, civică, socială, 
care a devenit astăzi mai acut 
ca orieînd.
Conștiința responsabilității 
s-a pus niciodată ca astăzi, 
intr-adevăr, pot surveni 
mente de decizie supremă 
istoria omenirii. Omul a

ION VLAD

La Muntele Roșu.

nu 
cînd 
mo- 

în 
fost

întotdeauna pus în situații di- 
lematice, dar acum situația lui 
poate deveni dramatică, deoa
rece o decizie Ia eșalonul pu
terii sau acțiunii e angajantă 
pentru destinul întregii colecti
vități umane.

— Atunci, exsită un grăunte 
de adevăr în afirmația privind 
răspunderea alegerii de sine 
față de colectivitate ?

A.T.: Este, într-adevăr, mai 
ales astăzi cînd progresul știin
ței și tehnicii și putința inter- 
comunicării a făcut din omenire 
un tot unitar. Altădată omeni
rea era alcătuită din comuni
tăți izolate, deciziile fiecăreia 
putînd avea doar implicații 
restrinse. In momentul de fa
ță actele de decizie pot avea 
o greutate imensă. Și pe mă- , 
sură ce se vor universaliza va
lorile tehnico-științifice, cu tot 
ce țin ele de randament, de 
eficacitate, asupra actelor de 
decizie va apăsa o și mai mare 
răspundere, angajare, partici
pare.

— Cine ordonează lista va
lorilor morale în cadrul civili
zației moderne? Vreți să în
cercați o caracterizare, în ordi
nea importanței, a acestei liste 
de valori în societatea nostră ?

A.T.: Ascendența valorilor 
etice, tot mai clară pentru so
cietatea viitoare, e egală și 
pentru societatea noastră. Or
donarea lor nu se face prin de
cret, nu e un act de decizie la 
un eșalon administrativ; e un 
proces în care însăși îmbogă
țirea cunoașterii, a universali
zării valorilor etice în ansam
blul lor. îmbogățirea și dezvol
tarea conștiinței umane va duce 
la restructurări interne pe pla
nul conștiinței. E o dinamică 
proprie a conștiinței umane ț 
o ordonare ce reprezintă rezul
tatul dinamicii conștiinței o- 
muluj modern.

(Continuare în pag. a V-a)
VIORICA TANASESCU

(Continuare în pag. a Il-a)
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REPORTAJ DE BUZUNAR
MULTI ANI» PENTRU...

ÎN LUPTĂ „DOMNIT TRANDAFIR"

INIȚIATIVA CRONICA TEATRALA

CU A VALANȘA
O ECHIPA DE TINERI DE LA MINA TOROIOAGA ASIGURA, 
ÎN CONDIȚII DEOSEBIT DE VITREGE, ALIMENTAREA EXPLOA

TĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ

Toroioaga și oa- 
locuri s-au dat 

l crîncene. 
însă a fost

între muntele 
menii acestor 
din totdeauna ' bătălii 
Dîrzenia oamenilor î 
totdeauna mai puternică. Un ne
fericit prilej, menit să dovedeas
că acest lucru, s-a petrecut și zi
lele trecute, mal precis, într-una 
din nopțile trecute. Pentru că 
era ora 21', cînd o avalanșă a fă
cut să se cutremure împrejurimi
le. O avalanșă de mari proporții, 
de zăpadă și rocă 
un volum de circa . 
mătura totul în cale. In 
Toroioaga 
electric a 
In numai 
telefonică 
ți He de ..........   ,
creată, dispunîndu-se o mobiliza
re generală pentru refacerea a- 
Variilor. Misiunea cea mai grea 
însă avea să revină unui grup 
de tineri electricieni care trebuia 
să refacă linia de înaltă tensiu
ne, ai cărei stîlpi se prăbușiseră. 
Era vorba de o muncă uriașă, 
care solicita energii nemăsurate, 
curaj, măiestrie și operativitate. 
Inginerul Anton Votnar, de la 
exploatarea minieră, cu oamenii 
săi și maistru electrician Emeric 
Melega, împreună cu Vasile 
Sandru, Dumitru Timiș, Tiberiu 
Peto, Sabin Granci, Vasile Coz- 
ma, Eugen Sarcadl și alți tineri 
de la minfa Toroioaga au primit 
sarcina să-și distribuie forțele 
de-a lungul celor 250 de metri de 
linie de îrtaltă tensiune distrusă, 
în așa fel îneît operația de ridi
care și replantare a stîlpilor, în
locuirea și întinderea cablurilor 
să se desfășoare în timpul cel 
mai scurt posibil. In numai 6 
ore, electricienii — înfrunțînd nu 
numai riscurile meseriei într-o a- 
semenea ipostază, dar și întuneri
cul nopții șl gerul care bîntuie

aceste locuri — au reușit să e- 
fectueze legătura electrică thtre 
cele două linii șl să restabilească 
astfel alimentarea minelor cu e- 
nergia necesară desfășurării pro
cesului de producție. Pentru tine
rii despre care vorbeam, întîm- 
plarea a constituit un greu exa
men profesional, o încercare care 
a dovedit maturitatea, bărbăția și 
adevăratul 
vîrste.

eroism al acestei 1

Gheorghe Capșa din Frun- 
zeni, județul Neamț, a împlinit 
71 de ani. L-au felicitat fiice
le sale, ginerii, nepoatele. I-au 
urat ani mulți și foști elevi ai 
săi din cele 43 de generații 
îndrumate cu dragoste în cei 
53 de ani de cînd slujește la 
catedră. Pentru că și astăzi 
sătenii îl văd trecînd spre 
școală la fel de nerăbdător 
să-i învețe pe copii alfabetul 
cărții șl al vieții — ca atunci, 
în anii tineri ai debutului. L^ 
71 de ani, Gheorghe Capșa 
continuă să rămînă același 
neobosit om al catedrei, a- 
celași animator al vieții spiri
tuale a satului. îi urăm mulți 
ani în nobila pasiune.

TACHE VASILACHE

• PLECAT» ÎN EXCURSIE, ELE
VII DIN OBÎRSIA DESCOPERĂ 
O AȘEZARE DIN SECOLUL 

AL il-LEA

dislocată, cu 
60 000 m.c. 

minele 
și Gura Văii curentul 
fost brusc întrerupt, 
cîteva minute, alarma 

Informase toate forma- 
lucru despre situația

V. MOINEAGU

La început a fost o excursie 
pe care elevii Școlii generale 
nr. 8 din comuna Obîrșia, jude
țul Olt, au denumit-o „Căutătorii 
de comori". Sub îndrumarea în
vățătorului Emil Diaconu, elevii 
au adus la școală multe fragmen
te ceramice, datînd din perioade 
străvechi. Materialul a ajuns la 
Muzeul din Corabia, suscițînd 
interesul specialiștilor care au 
venit în sat, au întreprins săpă
turi și au descoperit o necro- 
fiolă datînd din secolul VIII—IX. 
ntr-o altă excursie s-au desco

perit o așezare din secolul al

II-lea — al III-lea și un cimitir 
românesc din secolul al XV-lea, 
Specialiștii și-au reluat activita
tea, dina la iveală 35 de mormin
te și numeroase podoabe. Acum 
elevii sînt ocupați cu amenaja
rea muzeului școlar (Valentina 
Brînzoi).

• LA IAȘI, 800 DE SPECIALIȘTI 
ÎN DiALOG CU TINERII

Agro-club 
ia Poiana Mare

-în comuna Poiana Mare, jude
țul Dolj, a luat ființă un agro-club 
care reunește pe toți tinerii in
gineri agronomi, medici veteri
nari și tehnicieni de la cele pa
tru unități C.A.P. de pe raza 
comunei și ai întreprinderii 
pentru mecanizarea agriculturii, 
dornici să-și consolideze și per
fecționeze cunoștințele profesio
nale. Planul agro-clubului inclu
de un vast și interesant program 
de cercetare, menit să rezolve 
problemele esențiale ale folosirii 
naționale a fondului funciar, a 
îngrășămintelor chimice, extin
derii mecanizării lucrărilor agri
cole și irigațiilor, creșterea ani
malelor etc. Activitatea agro- 
clubului de la Poiana Mare a 
debutat cu prelegerea conf. univ. 
Ion C. Popescu, de la Facultatea 
de agronomie din Craiova, des
pre „Modalitățile moderne de 
construcție și valorificare a sis
temelor de irigații".

1 în vizită...
de răspuns

Duminică, comitetul U.T.C. 
de la întreprinderea textilă 
Lugoj a organizat o vizită de 
răspuns tinerilor din secția 
de motoare diesel a U.C.M. 
Reșița. Cu acest prilej, tine
rele textillste au vizitat secții 
ale renumitei întreprinderi, 
cartierele municipiului Reșița 
Si au participat la o seară de 
dans organizată in cadrul ca
sei de cultură a sindicatelor.

'■

(Urmare din pag. I)

de-
ei

— Cert lucru, societatea 
termină fundalul valorilor 
etice predominante, fiecăruia 
rămînîndu-i totodată un orizont 
infinit de realizare. Dar tot 
cert, civilizația modernă are ne
voie de oameni dinamici, plini 
de energie manifestată în exte- 
Kior. Și atunci, nu credeți că 
civilizația modernă impune im
perative proprii ce îngustează 
posibilitatea de interiorizare ?

A.T. : Nu, civilizația modernă 
nu înseamnă îngustarea orizon
tului propriu. Ea are nevoie de 
desfășurare de energie, dar 
energia Umană nu poate fi pu
să în slujba scopurilor umane 
dacă n-ar fi rodul unei com
bustii lăuntrice. Un om dinamic, 
energic, nu poate fi sărac su
fletește și civilizația nu neagă 
nimănui propria inferioritate.

— Firește eu nu m-am refe
rit la Spengler, la imperativele 
sale categorice privind omul ci
vilizat — exteriorizarea — ci la 
o eyentuală nevoie reală a res
tructurării omului modern.

A.T. : Dar asta se și întîm- 
plă, fie că ne dăm seama ori 
nu. Și fiindcă discuția noastră 
se poartă pe plan filozofic, vă 
averțizez că apare chiar o filo
zofie a acțiunii umane, în ca
drul căreia nu roboții alcătu
iesc comandamentele morale, ci 
oamenii, . fiindcă numai ei au 
putința transformărilor, crea
toare.

— Sigur, libertatea personală 
dă însă fiecăruia putința să fie 
erou, sau modest participant ; 
credeți atunci că imperativele 
civilizației înseși stimulează, 
impulsionează afirmarea ?

A.T.: Sigur că da, fiindcă 
epoca noastră e mai puțin de
cît oricînd propice oblomovilor. 
Nici energia desfășurată fără 
interiorizare, fără scop și sens 
optat — ca roboții — dar nici 
trăiri interioare sterile. Aminti- 
ți-vă. Peciorin, Rudin erau ge
neroși, sensibili, dar tot timpul 
se consumau neputincios. Astăzi 
e de neconceput un erou al zi
lelor noastre care să-și consu
me steril, ineficace, individua
list. disponibilitățile și energiile. 
Din acest punct de vedere pu
tem considera eooca noastră nu 
numai un izvor de energie tranș 
formatoare, dar și un dezlănțui- 
tor de energii sufletești.

— Lewis Mumford, acest 
filozof american, nonconformist, 
afirma categoric : „civilizația 
începe cu o materializare mag-

CALENDAR ȘCOLAR PROFESIONAL
• în cadrul concursurilor școlare Ia care par

ticipă elevii școlilor profesionale, etapele finale 
pentru limba română și matematică vor avea 
loc la 26—27 aprilie. Etapa pe județ, la fizică și 
chimie, a avut loc la 1 martie, iar ultima se va 
ține concomitent cu finalele de matematică și 
limba română. Concursul de arte plastice — eta
pa pe școală — se desfășoară, în luna martie, iar 
faza județeană va avea Ioc Ia 15 aprilie.

• Etapele finale ale campionatelor republica
ne ale școlilor profesionale se vor desfășura 
după cum urmează : schi — 28—29 martie la Po
iana Brașov ; lupte — 5—7 aprilie, la Galați | 
volei — 24—28 iunie la Suceava ; handbal — 
14—19 iunie Ia Constanța ; fotbal — 22—29 iunie 
la București ; atletism — 20—21 iunie la Bucu
rești ; box și haltere — etapa pe zonă și mini
stere — 20 aprilie.

în București:

Clubul
micilor cetățeni

In sala de festivități a Lice
ului „Gheorghe Lazăr'' 
loc ’ . ’
„Clubului micilor cetățeni".

în afara membrilor clubului 
— elevi, pionieri, uteciștl de Ia 
școlile generale nr. 122 și 
124 — la adunare au participat 
profesori, părinți, factori cu 
munci de răspundere în organi
zația de pionieri a municipului 
București și orgănizația U.T.C. 
a sectorului 6, alți invitați.

Constituit din 7 cercuri pe di
ferite activități, clubul urmă
rește să folosească util timpul 
liber al membrilor săi, mobili- 
zîndu-i la acțiuni de înfrumu
sețare a școlilor, străzilor, a 
spațiilor verzi etc. La propune
rea copiilor s-a constituit și un 
„tribunal" care urmează să a- 
nalizeze și să dezbată atitudi
nea unor membri ai clubului 
care nu vor avea o comportare 
corespunzătoare.

Perseverența și elanul elevi
lor, strădania șl competența în
drumătorilor clubului, sprijinul 
părinților și al organizației de 
tineret sînt o chezășie a succe
sului

a avut
adunarea inaugurală a

activității acestui club.

ADRIANA CRLCERU

• • •
străluc.itfi, a scopurilor 

și se termină cu un ma-

„Tehnica la zi" — este acțiunea 
inițiată anul trecut, care conti
nuă, îmbogățindu-se cu noi for
me și care permite tinerilor ie
șeni consolidarea cunoștințelor 
profesionale și participarea mai 
activă la mișcarea inovatorilor 
și raționalizatorilor. In uzinele 
ieșene au loc, în acest sens, con
ferințe, dezbateri, simpozioane, 
sesiuni de referate. Acțiunea cu
prinde 700 de manifestări la 
realizarea cărora își aduc contri
buția peste 800 de oameni de ști
ință, specialiști din institutele 
de cercetare, tehnicieni din ju
deț (prof. Vasile Văcăriță).

„WOYZECK"
de GEORG BUCHNER

la Teatrul Tineretului 
din Piatra Neamț

teatrul românesc, in- 
cu opera lui Georg

• In acest an vor fi sărbătorite o serie de 
școli semicentenare. Printre aceste școli amin
tim : Școala profesională a Șantierelor navale- 
Constanța ; Școala profesională „Grivița Roșie“- 
București; Școala profesională — Uzina meca
nică „Nicolina“-Iași ; Grupul școlar — Uzina In
dustria Sîrmei, Cîmpia Turzii j Grupul școlar 
sanitar-Craiova j Liceul agricol — Curtea de 
Argeș.

• Pentru cei interesați anunțăm că programa 
concursurilor de admitere și rețeaua republicană 
a școlilor profesionale pentru anul școlar 1970— 
1971 vor fi publicate intr-un „îndrumător" care 
va apare la sfîrșitul lunii martie.

c. s.

La Arad. Decada cărții politice
Tovarășul V. Der- 

ban, primul secretar 
al Comitetului jude
țean U. T. C., ne a- 
nunță :

„Cu prilejul deca
dei cărții social-poli- 
tice pentru tineret ce 
se desfășoară în pe
rioada 25 februarie 
— 6 martie au avut 
loc un complex de 
acțiuni politico-edu
cative în municipiul 
Arad, și în mai multe 
orașe dia județ. Ast
fel, în ...................
Arad, 
neu,
Sebiț, 
Curtici, precum

La Constanța

cluburile din 
în orașele I- 
Chișineu-Criș, 

Lipova,

în orașele Vărșand, 
Pădureni, Iratoș, au 
avut loc întâlniri ale 
tineretului cu secre
tari și membri al Bi
roului comitetului ju
dețean și municipal 
de partid cu activiști 
de stat, ziariști.

Expunerile și dez
baterile pe teme cum 
sînt : P.C.R., forța 
conducătoare în 
R.S.R., au fost înso
țite de expuneri pe 
marginea conținutu
lui unor cărți, pre
cum și de programe 
cultural-artistice a- 
decvate evenimentu
lui. De o deosebită 
participare s-a bucu-

rat mitingul tineretu
lui din întreprinderi
le, instituțiile, șco
lile din municipiul 
Arad, la care a luat 
parte tovarășul Teo
dor Haș, membru al 
C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetu
lui județean de par
tid. Participanții la 
miting, care a avut 
loc la Palatul cultu
ral din. Arad, In nu
măr de peste 1000, au 
ascultat cu deosebit 
interes expunerea le
gată de semnificația 
evenimentului de la 
6 Martie 1945.

SESIUNEA TINERILOR SPECIALIȘTI
DIN INDUSTRIA ALIMENTARA

Constanța a găz
duit o sesiune de 
comunicări științifi
ce a specialiștilor din 
industria alimentară. 
Participant — tineri 
ingineri de la Combi-, 
natul industriei ali
mentare Constanța și 
de la Întreprinderile 
industriei alimentare 
din Tulcea, specia
liști de la Institutul 
politehnic Galați. Așa 
cum s-a desfășurat, 
sesiunea a confirmat 
interesul tinerilor in-

gineri pentru rezol
varea unor probleme 
de importanță deose
bită în industria ali
mentară, de a intro
duce elementul știin
țific într-o serie de 
sectoare.

Faptul că două or
gane județene — co
mitetele județene 
Constanța șl Tulcea 
ale U.T.C. — au cola
borat în pregătirea 
sesiunii, a dat posi
bilitatea cunoașterii 
reciproce a preocupă-

rilor profesionale ale 
tinerilor ingineri din 
întreprinderile ali
mentare dobrogene. 
Ca o subliniere a ac
tualității tematicii 
sesiunii științifice de 
la Constanța, spe
cialiștii de la Institu
tul politehnio Galați 
au anunțat că se in
tenționează organiza
rea în toamna acestui 
an a unei prime se
siuni Ia nivel națio
nal pe această temă.

V. G.

UN CERC DE TURISM 
CONSTRUIEȘTE DOUA 

BANE !

• Din inițiativa sectorului de 
turism al Comitetului județean 
Brașov al U.T.C. reținem orga
nizarea unor excursii succesive 
cu elevii din ultimul an de liceu 
la București pentru vizitarea 
unor institute de învățămînt su
perior, laboratoare, cămine — 
în scopul orientării lor profesio
nale.

• Cu tinerii din întreprinderi, 
instituții și școli se organizea
ză excursii la Sinaia (Cota 1400, 
Vîrful cu Dor și Muzeul Peleș) 
și în alte localități 
Tușnad, Cluj, Sibiu.

•Evidențiem din agenda de 
lucru a sectorului 
organizarea unui concurs de o- 
rientare turistică pe Valea Ră- 
cădăului, cu elevii din licee.

• în întreprinderi, instituții 
și scolii au loc expuneri.' exem
plificate cu filme și diapozitive 
despre turismul intern și inter
național.

• în colaborare cu sectoarele 
de turism din cadrul comitete
lor județene Dîmbovița și Pra
hova ale U.T.C., în a doua jumă
tate a lunii martie se va orga
niza o acțiune 
ful Omul și o 
pe Postăvarul.

•Subliniem, 
valoroasa inițiativă a 
lui municipal al U.T.C., care îm
preună cu cercul de turism de 
la Uzina nr. 2, vor construi 
două cabane la Dîmbul Morii.

din țară :

de turism

comună pe vîr- 
seară de cabană

de asemenea, 
Comitetu-

MARIA MINCIU

A apărut

„MAGAZIN ISTORIC"
Nr. 3

Din sumar :

nifică, 
umane 
terialism fără scop". - E real ?

A.T.»: Nu, Mumford are în 
vedere o civilizație atît de or
golioasă în puterea ei tehnică, 
îneît ar pierde valorile etice, 
ar ajunge la o ordine strict 
tehnico-științific, în care nu mai 
e Ioc pentru imaginație, pentru 
ficțiune poetică, unde s-ar in
staura o totală mecanizare a 
spiritului. Deci, prin această 
afirmație Mumford întrevede 
posibilitatea unui' primat abso
lut al tehnicii, o absolutizare a 
domeniului material, tehnic.

— Dar numai el are aseme
nea temeri : Guenon și Massis, 
Duhamel și Toynbee strigă îm
potriva primatului tehnicului 
care ucide orice perspectivă de 
relații intr-adevăr umane, cu 
cit progresăm în secolul civili
zației. Pe drept ?

AT/: In această privință nu 
e recomandabil nici optimismul

construirii unor oameni multi
lateral dezvoltați, trebuie ac
ționat multilateral, cu mijloace 
multilaterale. In consecință tre
buie apăsat nu numai pe peda
la progresului tehnic, științific, 
ci pe toate pîrghiile progresului 
uman care ne stau la dispo
ziție. De aceea spune academi
cianul Moisil că supravegheto
rul tabloului de comandă într-o 
uzină automatizată, trebuie să 
fie neapărat un om care să-I 
cunoască pe Shakespeare.

— Și nu numai Shakespeare !
A.T. : Sigur, e un mod sim

bolic de a afirma că tehnica 
nu e valoroasă decît cunoscîn- 
du-1 pe om, iar omul care a 
asimilat tehnica trebuie să fie 
cel care a asimilat multilateral 
cultura. Un robot poate fi pus 
la tabloul de comandă al uzinei 
automatizate, dar robotul, care 
n-a citit Shakespeare, lipsit de 
criterii morale, e un rezultat 
al civilizației moderne; el au

CIVILIZAȚIE
excesiv nici pesimismul dezar
mant, apocaliptic, care nu mai 
vede dincolo de unele consecințe 
unilaterale, de mutilare a omu
lui. Sigur, progresul tehnic nu 
va crea de la sine, spontan, o 
lume mai dreaptă, mai fericită 
fiindcă el nu generează absolut 
și divinitate. Asemenea strigă
te sînt întemeiate în măsura 
în care efectele imediate ale 
progresului tehnic — prezente 
în orînduiri bazate pe injustiție 
— contrariază idealul de uma
nitate.

— Receptat de o sensibilita
te mai acută a artiștilor ? Mă 
gindesc la Duhamel, la Baude
laire sau Rabindranat Tagore.

