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DRUMUL UNEI

Accente specifice acțiunilor
de perfecționare

La Buzău, a avut loc o con
sfătuire interzonală a tinerilor 
legumicultori organizată de 
C.C. al U.T.C. Reunind peste 
159 de participanți din 11 ju
dețe. consfătuirea a prilejuit 
un larg schimb de experiență 
între organizațiile U.T.C. din 
unitățile cu profil legumicol, 
generalizarea celor mai efici
ente forme și metode de mun
că folosite în activitatea orga
nizațiilor U.T.C. în scopul 
mobilizării active a tineriloi 
la realizarea sarcinilor de pro
ducție.

Vom reveni cu amănunte din 
dezbaterile consfătuirii.

HOTARIRI
de la Comitetul județean

al U.T.C. la tineri (l)

(Continuare în pag. a IlI-a)

prim secretar al Comitetului ju
dețean Brașov al U.T.C.

CORNEL ȘANDRU
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IN DIALOG

Instantaneu într-unul din la
boratoarele și serele Institutu
lui de cercetări pentru cultu
ra cartofului și a sfeclei de 

zahăr din Brașov

CINE ESTE, CINE

SĂ DISCUTĂM DESPRE

profesională
Anul 1970 reprezintă pentru 

tineretul brașovean o perioadă 
de generoasă perspectivă in îm
plinirea aspirațiilor sale de 
muncă, de devenire profesiona
lă și socială. Integrați activ in 
efortul comuniștilor, al oameni
lor muncii din întreg județul, 
tinerii din întreprinderile in
dustriale, de construcții și trans
porturi, din unitățile agricole 
existente în orașele și satele 
Țării Bîrsei doresc să participe 
în acest ultim an al actualului 
cincinal cu o cît mai valoroasă 
contribuție la realizarea și de
pășirea planului economic, cu un 
aport substanțial la îndeplini
rea angajamentelor cuprinse în 
Chemarea la întrecere lansată 
de organizația județeană de 
partid Brașov. Avînd perma
nent în față obiectivele cuprin
se în această chemare, tineretul 
dovedește o vie preocupare pen
tru realizarea calitativă și can
titativă a sarcinilor de produc
ție, prin valorificarea superioa
ră a bazei tehnico-materiale, 
prin punerea în mișcare a noi 
resorturi capabile să conducă Ia 
mai buna gospodărire a mate
riilor prime, a materialelor, la 
creșterea productivității muncii, 
la reducerea prețului de cost.

Err firesc ca pe acest fond 
organizațiile U.T.C. din între
prinderi și instituții pornind de 
la obligația pe care o au de a 
mobiliza tineretul Ia descoperi
rea de noi rezerve pentru spori
rea producției și ridicarea efi
cienței economice, să-și oriente
ze cu precădere preocupările 
spre creșterea exigenței în toate 
compartimentele de activitate. 
Era firesc ca prin fiecare ac
țiune ce ne-o propunem, ca prin 
toate mijloacele educative la în- 
demînă să vizăm mărirea răs
punderii tînărului pentru înde
plinirea sarcinilor de plan care-i 
revin, să lărgim posibilitățile sale 
de a participa în mod conștient 
la realizarea acestora, înțelegînd 
astfel să constituim cadrul cel 
mai potrivit unor rezultate cît 
mai bune ca răspuns la chemă
rile adresate de organizațiile ju
dețene Prahova, Caraș-Severin 
și Teleorman pentru anul 
Este știut cită importanță 
pătă informarea operativă, 
noașterea de către fiecare • 
a sarcinilor pe care le are 
executat formația de lucru in 
care este încadrat, indicatorii e- 
conomici la care se raportează 
activitatea întreprinderii sale. De 
aceea am insistat încă din pri
mele 
rile 
fiind 
acest 
curent cu sarcinile de plan, cu 
problemele curente de producție 
ale unității, la fiecare loc de 
muncă. De asemenea, pornind de 
la. experiența acumulată deja 
sîntem preocupați să extindem

existența lectoratelor economice 
în diferite uzine și fabrici, ca
dru adecvat explicării pe larg 
a politicii economice promovate 
de partidul și statul nostru, a 
noțiunilor tehnico-economice de 
larg interes pentru activitatea 
productivă.

In cuprinsul chemării la în
trecere a organizației de partid 
a județului Brașov se sublinia
ză in mod deosebit necesitatea 
unbr eforturi susținute pentru 
reducerea consumurilor speci
fice planificate, realizarea de 
economii pe seama raționaliză
rii acestora. Sîntem bucuroși să 
constatăm că importanța ca a- 
tare a problemei a fost însușită

de multe din organizațiile noas
tre de bază, cea mai bună do
vadă reprezentînd-o ideile va
loroase pe această temă, multe 
din ele au prins deja viață. în- 
țelegînd să încurajăm perma
nentizarea spiritului de gospo
dărire la locul de muncă, comi
tetul județean U.T.C. își propune 
să sprijine efectiv aplicarea cu 
maximă eficiență a propuneri
lor de natură să subscrie la mai 
buna valorificare a materialelor 
și materiilor prime, de energie 
și combustibil. Creînd condiții 
generalizării inițiativei „Ordi
nea, curățenia, frumosul și în
grijirea utilajelor la fiecare loc 
de muncă", urmărind din pri
mul trimestru al anului eficien
ța ei, în amănunt, la cîteva din 
unitățile industriale mari — Rul
mentul, Eleotroprecizia, Metrom, 
Combinatele chimice Făgăraș și 
Victoria — vom extinde, de a- 
semcnea inițiativa chimiștilor 
din Făgăraș „Fiecare kilowat și

in Editura politică a apărut

Cuvintare la Adunarea festiva

cu prilejul celei de-a 25-a aniversări

a instaurării guvernului democratic

de la 6 martie 1945
Lucrarea a apărut intr-un tiraj de masă.

1970.
ca- 
cu- 

tinâr 
! de

zile ale anului — adună- 
generale ale salariaților 
un foarte nimerit prilej în 
sens — ca tinerii să fie la

Poate vreodată, în copilă
rie, ați jucat și dumnea
voastră acest joc, surprin

zătoare îmbinare de naivitate și 
fabulație subtilă, o alegorie în 
miniatură în care puștiul mai 
puțin dinamic, cu reacții întâr
ziate, este pus să interpreteze 
rolul „tatălui de albine". Adică 
pe limba oamenilor mari, rolul 
trîntorului.

Poate nu ne-am fi amintit de 
acest joc al copilăriei dacă, nu 
de mult, n-am fi întîlnit în mai 
multe orașe din țară oameni 
in toată firea, pleznind de pu
tere și sănătate dar vegetând 
pur și simplu în umbra muncii 
altora, refuzînd să se încadreze 
într-o activitate în afara som
nului, a plimbării, a chefului și 
a șuetei. De data aceasta, din 
nefericire nu mai e vorba de un 
joc ci de o intolerabilă atitu
dine față de viață, de o abdicare 
conștientă de la calitatea de om 
social, calitate care nu poate fi 
concepută în afara muncii.

Pe ce mediu se grefează acești 
paraziți sociali, acești „tați de 
albine" cum le-ar spune copiii ? 
Cum de își mai găsesc loc într-o 
societate ca a noastră, bazată pe 
muncă și avînd drept fundamen
tal criteriu al valorilor munca ?

Să facem o scurtă incursiune 
în biografia unor astfel de spe
cimene, pentru a sugera unele 
din cauze.

Pe Nicolae Țîrcovnicu, un 
vlăjgan solid, de 20 de ani, l-am 
întîlnit într-o seară la Caracal,

La șantierul naval Oltenița, Dunărea va primi, în curînd, noi oaspeți

tocind trotuarele din centru 
aruncînd ocheade trecătoarelor. 
Cînd l-am întrebat unde lu
crează, ne-a privit cu cea mai 
neprefăcută mirare. „Cum un
de ? Nicăieri. Deocamdată. Pînă 
cînd voi găsi un post bun". Ce 
înseamnă „post bun", în lumina 
preocupărilor și preferințelor Iui 
Țîrcovnicu, nu e greu de ghicit ; 
ce-i drept e mai greu de... gă
sit. Pînă una alta, se mulțu
mește să trăiască pe spinarea 
părinților, fără să-l deranjeze 
cîtuși de puțin că tatăl, muncitor 
la I.G.O. Caracal, trudește din 
greu ca să-i asigure feciorului 
hrana , zilnică plus „mărunțișul" 
de buzunar.

Tot în Caracal bat străzile și 
alți indivizi fără ocupație și, ca 
în majoritatea cazurilor de acest 
fel, fără o ținută și o compor
tare cît de cît tangente la no
țiunile de civilizație ori. decență. 
Zamfirescu Marin are 19 ani, a 
terminat liceul și nu acceptă o 
muncă „oarecare". Ar vrea 

ceva-special", o muncă unde sâ 
nu obosească, după cum o spune 
chiar el,, cu o inimitabilă grație 
de leneș, boierește, din vîr.ful 
buzelor. Și în acest caz ca și în 
cel anterior și în atîtea altele, 
părinții greșesc fundamental ac- 
ceptînd fuga de muncă și lenea 
cea de toate zilele a odraslelor. 
Din păcate, nici o intervenție 
energică nu le-a demonstrat 
practic celor în cauză că -„Cine 
nu muncește nu mănîncă".