A.T.; Poate că aceste efecte 
imediate de mutilare a omului 
într-o societate nedreaptă afec
tează într-qdevăr dureros pe 
unii mari artiști. Dar, vă mai 
spuneam : să ne ferim de apolo
gii necritice ; deci atît de cele 
care pretind că. de pildă, con
vergența civilizațiilor duce la 
fericire, cît și de strigătele sum
bre ale dezumanizării inerente 
civilizației moderne. La con
strucția lumii de mîine în con
dițiile noastre. — o societate 
multilateral dezvoltată — și a

esle un creator, un participant 
și beneficiar al ei. Robotul nu e 
multilateral : de aceea vă 
spuneam la început că astăzi 
marii savanți ai civilizației noa
stre atrag atenția să nu se piar
dă din vedere omul în toate 
calculele" și ipotezele noastre 
cu privire la viitor.

— Pînă atunci însă, mulți ob
servatori contemporani afirmă 
că în progresul civilizației, omul 
a cîștigat prin diversitate dar a 
pierdut simțul vecinătății, al 
comunității, a devenit egoist și 
întii de toate a pierdut sinceri
tatea. Sînteți de acord ?

Ă,T, : Nu, după opinia mea 
civilizația contemporană e cel 
mai puțin compatibilă cu izola
rea, cu singularizarea omului 
într-o insulă de egoism și in
dividualism, Mșrx spune că o- 
mul nu se poate realiza pe sine 
decît într-o multidimensionali- 
tate socială și că această întoar
cere la sine a omului are va
loare numai în sensul cunoa
șterii de sine ca individ și spe
cie. — dar nu pentru a se în
chide — ci a se dărui cu mai 
largă plenitudine binelui eo- 
mun.

— Vă referiți, așadar, la re
lațiile civilizației socialiste ?

A.T.: Desigur, asemenea rela
ții unesc pe oameni într-o civi
lizație ca a noastră în cadru] 
căreia realizarea de sine e de 
neconceput fără raportare la 
alții, fără angajarea unei res
ponsabilități de o largă semni
ficație. Angajarea omului este 
astăzi mai încărcată decît ori
cînd de semnificații și sens crea
tor, de responsabilitate.

— în afară de aceasta, prin 
ce se definește atributul de om 
civilizat al unui tînăr ce tră
iește în societatea noastră ?

A.T.: Atributul se referă nu 
numai la comportament, ci la 
însăși atitudinea față de pro
blemele noastre existențiale, la 
poziția pe care o au oamenii 
tineri față de lumea valorilor 
și tot ce reprezintă normă de 
conviețuire și acțiune. Căci mai 
ales tineretul resimte miracolul 
convertirii valorilor de cultură, 
a experienței omenirii din tre
cut sau de astăzi, în bunuri de 
civilizație, în trăsături de com
portament. De altminteri nu 
întîmpiător termenul de civili
zație, etimologic, ne duce la 
politețe, la respect față de oa
meni în cetate.

— Vă referiți la politețe nu
mai ca la o convenție a ci
vilizației privind comportamen
tul exterior ?

A.T.: Nu, civilizația, atitudi
nea implicită ei nu se referă 
numai Ia comportarea exterioa
ră, la gesturi în funcție de un 
anume ritual, ci la o atitudine 
ce pornește interior de la con
vingeri, norme de conduită, de
venite mobiluri interne, convin
geri personale.

— Ce valori etice propuneți 
tineretului în primul rînd ?

A.T. : Respect față de sine și 
față de ceilalți, dragoste de a- 
devăr — suprema valoare a tu
turor înfăptuirilor omenești 1 
răspundere față de modul în 
jare 
mai 
neri, 
trăi
zației de sfîr'șit de veac și mi
leniu. Iar formarea lor, construi
rea lor multilaterală ca oa
meni ai anului 2 000, dezvolta
rea conștiinței, a răspunderii 
lor, reprezintă tocmai opera 
prin care societatea de astăzi 
făurește umanitatea de mîine.

AL. GH. SAVU : U» sfert de 
veac de la memorabilul 6 Mar
tie ; AUGUSTIN DEAC : învă
țătura leninistă se răspîndește 

In România (sfîrșitul sec. XIX 
— începutul sec. -XX) ; AUREL 
DECEI : Văzut-am semne din 
Lună și Soare ; PER HANSSON: 
Riscînd mai mult decît viața | 
GEORGE BUZDUGAN > Două 
lupte ; o medalie ; MARIN 
BUCUR : Exil parizian ; ALAIN 
DECAUX : Nero — un mare ca
lomniat ; D. CIUREA ; Istoria 
românească în Theatrum Euro- 
paeum ; CALIN IONESCU : Ci
ne a descoperit Polul Nord ? ț 
D. NICOLAESCU-PLOPȘOR ; 
Vîrsta omului.

ne construim pe noi înșine 
ales cînd e vorba de ti-
Căci ei sînt- cei care vor 

din plin condițiile civili-

Pentru 
tîlnirea
Biichner a avut efectul unei des
coperiri fulgerătoare. Căci in 
opera acestui tînăr genial, mort 
înainte de a împlini 24 de ani, 
se găsesc adunate la un loc, încă 
din primele decenii ale veacului 
al nouăsprezecelea, toate intuiții
le și obsesiile care traversează 
teatrul modem, așa incit cele 
mai multe dintre orientările lite
rare ulterioare, de la realismul 
social pînă la expresionism și de 
la teatrul cruzimii pînă la cel al 
absurdului, au avut dreptate re- 
vendicîndu-și-l drept precursor. 
Mai cu seamă Woyzeck, ultima 
din cele trei piese ale scriitorului 
(Moartea lui Danton am văzut-o, 
Leonce și Lena o vom vedea 
încă în această stagiune, ambele 
în regia lui Liviu Ciulei), deși 
neterminată, conține sugestii 
practic inepuizabile intr-un do-

altceva decît proiecția lumii su
biective a acestuia, el îi opune o 
viziune potrivit căreia Woyzeck 
este un exilat, singur intr-un u- 
nivers inamic, purtat către dez
nodământ de angrenajul inuman 
al unui sistem perfect și străin. 
Ceea ce spectacolul pierde astfel 
în „nebunie", cîștigă in lucidita
te, în realism, în consecvență. 
Disecată „logic", tragedia nu 
este mai puțin tulburătoare. Și 
apoi, din cînd în cînd, acest sis
tem lucid, rece, implacabil, des
cris în imagini sintetice, intră în 
delir. Vînturi obscure, născute 
din însăși perfecțiunea sa antio- 
menească, încep să-l cutreiere; 
sînt sugestii, admirabil proporțio
nale in spectacol, ale teroarei 
pe care sistemul o exercită asu
pra spiritului. „Alienarea" lui 
Woyzeck îji recapătă astfel în
țelesul originar.

Excepționalei rigori și origina-

Dramaturgia lui Turghe
niev, prelungind ecouri 
pușkiniene in lirismul 

atmosferei șl nuanțele poeti
ce ale sentimentului, anun- 
țînd, prin subtilitatea nota
ției psihologice, universul 
cehovian este marcată de o 
puternică originalitate a ex
presiei Ritmînd în caden
ța genului dramatic teme și 
caractere, amplu desfășura
te ulterior în roman, Tur- 
ghenicv își mărturisește pre
ferința pentru conflictul si
tuat în lumea interioară a 
omului și totdeauna provo
cat de contrastele sociale. 
Lucrare centrală în contex
tul creației sale dramatice, 
O lună la țară se impune 
interesului, printr-o capaci
tate de a surprinde grada
țiile diferite și contradicto
rii ale sentimentului iubirii. 
Comedia, punctată cu surî- 
suri triste, populată cu fe
mei îndrăgostite romantic 
și suflete nobile generoa
se în sacrificii poate să a- 
pară azi desuetă, împru- 
mutînd un aer înduioșă
tor de melodramă. Meritul 
deosebit al spectacolului re
gizat de George Rafael pe 
scena Teatrului „C. I. Notta-

0 LIINĂ

intr-un moment din spectacol.Boris Petroff și Mitică Popescu

meniu neexplorat pînă atunci: 
raportul unei conștiințe tulburate 
cu o lume ostilă, relația — cu 
alte cuvinte — dintre misterioa
sele impulsuri lăuntrice și expli
cabilele împrejurări exterioare 
care, laolaltă, determină actul 
tragic. x

Woyzeck se naște dintr-un 
fapt real, și ambiția superioară 
a lui Biichner este de a-l expli
ca, de a-i demonta resorturile, 
de a-i scoate la iveală rațiunile 
ascunse. înțeleasă astfel, profesia 
de credință a autorului este una 
strict realistă: „Găsesc că așa- 
zișii poeți idealiști n-au produs 
decît marionete, cu nasul întors 
spre cer, vorbind cu o grandiloc
vență afectată, și nu oameni cu 
carne și sînge, cărora le poți 
simți durerea și bucuria și ale 
căror fapte și gesturi mă umplu 
de oroare sau de admirație", 
nota el într-o scrisoare din 1835. 
Ceea ce-l împinge pe Woyzeck 
la crimă este sentimentul de in
continență dintre condiția sa u- 
mană și universul social automa
tizat, absurd, rigid, care-l cople
șește și-l sufocă. Nu e mai pu
țin adevărat că rădăcinile trage
diei se află, deopotrivă, în însăși 
conștiința halucinată a eroului, 
și că Biichner scrutează abisurile 
psihologiei cu aceeași pătrunde
re cu care analizează mecanismul 
social.

Radu Penciulescu, regizorul 
spectacolului de la Teatrul Ti
neretului din Piatra Neamț, a o- 
perat în această privință o ușoa
ră modificare de accent care dă, 
de fapt, valoarea fundamentală 
a montării sale. Interpretării ex
presioniste care se bizuia tn 
principal pe obsesiile eroului, și 
pentru care absurditatea de coș
mar a mediului exterior nu

*

lități a gîndirii regizorale, trupa 
de la Piatra Neamț — pentru 
care cronicarii sînt' siliți să inven
teze de flecare dată alte super
lative — i-a răspuns așa cum 
era de așteptat: cu o profesio- 
nalitate desăvîrșită, cu o mare 
capacitate a fiecărui actor de a 
adăuga spectacolului propriul 
său efort de creație. Spațiul 
nu-mi îngăduie decît să remarc 
performanțele de intensitate tra
gică pe care le atinge, de la un 
rol la altul, Mitică Popescu 
(Woyzeck), focul puternic și pre
cis al remarcabilei Carmen Galin 
(Marie), realismul violent, fero
ce, bogat în nuanțe și eliptic în 
același timp, al interpreților celor 
mai multe dintre personajele se
cundare. Numindu-i în primul 
rînd pe Boris Petroff, Florin Mă- 
celaru, Alexandru Lazăr, Theo
dor Danetti, Cornel Nicoară, A- 
dria Pamfil Almăjan, n-aș vrea 
să-i nedreptățesc pe ceilalți, ci 
să-mi exprim o ordine personală 
a preferințelor.

Woyzeck este unul dintre prea 
puținele spectacole ale stagiunii 
care contribuie într-adevăr la 
mersul înainte al teatrului româ
nesc.

SEBASTIAN COSTIN

P.S. — Dintr-o neglijență a- 
parținînd plasatoarelor Teatru
lui din Bacău, care au înlocuit 
în programul de sală al spec
tacolului Un scurt program de 
bossanove numele actriței San
da Ghiculescu-Voica, interpreta 
din reprezentația de la Bucu
rești, cu acela al Luciei Maier, 
sînt nevoit să fac cuvenita rec
tificare la cronica de săptămîna 
trecută. Aprecierea respectivă 
trece, firește, în contul inter
pretei reale.

ZIUA IN CARE VIN PEȘTII ; 
rulează la Progresul (orele 18; 
20.15).

MIREASA IN NEGRU : rulează 
la Patria (orele 9; 11,30: 14; 16.30: 
19; 21,15).

VISUL _____
rulează la Republica (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18.45; 21), Festival 
(orele 9; 11,15; 2'*."“,
20,45), Favorit (orele 10: 13: 15,30; 
18; 20.30).

ADIO, TEXAS : rulează la Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), București (orele 9; 11; 
13: 15: 17: 19; 21).

TE IUBESC, TE IUBESC :
• lează la Capitol (orele 9,30: 11.45: 

14: 16.15; 18.45: 21)
EXPLOZIA IN MUNȚI : rulează 

la Victoria (orele 8,45; 11; 13,30; 
16. 18,30; 20.45) Modern (orele 9.15: 
11.30: 13.45: 16: 18,15: 20.30).

BALTAGUL : rulează la Doina 
(orele 16: 18.15; 29.30)

O NUNTA CUM N-A MAI 
FOST : rulează Ia Timpuri noi 
(orele 9—19.30 în continuare)

COMISARUL X ȘI „PANTERE
LE ALBASTRE” ; rulează la Fe
roviar (orele 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30. 21). Aurora (orele 9,15 11,30; 
13,30; 15.45; 18; 20.15). Tomis (orele 
9; 11. 13; 15; 17; 19: 21), Flamura 
(orele 9: 11,15; ", ------
Excelsior (orele 9.45 
17,15; 20).

KEKEC CEL ISTET • rulează la 
Doina (orele 11,15: 12,30: 13.45).

STA PIN PE SITUAȚIE : rulea
ză la Grivita (orele 9.30: 11.45: 16; 
18,15; 20,30).

GHICI CINE VINE LA CINA : 
rulează la Central (orele 8,45: 11: . -- — Melodia

18.30: 21).
Lumina

DOMNULUI GENTIL :

13.30; 16; 18,30;

ru-

16; 18,15; 20.30),
12.15: 14.45;

18,15; 20.45)
11: 13,30: 16: 
rulează la
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LA TARĂ
t

de Turgheniev 
la Teatrul 
„Nottara“

13,15. 15.45:
(orele 8.45:

SETEA : 
(orele 9.30: 16,15: 20).

TESTAMENTUL
MABUSE : rulează 
(orele 15,15; 17,45: 20).

STRĂZILE AU AMINTIRI : ru
lează la Buzeștl (ora 20,30),

DOCTORULUI
la înfrățirea

VA PLACE BRAHMS ? : rulea
ză la Buzeștl (orele 15.30; 18)

BARBAȚI IN DEPLASARE : 
rulează la Dacia (orele 8.30—20,30 
tn continuare).

SIMPATICUL domn R : rulează 
la Bucegi (orele 16: 18,15; 20,30).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,30).

O ȘANSA DINTR-O MIE : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18: 20.15).

CĂLUGĂRIȚĂ : rulează la Dru
mul Sării (orele 15,30; 19), Arta 
(orele 10.30—14.45 în continuare ;
19.15) .

LA NORD PRIN NORD-VEST î 
rulează la 
19).

NOAPTE 
la Ciulești

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Cotroceni (orele 15,30: 19).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru
lează la Crîngași (orele 15.30: 18;
20.15) .

CĂSĂTORIE PRIN MICA PU
BLICITATE : rulează la Floreas- 
ca (orele 10: 13.30: 16: 18.15: ------

PREA MIC PENTRU 
RĂZBOI ATIT DE MARE : 
ză la Volga (orele 10—16 în 
nuare ; 18.15: 20,30).

PĂCĂTUI DRAGOSTEI : 
ză la
Flacăra (orele 15.30: 18: 20.15).

ULTIMA LUNA DE -----------
rulează la Viitorul

DON JUAN FARA 
lează la Gloria (orele 9: 
16: 18.15: 20.30)

VIA MALA : rulează 
(orele 10: 12.30: 15: 17.30: 20).

RĂZBOIUL DOMNITELOR : ru
lează la Moșilor (orele 15.30: 18: 

■ 20.30)'
ROȘU Șl AURIU :

Pobular (ora 20.30).
TIGRUL : rulează

(orele 15.30:—18)
TAINA LEULUI : 

Vitan (orele 15.30: 18.
PROFESIONIȘTII :

Rahova (orele 15,30: 18).
PRIETENELE : rulează la Raho

va (ora 20.30).
PRIETENI FARA GRAI : rulea

rt la Progresul (ora 15,30).

FRAȚII KARAMAZOV : rulea
ză la Pacea (orele 15,15: 19,15).

IUBIREA STRICT OPRITA : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,15),

FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE : 
rulează la Cinemateca (Sala 
Union (orele 10; 12; 14).

ra“ stă tocmai în înțelege
rea acestei posibile desuetu
dini. Se descoperă astfel ta
bloul dramatic pictat de Tur- 
ghenigv, cu o privire detașa
tă, ușor amuzată. Momente
le scenice se înlănțuie în 
melodia nostalgică a răsfoi
rii unui frumos album de 
familie cu siluete ce-și poar
tă fragilitatea de porțelan 
printre mesteceni, printre co
loane albe năpădite de tran
dafiri și amorași de ghips 
(decoruri Giulio Tincu, cos
tume Lidia Radian). In po
vestea fotografiilor uitate, 
patinate de timp, se aprind 
pasiuni ce se zbuciumă in 
zadarnice chinuri ale dra
gostei, toate sufletele femi
nine de lațrafinata doamnă 
nobilă, pînă la servitoarea 
împiedicată în vorbe și ges
turi. Naivitatea exploziilor 
sentimentale observată de re
gizor cu un zîmbet ironic și 
îngăduitor, îl determină să 
pi opună ca mobil și motiv 
ai acestor explozii în lanț, 
imaginea schițată în tușeuri 
caricaturale a unui băiețan- 
dru stîngaci, puțin aiurit, ve
sel și atît.

Compoziția stilizată a 
transpunerii scenice, colora
tura poetică și amuzantă a 
montării își proiectează vir
tuțile dincolo de rampă, la 
un înalt nivel artiștii^ prin 
evoluția unui colectiv actori
cesc de prim plan. Specta
colul prezintă, în ultimă in
stanță, o complexă suită de 
portrete — echivalente cu o 
serie de valoroase recitaluri 
actoricești.

Surprinzătoare în multitu
dinea de note utilizate în 
exprimarea sa, Gilda Mari
nescu se impune ca o solistă 
excepțională a acestui con
cert pe teme romantice, 6 
Natalia Petrovna, stăpînă a 
tuturor farmecelor feminine 
și victimă conștientă a lor. 
O secondează, la același dia
pazon, un tînăr actor, care 
pentru întîia oară confirmă 
un talent mai mult intuit 
în alte roluri : Alexandru 
Repan, a cărui interpretare 
ne permite să apreciem o 
posibilă apropiere de perso
najele cehoviene.

Chipul trandafiriu al tine
rei ingenue e împrospătat 
cu sensibilitatea și candoa
rea Andei Caropol, iar tonul 
ironic, adeseori sarcastic, al 
doctorului, își află în Mihai 
Heroveanu un interpret 
ideal.

O notă pentru mica și deo
sebita bijuterie de interpre
tare oferită de Adriana Po- 
povici (în rolul servitoarei), 
o tinără actriță generos în
zestrată, a cărei revenire pe 
scenă o consemnăm cu sa
tisfacție. Scurtele apariții ale 
lui Ștefan Radof și Petrică 
Popa ne-ar fi plăcut- mai 
mult fără unele exagerări 
gretești, oarecum stridente 
în universul scenic colorat 
în tonuri poetice și doar 
punctat cu note de comedie.

LILIANA MOLDOVAN

Ferentari (orele 15.30;

CU CEAȚA : rulează 
(orele 15.30: 18: 20,30). MIERCURI 4 MARTIE 1970

20.30)
UN 

rulea- 
conti-

rulea-
Viitorul (orele 15,30 ; 18).

TOAMNA î 
(ora 20.30). 
VOIE ; ru- 
11.15: 13.30:

la Miorița

rulează la

la Popular

rulează
20.15). 
rulează

la

la

Opera Română : TOSCA — ora 
19,30 ; Teatrul de Operetă : MY 
FAIR LADY — ora 19,30 ; Teatrul- 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : HEIDELBERGUL DE 
ALTADATA — ora 19,30 ; (Sala 
studio) : PĂRINȚII TERIBILI — 
ora 19,30 ; Teatrul de Comedie : 
OPINIA PUBLICĂ — ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala Studio) : 
LOS — ora 20 ; 
TANGO — ora 20 
Iești : COMEDIE 
ora 19,30 ; Teatrul 
(Bd. Magheru) : 
CRENGILE DE 
ora 19,30 ; I (Sala Studio) : 
MATICA DOAMNĂ „M‘ 
20 ; Teatrul 
FLOARE DE
19.30 ; Teatrul 
POVESTE NETERMINATA - ora 
16 ; Teatrul „Țăndărică" (Cal. Vic
toriei) : O FETIȚĂ CAUTĂ UN 
CINTEC — ora 17 ; (Str.- Acade
miei) : BANDIȚII DIN KARDE- 
MOMME — ora 17 ; Teatrul 
,.C. Tănase" (Sala Savoy) : NU 
TE LĂSA STROE - ora 19.30 ; 
(Cal. Victoriei) : MICUȚĂ LA TA- 
NASE — ora 19,30 : Ansamblul 
U.G.S BALADA OMULUI — ora
19.30 ; Circul de Stat : MIRAJUL
CIRCULUI — ora 19,30.