Culpa trîntorului depășește 
faptul că consumă valori Ia a 
căror producere nu contribuie 
cu nimic ; „tatăl de albine" in
festează societatea prin exem
plul rău pe care îl dă altora. 
De cele mai multe ori tinerii 
fără ocupație ajung, într-un fel 
sau altul, la infracțiune ; trîndă- 
via e, în acest sens, o adevărată 
anticameră a infracțiunii. O sta
tistică alcătuită de Constantin

OVIDIU PĂUN
(Continuare în pag. a V-a)

Plenara s-a încheiat. Au fost 
adoptate, cu prilejul acesta, mai 
multe măsuri și hotărîri a căror 
utilitate practică va trebui să se 
verifice abia de acum încolo, în 
contactul cu realitățile care le-au 
dat naștere, în nțpdul cum sînt 
primite în primul rînd de organi
zații, de tineri. Bineînțeles, des
pre o hotărîre adoptată de comi
tetul județean U.T.C. se pot spu
ne multe lucruri. Mai întîi, ideea 
necesității ei, studierea fenome
nelor care au dus la formularea 
acestei hotărîri și nu a alteia. 
Apoi, modalitățile de participa
re a cît mai multor păreri la con
ceperea și elaborarea ei. De data 
aceasta însă, ne vom mărgini la 
ceea ce se întâmplă după stabili
rea unei măsuri, la procedeele de 
a o face cunoscută, pe cît posi
bil, tuturor tinerilor din județ, 
tocmai în vederea îndeplinirii ei 
integrale. La urma urmei, rezul
tatele sînt criteriul după care 
poate fi apreciată o hotărîre, 
roadele concrete, practice sînt 
cele ce dau măsura adevăratei 
eficiențe, a utilității.

Așadar, a doua zi și în urmă
toarele două-trei luni de la o 
plenară oarecare. Cea din noiem
brie anul trecut, a Comitetului 
județean Dîmbovița al U.T.C., a 
stabilit, printre altele, următorul 
obiectiv : orientarea tematicii și 
pregătirea temeinică a adunări
lor generale pentru a răspunde 
în mai mare măsură preocupări
lor tinerilor. Să lăsăm la o parte 
termenii destul de zgîrciți cu 
precizările ceva mai la obiect, să 
lăsăm și faptul că, dacă era vor
ba de o nouă orientare, ar fi 
trebuit menționată, eventual, și 
direcția în care urma să fie im

primată, 
vrem 
luăm 
tarea 
nică. 
ce a 
era cu adevărat necesară pentru 
bunul mers al adunărilor din or
ganizații.

După aproape trei luni de la 
adoptarea ei, la sfîrșitul lunii fe
bruarie, în orașul Pucioasa nu se 
întîmplase nimic deosebit în di
recția adîncirii de conținut a a- 
dunărilor. Secretarul comitetului 
U.T.C. de la întreprinderea 
„Trainica", Ștefan Bucur, care 
fusese și el prezent la plenara a- 
mintită, îmi vorbea despre ace
leași „analize" care continuau să 
se repete ca un perpetuum mo
bile de la o lună la alta și de 
la o organizație la alta, fără să 
influențeze însă prin nimic met-

D. MATALA

Foto : O. FLECAN

DE CUL TURĂ

SPECTA TORII
Tînăr prin vîrstă (ca membru 

al puternicei cetăți universi
tare) sau păstrîndu-și tinerețea 
dincolo de barierele vîrstei, ti
mișoreanul, avid de noutăți și 
adevărate valori artistice, se 
află aproape permanent în mij
locul unor evenimente culturale 
ce-i stimulează apetitul de fru
mos. Un public numeros, tînăr 
prin excelență, inundă sălile de 
spectacol, zeci de studenți devin, 
ore în șir, după spectacol, co
mentatori critici într-un dialog 
la „scenă deschisă" cu mesage
rii Thaliei ; la matineele șco
lare abundența elevilor provoacă 
uneori încurcături organizato
rilor de sală. Atras evident de 
magica chemare a fenomenului 
cultural, spectatorul timișorean 
se integrează precis — ca solici
tator și colaborator permanent 
— în bogata coloratură a peisa
jului artistic. Năzuința sa spre 
un autentic climat spiritual, in
teresul manifestat pentru multi
tudinea de aspecte culturale, — 
toate aceste date subliniază im-

portanța funcției social-cultu- 
rale a oricărei instituții de artă.