MIERCURI 4 MARTIE 1970

VIRAJ PERICU-
Teatrul Mic : 

; Teatrul Giu- 
CU OLTENI — 
„C. I. Nottara"

VIJELIE IN 
SASSAFRAS — 

ENIG- 
— ora 

„Ion Vasileseu",: 
CACTUS — ora 

__„Ion Creangă" :

• 15,30 Campionatul mondial de 
hochei — grupa B România — 
R. F. a Germaniei (repriza a IlI-a) 
— înregistrare • 16,30 Campiona
tul mondial de hochei — grupa B 
Bulgaria — Iugoslavia (repriza a 
III-a) — transmisiune directă * 
18,00 „Brățara de aur- — emisiu
ne pentru școlari. Tineri ' otelari 
din Cetatea de foc a Galațiului. 
Transmisiune de la Combinatul 
siderurgic • 18,30 Desene animate
• 18,45 Actualitatea în economie- 
„Acțiunea L“ — activitatea în 
sere sl solarii pentru producerea 
legumelor timpurii. • 19,00 Tele
jurnalul de seară • 19,20 Eveni
mentele din februarie — martie 
1945 în literatură. Invitații emi
siunii : Zaharia stancu, George 
Macovescu, Marin Preda, Titus 
Popovici e 19,45 Intermezzo mu
zical. Trioul orchestral Nicolae 
Moraru • 20,00 Concursul și Fes
tivalul internațional de muzică 
ușoară Brașov — România — 1970
• Concurs de Interpretare (II) • 
Recitaluri: Luminița Dobrescu. Jo
sephine Baker șl Memphis Slim
• 23,00 Telejurnalul de noapte.
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UN PROGRAM

PROPRIU CONCRET

MOBILIZATOR

ORGANIZAȚIEI U.T.C. DIN C.A.P. COBADIN
Declarată și efectivă, participarea tinerilor din în treprinderi, instituții, cooperative agricole la realiza

rea sarcinilor de producție, înseamnă, permanent, integrare însuflețită pentru îndeplinirea obiectivelor de 
muncă ale colectivelor în care lucrează. Dar, firesc, această racordare la efortul colectiv presupune evi
dențierea unoi probleme specifice de pregătire, per fecționare, participare la lucru, ale tinerilor, ca și sar

cini și obiective concrete la care fiecare organizație U.T.C. se angajează, definindu-și propriul cîmp de 
acțiune educativă, organizatorică, mobilizatoare.. A cestea își găsesc expresia cea mai grăitoare în progra
mele proprii care formulează angajamentul fiecărei organizații U.T.C. — realități frecvente la cele din 
industrie, mai puțin întîlnite în unitățile agricole. De aceea, constituirea — riguroasă, echilibrată, și 
realistă ca perspective — la organizația U.T.C.. a coo perativei agricole din Cobadin (județul Constanța) a 
unui asemenea program dc lucru într-un plan de măsuri privind contribuția tinerilor cooperatori la înde
plinirea sarcinilor de producție pe anul 1970 se impu ne a fi consemnată ca model sugestiv.

in viața de organizație

IATĂ EXPLICAȚIA SUCCESELOR

in muncă

LAL ROMULUSVALENTIN EBERT

MIERCURI 4 MARTIE 1970

• Din angajamentul

anului 1970

Cu el faci cunoștință chiar 
de la primii pași pe aleea de 
intrare în uzină. Un panou 
- vitrină — numit Panoul 
tineretului, pentru că vrea 
într-adevăr și reușește să fie, 
o autentică oglindă a activi
tății celor 500 de tineri care 
lucrează aici, i-a reținut și 
chipul său, alături de alți 
fruntași cu care întregul co
lectiv se mîndrește.’ îl chea
mă Valentin Ebert, de mese
rie strungar, în atelierul me
canic nr. 3 al Uzinei de repa
rat material rulant din Si- 
meria. Nu are decît 18 ani. 
La această vîrstă, după o ve. 
chime de numai un an și ce
va în întreprindere, poate 
spune fără exagerare, că n-a 
rămas nici un om în uzină 
care să nu-I cunoască tot atît 
de bine ca pe veteranii de 
15-20 de ani petrecuți 'Sici.

„Faima" lui? Poartă un nu
me cunoscut printre ceferiștii 
din Simeria, printre munci
torii uzinei de reparat loco
motive cu aburi și vagoa-

ne, de zeci de ani. Mai intîi 
a fost Albert, de meserie 
strungar. A lucrat în a doua 
jumătate a secolului, trecut. 
El l-a avut ucenic pe fiul 
său, tot Albert, care a prac
ticat strungăria în atelierele 
C.F.R. pînă în 1920. Acesta, 
la rindul lui a avut ți el un 
ucenic lingă strungul pe ca
re l-a slujit timp de 30 de 
ani. Se numea Nicolae și era 
fiul său. Ducind tradiția mai 
departe, cel de al treilea pur
tător de ștafetă și-a chemat 
în atelierul de strungărie pe 
ambii băieți : Albert și Pe
tre. Ei aveau să sporească 
notorietatea numelui prin se
riozitatea cu care se dăruiesc 
profesiunii, cultului lor pen
tru strungărie și pentru în
treprinderea în care lucrează, 
in care au lucrat atîtea ge
nerații din familia lor.

Cum putea să-și explice 
Alexandru Ebert — strun
garul de 5 ani consecutiv 
fruntaș în întrecerea socia
listă — mai convingător ți

mai limpede crezul său pro
fesional, decît prin cultiva
rea acestor convingeri, a pa
siunii și certitudinilor sale, 
propriului fiu pe care și l-a 
dorit continuator al „tradiții
lor casei"? Și Valentin — re- 
reprezentînd cea de a cincea 
generație a familiei lor de 
strungari în C.F.R. — a îm
brățișat această meserie după 
ce începuse s-o îndrăgească 
încă din povestirile tatălui lui. 
Și dacă astăzi în Simeria, 
printre ceferiștii și muncito
rii uzinei el se bucură de 
renume, de apreciere una
nimă — faptul se datorește 
nu numai succeselor sale în 
atelier, nu numai mediilor 
în exclusivitate de 9 și 10 la 
cursurile serale, nu numai 
pasiunii sale pentru pictură 
și activitate artistică in cer
curile de amatori, ci și pen
tru că părinții, bunicii și 
străbunicii Iui l-au creat un 
nume : Valentin Ebert.

Organizația U.T.C. din comu
na Ditrău, județul Harghita, care 
a obținut în urma bilanțului pe 
anul 1969 titlul de fruntașă in 
munca voluntar-patriotică și lo
cul 1 pe județ, a lansat recent o 
însuflețită chemare la întrecere. 
Chemarea, adresată către toate 
organizațiile comunale U.T.C. 
din județul Harghita, vizează în
deplinirea și depășirea obiecti
velor prevăzute pentru anul 1970. 
In acest sens, tinerii — țărani, 

-muncitori și elevi — din Ditrău 
își propun să realizeze, printre 
altele: colectarea a 6 tone me
tal vechi, împădurirea unei su
prafețe de 3 hectare ; în fond 
comunal sau forestier plantarea a 
800 bucăți plopi ornamentali și 
în aliniament, a 300 bucăți pomi 
fructiferi, întreținerea a 100 hec
tare de pășuni naturale și a ar- 
boretelor de pe 10 hectare, co
lectarea a 50 kg. fructe de pă
dure și a 200 kg. plante medici
nale. Toate acestea și participa
rea tineretului la campaniile a- 
gricole din C.A.P. și I.A.S. vor 
duce la obținerea unor economii 
în valoare de 247 000 lei.

C. POGACEANU

în primul rînd comitetul U.T.C. 
al cooperativei agricole va avea 
în atenție cuprinderea în brigăzi
le de cîmp a tuturor tinerilor care 
nu sînt atrași în sectoarele cu 
activitate permanentă. Pentru a- 
ceasta, ei au fost deja înscriși la 

, cercurile de pregătire agrotehnică 
și se urmărește de pe a,cum parti
ciparea lor la un studiu temeinic ; 
prin consultarea specialiștilor, a 
consiliului de conducere, se are 
în vedere înființarea unor cercuri 
noi, astfel îneît, să fie cuprins în 
acest sistem de perfecționare a 
pregătirii un număr mai mare da 
tineri. Periodic apoi, în ședințele 
de comitet și adunările uteciști- 
lor se va analiza calitatea partici
pării acestora, stadiul însușirii cu
noștințelor predate și modul cuin 
sînt aplicate la locul de muncă.

In perioada campaniilor se va 
urmări, îndeosebi la conducătorii 
de atelaje, evitarea risipei în 
transportul cerealelor și porumbu
lui, a sustragerilor din avutul co
operativei ; vor fi inițiate, în a- 
cest scop, acțiuni de prevenire, în 
colaborare cu alți factori, iar 
pentru cei cu abateri se vor lua 
măsuri în cadrul organizației, în 
raport cu gravitatea celor săvîr- 
șite.

înaintea declanșării campanii
lor agricole de primăvară, vară și 
toamnă, comitetul U.T.C. și-a 
propus să organizeze întîlniri cu 
specialiști care să vorbească des
pre importanța și specificul fie
căreia dintre lucrările ce urmea- 
ză a fi efectuate, despre însem
nătatea participării tinerilor coo
peratori la ele. In mod deosebit, 
tineretul va fi mobilizat la lucră
rile de întreținere a culturilor pră
sitoare în legumicultura, la recol
tatul roșiilor. In perioada campa
niei de vară vor fi recomandați 
prin consultarea consiliului ■ de 
conducere, tinerii care să lucreze 
pe combine, pe tractoare și alto 
mijloace de transport, acordînd 
o atenție deosebită și strîngerii 
plevei. necesară fondului de fu
raje în sectorul zootehnic.

Pentru a contribui la asigura
rea bazei furajere necesare coope
rativei, tinerii vor participa activ 
la lucrările ce vor fi efectuate pe 
suprafața de 600 ha, necesară fon
dului de furaje. Organizația 
U.T.C. a cooperativei și-a propus, 
de asemenea, să mobilizeze tine
rii conducători de atelaje la 
transportul celor 6 000 tone gunoi 
de grajd și 900 tone îngrășăminte 
chimice, planificate printre obiec
tivele cooperativei pentru acest 
an. Dintre acestea, 60 tone gunoi 
de grajd urmează să fie trans
portate, prin muncă voluntar- 
patriotică, de către tineri.

în contextul precizării sarcini
lor specifice și contribuției 
proprii a tineretului este întruto- 
tul remarcabilă și stabilirea uno
ra din obiectivele participării la 
acțiuni de muncă voluntar-patrio- 
tică în raport de cerințele cele 
mai importante ale cooperativei. 
Bunăoară, alt angajament al tine
rilor din organizația U.T.C. de la 
C.A.P. Cobadin este de a se execu
ta crin muncă voluntar-patriotică 
prășitul a 8 ha porumb, din care 
5 ha urmează să fie și recolta
te tot de ei. în aceleași condiții la 
cultura de floarea-soarelui vor fi 
prășite 2 ha. De asemenea, se vor 
recolta 6 ha de roșii, iar pe su
prafața de 1/2 ha cu arpagic vor 
fi executate lucrările de întreți
nere și recoltare.

Tn acest cadru, cei 290 uteciști, 
ca și ceilalți tineri din cooperati
vă, sînt antrenați într-o adevărată 
întrecere între echipe și indivi
dual, care va duce, cu certitudi
ne, în final, la depășirea angaja
mentelor luate la începutul anu
lui. Avem încredere, nedez
mințită pînă acum, în tinerii ca -e 
lucrează la noi — ne spunea 
Emurla Sabri, președintele C.A.P. 
Cobadin. Au realizat întotdeauna 
ceea ce și-au propus, nu s-au dat 
înapoi în fața dificultăților. Le 
doresc să fie și de data aceasta 
consecvenți, și am siguranța că 
vor fi".

• Lansarea

ION TRONAC

A/ TEHNICA ÎNCETINITORULUI"
obligatorie pentru integrarea 

absolvenților școlilor profesionale?
Sîntem la Uzina mecanică na

vală din Galați. După ce îi a- 
nunțăm tema dialogului. Ion Bez- 
nea, secretarul comitetului U.T.C., 
nu stă mult pe gînduri :

— Nu mai departe de ieri am 
discutat cu un tînăr care a absol
vit anul trecut școala profesiona
lă. E vorba de strungarul Chirilă 
Constantin. Nu mai voia să se 
prezinte la locul de muncă. De 
altfel a absentat și foarte mult. 
Motivele ? Mi-a declarat că nu-și 
poate realiza norma fiindcă mai
strul nu-i dă de lucru,' fiindcă nu 
are scule de calitate. Mi „s-au 
mai pl'îns" și alții la fel. Pe de 
altă parte, maiștrii vin și le re
proșează că nu respectă discipli
na în producție, că rebutează re
perele mai complexe-

După un început atît de „tare", 
ni-i dat să-l ascultăm pe maistrul 
Petru Murgoci, de la serviciul ca- 
dre-învățămînt. /

— Anul trecut s-au angajat la 
noi 16 strungari și 15 frezori și 
mortezori. In primele 2—3 luni 
nu și-au realizat normele. Dar 
acum sînt pe linia de plutire. Au 
reușit să se integreze în ritmul 
de lucru din secții. Noi ne ocu
păm de ei, maiștri mai mult decît 
toți, așa îneît condițiile unei e- 
voluții bune sînt asigurate.

între aceste două replici cam 
prea... contradictorii, nu se poate 
opta decît pentru continuarea in
vestigațiilor în secții. în atelierul 
de instalații, tînărul maistru Ni
colae Goga se află chiar lîngă 
un strungar ce a absolvit anul

A trecut mai bine de jumătate de an de cînd absolvenții 
școlilor profesionale și-au luat în primire mașinile, de cînd li s-a 
încredințat o nouă răspundere : de a produce pentru societate și 
pentru ei. Aceasta este de altfel și semnul primului pas spre ma
turitate. Dincolo de emoții și frămîntări, ei intră în noua viață 
cu convingerea că vor fi totdeauna la înălțime, că prin rezultatele 
muncii lor, vor răsplăti eforturile celor care i-au ajutat să-și însu
șească tainele unei meserii. Prima zi a lor în întreprindere, în noua 
postură de salariat, de muncitor, este o zi de neuitat: ei sînt pri
miți într-un cadru festiv ; conducători ai procesului de producție, 
secretarul comitetului U.T.C., muncitori cu o bogată experiență le 
vorbesc cu căldură, le arată perspectivele devenirii lor. Și trec zi
lele. trec lunile...

trecut școala profesională. Ii dă 
cîteva explicații, cîteva sfaturi, 
apoi ni se adresează.

— în general ei lucrează mul
țumitor. De pildă, strungarii Mi
hai Ciolacu și frezorul Eremia 
Cristea prezintă suficiepte ga
ranții pentru a le încredin
ța . 
Se poate 
stăpînesc 
în timpul școlii au învățat te
meinic. Ceilalți însă mai puțin. 
Priviți-1 pe tînărul Ștefan Bantaș, 
de la primul strung ! Acum lu
crează în gol, adică repară ce a 
stricat Și doar anexele pe care 
i le-am încredințat spre execuție 
nu sînt prea complicate.

Se relevă astfel necesitatea o- 
perării unor diversificări în peri
metrul fenomenului de integrare 
a absolvenților. Unii dintre ei, cei 
care în timpul școlii, a perioadei 
de practică, s-au străduit să înve
țe cît mai mult, să-și formeze de
prinderile cerute de practicarea 
meseriei au reușit, într-un timp 
foarte scurt, să ajungă la stadiul 
îndeplinirii integrale a sarcinilor 
care le revin la locul de muncă. 
Spre această concluzie ne con
duc și exemplele oferite de mai
strul Nicolae Goga, și nu numai 
acestea. Alții însă se prezintă cu 
cererea de încadrare la semnat 
fără o „zestre" tot atît de boga
tă. (Că „zestrea" e mai săracă nu 
e un indiciu numai al vinovăției 
lor. Ca elevi au făcut practică 
timp de doi ani de zile tot în a- 
ceastă întreprindere sub îndruma-

repere mai 
spune 

bine

pretențioase, 
că aceștia 

meseria, că

rea acelorași maiștri. Existența u- 
nui contract, a perspectivei sigu
re a încadrării în aceeași între
prindere după absolvirea școlii 
constituiau argumente pentru o 
sporită exigență din partea con
ducătorilor procesului de produc
ție. Aceasta ar fi însemnat o 
cunoaștere mai bună a meseriei 
și, totodată, deprinderea respec
tării normelor disciplinei în pro
ducție).

Ajunși totuși în această situație, 
întrebarea care se pune este ur
mătoarea : ce anume s-a între
prins aici, la Uzina mecanică na
vală din Galați, ca absolvenții în 
cauză să se încadreze în ritmul 
de lucru din secții într-o lună, 
două și nu într-o perioadă mult 
mai lungă ? Sau, cum se fa
ce că după 8 luni de zile 
o parte din ei încă nu-și rea
lizează normele, ce anume nu s-a 
întreprins, care factori responsa
bili și-au declinat răspunderea ?

Pentru o deplină edificare, să 
examinăm „cazul" absolventului 
Chirilă Constantin, strungar în 
atelierul de mecanică ușoară. 
Acesta, în primele 3 luni 
nu 'a reușit să-și îndeplinească 
norma, ceea ce, firește, i-a dimi
nuat și cîștigul zilnic. Maistrul 
Costică Grosu ne declară că i-a 
asigurat tot ce-i trebuia p.entru 
îndeplinirea sarcinilor, dar tînărul 
în cauză își risipea timpul de lu
cru cu plimbări prin hală, în dis
cuții cu colegii de Ia alte mașini. 
Chirilă Constantin ne asigură 
însă de contrariu. Fapt este

după aceste trei luni, tînărul 
absentează de la uzină, alte trei 
luni. Acum, de cîteva zile, a re
venit în întreprindere. Și tot acum 
secretarul comitetului U.T.C. s-a 
interesat de el. Dar de ce abia 
acum ? Intervenția lui nu ar fi 
fost mai eficientă în prima lună 
sau în a doua ? Tînărul nu are 
decît 18 ani. Descurajat că lucru
rile nu merg așa cum visa el, nu 
s-a mai prezentat la 
său de munqă. Dar 
după primele absențe nemo
tivate ar fi fost căutat aca
să, dacă i s-ar fi explicat situația 
și ar fi fost încurajat, nu s-ar fi 
evitat prelungirea cu încă trei 
luni a perioadei de integrare ? 
Bineînțeles că da.

„Cazul" Chirilă divulgă și alte 
carențe ale „pedagogiei" folosite 
în cadrul procesului de integrare. 
După cum ne declară maistrul 
Costică Grosu, și unii colegi ai 
lui Chirilă nu-și îndeplinesc nor
mele. Cauzele sînt diferite : risi
pi rea timpului de lucru, neîntre- 
ținerea sculelor, a utilajelor , «te. 
Cauza principală, din cîte am 
observat noi. este însă organiza
rea deficitară a locului de muncă, 
ceea ce facilitează risipirea unei 
însemnate cantități de timp. E a- 
devărat că maiștrii stau tot tim
pul printre acești tineri, dar nu 
ne dumirim de ce nu sînt mai e- 
xigenți, de ce nu le pretind ca 
fiecare sculă sau dispozitiv să fie 
la locul cuvenit, de ce nu le im
pun o ținută adecvată în fața 
mașinii. După cum nu înțelegem 
de ce comitetul U.T.C., în 
ultima jumătate a anului tre
cut, nu a inițiat acțiuni 
exprese care să faciliteze in
tegrarea acestor tineri; de ce 
nu a căutat să-i cunoască pe 
fiecare în parte și să-i ajute mai 
eficient. A ne plînge doar că 
absolvenții școlilor profesionale 
se integrează prea lent în ritmul 
de muncă al întreprinderii e mult 
prea puțin.

locul 
dacă,

Vedere spre instalația de butadienă a Combinatului petrochimic-
Pitești. Foto : O. PLEC AN
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unui nou cargou
de 4 500 tone

Ieri, 2 martie, pe un timp în
sorit, pe malul Dunării ce intră 
tn perimetrul ■ Șantierului naval 
Galați un mare număr de mun
citori și ingineri au trăit clipe e- 
moționante: maistrul Dumitru 
Cazacu a dat semnalul lansării la 
apă a unui nou cargou de 4 500 
tone care este, totodată, a 29-a 
navă de acest tip construită la 
Galați. Executarea ei în termen 
a fost posibilă datorită eforturi
lor depuse de colectivul șantierul 
lui care a avut de înfruntat con
dițiile cremei, ale timpului fri
guros. Pentru aceasta, o bună 
parte din operațiile privind asam
blarea secțiilor de corp și mon
tajul instalațiilor tehnice au fost 
efectuate in hale acoperite con
form unei tehnologii îmbunătăți
te, rămînînd ca pe cală să se e- 
xecute numai ansamblul gene
ral. Noul cargou va intra în do
tarea flotei noastre comerciale și 
în curînd va brăzda mările ți o- 
ceanele lumii.

C. ION

■ ■■■■■■■■■■■

ÎNTĂRIREA DISCIPLINEI
(Urmare din pag. I)

I. CHIRIC

carea proceselor de organizare 
științifică, de perfecționare a con
ducerii economiei cer și din par
tea tinerilor eforturi sporite.

Dar, alături de mobilizarea po
tentelor umane și materiale ■ din 
sectoarele hotărîtoare ale produc
ției, de obținerea unor înalți in
dicatori cu eficiență economică, 
ceea ce mi se pare că rămîne în 
continuare un element hotărîtor 
pentru îndeplinirea celorlalte o- 
biective este întărirea disciplinei 
sub toate aspectele, desfășurarea 
de către organele și organizațiile

Tînăra Ardelean Maria de la 
„Arădeanca“-Arad lucrează la 
fabricarea unui „produs" mai 
puțin obișnuit. De fapt, gin
gășia gestului și. căldura pri
virii se adresează copiilor că
rora păpușa le este destinată.

Foto: C. NEGOIȚĂ

Curbarea lemnului
(Urmare din pag. I)

Această indiferență nu credem 
că reflectă altceva decît comodi
tate față de unele inerente difi
cultăți ce. apar cu prilejul pătrun
derii, în orice loc, a noului.

Cum însă invenția este, proba
bil, nu nutqrfî în măsură să adu
că însemnate beneficii materiale 
și să Ușureze condițiile de mun
că, dar și să se extindă, prin a- 
plicațiile ei în alte combinate 
pentru industrializarea lemnului 
din țară, sperăm că C.I L. Co- 
mănești va pune capăt cît mai 
grabnic acestei situații.

(Urmare din pag. I)
dovedesc producțiile : sub 600 
litri lapte, în medie, de la o vacă 
furajată (!?). De asemenea, „lip
sa" brațelor de muncă a deter
minat neexbcutarea lucrărilor 
de întreținere la vie și în cul
tura mare. Fiecare hectar de 
vie a adus un venit cooperativei 
de numai 1 350 lei, față de 15 000 
lei planificat (și de 20 000 lei cît 
au realizat cooperatorii din 
Stoeșești), iar la grîu, porumb, 
floarea-soarelui și culturile fu
rajere, mediile obținute dacă au 
atins jumătate din ceea ce se 
prevăzuse prin planul de pro
ducție. Firesc, ne-am interesat 
de activitatea tinerilor, a celor 
peste două sute de uteciști aflați 
în evidența organizației. Răs
puns la întrebarea noastră : orga
nizația U.T.Q. din cadrul coope
rativei agricole Banca și-a înde
plinit rolul ce-i revenea pe li
nia mobilizării tinerilor, la în
deplinirea sarcinilor economice, 
a dezvoltării la aceștia a dra
gostei pentru cooperativa agri
colă din care fac parte ? — am 
primit pe dată de la mai mulți 
interlocutori.