Tabloul vieții culturale timi
șorene impune, însă, cîteva fo
care de primă importanță, a că
ror afirmare se bucură de coro
larul prestigiului. Am încercat 
să surprindem o serie de aspecte 
ale activității acestor locașuri de 
cultură, înrudite prin preocu
parea comună legată de ac
tul spectacular. Incercînd o 
incursiune în intimitatea labora
torului de creație al acestor 
puncte de sprijin pentru arta 
scenică din Timișoara — Tea
trul „Matei Millo", Opera de 
Stat, Filarmonica „Banatul", — 
ni s-a părut interesant să preci
zăm măsura în care ele se do
vedesc prompte și capabile de a 
răspunde necesităților reale ale 
publicului.

Interesul publicului trebuie 
stimulat, și, mai ales, menținut

LILIANA MOLDOVAN

(Continuare în pag. a IV-a)

Dar nu despre asta 
ne ocupăm acum. S-o 

deci așa cum este : orien- 
tematicii, pregătirea temei- 
Și să acceptăm, că o dată 
fost luată, această hotărîre

să

(Continuare în pag. a 111-a)

Prestigiul 
public al 
ideii de

literatură
de MIRCEA RADU

IACOBAN

Cineva îmi spunea, alar
mat de-a binelea : „Nu înțeleg 
mai nimic clin pagina cutare ; 
sînt un insensibil, un depășit, 
sau, și mai grav, și una și 
cealaltă ?“ Amicul meu, dis
pus de la bun început să 
consacre o t mumie cantitate 
de efort lecturilor așa-zis 
„dificile", ține să fie (nu nu
mai să pară) un om modem, 
deplin integrat în peisajul 
cultural al unui secol ce pre
tinde cu toată seriozitatea ta
lent nu numai celui care 
creează, dar și celui care re
ceptează opera de artă. Și

iată-l în postura de cititor a- 
nimat de cele mai bune in
tenții, parcurgînd de șapte ori 
de la cap la coadă și de la 
coadă la cap niște rînduri ti
părite, întru căutarea... acului 
în carul cu fin. Dar, culmea, 
nimic nu era impenetrabil in 
pagina cu pricina, pentru sim
plul motiv că marele sens 
căutat era sublim, dar... lipsea 
cu desăvîrșire. Bunul meu a- 
mic, crescut și educat în spi
ritul respectului deosebit a- 
cordat întotdeauna cuvîntului 
tipărit, nu putea concepe fap
tul că, dincolo de apetisanta 
joacă de-a vorbele, ar putea 
să absenteze însăși rațiunea 
de a fi a literaturii, însăși sen
sul comunicării. Era chiar dis
pus să-și facă mea culpa, pu- 
nîndu-și cenușă în cap și auto- 
declarîndu-se „depășit", „in
sensibil", ba, culmea ironiei, 
„incult", doar-doar ar putea 
apăra prin asemenea act de 
auto-flagelare prestigiul ideii 
de literatură. Și cum nimic nu 
poate rămîne mai impenetrabil

(Continuare în pag. a IV-a)
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De patru săptâmîni pagina ^Profesia ta" se ocupă cu precădere de specificul orientării profe
sionale a fetelor. Preocupările prioritare din ultima vreme pentru „Rubrica fetelor" se explică, 
pe de o parte, prin numărul mare de scrisori primite la redacție din partea tinerelor, foarte inte

resate în găsirea unor soluții eît mai specifice privind cariera lor viitoare, iar, pe de altă parte, 
și prin aceea că „Institutul" nostru de orientare profesională, funcționînd în pagina de față, încearcă 
să-și determine intervențiile în acest proces educativ ținînd seama de particularitățile celor două 
categorii ale tinerei generații : fete—băieți.

Am întreprins pentru tinerele aflate la vîrsta cînd se gîndesc la profesie, o operație ceva mai 
dificilă din care a rezultat imaginea sugestivă a cuprinderii fetelor în profesii date de 6 mari in
stituții de învățămînt superior din Capitală, lată cum se prezintă această imagine din punct de 
vedere statistic.

$>'

UNIVERSITATEA
FACULTATEA Total 

studenți
Din care 

fele
în pro
cente

Matematică 1 107 488 44%
Fizică 734 293 40%
Chimie 778 616 79.2%
Biologie 393 331 84,5%
Filozofie 568 328 59%
Geo-geografie 486 236 48,5%
Limba și literatura

română 952 761 80%
Istorie 444 230 52%
Drept 839 422 50,3%
Literatură și limbi

slave 330 259 78,5%
Literatură si limbi

germanice 918 786 85,6%
Literatură si limbi

romanice 1 171 990 84,5%

INSTITUTUL 
DE MEDICINĂ

Medicină generală 1499 678 44,8%
Pediatrie 608 479 79%
Farmacie 666 622 94%
Stomatologie 1 149 780 68»/,

INSTITUTUL 
POLITEHNIC

Chimie 1 143 694 62%
Electrotehnică 1 413 320 22,60/a
Automatică 847 156 . 18«/o
Mecanică 1098 107 9,8%
Mecanizarea

agriculturii 430 43 10%
Tehnologia construc

țiilor de mașini 1 915 526 27,6%
Metalurgie 867 189 21.6%
Electronică 1 661 251 15,2%
Transporturi 701 105 150/,

Subingineri
Chimie 111 50 45%
Energetică 158 17 lO,8’/o
Mecanică 40 1 2,5%
Electronică 40 2 5o/o
Transporturi 69 — 0%
Tehnologia construc

țiilor de mașini 196 13 6,7o/o
Metalurgie 51 9 17,7o/o
Institutul din Pitești 65 1 I.50/0

Poate nici n-ar mai fi ne
cesară explicitarea ci
frelor. inlrucit ele ara

tă exact cum se stabilizează 
in cele din urmă lucrurile in 
orientarea profesională a fe
telor. Dar pentru că statis
tica o punem la dispoziția 
școlilor, a părinților și eleve
lor, ca un ghid in orientarea 
spre profesii, este util săspre profesii, este util 
subliniem cîteva idei.

Un prim element care 
detașează 11 constituie opțiu
nea fetelor pentru profesii 
care sint cu adevărat ale lor. 
Specialiștii care au intrat în 
dialog la rubrica de față, cu 
tinerele cititoare au numit 
sectoare de activitate unde 
prezența feminină este in ele
mentul ei. Și iată că peisa
jul invățâmintului superior 
demonstrează același lucru. 
Universitatea, Institutul pe
dagogic de 3 ani și Institutul 
de medicină absorb anual un 
număr mare de absolvente 
de liceu. Lucrurile se petrec 
așa pentru că facultățile a- 
cestor instituții de invățămint 
superior sint profilate să dea 
cadre invâțămintului și sec
toarelor de cultură și educa
ție, cercetării și ocrotirii să
nătății. Dar chiar in interio
rul instituțiilor amintite, o- 
rientarea urmează căile ei a- 
proape legice. Privind cu a- 
tenție situația medicinii,_ ob; 
servăm că, dacă la Medicină 
generală — in cadrul căreia 
se pregătesc și chirurgii — 
procentul fetelor este de 44,8 
la sută, la Pediatrie, o ra
mură a medicinii parcă anu
me structurată pentru femei, 
procentul studentelor este 
de 79 la sută, și Farmacia, 
profesie de laborator, aflată 
la hotarul dintre cercetare și 
aplicație, atrage la rindul său 
fetele in proporție de 94 la 
sută.

După cum și tabloul orien
tativ al Universității arată 
diferențieri asemănătoare. 
Limba și literatura română 
(80 la sută), limbile străine 
(78.5, 85,6, 84,5 la sută), Chi
mia (79,2 la sută), Biologia,

se

INSTITUTUL 
PEDAGOGIC DE 3 ANI

FACULTATEA Total 
studenți

Din care 
fete

în pro
cente

Matemaiică 171 93 54,5o/o
Istorie geografie 161 106 66»/o
Fizică chimie 172 126 71,6%
Desen caligrafie 119 78 65,50/0
Filologie cu secțiile •
Română 184 172 930/0
Franceză 51 42 8OO/0
Engleză 46 35 76o/o
Biblioteconomie 32 25 78%
Științe naturale

și agricole 230 216 93,9o/o
Educație fizică 269 84 31,2%

INSTITUTUL 
DE PETROL, GAZE 

Șl GEOLOGIE
Geologie tehnică 249 49 19,7o/o
Prospecțiuni

geofizice 104 28. 270/0
Tehnologia țițeiului 281 153 54.50/0
Forajul sondelor 281 29 10,3o/o
Mașini și utilaj 72 11 15,3%

INSTITUTUL

DE CONSTRUCȚII
Construcții 759 269 35,6»/,
Căi ferate, drumuri

și poduri 809 214 26,4o/o
Construcții

hidrotehnice 574 153 26,6<i/o
Instalații pentru

construcții 671 259 38,6o/o
Mașini și utilaj

pentru construcții 790 135 17,1%

(84,5 la sută) sint, după cum 
e’Și firesc, in avantaj nume
ric din punct de vedere al 
cuprinderii fetelor față de 
Geografie, Matematică, Fi
zică, Drept. Am spus firesc, 
întrucît lacultâțile prioritare 
in cuprinderea fetelor iși tri
mit in general absolvenții 
spre catedrele invâțămintului 
și’ in alte instituții de edu
cație, locuri de muncă care 
se recomandă singure ca 
fiind mai pe măsura aptitu
dinilor femeilor.