De altfel și în discuțiile cu 
președintele cooperativei agri
cole, tovarășul Laurențiu Rășca- 
nu, cu specialiștii unității,, cu 
alți interlocutori, cuvinte 
laudă la adresa tinerilor se 
arareori, în schimb Critica, este 
interminabilă. Argumente ? Pri
mul, în ordinea enumerării, ne- 
participarea la muncă. Și dova
da e adusă : 120 de tineri mem
bri cooperatori la C.A.P. Banca 
n-au efectuat anul trecut nici 
măcar o zi muncă ; media zile- 
lor-muncă efectuate de către 
tineri a fost de numai 52 în- 
tr-un an de... 365 de zile. Cu alte

cuvinte, pentru o zi lucrată, o 
săptămînă de odihnă ! Rarisimă 
performanță, mai ales în condi
țiile unei cooperative agricole 
erodată de neglijențe în organi
zare, în folosirea fondurilor de 
investiții, în cultivarea pămîn- 
tului și creșterea animalelor. In 
cșea ce - privește gospodărirea 
și folosirea pămîntujui, de altfel, 
este cunoscut rolul pe care tre
buie să-l aibă organizația U.T.C. 
Dar de la cunoaștere pînă la 
acțiune este o cale foarte

aici se rezumă la încasarea co
tizațiilor sau la o simplă înre
gistrare a evenimentelor de 
felul serilor cultural-distractive, 
sau conferințelor.

O dată cu sesizarea acestei 
situații ne întrebăm : oare, acti
viștii Comitetului județean 
Vaslui al U.T.C., care foarte 
mult timp sînt prezenți în co
muna Banca, nu puteau inter
veni în sensul activizării tine
rilor dominați de indiferență și 
imobilism față de soarta coope-

Două ipostaze

de 
aud

Pri-

lungă... Sub ochii a zeci de 
tineri fiecare al zecelea hectar 
este nevalorificat, aceasta pen
tru că aratul și semănatul sînt 
de calitate inferioară, lucrările 
de întreținere la fel. Nepartici- 
parea la muncă a dus la neexe- 
cutarea celei de a treia prașile 
pe 400 de hectare, prelungirea 
recoltatului cu trei săptămîni. 
Cui îi revine vina ? Pe oricine 
am arunca-o nu-i putem ocoli 
pe tineri...

Exemple de inactivitate, indi
ferență se mai pot da, dar aceas
ta nu ar îfisemna decît accen
tuarea celor spuse mai sus. In 
cite adunări au fost prinse pe 
ordinea de zi probleme econo
mice ? După cum ne-a spus și 
secretara comitetului comunal 
U.T.C. asemenea preocupări or
ganizația din comuna Banca, nu 
are. In general, activitatea comi
tetului organizației U.T.C. de

rațivei agricole din care fac 
parte ? Greu de crezut că n-ar 
fi putut interveni dacă avem în 
vedere activitatea camplexă a 
organizațiilor U.T.C., a activiști
lor județeni nu numai din alte 
zone ale țârii, dar chiar din ju
dețul Vaslui, din satul vecin —- 
Stoeșești. Dar rutina, în sensul 
negativ al cuvîntului, tendința 
rezolvării numai prin fraze a 
tuturor problemelor și-au pus 
amprenta pe întreaga activitate 
a instructorilor ce s-au depla
sat aici. Avem convingerea că 
biroul Comitetului
Vaslui al U.T.C. va analiza acest 
caz determinînd, 
suri energice și

.mai prezentarea 
zarea experienței dobîndită de 
către organizația U.T.C. din ca
drul cooperativei agricole Stoe
șești ar. însemna un pâs făcut 
spre ceea ce se dorește urgent

județean

totodată, mă- 
eficiente. Nu- 

și generali-

întreprins la Banca, un reviri
ment în activitatea tinerilor 
cooperatori, subordonare^ în
tregii lor capacități de muncă, 
a preocupărilor lor diurne, ne
voilor majore ale producției, în
tăririi economice a oooperativei. 
Faptul că anul trecut toți cei 
80 de tineri din Stoeșești au de
pășit media zilelor-muncă efec
tuate de un cooperator (ei reali- 
zînd aproape 200), că acțiunile 
lor specifice mereu au vizat 
efectuarea la timp și la un înalt 
nivel calitativ a lucrărilor agri
cole, că, recomandați de către 
organizația U.T.C., s-au integrat 
în sectoarele cheie ale produc
ției, toate acestea au contribuit 
— după cum mărturisea și pre
ședintele cooperativei agricole, 
tovarășul Ion ~ 
obținerea unor 
perioare celor 
C.A.P. Banca.

După cum se 
nara din decembrie 1969 a C.C. 
al P.C.R., anul 1970 trebuie să 
constituie anul transformărilor 
hotărîtoare în viața economică a 
cooperativelor agricole. Pentru 
aceasta este nevoie de efort ; 
efortul nu numai al unui singur, 
om, ci al tuturor membrilor 
cooperatori. Caracterizați prin 
elanul și puterea lor de 
muncă, prin pasiunea și dorința 
de afirmare. în această bătălie 
de durată tinerii trebuie să se 
afle în primele rînduri. Comite
tul județean Vaslui al U.T.C., 
comitetele organizațiilor U.T.C. 
din cele două cooperative agri
cole, dar mai ales de la C.A.P. 
Banca, tinerii, au datoria să de
termine o totală schimbare a 
mentalității existente aici despre 
muncă, despre rolul lor în viața 
economică a unități!.

Bordeianu — la 
venituri net su- 
înregistrate la

sublinia Ia Ple-

U.T.C. a unei munci politice vii, 
corelată profund cu sarcinile e- 
conomice stabilite. Pentru că re
zultatele'și inițiativele de pînă a- 
cum, deși favorabile în ansamblu, 
nu reprezintă totalitatea posibili
tăților reale ce pot fi fructificate 
de colectivele de tineri pentru 
sporirea eficienței activității lor. 
Calitatea produselor, înțeleasă ca 
o consecință a disciplinei în mun
că, nu constituie întotdeauna o 
preocupare majoră a organizații
lor U.T.C., cu toate că neajunsu
rile înregistrate în anul trecut, 
cînd datorită nerespectării proce
selor tehnologice, a slabei califi
cări profesionale au fost respinse 
550 garnituri de mobilă, 500 bu
căți armături sanitare, 25 tone 
radiatoare, 1000 aparate de ra
dio, 22 000 bucăți tricotaje, ar fi 
trebuit să le concentreze atenția 
asupra fenomenului. Neîndeplini- 
rea integrală a obligațiilor de 
serviciu, transferările repetate în 
afara justificărilor obiective, ab
sențele nemotivate, demisiile și 
reangajările în alte întreprinderi 
atestă și la ora actuală munca 
superficială a unor organizații 
U.T.C. din industrie, din con
strucții care acționează ineficient 
pe traseele respective. Aceasta 
este concluzia pe care o tragem 
de aici, acestea sînt învățăminte
le pentru viitor.

Ce anume se poate face și 
cum, ne-o dovedește chiar și un 
singur exemplu. Concursul pro
fesional „Meseria — brățara de 
aur", ca și complexul de acțiuni 
concrete „Milimetrii în instanță" 
au declanșat, la uzinele „Vulcan" 
dar și în alte organizații, o largă 
campanie de economisire a meta
lului prin aportul tuturor tineri
lor din diversele compartimente 
ale uzinei. Solicitîndu-le nivelul 
de pregătire, spiritul inovator, ju
dicioasa organizare și gospodări
re a locului de muncă, acțiunile 
întreprinse au contribuit la ridi
carea competenței tinerilor pen
tru îndeplinirea obligațiilor de 
producție, i-au apropiat pe parti
cipant de întreprinderi, insuflîn- 
du-le mai multă dragoste pentru 
ocupația lor de bază. Au conso
lidat, în ultimă instanță, discipli
na în muncă.

Creșterea combativității, a spi
ritului de opinie, sprijinirea prin 
modalități specifice a măsurilor 
întreprinse de comitetele de di
recție trebuie însă să pornească 
și de la nivelul organizațiilor, al 
grupelor U.T.C., accentul princi
pal trebuind să cadă pe formele 
operative proprii și nu pe veșni
ca așteptare a indicațiilor de sus. 
Criticînd delăsarea, acțiunile co
laterale fără însemnătate, atitu
dinea comodă și uneori formală, 
o recentă plenară a comitetului 
municipal a stabilit ca spiritul 
de responsabilitate și disciplină 
să fie cuvîntul de ordine al tu
turor, de la secretarii comitetelor 
U.T.C- pînă la ultimul tînăr din 
organizație.

In acest ansamblu rolul comi
tetelor U.T.C. în sectoarele 
Capitalei, considerăm că tre
buie să fie acela de a sti
mula dezbaterile privind mun
ca, de a sprijini desfășura
rea într-un mod mai incisiv 
fără ocolișuri sau amînări inter
minabile a discuțiilor despre dis
ciplină, despre devotamentul ti
nerilor fafă de colectivele în care 
lucrează, fată de întreprinderi, a- 
cela ca inițiativele rezultate să 
fie puse fără întîrziere în valoare. 
Ele trebuie să ajute organizațiile 
U.T.C. să acționeze - cu perseve
rentă pentru îndeplinirea hotăiî- 
rilor organelor superioare dar și 
a propriilor hotărîri fiindcă nu 
întotdeauna măsurile bune ne lip
sesc, ci exigența și disciplina a- 
plicării lor. Urmărind cunoaște
rea mai profundă a stării disci
plinare a tinerilor din întreprin
deri, a aspirațiilor și dorințelor 
lor, grupul de studii psihosocio
logice de pe lîngă comitetul mu
nicipal U.T.C. București finali
zează; în prezent, pe baza testă
rii unui număr însemnat de ti
neri din întreprinderile reprezen
tative din Capitală studiul „Selec
ția, orientarea și integrarea pro
fesională a tineretului", în măsu
ră să determine inițierea de că
tre toate organizațiile U.T.C. a 
unor activități strîns legate de 
aptitudinile și posibilitățile de
realizare ale ■ tinerilor în munca 
direct productivă.
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Au toate atributele vîrstei : franchețe alterrjind cu misterioase meandre, expresie 
cutezătoare lăsind loc, brusc, timidității, conectare rapidă la circuitul ideii dar și scurte retrageri 
derutate — în sfîrșit, niște obișnuiți băieți și obișnuite fete dintr-a XlI-a, acum aflîndu-se la 
cîteva bătăi de aripă de prima mare despărțire, prima mare alegere, prima mare responsabilitate 
în „gestiune morală" proprie.

artea de vizită a 
clasei a XlI-a A 
de la Liceul nr. 1 
din Brașov. Din 
40 de elevi, plu
tonul principal

(30) prezintă numai medii de la 
7 în sus. Dintre aceștia, 12 elevi 
aveau 1 ,
medii generale mai. înalte de 
9,60. ’ ’ ■ * ;
șase elevi cu. medii de... dar să 
ne oprim aici. Fixăm cadrul dis
cuției la problemele orientării 
profesionale, așteptîndu-ne să 
găsim o zdrobitoare majoritate de 
aspiranți spre tehnică; doar In
stitutul Politehnic se află — 
magnet — la cîteva sute de me
tri depărtare de liceu, iar Bra
șovul e locul de baștină al trac
torului, e cetatea de scaun a 
autocamionului, e cornul abun
denței rulmenților ș.a.m.d. Fără a 
opera statistici, consemnăm to
tuși că am găsit și destule alte 
opțiuni : Medicină, Arhitectură, 
Universitate, Institut pedagogic, 
Academie de științe economice, 
Școală de marină 
Institut 
sport, 
școala sanitară, alta 
pusă în drepturi,

la sfîrșitul anului trecut

Plutonul ultim are cinci-

uman, despre faptul că pentru 
a-i asigura funcționări biologice 
ireproșabile nu poți trata orga
nismul ca pe o simplă mașină 
care lucrează conform benzii de 
programare. Era oare aceasta „o 
piatră în grădina" tehnicienilor ? 
Cel puțin așa vor fi simțit mai 
mulți colegi. Primul se înscrie 
în replică Ciprian Lovin.

— Am lucrat două luni la 
„Steagul Roșu" unde familia mea 
are... baze trainice: un frate e 
inginer mecanic (eu vreau să-i 
calc pe urme), iar tata lucrează 
acolo ca economist. în vacanță 
am intrat în uzină, am muncit la 
bobinaj, am executat cotele unor 
piese simple la mini-strung, în 
sfîrșit... Important e că am sim
țit pulsul uzinei. Fascinant ! Să 
vedeți 
parte 
motor, 
mașini 
celălalt 
samblarea. Procese de o mare

secția motoare — pe o 
a benzii intră blocul 

pe parcurs zeci de 
îi dau formă și, la 
capăt, îl așteaptă a-

energetice ale proceselor mecani
ce. Sînt informat: perspectivele 
acestui domeniu sînt nemărginite.

— îl contrazic și eu pe cole
gul meu Ovidiu, și-a început in
tervenția Pîrvtt Rodica. Fiecare 
profesie îți poate oferi cele mai 
mari satisfacții, cu o singură 
condiție : să te zbați pentru solu
ții optime, originale. Lumea mo
dernă acordă tot mai multă aten
ție automatizării ; am optat pen-

Xlf-A

însă, între aspirația profesională 
și realizarea ei se interpune o 
piedică de ordin „lăuntric".

— Nu sînt un elev prea stră
lucit la matematică. Am întîmpi- 
nat tocmai din cauza asta difi
cultăți încă de la intrarea în 
școală. Dar de prin a Vl-a, de 
cînd luam parte la munca pionie
rilor aeromodeliști, m-am hotărît: 
„inginer constructor de avioane!" 
Să nu credeți că era un simplu 
vis de copil. Sau a fost la început, 
dar după aceea... îmi dau seama 
că țara noastră) cunoscută prin 
Coandă și alți teoreticieni și con
structori, trebuie să facă eforturi 
mari în domeniul aviației. Brașo
vul ocupă un loc important prin 
tradiții și posibilități în acest 
sector de producție. La Ghim- 
bav s-a înființat o nouă secție de

visa la moștenirea tehnico-științi- 
fică a lui Henri Coandă și a „nu 
străluci la matematică" sînt 
lucruri care coexistă foarte-foarte 
greu. Visul devenit hotărîre tre
ce — trebuie să treacă! — prin 
aplicarea la obiect.

Din acest punct de vedere, 
lunga și cam prolixa expunere a 
lui Vasilică Iulian, al cărei miez 
era decizia irevocabilă de „a că
lători spre țărmuri îndepărtate 
pentru a cunoaște cît mai multe 
părți ale Ihqiii", se prezenta ca 
un — cum să spunem ? — un 
uriaș cu picioarele de paie. „Tre
buie să recunosc, mărturisea Iu
lian (care se interesase vag de 
cerințele Școlii de marină), că în 
mod paradoxal pasiunea asta a 
mea n-a fost de natură a-mi im
pulsiona dragostea pentru mate-

tînăr dotat cu sensibilitate,un
puțin blazat dar urind prostia, 
obsedat de primejdia pierderii 
tonusului intelectual...

Acestei ultime expresii nu i-am 
pus ghilimele, dar ea îi aparține 
și a fost reluată, semnificativ, și 
de alții.

— Un arhitect profesează o 
muncă de creație care îi izterzi-

Dacă știm ÎNCOTROr
I.

tră. Vrînd să devin arhitect. îmi 
dau seama că deocamdată mă 
tentează mai mult latura poetico- 
artistică a profesiunii, dar sînt 
conștient și de responsabilitățile 
ei. Trebuie construit un mediu 
armonios, estetic, dar funcțional 
și prin mijloace economice, în 
simțul perspectivei dar și cu spi
rit gospodăresc. Nu e ușor să îm
bini toate acestea. Dar trebuie, și 
dacă te dărui cu tot sufletul...

comercială, 
de educație fizică și 

Două eleve aleg una — 
- recent re- 
școala de 

subingineri. Restul de 38 liceeni 
intenționează să sară peste șta
cheta examenului de admitere în 
învățămîntul superior. (Nu ne stă 
în intenție să le tăiem aripile în
drăznelii, dar, oare, numai două 
eleve trebuie să-și cîntărească 
forțele reale și să se îndrepte de 
la bun început spre învățămîntul 
postliceal ?). întrebării firești — 
UNDE ? — vrem să-i ascuțim 
vîrful : ȘI DE CE ?

— La medicină, răspunde fără 
ezitare Rusu Ovidiu, și anume 
pentru a-i fi util omului, pe cea 
mai scurtă distanță posibilă.

N-am citat decît o frază 
cuvintele lui Ovidiu Rusu, dar 
el a vorbit mai mult și mai co
lorat despre frumusețea muncii 
medicului, „o profesiune curată", 
despre diversitatea situațiilor în- 
tîlnite la complicatul organism

din

ne este clar și DE CE ÎNTR-ACOLO?
răspundere. O fi frumos ha
latul alb, nu zic, dar cînd i-ar 
muri lui Ovidiu un bolnav pe 
masa de operație, el ca chirurg 
n-ar putea fi tras la răspundere. 
Pe cînd inginerul...

Hm... discutabil, chiar vulne
rabil, acest punct de vedere ră- 
mîne strict personal. Să-l trecem 
în beneficiul de inventar al entu
ziasmului pentru autocamioane și, 
în continuare, să-l ascultăm pe 
Nedetski Ladislau, un băiat care 
își îndreaptă privirile spre elec
tromecanică.

— Ce înseamnă meserie cura
tă ? Orice profesie are implicații 
sociale ! iată ce o justifică. Sigur, 
trebuie să ți se și potrivească. La 
mine pasiunea de a mă exprima 
matematic atinge 100 la sută; 
interesul și posibilitățile mi se 
întîlnesc pe linia științelor exac
te. Mă preocupă determinările

tru automatică, secția calculatoa
re. Unii, cărora le-am vorbit des
pre asta, n-au fost prea încintați. 
Profesie prea grea pentru un cap 
de fată, a fost una dintre obiecții. 
Mi s-a părut absurdă. Și pe urmă 
la noi, îmi mai zicea cineva, sînt 
încă puține asemenea aparate de 
o complexitate extremă. Ei și ? 
Tocmai de aceea trebuie spartă 
gheața. Economia e dinamică, 
fără calculatoare dezvoltarea ei 
în viitor pare de neconceput...

Vorbitoarea, cum se spune în 
dările de seamă, este una din 
fruntașele constante ale clasei, 
iar alegerea ei, bine definită, are 
rădăcini încă în primii ani de li
ceu, odată cu stîmirea interesului 
pentru fizică la orele de curs, lr 
studiile cercului de specialitate 
la rezolvarea problemelor dii 
culegeri. Pentru Berenghi Ion

ȘTEFAN IUREȘ

construcții aeronautice. Am fost 
acolo. Am cercetat construcția 
fiecărui model. Colegii mei știu 
că am practica planorismului : a- 
proape o sută de zboruri, din 
care 20 în simplă comandă. Știu, 
așadar, ce anume vreau, știu și 
de ce îl vreau, nu-mi rămîne de- 
cît...

Aici era subînțeles un „să mun
cesc". Fiindcă într-adevăr, a

riile la care va trebui să dau 
examen". Așadar, pe de o parte 
mirajul porturilor, cetăților, plan
tațiilor, pagodelor, meleagurilor 
cu neamuri, limbi și obiceiuri ne
cunoscute ; pe de altă parte ceața 
învăluind, în sensul cel mai ge
neral, drumul. Cu ce calitate ur
mează să aibă loc rîvnita îmbar
care ? Ca mînuitor al sextantului 
și compasului de ofițer navigant ? 
Ca fochist în camera cazanelor ? 
ca geograf ? ca matroz ? ca bucă
tar pe vas ? La ora aceasta Iu
lian nu știe încă și, mai rău, îi 
este aproape indiferent. Or, Iu
lian este, spun cei ce-1 cunosc,

ce să scadă în tonus intelectual, 
a spus Caina Adrian. El trebuie 
să fie la curent cu tot ce se pre
zintă pe pozițiile cele mai înain
tate ale științei și artei lui. Și 
întrucit toate proiectele lui au 
directe implicații sociale, să fie 
la curent cu tot ce privește ca
drul social. în orașul nostru, plin 
de edificii industriale și civile în 
flux de construcție, eu personal 
am cunoscut puțini arhitecți la 
lucru, dar le-am văzut și apreciat 
rezultatele. Cele mai bune măr
turisesc o cunoaștere plenară a 
nevoilor de azi și a direcțiilor de 
dezvoltare pentru societatea noas-

ăruirea ! Iată ve
riga cu care s-au 
unit, pentru a-și 
rosti cu glas tare 
planul vieții, nu
meroși alți bă

ieți și fete dintr-a XlI-a A. Bu
năoară, Mioara Dobre și-a expri
mat dorința de a insufla copiilor 
dragostea de carte. Motivarea ei 
merită a fi consemnată.

— îmi surîde munca la sat. 
Există acolo un vechi și încă sim
țit handicap în pregătirea școlară 
a copiilor. E rezultatul unor dife
rențe de nivel sortite să dispară, 
știm, dar nu de la sine. Mă ten
tase și medicina, dar scrutîn- 
du-mă ceva mai atent, mi-am dat 
seama că adevărata mea vocație 
e învățămîntul. Aș' vrea să-l pot 
profesa astfel îneît elevii mei, 
vreau să zic viitorii mei elevi, să 
fie la înălțime cînd vor veni Ia 
confruntările pe principiul „cine 
știe, cîștigă". Să știe și să cîș- 
tige 1

Deican Doru, ferm în intenția 
lui de a urma psihologia, în ciuda 
împotrivirii mamei sale (care e... 
psiholog), explică rațiunile care-1 
determină să persevereze prin- 
tr-o succintă descriere a dezvol-

industrialo-urbanistice în 
ritmuri accelerate, cu consecințele 
și mutațiile respective în sistemul 
nervos al oamenilor; deloc inti
midat de cele cîteva ricanări co
pilărești dimprejur, D. D. face 
din utilitatea profesiunii o profe
siune de credință. Neguș Tatia
na, viitoare profesoară, are ambi
ția demonstrării de lungă durată 
a frumuseții matematicii în fața 
unor adolescenți neîncrezători 
Hențiu Ana Maria fundamentea
ză prin excelența rezultatelor la 
chimie proiectul ei de a se dărui 
îngrijirii sănătății oamenilor. 
Mai sînt în această clasă și vii
tori economiști, și viitori profe
sioniști ai studiilor filologice, ba 
poate că și viitdri lucrători pe tă- 
rîmul diplomației îomânești, 
dornici să întindă noi punți spre 
orizonturile lumii în deceniile ce 
vin.

Rămasă deschisă, discuția reți
ne totuși, ca pe un bun cîștigat, 
ideea maturizării din mers ca o 
cerință obiectivă în procesul op
țiunii profesionale. Dacă la în
ceputuri a fost un joc, pe urmă 
un vis, mai târziu un interes tot 
mai pronunțat pînă ce a devenit 
o înclinație descoperită, eventual 
un talent sporit prin exercițiu, 
în ultimă instanță alegerea vrea 
luciditate. Trebuie să știm ce pre
supune viitoarea profesie, ca
mec dar și ca dificultăți, ca tră
sături particulare dar și ca 
neficiu social, ca perspectivă 
și ca răspunderi implicate. în în-
tîmpinarea realizării omului crea
tor se merge cu ochii deschiși. 
Să cadă naivitățile ca stratul su
perficial de piele la o expunere 
solară prea bruscă, nesuprave
gheată, în schimb să ne adaptăm 
încetul cu încetul, temeinic și de 
finitiv, la soarele muncii care ne 
așteaptă.

far-

be- 
dar

V

PULSUL UNEI
INTERESANTEVIEȚI

Fotocompoziție: ION CUCU

LA „ȘINCAI“
Liceele, ca și oamenii, au bio

grafia, tradiția și personalitatea 
lor. De lucrul acesta m-am con
vins din nou în momentul în 
care am pătruns cu bloc-notesul 
într-o clădire sobră, impunătoa
re, așezată undeva în liniștea 
paradoxală a magistralei: Liceul 
„Gh. Șincai". Deși obișnuit cu 
ambianța liceeală, la început cu
loarele și etapele școlii căpătau 
pentru mine un aspect labirintic 
și mi s-a părut că mi-at trebui 
nu ore, ci zile întregi pentru i. 
simți pulsul vechiului lăcaș de 
învățămîht, pentru a cunoaște în 
întregime activitatea desfășurată 
de multilateralii elevi „șincaiști" 
(cum obișnuiesc să-și spună) în 
cadrul cercurilor de specialitate 
existente în liceu. Dar, cu spriji
nul tovarășului director Jiga, al 
tov. prof. Sărățeanu și al elevei 
Liliana Georgescu, din clasa a 
Xll-a A (o veche cunoștință din 
tabăra de creație de la Sinaia), 
am reușit să-mi formez o impre
sie obiectivă despre școală si 
despre oamenii care sporesc zi de 
zi prestigiul ei. Astfel, am aflat 
că în anul școlar 1967—1968, 
Ministerul învățămîntului a în-, 
ființat în liceul „Șincai" clase 
speciale de matematică, fapt ce 
își găsește antecedentele în ac
tivitatea gimnaziului „Gh. 
Șincai". din al cărui corp didac
tic a făcut parte și eminentul 
matematician Gheorghe Țițeica. 
Tot aici, mai tîrziu, va învăța și 
Gh. Mihoc, actualmente academi
cian. Deci, activitatea științifică 
desfășurată în prezent, continuă 
o prestigioasă tradiție. înființarea 
claselor speciale de matematică, 
dublată de faptul că din cele 8 
cercuri pe materii existente, 5 
au profil tehnico-științiflc, sînt 
fapte edificatoare în ceea ce pri
vește opțiunea profesională a 
elevilor. Și, apropos de opțiunea 
profesională, trebuie remarcată 
„operațiunea Camaf" care nu 
este — după cum ar putea să 
pară — titlul unui roman polițist, 
ci un experiment care cercetează 
capacitatea selectivă a elevilor în 
trei domenii: chimie, medicină și 
farmacie (de aici și numele pro
venit din intercalarea unui „a" în
tre inițialele celor trei materii). 
Cercul este format din elevi în 
clasele X—XII și cuprinde la 
început un perimetru limitat de 
acțiune. Consolidarea opțiunii 
profesionale (prin discuții aprin
se. bazate pe o pregătire temei
nică). eventuala ei schimbare și 
întărirea noii opțiuni sînt obiecti
vele ce stau în vederea operațiu
nii Camaf, cu care, datorită ca
racterului ei unic, șincaiști: se 
mîndresc de cîte ori au ocazia. 
In timp ce treceam pe culoar, 
mi-au atras atenția, într-un colț, 
trofeele cîștlgate de echipele 
sportive în diferite întilniri com- 
petițiotmle, prilej potrivit pentru 
a mă informa și asupra activi
tății sportive din liceu, activitate 
care în timpul iernii este mai 
redusă, limifîndu-se la manifestă
rile din cele două săli de gim
nastică. Totuși, fiecare cla-

. z
să are propria-i echipă repre
zentativă, lucru rar întilnit la 
celelalte licee bucureștene. Aces
te echipe își pot demonstra com
petenta în cadrul campionatelor 
interne organizate în fiecare pri
măvară și toamnă. De altfel, în 
campionatul republican școlar, li
ceul „Șincai" este reprezentat 
prin șapte echipe. Și nu mă în
doiesc că, în curînd, vitrina cu 
trofee va deveni neincăpătoare.

Văzîndu-mă că citesc unul din
tre anunțurile „Turist-clubului" 
(din care am aflat că în tot 
timpul trimestrului II se vor or
ganiza excursii de-o zi la Pre
deal și Pîriul-Rece), Liliana Geor
gescu m-a invitat să asist la re
petiția formației de chitare „Vi
sătorii" (iată deci că, deși cu 
profil științific, liceul se bucură 
și de „visători"). Conducătorul 
formației, Mihai Gheorghe. Re
pertoriul variat, originalitatea și 
nota juvenilă a compozițiilor, mă 
fac să nu pun la îndoială reușita 
seratelor dansante organizate aici, 
în plus, formația pregătește un 
show sincretic intitulat „Planeta 
albastră există".

Și-am plecat, fredonînd melo
dia lui Mihai Gheorghe „Țara 
visurilor împlinite" : „Freamăt 
fără îndoială că-i aproape / Mi
nunata țară dintre ape / Lacrimi, 
daruri ce suspină o înconjoară t 
Da, acolo-i veșnic primăvară"...

Cred că tot la capitolul „visă
tori" ar trebui incluși și membrii 
formației de teatru, formație care 
a obținut locul întîi pe sector cu 
„Cererea în căsătorie" a lui 
Cehov și cu „Articolul 214“ de 
Caragiale. Și rezultatul nu poate 
părea uimitor pentru nici unul 
dintre cei ce cunosc pasiunea cu 
care tinerii (nu chiar toți viitori 
actori) studiază arta teatrului. In 
afara studiului individual, ei so
licită ajutorul unor profesioniști 
(de exemplu Ileana Predescu și 
Mircea Avram) în vederea per
fecționării și finisării mișcării sce
nice. Unul dintre componența 
echipei — Marin Constantin — 
mi-a declarat chiar că aici se ur
măresc lecții de regie și istoria 
teatrului. Le-am urat succes, in- 
vitindu-mă singur la viitoarele 
spectacole.

Am lăsat pentru la urmă un 
lucru cu care probabil trebuia să 
încep articolul: revista „Hroni- 
ca“, editată de Societatea literar- 
artistică a liceului, adevărată 
oglindă a vastei activități desfă
șurată de elevi.

Solicitîndu-i tov. prof. Ioan 
Ivan, coordonatorul întregii so
cietăți, cîteva date edificatoare, 
în privința istoricului acestui or
ganism, mi-a oferit nr. 5 al revis
tei „Hronica" în care apăruse un 
substanțial articol în privința a- 
ceasta. Cenaclul a fost nucleul 
în jurul căruia s-a reînființat so
cietatea care cuprinde, în afara

secției de creație literară și: sec
ția dramatică, secția muzicală, 
secția studii și arte plastice, limbi 
străine, coregrafie, preconizîn- 
du-se lărgirea sferei de cuprinde
re a secției „Studii".

Procese literare, polemici pe 
teme muzicale, întilniri cu tineri 
scriitori, muzicieni și plasticieni 
sînt acțiuni ce au stat si Stau în 
continuare in atenția societății li- 
terar-artistice.

Liceele, ca și oamenii, au vîrs- 
ta lor. în luna martie, Liceul 
„Gh. Șincai" va împlini șaptezeci 
și cinci de ani. Și în acest al 
75-lea an de existență, mai mult 
ca oricînd, cercurile elevilor din 
liceu se conturează sub forma 
unor necesare locuri de confrun
tare și cristalizare a personalității, 
se relevă ca niște etape impor
tante ale drumului spre autofor- 
mare

BOGDAN GHIȚA-ULMU

„Există copii needucați și 
copii bătrînește cuminți" 

KARL MARX

nu putem fi bine crescuți dacăCopii sau adolescenți, știm că
sîntem, cum spunea Marx, „bătrînește cuminți", adică niște tineri 
bătrîni. Vîrsta noastră cere o împletire chibzuită a orelor de muncă 
și a orelor de relaxare. Cine nu știe să-și folosească timpul liber, 
sau nu are un cadru potrivit, nu dă nici randamentul dorit. L-am 
văzut la televizor pe colegul nostru de la liceul din Năsăud, Gh. 
Rusu, care a cîștigat premiul 1 la Olimpiada de fizică de la Ham
burg : muncește enorm dar dă cît trebuie relaxării. L-am văzut și 
bătîndu-se cu zăpadă, și ocupîndu-se de foto-amatorism și plim- 
bîndu-se cu prietena lui, din clasa a X-a.

Ne-am adresat cu un chestionar cîtorva clase din liceul nostru 
pentru a afla ce înțeleg cei mai mulți dintre noi prin TIMP LI
BER și cum și-l organizează. Ancheta întreprinsă ne-a dus la con
statări poate neașteptate și ne-au sugerat propuneri.

Am constatat următoarele re
zultate, confruntînd cele 223 de 
răspunsuri primite (48 — cl. IX i 
71 — cl. X ; 58 - cl. XI ; 46 — 
cl. XII) :

Elevii claselor a XlI-a repre
zintă o situație aparte : supraa
glomerați cu pregătirea bacalau
reatului și a examenului de ad
mitere în învățămîntul superior 
sau post-liceal, ei își socotesc 
timpul liber, în cea mai mare 
parte, ca timp afectat acestei 
pregătiri, adică în afara orelor 
acordate lecțiilor curente pentru 
școală.

Răspunsurile obținute de la 
elevii celorlalte clase au scos în 
evidență aspecte fundamental 
comune, cu deosebiri neesenți
ale între clase ca și între secții
le.real și uman, pe care le re
dăm mai jos.

Timpul liber efectiv a 
fost calculat, în toate ca
zurile, ca fiind alcătuit din 
orele rămase disponibile 

după încheierea lecțiilor pentru 
școală (inclusiv a meditațiilor). 
Acest timp liber cuprinde, după 
6G’/« din răspunsuri, circa 2—4 
ore în zilele de luni—sîmbătă 
(la clasele a IX-a și a X-a au 
indicat acest răgaz 60’/» dintre 
elevi | la clasa a Xl-a — 73’/«).

1

infim își petrece mai des „week- 
end-ul“ plecînd în excursii, cu 
familia.

3 în absolut toate răspun
surile, televizorul rezolvă 
o parte însemnată a tim
pului liber. în modul cel 

mai frecvent sînt indicate : lec
tura (cu caracter de destindere, 
subliniindu-se astfel mai ales 
cărțile polițiste, Magazinul) : 
plimbări și vizite ; filme (rar 
alte spectacole). Mulți colegi in
dică pur și simplu : odihna sau 
somn. Circa 40 % arată printre 
ocupațiile din orele libere (mai 
ales duminică dimineața treburi 
casnice și cumpărături (mai ales 
facerea pieței). în ordine des- 
creseîndă apar î audițiile muzi
cale (propriu-zise), pictură și 
desen, preocupări electrotehnice

CUM NE PETRECEM

TIMPUL
2 Din indicarea modului 

cum își petrec aceste ore 
libere zilnic, ca și a 
„week-end“-ului, rezultă 

că foarte puțini elevi au un 
program organizat cu regulari
tate : 13 % (8 °/o în cl. a IX-a ; 
14 •/. în cl. X-a ; 17 o/o eh a 
Xl-a) Dintre aceștia, cei mai 
mulți au un program organizat 
în cadrul școlii, la antrenamen
te sau în orchestră ; unii sînt 
abonați la concertele de la Ate
neu (ceea ce reprezintă un pro
gram asigurat, deobicei, în fie
care duminică dimineață) ; nu
mai 1 % 
organizat 
exemplu, 
populare
mieze săptămînăl) ;

au indicat un program 
extra-școlar, 'ca. de 
frecventarea unei școli 
de artă (două după-a- 

un număr

și mecanice, vizitarea expoziții
lor de artă ș.a.

4După-amiaza zilei de sjm- 
bâtă și ziua de dumini
că, în afara orelor consa
crate lecțiilor, apar de 

cele mai multe ori ca timp li
ber, așteptat și dezamăgitor din 
cauza absenței unui program or- 

' ganizat și a unui cadru potri
vit petrecerii („loisir“-ului. A- 
pare rar petrecerea orelor libe
re la cofetării „la o citronadă" 
„la o cafeluță" etc...). Ceaiurile 
sînt, cum e și firesc, căutate de 
foarte mulți. ca distracția 
mai dorită ;
35 % din 
Ceaiul ca i 
de sîmbătă

cea 
; raportat la total, 

răspunsuri indică 
principala petrecere 
seara (fără să cal

răspunsurile vagi de 
„mă distrez", „dansez") ț 
a IX-a, procentul e de 
la clasele a X-a și a

culăn* 
tipul : 
la cl.
230/0 i------------ .
Xl-a — 41 %. Cel mai adesea, 
aceste ceaiuri se organizează în
tre colegi și prieteni, cu prile
jul unei aniversări sau fără nici 
un prilej deosebit. în nici unu’ 
din răspunsuri nu se vorbește 
de clubul tineretului ; 1 °/o arată 
că dansează la casa de cultură

5 Monotonia domină pro
gramele orelor disponibi
le ale elevilor. Iată un 
exemplu de program ex

pus pe zile (elev cl. IX), repro
dus textual :

Luni seara ) m-am uitat la te
levizor.

Marți seara i am jucat un 
bal.

Miercuri i m-am uitat la 
levizor.

Joi : n-am avut (probabil 
liberă).

Vineri i m-am uitat
zor.

Sîmbătă seara : am __ ____
tr-o carte, după care m-am ui
tat la televizor.

fot-
te-

oră
la televi-

citit din-

— scrie cineva din cl. X — 
nici în ansamblu, nici separat, 
nici sîmbătă, nici duminica, 
n-au vreo semnificație. întot
deauna același plictis".

Răspunsurile reliefînd o ase
menea stare de spirit cu privire 
la „bucuria" timpului liber, fără 
program organizat, reprezintă, 
în medie, 39 % din total (40 % 
la cl! IX j 27 % la cl. X-uman, 
46 o/o la cl. X-real ; 30 % la cl. 
XI-uman i 5O»/o la cl. XI- 
real).

Și în timp ce asemenea răs
punsuri vin într-o asemenea 
proporție, iată ce s-ar putea face 
în mod real :

I. IN TIMPUL SAPTAMÎNII :

1. Sport :
— S.S.A. (Școala specială de 

atletism) — Stadionul Ti
neretului.

— Școala sportivă nr. 1 — Ca
lea Victoriei 216.

— Școala sportivă , nr. 2 — 
Str. Traian, 168.

— Școala sportivă nr. 3

LIBER ?
Duminică după amiază : iți-am 

plimbat prin oraș, după care 
m-am uitat la televizor.

Răspunsuri tipice : „nu am fă
cut nimic" ; „mai o plimbare, 
mai o vizită pe la cofetărie" ; 
„nu am nimic stabilit, mă agăț 
de prima ocazie care se ivește"; 
„deobicei în timpul liber nu fac 
mai nimic" sau „pierd timpul"; 
„nimic deosebit" (40%) ; „co
lind" ; 
școală, 
afară, 
păt" ; 
„orele 
să mă „ .
să-mi omor timpul liber" ; „ard 
gazul" etc. Adesea se indică di
rect „plictiseală" sau diferite 
variante. „Duminica e Intr-ade
văr îngrozitoare" — sună Un 
răspuns din cl. X. „Pentru mine

(40 %) ; ..
„monoton" ; ..Ieși de Ia 
.mănînci, înveți, ieși pe 
te. culci și iar de la ca- 

.,mereu . același lucru" ; 
libere se pierd" ; „încerc 
agăț de ceva cu care

Stadionul „Progresul".
Secții : jocuri (volei, basket, 

handbal, canotaj), gimnastică 
modernă și sportivă, tir, teni« 
de masă. judo, natație.

— Concursuri de selecție în 
cadrul școlii noastre (orga
nizate de către catedra de 
educație fizică și comitetul 
U.T.C. al liceului). De ase
menea. secțiile sportive 
din cadru) școlii

; Ateneul tineretului — A- 
leea Alexandru nr. 38, te
lefon 33.33.72, activitate 
pentru elevi vinetea p.m. și 
duminica a.m.).

3. Cenaclul literar al liceului 
cu ședințe bilunare și ce
naclul literar al elevilor 
la Casa corpului didactic

• • • • <
din Bd. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej cu ședințe săptă- 
mînale.

Școala Populară de Artă, cu 
secțiile : plastică (pictură, 
grafică, sculptură, textilă, . 
ceramică) pentru candidați) 
de la 16 ani în sus ; instru
mente diferite (de la 16 
ani) ; canto (18 ani fete ; 19 
ani băieți) ; actorie, regie, 
teatru (18—19- ani), concurs 
de selecție, după aptitudini, 
în fiecare toamnă (1 sep
tembrie) ; înscrierile la se
diul din str. Cuza-Vodă hr. 
100, tel. 23.68.08.
Ecran-Club : înscrierile în 
septembrie, o dată la trei 
luni, taxă 15 lei ; secțiile i 
scenografie, scenariu, regie,* 
actorie, operatorie ; sediul, 
Șos. Grozăvești nr. 82, tel. 
31.38.01.
Universitatea Populară 
București : Cursuri de î
istorie, economie, an
tropologie, estetică, lite
ratură română și uni
versală, istoria artelor plas
tice, teatru, film, matema
tică, fizică, chimie, lirribi 
străine, stenografie, arta și 
tehnica fotografică, meca
nică auto etc. Cercuri de 
discuții. înscrieri : între 1 
sept, și 31 oct., la sediul din 
Bd. Bălcescu 18 (Sala Dal
les). Vîrsta minimă : 16 ani. 
Taxa de înscriere : între 
17 și 32 lei pe an, afară de 
cursurile de limbă și lite
ratură, matematică, fizică, 
chimie : 252 lei pe an și la 
cursurile de artă fotografi
că și mecanică auto : 386
lei, cu reducere de 50.% 
pentru elevi (pe bază de a- 
deverință de la liceu). 
Activitate la orchestra li
ceului și înființarea unei or
chestre de muzică ușoară.

II. PENTRU WEEK-END :

7.

1.

2.

3.

4.

5.

Excursii organizate săptă- 
mînal cu clasa, cu școala, 
prin cercul de turism al li
ceului, prin comisia de tu
rism al comitetului U.T.C., 
prin B.T.T.
Lista tuturor spectacolelor 
săptămînii să fie afișată la 
începutul fiecărei săptă- 
mîni : procurarea de bilete • 
să fie asigurată la specta
colele cerute de elevi, după 
propunerile acestora si îfi 
numărul cerut de ei. de 
către comisia cultural-ar- 
tistică a comitetului U.T C. 
Lista expozițiilor săptămî
nii să fie afișată.
înființarea unor dancinguri 
pentru elevi pentru sîmbă
tă seara, în incinta liceului. 
Cite o clasă sau cite un 
rînd de clase paralele pot 
organiza reuniuni urmate 
de dans, sîmbătă. excluzînd 
poate perioada tezelor. 
Participarea la concertele 
de duminică dimineața ia 
Ateneul R.S.R.

ANCA BRATU
clasa a Xl-a F, secretara 

de redacție a revistei ,,Phoenix'" 
a Liceului „Mihail Sadoveanu" 

din București

N. R. — împărtășind punclul 
de vedere exprimat in ancheta 
de față, pe care o publicăm in
tegral, facem remarca că su
gestiile, bogate de altfel, pot fi 
întregite și particularizate de 
fiecare colectiv școlar în funcție 
de ceea ce oferă specificul local 
și multitudinea inițiative’or ele
vilor. De hună seamă, în acest 
mod, se va micșora simțitor pro
centul celor care pun în dreptul 
timpului liber „întotdeauna ace
lași plictis", apărînd în loc 
„nu-mi ajunge timpul pentru 
cile mi se oferă și cîte aș putea 
face".
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Hotăriri ale Consiliului de Miniștri privind experimentarea
noului sistem de salarizare și majorarea salariilor 

personalului din alte ramuri ale economiei naționale
Sectorul de comerț exterior Sectorul presă, edituri și unități

Cu începere de la 1 martie 
1970, Consiliul de Miniștri a a- 
probat, priritr-o hotărîre, experi
mentarea noului sistem de salari
zare și majorarea salariilor perso
nalului din activitatea de comerț 
exterior și controlul calității pro
duselor de export.

Potrivit prevederilor hotărîrii, 
salariile personalului din între
prinderile de comerț exterior, din 
agențiile și birourile subordona
te acestora, din unitățile vamale, 
precum și din filialele și labora
toarele Inspectoratului general de 
stat pentru controlul calității pro
duselor de export, se majorează o 
dată cu introducerea noului sis
tem de salarizare în medie cu 11 
Ia sută, ceea ce, împreună cu 
majorarea salariilor mici efectua
tă în 1967, reprezintă o creștere 
de 13,2 la sută.