Din același punct de ve
dere, cu totul altfel se pre
zintă statistica înVățămîntului 
superior tehnic. Nimic sur
prinzător. Se știe că aici se 
pregătesc specialiști pentru 
inginerie, iar ingineria este o 
meserie grea, solicitind și ca
lități fizice pe care, datorită 
constituției ei, femeia nu le 
are. Deși tot statistica ne do
vedește (21,6 la sută studente 
la Metalurgie sau 27,6 la sută 
la T.C.M., 26,4 la sută la 
ferate, drumuri și poduri 
17 la sută la Mașini și 
Jaje pentru construcții) 
destule fete aleg profesii 
parte de caracteristicile

Căi 
sau 
uti- 

că 
de- 
lor 

biologice, și reușesc să devină 
studente prin capacitate in
telectuală. ambiție și multă 
muncă. De ce optează pentru 
asemenea profesii, e mai greu 
de precizat. Intră în joc for
mația lor, aceeași cu a băie
ților, în anii școlarității, înțe
legerea îngustă a egalității 
in drepturi și, poate, concu
rența mai mică la admiterea 
in aceste facultăți. Suit cazuri 
cînd trezirea la realitate a- 
pare chiar în anii facultății, 
soldîndu-se cu abandonarea 
studiilor și doar cu cîțiva ani 
pierduți. Mai grav este cînd 
se ajunge la abandonarea 
profesiei și, din păcate, la a- 
semenea situații se ajunge, 
intrucit e foarte greu pentru 
o femeie să lucreze, de pildă, 
în sectorul metalurgic sau 
să ducă o intensă viață de 
șantier.

In cele din urmă, statis-

stadiilor <• 
liceul pre- V
primă a fa- >
in geografia 2.
invățămintul < 
epocii, este >

După cum se ?

tica trimite la anii 
liceale. Se știe, 
gătește materia 
cultăților. Or, 
universitară 
tehnic, potrivit 
preponderent, 
poate constata, el captează cu 
prioritate, firesc, băieții. In 
acest caz, din punctul de ve
dere pe care il urmărim, ar 
fi oportună revederea pro
centului de fete cuprins în 
licee. Nu în sensul micșoră
rii pur și simplu a acestuia 
(în prezent, aproximativ ju
mătate, dacă nu mai mult, 
din totalul elevilor liceeni îl 
constituie fetele), — nici n-ar 
fi posibil, întrucît concursul 
este deschis tuturor și se in
tră pe criteriul capacității 
— ci in sensul dirijării fete
lor, după școala generală, 
spre tipuri de școli, de nivel 
liceal, care să Ie dea o pre
gătire de cultură generală și 
o profesie specifică. Din pă
cate, sint puține școli de a- 
cest tip. Pe lingă cele exis
tente ar trebui create mai , 
multe școli care să pregă
tească specialiști de nivel 
mediu pentru industria u- 
șoară, de confecții, alimen
tară. pentru nevoile largi ale 
administrației, (secretare, 
stenodactilografe, translatori 
etc.), pentru deservirea la un 
nivel superior și variat a 
populației (consultanți și de
coratori de locuințe, consul
tanți în arta îmbrăcăminții, 
in tehnica organizării gos
podăriilor — ca să dăm nu
mai c.iteva din zecile de 
exemple care ar putea fi 
oferite.

Ridicăm problema aceasta 
întrucît, pentru viitor, docu
mentele de partid prevăd 
dezvoltarea cu precădere a 
liceelor de . specialitate ; a- 
cestea ar trebui diversifi
cate incit o mare categorie 
să cuprindă fete, în profesii 
nu numai specifice dar și ne
cesare astăzi.

LCCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

$

Secvență de la Uzina de aluminiu Slatina. Tînăra IOANA NICO- 
LESCU determină la spectrograf impuritățile aluminiului 
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POȘTA PAQINII
Virginia Spătărescu, Fălticeni, 

județul Suceava. Stimată tova
rășă Virginia, toate ca toate dar 
ce facem, totuși, cu contabilita
tea ? Cînd ți-ai ales secția de 
contabilitate ,,profesiune fru
moasă, plăcută dar care cere 
multă gindire care-mi place 
foarte mult," cum îmi scrii, nu 
aflaseși că-ți place , limba fran
ceză ? Te felicit pentru cele 
patru cărți traduse în româneș
te dar mi se pare mai firesc 
să împaci cele două iubiri de
clarate negru pe alb, la Acade
mia de studii economice din al 
cărei program nu Npsesc limbi
le străine, ba mai mult, una din
tre secțiile ei (comerțul exterior) 
cere chiar la examenul de admi
tere o limbă străină. Deci, pre- 
gătește-ți printr-o muncă susți
nută drumul spre invățămintul 
superior economic în cadrul că
ruia iți vei putea împăca cele 
două pasiuni. Și, pentru început 
ce ar fi ca a cincea carte pe 
care o vei traduce din limba 
franceză să fie una din domeniul 
economiei ? Dacă sfatul iți este 
pe plac, scrie-mi ce carte ai ales.

Miorița Muraru, Piatra Neamț, 
județul Neamț. Tovarășă Miori
ța care, așa cum imi scrii, te nu
meri printre cei care vor auzi 
în curînd la ușă, bătaia discretă 
a vieții, grăbește-te să-ți alegi o 
profesiune dacă dorești „să oferi 
și să ceri ceva acelei necunos
cute." Căci, vai, dacă o profesiu
ne pe care ți-ai ales-o este subli
mă, pe de altă parte ea lipsește 
cu desăvîrșire. Intr-adevăr, în 
momenclatorul de funcțiuni de 
la noi nu este înscrisă profesiu
nea de „medic psiholog" pe ca
re dumneata ai alcătuit-o din 
combinarea a două profesiuni e- 
xistente.

Ca medic, ai cele mai frec
vente relații cu psihologia în ca
litate de specialist psihiatru. Pî- 
nă la specializare te așteaptă 
însă cei șase ani ai facultății de 
medicină în cadrul căreia se fa
ce un singur curs, facultativ, de 
psihologie, această disciplină 
fiind reluată în cadrul speciali
zării. Ca psiholog, ai cele mai 
multe relații cu medicina în 
funcția de psiholog clinician. La 
secția de psihologie a facultății 
de filozofie se predau unele 
cursuri care contribuie Ia pre
gătirea unui astfel de specialist. 
Hotărăște-te pentru una din ele 
și apoi scrie-mi pentru a-ți răs
punde Ia celelalte întrebări.

Victor Macarie-Geoge), ju
dețul Alba. Pentru a-ți răs
punde ce școală trebuie să frec
ventezi spre a deveni biolog es
te necesar să știu ce înțelegi 
prin biolog. După definițiile cu
rente, biologia fiind știința ce 
studiază plantele și animalele, 
orice specialist care se află în 
relații cu aceste obiecte de stu
diu este îndreptățit să poarte a- 
cest nume. Lămurește-mă ce ra
mură te interesează : botanica 
sau zoologia și ce fel de școală 
ai vrea să urmezi : profesională 
sau liceu de specialitate ?

Anca Ionescu, județul 
Neamț. Deosebindu-mă din a- 
cest punct de vedere de Marga
reta Pîslaru și Dan Deșliu.dar 
și pentru că din modul în care 
pui problema îmi pari a fi o fa
tă serioasă, am să încerc să-ți 
răspund. Fie că poartă în coadă 
adjectivul „grea" sau „ușoară" o 
melodie reprezintă un act de cul
tură. Cînd este bine realizată, ea 
înseamnă încă o poartă deschisă 
spre frumusețe. Cînd se întimplă 
contrariu, ceea ce putea fi un 
îndemn la cunoaștere devine o 
stavilă în calea ei. Pentru a 
cînta este suficient să ai voce

Capacitatea de a opera crt 
valorile numerice și relațiile 
matematice este, la un nivel 
minim, proprie tuturor oame
nilor. Gîndirea noastră utili
zează în mod curent aprecieri
le cantitative, măsurile, calcu
lul. A avea însă aptitudini 
matematice înseamnă mult 
mai mult: o înaltă specializa
re a gîndirii pe linia operării 
spațiale, numerice și simbo
lice.

La origine, aptitudinile ma
tematice se sprijină pe confi
gurații și pe mulțimi de obiec
te sau fenomene. Este necesa
ră dezvoltarea percepției spa
țiale și a intuiției mulțimilor, 
în continuare însă, aptitudini
le matematice se realizează ca 
o modalitate specifică de gin- 
dire abstractă.

Este vorba de coordonarea 
riguros logică a simbolurilor. 
Sub acest aspect, gîndirea ma
tematică evoluată ne apare ca 
fiind formală, detașată de rea
litate. Matematicianul operea
ză cu anumite simboluri con
form unor reguli și caută să 
ajungă la rezultate deosebit da 
clare.

Gîndirea matematică presu
pune posibilități de raționa
ment plurietajat și, în același 
timp, foarte economic. Rezol
varea unei probleme se ba
zează pe selecția datelor în 
vederea găsirii punctelor e- 
sențiale de sprijin și a căii 
celei mai eficiente. Sub acest 
raport este important ca să se 
poată prescurta raționamentul 
și să se elimine condițiile ne
semnificative.