De această majorare a salarii
lor beneficiază un număr de a- 
proape 14 000 de salariați, ale că
ror venituri anuale vor fi mai mari 
cu peste 30 milioane lei.

Lucrătorii din activitatea de co
merț exterior, ca și cei din cele
lalte ramuri ale economiei, sîut 
salarizați pe funcții și gradații, ni
velul salariilor fiind mai bine, co
relat cu cel aprobat pentru alte 
sectoare de activitate de impor
tanță comparabilă. Salariile per
sonalului de conducere sînt di
ferențiate pe trei grade de între
prinderi, în funcție de mărimea 
unității și’ complexitatea sarcini
lor ce le revin.

Personalul de specialitate șl 
muncitorii care efectuează în în
treprinderile producătoare contro
lul de calitate al mărfurilor des

Prima zi
(Urmare din pag. I)

de efort în cîntec și în mișcare, 
recitalul părînd a fi la fel de fi
resc ca și o plimbare. Tehnic îi 
plac mult ecourile de microfon și 
reverberațiile care accentuează 
(Mamma, Malaguenia în special) 
poezia cîntecului. Atît despre 
Connie Francis de pe scenă. Alt
fel, din culise, trebuie să vă spun 
că e o cîntăreață modestă și prie
tenoasă. lată argumente dintr-o 
relatare pe scurt la o întîlnire cu 
ziariștii :

„Bună Ziua, doamnelor și 
domnilor I Sînt fericită că am 
ocazia șă mă aflu în fața dum
neavoastră în frumoasa dumnea
voastră țară. (Aceste cuvinte au 
fost spuse în românește I ?)... 
M-arp lansat în Statele Unite cu 
o melodie „Cine e supărat acum", 
melodie compusă încă din 1923 
— probabil că acum compozito
rul trebuie să aibă 107 ani !... 
Sînt foarte fericită că am avut 
mereu șansa să mi se compună 
cîntece melodioase care să placă 
foarte mult... Bunica m-a învățat 
toate cîntecele pe care le știa, iar 
tatăl meu știa și el să cînte la 
un mic concertino... Cînt în 13 
limbi, știu puțin germana, italia
na, spaniola și... ați văzut, puțin, 
puțin, românește... Am început 
prin a studia muzica clasică... 
Nu-mi ascult niciodată înregistră
rile pentru că am o părere foarte 
critică și mi-e frică de mine. 
Discurile înregistrate acum zece 
ani mi-ar părea îngrozitoare și 
m-aș întreba dacă le-aș asculta, 
cum am putut face așa ceva... Ce
lălalt lucru foarte important din 
ceea ce e mai important în viața 
mea, e familia, e iubitul meu, 
locotenent. Tatăl lui s-a născut în 
România ; de altfel și părinții im
presarului meu s-au născut în 
România... Mă interesează foarte 
multe lucruri în afară de muzi
că • politica, lupta împotriva can- reveni pe larg.

a urmat 
ale fa- 
1945 a 
reviste 

muzică

In ziua de 3 martie 1970 a în
cetat din viață Ionel Hristea. dra
maturg, muzicolog și publicist, 
membru al Uniunii Scriitorilor șj 
al Uniunii Compozitorilor din 
Republica Socialistă România.

Născut în București la 14 mai 
1926, Ionel Hristea 
cursurile liceului și apoi 
cultățij de medicină. Din 
colaborat Ia principalele 
și ziare, la emisiunile de 
ale radioului și apoi ale televiziu
nii a desfășurat o susținută activi
tate de interpretare și popularizare 
a muzicii românești și universale 
(volumele Povestiri despre oameni 
și muzică — 1960 și Povestiri 
despre George Eneseu — 1963). 
A scris librete de operă- iar mai 
tîrziu, în colaborare, scenariile 
filmelor Dârele și Meandre. S-a 

UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA SOCIA

LISTA ROMÂNIA

tinate exportului sînt încadrați cu 
salarii aprobate pentru ramura 
din care face parte unitatea ale 
cărei produse le controlează. 
Muncitorii utilizați în unele între
prinderi de comerț exterior (șo
feri, încărcători, descărcători, sor- 
tatori de cherestea și alții) sînt 
remunerați cu salariile tarifare a- 
probate pentru ramurile în care 
meseriile respective sînt de bază.

Acordarea salariilor tarifare ale 
personalului din întreprinderile 
de comerț exterior, este direct le
gată de modul de îndeplinire a 
planului de export și import al 
unității, iar la filialele și laboia- 
toarele pentru controlul calității 
produselor de export de realiza
rea planului de control și de ni
velul controlului efectuat.

Pentru stimularea creșterii efi
cienței economice a fiecărei uni
tăți salariații din acest sector vor 
beneficia de premii anuale cores
punzătoare rezultatelor economi
ce pe care le vor obține între
prinderile respective. De aseme
nea, se acordă sporul pentru ve
chime neîntreruptă în aceeași în
treprindere, în tranșele și cotele 
aprobate pentru celelalte ramuri 
ale economiei.

Aplicarea noului sistem de sa
larizare și majorarea salariilor 
vor mobiliza întregul perso
nal din acest important sector 
de activitate la găsirea celor mai 
corespunzătoare căi pentru mai 
buna valorificare a produselor 
noastre peste hotare, pentru creș
terea competivității produselor 
românești pe piața externă și spo
rirea eficienței întregii activități, 
de comerț exterior.

cerului și... decorațiile interioare 
— de cîte ori un prieten se mută, 
mă roagă să-i decorez casa și o 
fac cu multă plăcere, chiar pier- 
zînd săptămîni întregi".

Dintre concurența primei zile, 
a lipsit, amînată, nu se știe de ce, 
Julie Saget. Tinerii internreți 
s-au prezentat în general bine, 
diferențiindu-se mai ales prin in
tenții deosebite. Ce să vă mai 
spun, despre spaniolul Peret, en
glezoaica Marilyn Powell, bulgă- 
roaica Pasa Hristova, despre re
prezentanta R. F. a Germaniei, 
Petra Pasial, sau despre portu
gheza Fernanda Domaso ? Ați ur
mărit cu toții.

După melodia „Plop înfrînt", 
cu care înregistrase succese în 
fața publicului românesc, repre
zentantul nostru Dorin Anastasiu, 
a interpretat într-o manieră ori
ginală, plină de farmec și sensi
bilitate, „Trecea fanfara milita
ră". Prin ținuta interpretării sale, 
el a reprezentat un punct de vîrf 
al programului prezentat în pri
ma zi. Ca amănunte, care
v-ar putea interesa, aflați despre
el că își pregătește examenul de
stat la Facultatea de instalații.
Dintre invitații Festivalului e 
nerăbdător să asculte pe Raphael, 
Nicoletta și Marie Laforăt. ti 
plac cîntăreții străini Becaud și 
Brel. Dintre români Sergiu Cioiu, 
Aurelian Andreescu, Florin Bo- 
gardo, Mihaela Mihai, Angela Si- 
milea. Dintre poeți, îi preferă pe 
Eminescu, Blaga, Minulescu și 
Sorescu, străini Prevert, Tagore și 
Baudelaire. Ultima carte citită, 
„Animale bolnave" de Nicolae 
Breban. Cîntă în primul rînd 
pentru public și pe acesta vrea 
să-l mulțumească.

Aceasta s-a întîmplat aseară. 
Ce se întîmplă astă seară am să 
încerc să vă spun mîine.

P.S. Despre prezența în P.S. Despre prezența în con
curs a interpreților români vom

dedicat apoi teatrului, piesele 
sale (O singură viață, Nimic uu 
se pierde, dragul meu, Pur și 
simplu o criză, Era cea mai fru
moasă, Fundătura florilor. Jude
cata dintîi), care s-au bucurat de 
o caldă apreciere din partea pu
blicului, au contribuit la îmbo
gățirea repertoriului dramatur
giei contemporane. In prezent 
teatrele din Oradea și Timișoara 
pregătesc prezentarea în premieră 
a pieselor „Un loc rămas liber" și 
„Dulcea mea nefericire" A fost 
laureat al premiului „Vasile Ale- 
csandrj".

Ionel Hristea lasă în rindurile 
colegilor si spectatorilor regretul 
de a pierde un scriitor înzestrat, 
animat în activitatea pe care a 
desfășurat-o de idealurile nobile 
ale epocii noastre.

UNIUNEA COMPOZITO
RILOR DIN REPUBLICA 
SOCIALISTA ROMÂNIA I

de documentare
Consiliul de Miniștri a aprobat 

cu începere de la 1 martie 1970, 
experimentarea noului sistem de 
salarizare și majorarea salariilor 
personalului din presă, edituri și 
unități documentare.

Prin introducerea noului sis
tem de salarizare, lucrătorii din 
presă beneficiază de o majorare 
medie a salariilor de 15 la sută, 
iar cei din edituri și unități do
cumentare de 11,9 la sută. împre
ună cu majorarea salariilor mici 
făcută anterior, se asigură o creș
tere medie în presă, de 16,3 la 
sută, iar în edituri și unități de 
documentare de 13,1 la sută.

Salarizarea aprobată pentru lu
crătorii din aceste unități are la 
bază principiile noului sistem de 
salarizare introduse în celelalte 
ramuri ale economiei naționale — 
salarizarea pe funcții cu gradații, 
spor de vechime, gratificații a- 
nuale etc. — adaptate specificu
lui sectoarelor de activitate res
pective.

Pentru a marca mai corespun
zător deosebirile de ritm, inten
sitate, conținut care există între 
organele de presă, precum șl deo
sebirile în complexitatea muncii 
din edituri, nivelele salariilor pen
tru funcțiile de conducere și de 
specialitate din aceste unități sînt 
stabilite pe categorii de ziare, pu-

*

Tot cu începere de la 1 martie 
1970, a fost aprobată de către 
Consiliul de Miniștri experimen
tarea noului sistem de salarizare 
și majorarea salariilor personalu
lui din unitățile de calcul elec
tronic și din direcțiile teritoriale 
pentru metrologie, controlul ca
zanelor și instalațiilor de ridicat.

Conform prevederilor hotărîrii, 
salariile lucrătorilor din aceste 
activități se majorează în medie 
cu 9,3 la sută. împreună cu ma
jorarea salariilor mici, care a 
avut loc în 1967, se asigură pe 
ansamblu o creștere medie de 
10,5 la sută.

Salariile personalului de con
ducere și de specialitate din uni
tățile de calcul electronic sînt 
stabilite la nivelul celor pentru 
funcțiile comparabile ca pregăti
re și atribuții din activitatea de 
proiectare, fiind diferențiate în

GHEORGHE APOSTOL

Ac-

Dispută pasionantă sub panoul de baschet

Delegația Consiliului popu
lar al municipiului București, 
condusă de Dumitru Popa, 
președintele Comitetului Exe
cutiv, care a făcut o vizită în 
India la invitația primarului 
municipalității New Delhi, s-a 
înapoiat marți seara în Capi
tală.

Ieri, 3 martie, a fost organi
zat la Casa tineretului din Mu
nicipiul Pitești, de către Comite
tul municipal U.T.C. și Casa de 
cultură a tineretului, simpozionul 
„25 de ani de la constituirea pri
mului guvern democrat". Și-au 
dat concursul profesorul Tudor

(Urmare din pag. I)

„Diagnosticul trebuie căutat , în 
altă parte. „Anamneză" e propria 
sa viață.

Tatăl subofițer, mama casnică. 
N-are frați și surori, are în 
schimb soție...

— Te-ai însurat așa, fără ocu
pație ?

— Păi să vedeți, eu nu voiam 
să mă însor, dar ea a vrut să mă 
cunoască, și să se întîlnească cu 
mine, așa că ne-am întilnit o 
dată, a doua oară n-am mai vrut, 
căci, știți, mie nu-mi place să mă 
întîlnesc de două ori cu aceeași 
fată, dar ea a venit acasă, și tata 
ne lăsa singuri, așa că ce era să 
fac, și pe urmă a rămas gravidă, 
dar nu era de la mine, că a mai 
avut ea și pe alții, dar avea bani, 
nu știu cîți avea, că-i ținea 
mama și sora ei, și a mers așa 
pînă la revelion, cînd, să vedeți 
eu m-am cherchelit la restaurant, 
că d-aia-i revelion, și a doua zi 
iar m-am cherchelit, că d-aia-i 
anul nou, și m-am certat cu tata 
și l-am cam lovit eu puțin și pe 
urmă am plecat de acasă, și am 
stat la o cunoștință, dar după 
vreo săptămină cînd m-am cher
chelit iar, sora nevesti-mi m-a 
văzut la restaurant cu niscaiva 
fete și ea s-o supărat și a plecat 
de la mine, așa că...

„Așa că..." Pare să se anunțe 
vreo concluzie, dar nu vine ni
mic O fi de vină tata... sau fata... 
sau restaurantul ăla... Aș I Poves
tea nu duce nicăieri. Așteptati 
drama — măcar dramă să fie I 
dat nu-i nici o dramă: „așa c.ă"..l 
atît. Dacă n-ai înțeles ceva, poți 

blicații. și edituri. Concomitent 
cu aplicarea noului sistem de sa
larizare se îmbunătățește și no
menclatorul prin completarea sa 
cu noi funcții specifice activită
ții din presă și edituri.

O dată cu introducerea noului 
sistem de salarizare în fiecare re
dacție, editură și unitate de do
cumentare se vor lua măsuri me
nite să contribuie la îmbunătăți
rea și ridicarea nivelului calitativ 
al activității acestora, la utiliza
rea cit mai rațională a cadrelor 
corespunzător pregătirii și aptitu
dinilor lor.

La fel ca și în celelalte ramuri 
ale economiei și în presă, edituri 
și unități de documentare acor
darea salariilor tarifare este ne
mijlocit legată de modul de în
deplinire a atribuțiilor, de calita
tea muncii fiecărui salariat.

Majorarea salariilor va consti
tui pentru toți lucrătorii care își 
desfășoară activitatea în aceste 
domenii, un nou și puternic im
bold în ridicarea măiestriei pro
fesionale pentru ca prin scrisul și 
munca lor, să contribuie cu tot 
mai multă eficiență și competență, 
alături de întregul popor, la în
făptuirea mărețului program de 
edificare socialistă a țării, trasat 
de cel de al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

★

același timp în raport cu mări
mea și complexitatea unității.

La direcțiile teritoriale pentru 
metrologie și controlul cazanelor 
și instalațiilor de ridicat salariile 
lucrătorilor sînt corelate cu cele 
ale funcțiilor similare din ramu
ra construcțiilor de mașini.

Lucrătorii din aceste domenii 
beneficiază la rîndul lor de gra
tificații anuale, precum și de ce
lelalte stimulente ale noului sis
tem de salarizare, cîștigul fiind 
nemijlocit legat de modul de în
deplinire a sarcinilor pe ansam
blul unității și a fiecărui salariat 
în parte.

Și în acest sector de activitate, 
noul sistem de salarizare și ma
jorarea salariilor sînt menite să 
sporească cointeresarea materială 
a lucrătorilor în obținerea unor 
rezultate cît mai bune în înde
plinirea sarcinilor.

(Agerpres)

Gheorghe, membru de partid în 
ilegalitate, în prezent director 
adjunct al Cabinetului județean 
de partid Argeș, profesorul Petre 
Popa, secretar al comitetului mu
nicipal de partid Pitești, Baside 
Tudor, fost primar democrat al o- 
rașului Pitești și colonel în rezervă 
Ionescu Marin. La manifestări au 
participat peste 500 de tineri și 
tinere, din întreprinderile, insti
tuțiile și școlile din municipiul 
Pitești. Simpozionul a fost urmat 
de un program artistic prezentat 
de corul tineretului din munici
piul Pitești, echipa de dansuri și 
orchestra de muzică ușoară a Ca
sei tineretului.

s-o iei de la început: s-a îmbol
năvit, a părăsit slujba, fata a vrut 
să-l cunoască, cheful...

Studiez derutat mărturiile. Nu 
e doar aceasta, s-au adunat multe 
în arhivele comisiei:

— Iertați-mă, par sporovăielile 
unor imbecili I

Procurorul șef zîmbește:
— Exact, cu toate că uneori 

pot fi inteligenți. Dar viața pe 
care-o duc e imbecilă, li golește 
de orice sens. Nu există bine, nu

EXSmi PE MULmiL.
există rău, un nesfîrșit nimic
care durează ani și ani...

ÎN FATA UNEI CEȘTI DE 
CAFEA

H. Iulico... Ezit să-i scriu nu
mele întreg, ca nu cumva, doam
ne ferește, să jignesc vreo dem
nitate. Există uneori pînă și dem
nitatea răufăcătorilor... Dar aici ? 
Ce se poate fora, în datele pe 
care le transcriu, cuvînt cu cu- 
vînt, după procesul verbal ?

„are 25 de ani. Tata pensio
nar, mama dactilografă Nu mai 
locuiește cu părinții de un an de 
zile. Nu lucrează. A lucrat la 
„Feleacui" ca sezonieră. Trăiește 
cu un bărbat de 56 de ani, bol
nav de scleroză, pensionar. Sus- 
numita are 1 clase elementare. A 
plecat de acasă fiindcă nu se în
țelegea cu părinții, se certau și 
se bateau. Are un copil din afara

CRONICA

Legături 
de prietenească 

colaborare
în cadrul relațiilor de co

laborare ale Uniunii Tinere
tului Comunist cu organiza
ții de tineret din diferite 
țări ale lumii, România 
va fi vizitată anul a- 
cesta de tineri din a- 
proape 40 de state. Ei 
vor fi oaspeții marilor cen
tre economice și culturale 
ale patriei, se vor întîlni cu 
tineri din școli, fabrici, uzi
ne, cooperative agricole de 
producție, pentru a cu
noaște realizările poporului 
nostru, viața și preocupări
le tineretului român sau îsi 
vor petrece vacanța în ta
bere de odihnă amenajate 
în localități pitorești. în a- 
celași scop, mai multe dele
gații ale U.T.C. vor vizita, 
în cursul anului, diverse 
țări, iar altele vor partici
pa la o serie de seminarii 
internaționale pe diferite 
teme. Totodată. Uniunea 
Tineretului Comunist va 
organiza în Austria, Elve
ția. Italia, Polonia și Sue
dia, expoziții documentare 
ce vor oglindi preocupările 
multilaterale ale tinerei 
generații din țara noastră, 
cadrul și condițiile în care 
își dezvoltă aptitudinile, 
climatul în care se formea
ză pentru viitor. De aseme
nea, grupuri folclorice, re
unind pe cei mai talenfați 
dintre tinerii artiști ama
tori, vor purta frumusețea 
cîntecului și dansului popu
lar românesc la festivalu
rile internaționale de la 
Soci—U.R.S.S., Katowice— 
Polonia, Skoplje și Zagreb— 
Iugoslavia.

O brigadă de

tineri constructori

români

va pleca

să lucreze

in U. R. S. S

O brigadă formată din 
10 tineri constructori din 
România, membri ai orga
nizației Uniunea Tineretu
lui Comunist, va pleca să 
lucreze, timp de două luni, 
alături de tineri sovietici și 
reprezentanți ai altor uni
uni de tineret, la ridicarea 
complexului industrial de 
la Ulianovsk-U.R.S.S.
țiunea este consacrată ani
versării Centenarului naș
terii lui V. I. Lenin.

• IERI SEARA s-a în
tors de la Paris tovarășul 
Gheorghe Prisăcaru, prim 
secretar al Comitetului ju
dețean Iași al U.T.C., care a 
participat la seminarul or
ganizat în cinstea centena
rului nașterii lui V. I. Lenin 
de către Mișcarea tineretu
lui comunist francez.

La sosire, pe aeroportul’ 
Băneasa, erau de față tova
rășul Viorel Vizureanu, șef 
de sector la C.C. al U.T.C., 
activiști ai C.C. al U.T.C.

relației actuale. Primește pensie 
de întreținere 300 lei lunar. Co
pilul este întreținut de mama sus- 
numitei, și pensia o ia cel cu 
care trăiește. Părinții au 2 came
re și bucătărie pe strada... Con
cubinul era prieten cu familia. 
S-au cunoscut la un revelion. Ta
tăl ei are 58 de ani, iar concubi
nul 56. Părinții nu spun nimic 
de comportarea fiicei lor"...

Am parcurs procesul verbal de 
sus în jos și de jos în sus, în că

utarea unui sens al acestei vieți. 
Nu neapărat un sens frumos, dar 
un sens... Poate dragostea pen
tru sclerozatul de 56 de ani ? Nu, 
dar de unde /... Dorința de-a fi 
„liberă" ? Dar nu-i liberă I Pros- 
tituație, proxenetism ? Poate, lip
sesc dovezi... Personal, nu cred. 
E pur și simplu o viață goală. 
Dezolantă, ca o magazie pustiită, 
cu ferestrele astupate...

— Dar cum de ajungeți să-i 
chemați aici ?

— Ne intțigă... Sînt văzuți zi 
după zi, în cafenele, în fața unei 
cești de cafea, dar nu o oră, nu 
două, nu cinci, tot timpul mă în
țelegeți, tot timpul!... Ce fac ? 
Cum trece viața pentru ei ? Vrem 
să-i ajutăm, să-i salvăm...

CU „DE-A SILA"?

Am vrut să-l întreb pe procu
rorul șef dacă e firesc, dacă e le-

U.T.C

</

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL

Invingînd Suedia
cu 15-13 (10-6)
România a făcut

/JO W PAS SPR£ TITLU
® Locul între primele patru echipe din lume e asigurat! 
® Joi seara, la Lyon, România întîlneșfe Danemarca.

Așteptată cu mare interes, 
partida . România — Suedia s-a 
bpcurat de o asistență record a 
Campionatului — circa 6 000 de 
spectatori. Afluența de public se 
explică și prin faptul că în meciul 
din deschidere, Franța a întilnit 
echipa Uniunii Sovietice, consi
derată aici „marea victimă" a 
turului preliminar, pe care victo
ria asupra gazdelor la un scor 
confortabil (24—14) nu o poate 
consola. Desigur, punctul forte 
al atracției era reeditarea finalei 
C.M., ediția de la Praga : Româ
nia—Suedia (atunci 25—22). Deci, 
se anunța un meci echilibrat, un 
spectacol handbalistic de ținută. 
Așa a și fost : o partidă cu atri
butele unei autentice finale mon
diale. Un meci palpitant, cu faze 
electrizante. Și, spre bucuria 
noastră de astă dată, echipa ro
mână a realizat o victorie mare 
și, deopotrivă, un meci foarte bun 
făcînd încă un pas în marea și 
greaua ascensiune spre titlul 
mondial. O galerie română pu
ternică, secondată de o orchestră 
de aplauze și mai puternice a 
spectatorilor francezi, i-a purtat 
spre victorie și le-a răsplătit efor
tul, jocul frumos, de fiecare dată. 
Iată cum s-a desfășurat partida : 
echipa noastră intră pe teren în 
următoarea alcătuire : Penu, Gruia, 
Guneș, Gațu (trei de G), Samungi, 
Oțelea și Chicid. După numai 15- 
secunde Gruia marchează spec
taculos. Suedezii replică cu 
dîrzenie, egalează și preiau con
ducerea : 1—2. în minutul 6, 
Moldovan, care a împlinit astăzi 
(ieri) 25 de ani, stabilește echili
brul pe tabela de marcaj: 2—2. 
Jocul se desfășoară la o mare ten
siune, se realizează faze specta
culoase care plac și scoală tribu
nele în picioare. Echipa noastră 
e vioara întîia și jocul ei bun în 
această parte îi aduce superiorita
tea pe tabela de marcaj. Majorează

gal să ajuți în felul acesta, for- 
țînd nota, cîtă vreme legile n-au 
fost, deocamdată, încălcate. 
N-am mai întrebat. E firesc I... 
Fără îndoială /... Pentru că miro
sul stătut al mlaștinii pîndește 
de pe-acum aceste vieți tinere, 
infracțiunea e la un pas, ei nu 
numai că intrigă, dar și îngrijo
rează /... Nu-mi pot opri un 
gînd:

— Există țări în care oficiile de 
plasare sînt luate cu asalt de ti

neri fără lucru... Iar dumneavoas
tră chemați reprezentanți ai Bra
țelor de muncă, să stea de vorbă 
cu ei, să-i cunoască...

— Și să le ofere I Nici o dis
cuție nu se încheie fără oferte, 
priviți /...

Privesc, și transcriu, fără să 
comentez. Voi comenta intr-un 
alt articol cîteva biografii de ace
lași fel. Deocamdată, vă rog și 
pe dumneavoastră, priviți:

„Daniel Ana, 24 ani. A lucrat 
la Electrometal. Nu s-a mai pre
zentat la lucru și i s-a desfăcut 
contractul de muncă. A fost re
partizată la „Poligrafia" și nu s-a 
prezentat. Oficiul Brațelor de 
muncă a repartizat-o ca taxatoare 
la I.O.T.C., unde a acceptat după 
insistențele noastre. Organizația 
U.T.C o va supraveghea la noul 
loc de muncă":

„Muscă Eva a lucrat la „Fla
căra". In iulie a fost repartizată 

scorul rînd pe rînd Gațu, Oțelea, 
Moldovan (7 m), Gruia, Guneș, 
astfel că, în minutul 20, noi con
ducem la o diferență de patru 
puncte : 7—3. De abia acurn se 
produce prima schimbare în for
mație : în locul lui Gruia și Gu
neș — ca să se odihnească — in
tră Licu și Nica.

Repriza se încheie în avantajul 
nostru : 10—6.

în repriza a doua, jocul ia o 
întorsătură ciudată. Suedezii pe 
care în prima parte a jocului 
i-am văzut ținînd mult timp min
gea, ca să-și menajeze forțele 
probabil, par mai deciși, mai

Prin telefon

de la trimisul nostru

special
VASILE CĂBULEA

proaspeți. Ei și reușesc de altfel 
să înscrie în această parte a me
ciului de 7 ori, în vreme ce 
băieții noștri au punctat doar de 
5 ori. (Gruia de două ori, Chi
cid, Gațu și Goran). Avantajul 
substanțial acumulat i-a făcut să 
lupte mai mult pentru menține
rea rezultatului. Tactica nu a 
fost spre final prea fericită. Ad
versarii noștri s-au apropiat în 
minutul 58 la un gol diferență : 
14—-13. Tribunele urmăresc fa
zele în picioare. Apărarea noas
tră e la post și se înstăpînește ca 
un zid de netrecut. în ultimul 
minut, suedezii trec la un pre
sing pe tot terenul. Penu apără 
în mod senzațional un șut puter
nic pe contraatac. Dacă primeam 
acest gol echipa noastră ar fi 
fost nevoită să joace în prelun
giri, și cum știm că băieții se 
cam pierd în asemenea situații, 
nu știm ce-ar fi ieșit pînă la 
urmă. Mingea salvată de Penu 

la „Clujana", dar nu s-a prezen
tat. Nu vrea să lucreze decît în 
meseria de croitoreasă. S-a in
tervenit și a fost încadrată la 
„Someșul", în meserie".

„Davidovici Aneta, 22 de ani, 
bacalaureată. A lucrat temporar 
la C.E.C. în 1967 și în 1969, ca
sieră. A fost repartizată la centrul 
de librării. 1 s-a oferit post de 
vînzătOare la „Alimentara", pic
toriță la „Arta jucăriilor", ospă
tară la I.A.P.L. A refuzat de fie
care dată. Din iunie 1969 a fost 
chemată de mai multe ori la Ofi
ciu pentru a i se da servici, dar 
a refuzat".

...Rețin cu mîndrie cîteva ex
puneri din procesele verbale: 
„La insistențele noastre".'.. „Orga
nizația U.T.C. o va suprave
ghea..." „S-a intervenit"... „A 
fost chemată de mai multe ori"... 
Cinste celor ce tratează cu ase
menea măsuri „libertatea indivi
duală", de-a nu munci! Cinste 
privirii de oțel a procurorului 
Peicin I (pe care l-am invitat de 
altfel să semneze el însuși unele 
materiale în acest ziar).

Dar deruta rămîne: ce se în- 
tîmplă, iubiți prieteni, cu acești 
tineri r „Puțini oameni știu să 
fie bătrîni ", spunea La Roche
foucauld... Dar ei, acești zeci, 
sute, din aceste cafenele ale 
atîtor orașe și orășele, de ce nu 
știu să fie tineri ? Cine a uitat 
să-i învețe ? Sau cine i-a dezvă- 
țat ?...

Permiteți-mi să vă invit și pe 
viitor la asemenea neplăctite, tul
burătoare dar necesare excursii 
pe malurile mlaștinei.

a ajuns la Goran, care în dri
bling pe tot terenul a ajuns Ia 
semicerc și a înscris în ultimele 
secunde, ultimul gol al partidei: 
15—13.

In final trebuie să arătăm că e- 
chipa a jucat bine, a prestat un 
joc colectiv spectaculos, în care 
din nou a excelat apărarea. 
Punctele au fost marcate de Gruia 
5, Gațu. 3, Moldovan 2, Oțelea 1, 
Guneș 1, Goran 1 și Chicid 2. Din 
nefericire, la un atac din care 
a și marcat, Chicid s-a acciden
tat. Să sperăm că nu-i nimic 
grav !

Arbitrii Schneider și Rosma- 
nith din R.F.G. au condus au
toritar și competent această par
tidă extrem de dificilă.

Iată acum și celelalte rezul
tate :

Danemarca— Cehoslovacia — 
mare surpriză 18—16.

Iugoslavia — Ungaria 11—10.
R.D.G. — R. F. a Germaniei 

18—17 (după prelungiri).
Așadar, cele două semifinale : 

la Lyon : România — Danemar
ca și la Bordeaux: Iugoslavia — 
R.D.G.
f

DE

mărunțească co-

foamete, cucerirea

(Urmare din pag. 1) 

I înșiruită pe trotuar mă simt 
I fascinat de aerul vibrant 
I care-i face să se miște după 
I exact același ritm interior. Nu 
I stau să văd cine e campionul 
I la înălțime sau care e fata 
I cea mai frumoasă. Totul se 
I unește într-o atmosferă indes- 
I tructibilă și, pînă să mai vezi 
I neasemănările, pilcul de gla- 
I suri identice a dispărut ca un 

triunghi de cocori. A fost o 
bucurie a sufletului să simtă 

j cum, în ciuda marilor deose
biri dintre ele, roadele acelu
iași an se aseamănă pînă la 
confundare; a fost o satisfac
ție a rațiunii să constate că, 
pe deasupra congenitalelor ne
potriviri, seria crescută în 
condiții identice se făurește 

I într-o viziune comună care dă 
echilibrul propriului ei destin.

Adeseori influența vine din 
partea tehnicii, întotdeauna 
din a istoriei. Un tînăr edu
cat în raza televizorului se 
deosebește fundamental de 
omul care avusese la îndemî- 
nă doar radioul, iar acesta 
din urmă se deosebește și mai 
mult de antecesorul său cres
cut doar în respectul vorbelor 
de duh numite literatură. Ma
rile contingențe de gust și 
cultură se trag din această 
zestre diferențiată a tehnicii. 
Apoi istoria propriu-zisă, cu 
alaiul ei de evenimente — 
magnifice sau cotidiene — 
vine să _________
incidențele și mai mult: un 
război, o 
unui astru, ploaia sau neploa- I 
ia unui an, felul cum e res- I 
pectată demnitatea omului I 
felul cum e concepută de pă- I 
rinți fericirea fiilor, felul cum I 
sînt pregătiți profesorii, felul I 
cum aceștia pun notele în ca- | 
talog — iată a milioana parte I 
din parametrii care forjează a I 
vîrstă, specificul ei inimita- I 
bil. Acest specific este sumu- I 
mul obiectiv și riguros al u- | 
nui an, al climatului care a I 
însoțit și dezvoltat o recoltă I 
umană. Sumum atît de exact I 
determinant îneît, într-o dis- I 
cuție despre un film cu tineri I 
de o anumită vîrstă, purtată I 
o seară întreagă intr-un tren, I 
un șofer oarecare mi s-a pă- I 
rut mai inițiat și compre- I 
hensiv, chiar estetic, față de I 
arta modernă decît prietenul I 
meu, universitarul — și asta I 
numai pentru hunul motiv că I 
primul avea vîrstă eroilor de I 
pe pînză, în vreme ce celălalt I 
o depășise de mult.

Iată de ce cred că acum — ] 
cînd pedagogia cere să se dea I 
crezare personalității fiecă- | 
rui învățăcel în parte — I 
ar fi totuși o uriașă gre- | 
șeală să ne închipuim că sin- I 
tem absolviți, vreodată, în nu- I 
mele acestui principiu, de stu- | 
dierea și — mai ales — de I 
satisfacerea însemnelor de e- I 
chilihru și egalitate dinlăun- I 
trul fiecărei vîrste. N-avem | 
voie să uităm acest lutru în | 
nici un an, așa cum agriculto- I 
nd nu are voie să-și uite nici I 
măcar într-o toamnă, ogorul I 
nearat.



„Misiunea Moro“
O nouă fază In încercările de rezolvare 

a crizei guvernamentale din Italia

DUPĂ
SCRUTINUL
AUSTRIAC

Guvern monocolor ?
Președintele Republi

cii Austria, Franz Jonas, 
l-a însărcinat marți pe 
Bruno Kreisky, pre
ședintele Partidului so
cialist, cu formarea nou
lui guvern austriac.

In 
tului 
celarul Josef Klaus, preși 
Partidului populist, care i-a re
mis demisia guvernului său.

După cum se știe, în urma 
alegerilor desfășurate duminică, 
Partidul socialist a obținut 81 de 
locuri în noul parlament austriac, 
față de 79 cîte au revenit Parti
dului populist și 5 Partidului li
beral. Pînă la constituirea noului 
guvern, problemele curente ale 
țării vor fi rezolvate în continua
re de cabinetul demisionar con
dus de Josef Klaus.

cursul dimineții, șeful sta- 
austriac l-a primit pe can- 

jedinte al

Formarea unui guvern socia
list minoritar în Austria, după 
alegerile de duminică, nu tre
buie să fie considerată ca ceva 
inimaginabil — au declarat luni 
seara, atît vicecancelarul Her
mann Withalm, cît și Leopold 
Graz, unul " ' 
conducători ai 
list.

Observatorii 
pitala Austriei, apreciază că a- 
ceste precizări permit să se 
presupună că întrevederile care 
au avut loc deja între socialiști 
și populiști nu au dat rezulta
tele scontate. Se subliniază că, 
cu toate că Partidul Socialist ar 
fi în măsură să formeze un gu
vern „monocolor", el riscă to
tuși, în cazul cînd va lua o ase
menea hotărîre, să fie pus foar
te ourînd în minoritate, ceea ce 
ar atrage după sine necesitatea 
organizării de noi alegeri gene
rale. In cercurile politițe vie- 
neze se relevă, totodată, că 
Bruno Kreisky, liderul Partidu
lui socialist, dorește să profite 
de pe urma „dinamicii electo
rale", care a permis, pentru pri
ma oară după mulți ani în 
Austria, partidului său să ob
țină o majoritate relativă și că 
privește cu încredere perspecti
va unui nou scrutin electoral. 
La rîndul său, fostul cancelar, 
Josef Klaus, ar putea lua îa 
considerare formarea unui gu
vern socialist minoritar, tocmai 
pentru considerentul că el ar 
putea fi constrîns să facă apel 
la alegătorii austrieci foarte 
curînd.

dintre principalii 
Partidului socia-

politici din ca-

Lupta dreaptă a poporului

vietnaniei
Un articol al generalului Vo Nguyen Giap

HANOI 3 (Agerpres). — In
tr-un articol consacrat celei de-a 
25-a aniversări a Armatei Popu
lare Vietnameze, apărut în pre
sa R. D. Vietnam, generalul Vo 
Nguyen Giap, ministrul apărării, 
subliniază că „poporul vietnamez 
va continua să desfășoare con
comitent lupta armată și lupta 
politică, operațiunile militare și 
acțiunile forțelor populare".

Arătînd că în lupta- sa înde
lungată, dusă în condiții interne 
și externe cu totul diferite, po
porul vietnamez a reușit să ob
țină victorii, autorul subliniază 
că acestea nu ar fi fost posibile 
dacă nu ar fi existat partidul, 
sub conducerea căruia au fost 
obținute succes după succes, a- 
ducîndu-se o mare contribuție la 
revoluția mondială. „Aceasta a 
demonstrat bogăția și valabilita
tea practică a liniei revoluționare

și militare a partidului nostru. Ea 
cere din partea noastră un simț 
ascuțit al independenței, suvera
nității, inițiativă creatoare, ast
fel încît să nu copiem întocmai 
experiența altor țări, dar nici să 
ne mulțumim doar cu experiența 
noastră", se subliniază în conti
nuare.

în articol sînt trecute în revis
tă diferitele etape ale luptei po
porului vietnamez pentru liber
tate și independență, precum și 
principalele ei trăsături.

Menționînd că în prezent lup- 
de eliberare națională și de

apărare este dusă în condiții in
ternaționale diferite, în condițiile 
victoriei socialismului pe scară 
mondială, autorul subliniază im
portanța sprijinului acordat cau
zei juste a poporului vietnamez 
de către toate forțele progre
siste din lume.

ta

Puncte de vedere 
în probleme cipriotă 

DECLARAȚII ALE LIDERILOR COMUNITĂȚILOR 

GREACĂ Șl TURCĂ DIN CIPRU

MANIFESTĂRI 
CU PRILEJUL 

LUI 6 MARTIE
CORESPONDENȚII A- 

GERPRES TRANSMIT : Cu 
prilejul aniversării unui sfert 
de veac de la instaurarea pri
mului guvern democratic din 
România, la ambasadele Re
publicii Socialiste România 
din R.P. Bulgaria, R.S. ’Ce
hoslovacă, R.P. Polonă, R.P. 
Ungară și U.R.S.S. au avut loc 
conferințe de presă consacra
te acestui eveniment. Cu ni
cest prilej, despre semnifica
ția evenimentelor istorice care 
au avut loc în România la 6 
martie 1945 au vorbit: la 
Sofia — Mihai Sibianu, însăr
cinat cu afaceri a.i.; la Praga 
— ambasadorul Ion Obrado- 
vici, la Varșovia — ambasado
rul Tiberîu Petrescu, la Buda
pesta — ambasadorul Dumi
tru Turcuș, Ia Moscova — Ion 
Ciubotaru, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al României. 
La conferințele de presă au 
luat parte reprezentanți ai 
Ministerelor Afacerilor Exter
ne, ai asociațiilor de priete
nie cu România, ziariști.

Șefii delegațiilor comunităților 
turcă și greacă la convorbirile 
fntercomunitare din Cipru au 
acordat recent interviuri unor 
ziariști din Grecia, în cadrul că
rora și-au precizat punctele de 
vedere cu privire la posibilitățile 
de soluționare a problemei ci
priote.

Rauf Denktaș, șeful delegației 
turco-cipriote, a pus accentul pe 
comunitatea de interese a gre
cilor și turcilor și pe necesitatea 
de a se acționa într-un spirit 
amical de cooperare. El a apre
ciat că, dacă convorbirile inter- 
comunitare nu vor avansa în rit
mul dorit, rămîne totuși speranța 
unei rezolvări echitabile de per
spectivă. Rșuf Denktaș a preci
zat că, pentru moment, nu se 
pune problema unei conferințe 
în cinci, a Angliei, Turciei, Gre
ciei și a celor două comunități 
cipriote, pentru discutarea situa
ției din insulă, și că toate zvo
nurile în legătură cu această 
chestiune sînt pure speculații.

La rîndul său, Glafkos Kleridis, 
șeful delegației greco-cipriote, a 
precizat că, în opinia părții greco- 
cipriote, punctele esențiale ale

/
negocierilor intercomunitare sînt: 
recunoașterea principiului de re
prezentare proporțională a popu
lației turco-cipriote în funcțiile 
publice, în Parlamentul și exe
cutivul țării, recunoașterea abo
lirii dreptului de veto al vicepre
ședintelui turco-cipriot ; numirea 
miniștrilor de către președintele 
republicii, după consultări prea
labile cu vicepreședintele și, în 
sfîrșit, recunoașterea fuziunii 
Curții constituționale și a celei 
supreme într-un singur organism, 
ai cărui membri să fie desemnați 
de președintele republicii.

• LA SEDIUL ORGANIZA
ȚIEI NAȚIUNILOR UNITE din 
New York au luat sfîrșit lu
crările sesiunii grupului de spe
cialiști O.N.U. în calculatoare e- 
lectronice și tehnicii de calcul.

Delegația 
română

CAIRO 3. — Corespondentul 
Agerpres, C. Oprică, transmite : 
O delegație română,. condusă de 
Cornel Burtică, ministrul comer
țului exterior, a sosit la Cairo 
pentru a lua parte la lucrările ce
lei de-a șasea sesiuni a Comisiei 
Mixte guvernamentale a Republi
cii Socialiste România și Repu
blicii Arabe Unite. Din. delegație 
fac parte Ion Mineu, adjunct al 
ministrului minelor, și Alexandru 
Albescu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior. Pe aeroportul 
internațional din Cairo, membrii 
delegației române au fost întîm- 
pinați de Hassan Abbas Zaki, 
ministrul economiei și comerțu
lui exterior al R.A.U., Moha
med Elech, ministru adjunct al 
comerțului exterior, Fuad Abdel 
Saied, ministru adjunct al indus
triei, și alte personalități egip
tene. ★

La Cairo au început marți lu
crările celei de-a șasea sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale a 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Arabe Unite. Din par
tea română, la lucrările comisiei 
participă o delegație condusă de 
Cornel Burtică, ministrul comer
țului exterior, din care face par
te Ion Mineu, ministrul adjunct 
al minelor, Alexandru Albescu, 
ministrul adjunct al comerțului 
exterior, Titus Sinu, ambasadorul 
României în R.A.U., Ilie Vintilă,

economică
la Cairo

șeful agenției economice române 
în Republica Arabă Unită, consi
lieri și experți. Partea egipteană 
este reprezentată de Hassan 
Abbas Zaki, ministrul economiei 
și comerțului exterior, Mohamed 
Elech, ministru adjunct al comer
țului exterior. Fuad Saied, minis
tru adjunct al industriei, și Abdel 
Moneim Rabo, director general 
al departamentului pentru Euro
pa răsăriteană din cadrul Minis
terului industriei și comerțului 
exterior, consilieri și experți.

In aceeași zi, membrii delega
ției române au avut o întrevede
re cu Hassan Abbas Zaki, mi
nistrul economiei și comerțului, în 
cursul căreia au fost abordate, 
într-o atmosferă prietenească, po
sibilitățile de dezvoltare a coope
rării dintre cele două țări, precum 
și alte probleme de interes co
mun. La amiază, Hassan Abbas 
Zaki a oferit un dineu în onoa
rea delegației române, la care au 
participat membri ai delegației 
egiptene la lucrările Comisiei 
precum și alte personalități.

incertitudini post
electorale în Guatemala

Scrutinul de duminică din 
Guatemala pentru alegerea suc
cesorului actualului președinte 
Julio Cesar Mendez Montenegro 
s-a încheiat incert: nici unul 
dintre cei trei principali candidați 
nu a reușit să obțină majorita
tea cerută prin constituție de, ju
mătate plus unu din voturile ex
primate pentru a fi desemnat 
direct în fruntea statului. După 
încheierea numărătorii voturilor, 
comisia electorală centrală a con
semnat următoarele rezultate : 
colonelpl Carlos Arana Osorio,

candidatul partidului de opoziție 
Mișcarea de eliberare națională, 
234 625 voturi, candidatul Parti
dului revoluționar de guvemă- 
mînt, Mario Fuentes Pieruccini 
194 798 voturi, iar candidatul 
Partidului creștin-democrat, Jorge 
Lucas Caballero, 116 865 voturi. 
Conform prevederilor constitu
ționale, viitorul președinte va fi 
desemnat într-un interval de ma
ximum o lună de către Congres, 
din rîndurile primilor doi candi
dați care au întrunit cel mai 
mare număr de voturi.

După încheierea consultărilor președintelui Republici! 
Italiene, Giuseppe Saragat, cu reprezentanții partidelor poli
tice în vederea rezolvării actualei crize de guvern, un ade
vărat „suspense" de 24 de ore a precedaț anunțarea desem
nării lui Aldo Moro pentru a forma viitorul cabinet.

In comunicatul citit ziariștilor 
la Palatul Quirinale (sediul Pre
ședinției republicii) se spune că 
șeful statului, considerînd oportu
nă o nouă examinare a orientări
lor forțelor parlamentare, expri
mate în cadrul consultărilor sale, 
i-a conferit lui Aldo Moro, minis
trul de externe în cabinetul de
misionar, însărcinarea „de a sta
bili contactele necesare pentru 
formarea noului guvern, 'invitîn- 
du-1 să-i prezinte rezultatele mi
siunii sale cît mai curând posibil". 
Aldo Moro a acceptat, urmînd să 
înceapă noi consultări politice. '

Comunicatul Președinției repu
blicii. care nu amintește nimic 
despre reeditarea formulei de 
centru-stînga, îi conferă un larg 
mandat lui Moro, privind atît 
sfera consultărilor, cît și compo
nența viitorului cabinet. Cu toate 
că este prea devreme pentru a 
se avansa ipoteze în acest sens, 
observatorii politici sînt de pă
rere că se merge spre alcătuirea 
unui guvern monocolor demo- 
crat-creștin, care să continue pro
gramul guvernamental al cabine
telor precedente de centru-stînga, 
cel puțin pînă după alegerile re
gionale și administrative din pri-

măvară. în acest fel, lăsând prac
tic fără un răspuns clar proble
mele divergente, care au dus la 
eșuarea încercării de reconstituire 
a unui nou guvern cvadripartit, 
se scontează pe sprijinul în parla
ment al tuturor celor patru parti
de de centru-stînga : democrat- 
creștin, socialist, socialist unitar 
și republican.

Nu este însă exclus ca tratati
vele pe care le începe miercuri 
dimineața Aldo Moro, să ducă și 
la alte soluții.

Demonstrație 
a tineretului 

la Manila

încheierea vizitei în S.U.A.
a președintelui Franței

COOPERAREA 
ECONOMICĂ

ROMANO-
KENYOTĂ

Delegația guvernamentală 
mână, condusă de ministrul 
nelor, Bujor Almășan, care,

ro- 
mi- 

. la 
invitația președintelui Republicii 
Kenya, Jomo Kenyatta, a între
prins o vizită în această țară în 
perioada 23 februarie — 2'mar
tie, a părăsit luni seara Nairobi, 
plecînd spre Zambia.

în cursul vizitei în Kenya, de
legația română a purtat tratati
ve cu personalități oficiale și cu 
conducători și experți ai unor or
ganisme economice kenyote.

Cu acest prilej a fost încheiat 
un protocol care exprimă intere
sul guvernului de la Nairobi pen
tru cooperarea economică cu Ro
mânia în domeniul prospecțiuni
lor geologice și al industriei mi
niere. In numele guvernului Ke- 
nyei, protocolul a fost semnat de 
ministrul resurselor naturale. 
Omamo.

w.
★

Delegația guvernamentală 
mână, 
nelor, 
marți

ro- 
mi-condusă de ministrul 

Bujor Almășan, a sosit 
la Lusaka.

S.U.A.: DEMOCRAȚII IN DERIVĂ
întrebat despre imaginea pe care și-o face despre Partidul 

Democrat la un an de la instalarea republicanilor la Casa 
Albă, senatorul Fulbright, unul din liderii democraților spunea : 
„Gîndiți-vă la un cocoș fără cap". într-adevăr, partidul lui 
Jefferson se zbate într-o criză profundă. Hubert Humphrey, 
care proiectează să se reîntoarcă în Senat după alegerile din 
toamna aceasta, este numai nominal liderul Partidului demo
crat.

în realitate, poziția lui e larg
contestată și, așa cum remarcă 
James Reston în NEW YORK 
TIMES, „conducerea de vîrf a 
democraților vorbește pe multe 
voci atît de multe și de diver
se încît e imposibil să distingi 
un acord apropiat". Iricidentul 
de la Chappaquiddick care, a 
aruncat o umbră asupra tînă- 
rului și dinamicului lider demo
crat Edward Kennedy a întărit 
și mai mult tendințele centrifu
ge din rîndul partidului demo
crat.

în căutarea

unui lider
Urmarea este precum ob

servă același Reston că „lipseș
te contrapunctul democraților 
la Nixon, iar procesul politic al 
partidului democrat nu funcțio
nează cîtuși de puțin normal". 
Tn consecință, conducerea de
mocraților. Comitetul Natio
nal, este lipsită de un lider va
lent, care să se poată impune. 
Și nu e de mirare că tînărul se
nator Fred Harris din Oklaho
ma care, în urmă cu un an, l-a 
înlocuit pe Humphrey la condu
cerea Comitetului Național, și-a 
anunțat demisia din cauza a

ceea ce el denumește „enorme 
greutăți politice și mari dificul
tăți materiale". Greutățile ma
teriale la care se referă Harris 
nu sînt, desigur, neglijabile. De
mocrații au ieșit din campania 
electorală prezidențială din 
1968 cu un deficit de peste 10 
milioane de dolari și, cu toate 
artificiile ulterioare (banchete, 
subscripții etc.) visteria lor nu 
strălucește. Ceea ce are ca pri
mă consecință scăderea masivă 
a numărului de ore pe care li
derii democrați le au la dispo
ziție pentru propagandă pe 
micul ecran (dat fiind costul 
extrem de ridicat al fiecărui 
minut de emisie la cele mai 
mari rețele de televiziune).

Principalele dificultăți (enor
me — după expresia lui Fred 
Harris) sînt însă, de natură po
litică; derivînd din lipsa unei 
conduceri coherente și a unui 
punct de vedere comun, cohe
rent, al actualei conduceri.

Mulți comentatori americani 
apreciază' că ciclul de memorii 
televizate ale lui Lyndon John
son, difuzate actualmente de 
C.B.S.. pline de confuzii, necla
rități și contradicții, aduc mai 
degrabă un deserviciu partidu
lui democrat în acest an elec
toral.

încercări 

de „racolare" ?
Evident, e greu de dimensio

nat exact în profunzime și în 
timp criza partidului democrat. 
Dar, la urma urmei, toți își a- 
mintesc situația critică a repu
blicanilor, în urmă cu cinci 
ani, după dezastrul lui Gold
water. Acum, la Casa Albă, este 
un președinte republican și 
două treimi din ■ guvernatorii 
statelor americane provin din 
rîndul republicanilor. Republi
canii sînt, oricum, în măsură să 
evalueze experiența „crizelor 
politice". Poate de aceea con
ducerea republicană manevrea
ză discret în această perioadă 
preelectorală pentru „atrage
rea" unor personalități politice 
de prestigiu din rîndul demo
craților. Se vorbește despre 
promisiuni făcute unor marcan
te personalități din rîndul sena
torilor și congresmenilor demo
crați că li se vor încredința fo
toliile cheie în mecanismul par
lamentar dacă vor candida pe 
liste republicane. Evident, ase
menea manevre sînt efectuate 
cu mare prudență pentru a nu 
trezi nemulțumiri și a nu de
clanșa disensiuni în însăși rîn
durile republicane.

Un lucru este probabil : testul 
electoral pentru Congres din 
toamna aceasta în care demo
crații. au de apărat actuala lor 
majoritate parlamentară va a- 
duce importante clarificări asu
pra situației partidului demo
crat.

EM. RUCĂR

Sfidarea lui 
lan Smith

Proclamarea „Republicii Rhodesia", după aproape cinci ani de 
la declarația unilaterală de independență a guvernului Ian Smith, 
reprezintă ultima lovitură dată relațiilor cu Marea Britanie, atî- 
tea cîte mai rămăseseră în acești ani. Sfidînd drepturile legitime 
ale populației africane și cererile opiniei publice internaționale, 
înfruntînd rezoluțiile O.N.U. privind situația din această țară, 
autoritățile de la Salisbury au rupt orice relații cu caracter poli
tic cu fosta metropolă, demonstrînd ineficacitatea sancțiunilor 
economice impuse de Marea Britanie. Dimpotrivă, timpul a fost 
martor că unele firme britanice și-au păstrat relațiile economice 
cu Rhodesia, fapt adus la cunoștința Camerei Comunelor în mai 
multe ocazii de către unii deputați indignați de sprijinul pe care 
așa-zisul „lobby rhodesian" de la Londra l-a acordat permanent 
lui Ian Smith. Pe de altă parte, menținerea statu quo-ului în 
Rhodesia, adică menținerea supremației a 241.000 albi asupra ce
lor 4.500.000 de africani, înseamnă pentru mulți oameni de afaceri 
britanici ca și din alte țări, garanția vehiculării libere a capita
lurilor lor, neamenințate în Rhodesia de măsuri care îngrădesc 
activitatea monopolurilor, măsuri asemănătoare celor întreprinse 
de curînd în unele țări ale continentului negru, ca Zambia și 
Tanzania. Din relatările revistei JEUNE AFRIQUE se desprind 
dimensiunile acestei colaborări practic neiezată de sancțiuni i 
din cele 42 de mari societăți miniere, 16 sînt sud-africane și 26... 
britanice. Această realitate pare să-i fi furnizat lui Ian Smith în
crederea în destinul acțiunilor sale rasiste și curajul de a nu 
ceda în fața cerințelor exprese, amenințărilor proferate de pre
mierul Wilson de la Londra sau în cadrul celor două întîlniri ofi
ciale pe crucișătorul ,,Tiger" în 1966 și pe vasul „Fearless" in 
1968. Dar așa cum nici numele vaselor nu l-au înfricoșat, nici 
sancțiunile economice nu l-au făcut pe Smith să renunțe la pla
nurile sale, iar izolarea diplomatică l-a lăsat indiferent atît timp 
cît consolidarea regimului rasist în țară solicita autoritățile în 
cel mai înalt grad.

Ian Smith a instituționalizat cel mai anacronic, inuman și ru
șinos regim din Africa, asemănător aceluia din Africa de sud. 
Intîi a fost simulacrul de „referendum" din vara anului trecut 
care i-a permis să delimiteze social și rasial populația rurală și 
proletariatul negru de burghezia albă. Proiectul de „constituție" 
îndepărtează practic populația africana de la viața politică și 
elimină reprezentarea paritară în parlament. Așa-numita „re
formă agrară" care a urmat a fost inspirată din experiența 
„bantustanelor" sud-africane, obligind populația africană să-și 
strămute așezările în anumite ținuturi unde să-și împartă roa
dele sărace ale unui pămînt arid. Iar acum încoronarea acestui 
proces, bine dirijat spre un scop anume — supremația necon
testată a albilor — «-a proclamat „republica". S-a emis deci, 
ordinul de dizolvare a parlamentului și s-a fixat data alegeri
lor generale pentru 10 aprilie, Clifford Dupont, fost ofițer admi
nistrator al guvernului devenind președinte interimar.

Asigurarea unui cîmp larg de aplicare a principiilor aparthei
dului, ajuns politică de stat, înseamnă un scăzut nivel de trai 
pentru populația africană considerată „inferioară", muncitorii 
negri» primind în unele cazuri salarii de... 150 de ori mai mici 
decît cele ale albilor. Lipsită complet de drepturi politice (cele 
două mari partide politice ale africanilor au fost scoase în afara 
legii) și supusă persecuțiilor de tot felul, populația Zimbabwe 
rezistă eroic presiunilor de la Salisbury, detașamentele sale de 
guerilă reprezentînd o amenințare permanentă pentru citadela 
rasiștilor albi. —

Agravarea crizei rhodesiene a stîrnit indignare în rîndul opi
niei publice internaționale și luări de poziție in lumea africană. 
Astfel, președintele Camerunului a adresat un mesaj Conferin
ței ministeriale a O.U.A. certnd intensificarea blocadei împotriva 
Rhodesiei. Pe de altă parte, Michael Stewart a apelat la cele 13 
țări care au relații consulare cu Rhodesia să-și închidă consu
latele în sem de protest. Se , așteaptă cu interes rezultatele 
examinării situației de către Consiliul de Securitate chemat de 
U Thant să se reunească urgent în cursul acestei săptămîni.

DOINA TOPOR

Președintele Franței, 
Georges Pompidou, și-a 
încheiat marți vizita o- 
ficială de nouă zile fă
cută în S.U.A.

Ultima etapă a călătoriei sale 
fost orașul New York,unde el 
avut o întrevedere cu secreta-

a
a 
rul general al O.N.U., U Thant, 
după care a participat la o re
cepție oferită în cinstea sa la 
hotelul Waldorf Astoria de un 
grup de asociații franco-ameri- 
cane. La această recepție a luat 
parte, de asemenea, președintele 
S.U.A., Richard Nixon, care a 
avut și o scurtă întrevedere par
ticulară cu oaspetele său fran
cez.

Marți dimineața președintele 
Pompidou a avut o întrevedere 
cu membrii „Consiliului oame
nilor de afaceri pentru înțelege
re internațională" după care a 
ținut o conferință de presă tele
vizată. El a declarat că în cursul 
întrevederilor avute cu președin
tele Nixon s-a realizat „o depli
nă „ înțelegere a pozițiilor noas
tre" subliniind că dacă S.U.A. 
și Franța nu au căzut de acord 
asupra unor probleme specifice 
„în problemele de bază punctele 
noastre de vedere și obiectivele 
noastre sînt aceleași". Vorbitorul 
a spus că discuțiile avute cu pre
ședintele Nixon au abordat, de 
asemenea, probleme internaționa
le, iar „diferențele au constat nu
mai în ce privește punctele de 
vedere în care au fost abordate".

„De exemplu — a precizat Pom
pidou — Statele Unite au multe 
interese în Pacific, în timp ce 
Franța are interese esențiale în 
Mediterana".

întrebat dacă Franța intențio
nează să livreze Israelului un nu
măr de avioane care au fost deja 
plătite, președintele Pompidou a 
declarat că „embargoul va rămî
ne în vigoare atîta timp cît va 
exista o stare de război" în Orien
tul Apropiat. El s-a referit, de 
asemenea, la hotărîrea Franței de 
a vinde avioane Libiei, pe care 
a calificat-o ca izvorînd din do
rința „de a se umple un gol".

Aproximativ 4 000 de tineri 
au luat parte la un marș de 
protest care a avut loc la 
Manila, unde, în urma grevei 
muncitorilor de la transportu
rile urbane și a măsurilor spe
ciale de securitate adoptate 
de autorități domnea o atmos
feră de tensiune. Agenția 
ASSOCIATED PRESS men
ționa că demonstrația s-a 
desfășurat în mod pașnic, 
într-o ordine perfectă. De 
altfel, demonstranții au 
creat o „echipă de siguranță" 
pentru a împiedica infiltra
rea printre ei a unor elemen
te turbulente, care să com
promită acțiunea de protest.' 
Participanții la marș au pro
testat împotriva acțiunilor ar
bitrare din ultimul timp ale 
poliției.

au
a 

treia oară consecutiv de la în
ceputul acestui an, cursurile 
școlare și universitare.

Agenția U.P.I. arată că po
liția din capitala Filipinelor a 
fost pusă marți dimineața în 
stare de alertă pe timp de 
24 de ore, anunțîndu-se ofi
cial că „în caz de necesitate, 
ea va primi întăriri".

Autoritățile filipineze 
suspendat marți, pentru

Lucrările Comitetului
pentru dezarmare

In ședința de marți a Comite
tului pentru dezarmare, șeful 
delegației argentiniene, Carlos 
Ortiz de Rozas, a remarcat că în 
ultimii zece ani „nu s-a obținut 
nici un progres tangibil" pe pla
nul dezarmării. Este necesar — 
a spus el — ca marile puteri să 
înceteze cursa înarmărilor, pen
tru ca tratativele de dezarmare 
să capete un caracter real.

Șeful delegației bulgare, Krum ' 
Kristov, și-a exprimat regretul 
pentru faptul că nu s-au realizat 
progrese substanțiale pe linia 
dezarmării. El a exprimat spe
ranța că negocierile sovieto-a- 
mericane pentru* limitarea înar-

mărilor strategice vor constitui 
un pas înainte pe drumul dezar
mării, cu influență favorabilă 
asupra climatului internațional. 
Vorbitorul a insistat asupra ro
lului pe care l-ar putea avea în 
acest sens convocarea unei con
ferințe europene pentru securita
te și cooperare.

Luînd cuvîntul, șeful delega
ției sovietice, A.A. Roșcin, a a- 
bordat problema interzicerii fo
losirii armelor chimice și bac
teriologice. El a subliniat îți a- 
ceastă ordine de idei necesitatea 
eliminării acestor arme din ar
senalele întregii lumi.

FRANȚA : Aspect al urmărilor inundației în regiunea pariskină

Expoziția de la 

Cairo

La Galeria de arte frumoa
se Bab El Louk, di* Cairo, 
a fost deschisă o expoziție 
internațională de desene ale 
copiilor, la care participă 14 
țări, printre care și România. 
Vernisajul expoziției a avut 
loc In prezența ministrului 
culturii al R.A.U., Sarwat 
Okasha. Au participat amba
sadorii la Cairo al țărilor 
participante, reprezentanți ai 
vieții culturale și artistice 
egiptene, un numeros public. 
In cursul vizitării pavilionu
lui român, oaspeții egipteni 
au fost însoțiți de Titus Sinu, 
ambasadorul Republicii So
cialiste România în R.A.U.

• LA BERLIN A AVUT LOC 
ședința Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru industria de 
petrol și gaze.

Comisia a stabilit sfera pro
blemelor vizînd colaborarea, ca
re reprezintă un interes reciproc 
pentru țările membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F.J. în /iomeniul 
industriei de petrol și gaze.

Comisia a examinat problema 
elaborării de către țările intere
sate a prognozelor și propuneri
lor concrete, urmărind dezvolta
rea colaborării lor reciproce, 
privind satisfacerea necesităților 
de petrol, gaze și produse pe
trolifere ale acestor țări.

Convorbirile tehnice 
din capitala R.D.G.
• CONVORBIRILE TEHNI

CE pentru pregătirea întîlnirii 
dintre W. Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G 
și W. Brandt, cancelarul R. F. a 
Germaniei, continuă. La 3 mar
tie, m capitala R. D. Germane 
a avut loc o nouă întîlnire în
tre Gerhard Schlusser, locțiitor 
al șefului Biroului Consiliului de 
Miniștri al R.D.G., și Ulrich

pe
Sahm, directorul ministerial al 
Cancelariei federale a R.F.G. 
Convorbirile vor fi reluate joi.

• MARȚI AU ÎNCEPUT LA 
BUDAPESTA, lucrările celei 
de-a 28-a sdsiuni a Comisiei 
Dunării. La lucrări participă de
legațiile țărilor membre ale Co
misiei Dunării, printre care și 
România, precum și reprezen
tanți ai ministerului transportu
rilor din "R. F. a Germaniei, ai 
administrației sistemului hidroe
nergetic de la Porțile de Fier și 
ai Uniunii Internaționale de Te
lecomunicații.

• PAVILIONUL ROMANESC 
la tîrgul internațional de la 
Leipzig a fost vizitat de dr. Kurt 
Fichtner, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.D.G. Cu 
acest prilej, a avut loc o con
vorbire între șeful delegației gu
vernamentale a țării noastre la 
tîrg, Mihai Marinescu, vicepre
ședinte al Consiliului de: Miniș-

scurt
tri, și Kurt Fichtner. La convor
bire au participat ministrul pen
tru gospodărirea materialelor al 
R.D.G., dr. Erich Haase, precum 
și ambasadorul României în 
R.D.G., dr. ing. Nicolae Ghenea.

• O SERIE DE MASURI 
RESTRICTIVE promulgate de 
regimurile anterioare împotriva 
populației evreiești din Irak au 
toșt suspendate, anunță un co
municat oficial dat publicității 
Ia Bagdad. Printre noile măsuri 
anunțate se numără dreptul e- 
vreilor de a fi reprimiți în pos
turile deținute anterior, reinsta
larea posturilor telefonice în ca
sele și magazinele lor etc.

• RECTORATUL UNIVERSI
TĂȚII DIN VIENA a anunțat 
decernarea premiilor „Gottfried 
von Herder" pe anul 1970. A- 
ceste premii sînt acordate anual 
pentru încurajarea dezvoltării 
relațiilor culturale între popoa
rele europene. Curatoriul pentru

decernarea acestei înalte dis
tincții a desemnat șapte perso
nalități cărora la' 6 mai a.c. li 
se vor înmîna premiile, într-un 
cadru festiv, la Academia de 
Științe din Viena. Deținătorii 
premiilor „Gottfried von Her
der" pe anul în curs sînt : Prof, 
dr. Jan Bialostocki (Polonia), 
prof. Jan Filip (Cehoslovacia), 
Zoltan Franyo, scriitor (Româ
nia), prof. dr. Milovan Gavazzi 
(Iugoslavia), Gyala Illes, scriitor 
(Ungaria), prof. Yannis A. Papa- 
ioannou (Grecia) și prof. dr. 
Ceko Torbov (Bulgaria).

• LA PARIS S-A DESCHIS 
reuniunea conferinței directori
lor aviației civile din 19 țări eu
ropene care, la propunerea gu
vernului vest-german, vor dis
cuta probleme privind securita
tea în timpul zborurilor. Even
tualele măsuri asupra cărora 
vor cădea de acord participan
ții, urmează a fi supuse sub 
forma unor recomandări, apro
bării guvernelor respective.

Succese ale 
patrioților laoțieni
• COMITETUL CENTRAL Alt 

PARTIDULUI NEO LAO HAK- 
SAT a dat publicității o decla
rație cu prilejul recuceririi de 
către forțele Pathet Lao a Văii 
Ulcioarelor — transmite agenția 
de presă KHAOSAN PATHET 
LAO. Documentul relevă că for
țele Pathet Lao au scos din lup
tă peste 6 000 militari inamici, 
dintre care un mare număr de 
militari tailandezi și consilieri a- 
mericani, au doborît sau distrus 
la sol 40 de aparate de zbor și 
au capturat importante cantități 
de arme și muniții.

• FRONTUL PENTRU ELI
BERAREA ERITREEI, și-a asu
mat, într-o declarație dată pu
blicității la Damasc, unde își 
are sediul, responsabilitatea pen
tru tentativa — eșuată — de a 
produce o explozie la bordul 
unui avion etiopian Boeing 707, 
care urma să decoleze de pe 
aeroportul Fiumicino din Roma.
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