în același timp, gîndirea 
matematică presupune reve
nirea la concret, interpretarea 
matematică a realităților par
ticulare. Nu este vorba deci 
doar de o cantonare a gîndi
rii la nivelul abstracțiunii ci

de prof. dr. PAUL 

POPESCU-NEVEANU

APTITU
DINILE 
M A TE

MA TICE 
de o circulație reversibilă în
tre concret și abstract.

în rezolvarea problemelor 
matematice, ca de altfel în re
zolvarea oricăror probleme, o 
mare însemnătate o are ipo
teza. Aceasta este în mare mă
sură tributară imaginației. De 
aceea se vorbește de o fante
zie matematică îndeosebi în 
privința simbolurilor, a mo
dalităților de calcul și con
textului de relații cantitative.

Plasticitatea în operarea cu 
simboluri și semnale matema
tice, posibilitatea de a inver
sa .raporturile, de a descoperi 
căi’ și mijloace neobișnuite

constituie chezășia rezolutivi- 
tății și creației. Ceea ce ca
racterizează însă ferm gindi- 
rea matematică este tendința 
spre demonstrații absolute, 
care să ducă însă la rezultate 
simple.

Putem deci considera gîndi
rea matematică ca dispunînd 
de un grad maxim de discipli
nă și formalizare. Ea este, în 
același timp, mai simplă deeit 
gîndirea curentă, fixată îndeo
sebi pe latura calitativă a rea
lității privind unele raporturi 
extrem de complexe. Dificul
tatea în constituirea aptitudi
nilor matematice constă toc
mai în faptul că noi, in mod 
curent, gîndim asupra unor 
situații mai complicate și nu 
reușim să le depășim pe aces
tea, angajîndu-ne, fie și tran
zitoriu, într-o direcție forma
lă. De îndată ce reușim să ne 
înserăm în planul abstracțiu
nilor matematice, prin specia
lizarea corespunzătoare a gîn
dirii, dificultatea dispare și o- 
perarea matematică pare a fi 
un lucru firesc.

Aptitudinea operativității 
matematice trebuie însă să fie 
menținută continuu prin exer
ciții de zi cu zi. Aceasta cu 
atît mai mult cu cit, contrar 
opiniilor comune, pentru per
formanța matematică impor
tantă este acea construcție o- 
perațională care duce la re
zolvarea problemelor și nu 
memoria cifrică și deprinderi
le de calcul. Pentru aceasta 
este însă necesar ca gîndirea 
matematică să se instituie ca 
o însușire a personalității (ap
titudine), să dispună de o pu
ternică motivație specifică și 
să genereze chiar o anumită 
viziune asupra lumii, tendința 
de a converti toate informa
țiile în sistemul interpretări
lor matematicii.

Emilia P. Cioroiu, județul 
Olt. Pentru admiterea la secția 
de psihologie a facultății de fi
lozofie se dau examene la ana
tomia și fiziologia omului (scris) 
și la psihologie (scris și oral). 
Materia cerută nu poate depăși

Șulea nr. 216. Concursul de ad. 
mitere constă din probe scrise 
și orale la limba română și ma
tematică din materia claselor 
V—VIII.

Cornelia C ulcea, Medgidia, 
jud. Constanța. Profesiunea pe

VIAȚA BATE
l

dar pentru a putea transforma 
o melodie în creație, adică să 
făurești un act ‘de cultură in 
creație, trebuie, neîndoios, dra
gă Anca, să fii tu însăți un om 
cult. De aceea pînă a te urca pe 
scenă mai este incă necesar să 
stai in clasă și în bibliotecă, să 
dai examene, să-ți insușești nu
meroase cunoștințe. Nu vezi câ 
astăzi drumul stelelor fără nu
me spre... nume trece printr-un 
examen de cultură generală ?

Niculina Constantin, comuna 
Podeni. județul Prahova. Dacă 
vrei să fii pilot și știi că vei 
intimpina greutăți, dar ești ferm 
convins că le vei trece pe toa
te cu bine, fără îndoială că le 
vei trece. Aviator sportiv într
una din specialitățile : pilot pla- 
norist. pilot avion cu motor sau 
parașutist pot deveni băieți și 
fete intre 16—21 ani, absolvenți 
de liceu pentru zborul cu motor 
sau elevi în ultimile clase ale 
liceului pentru celelalte. Alte in
formații poți cere la Federația 
Aeronautică Română, București, 
str. Vasile Conta nr. 16 — sec
torul 1. Succes !

de SEN ALEXANDRU 
pe cea cuprinsă In manualele de 
liceu. Dacă doriți totuși să vă 
completați informația, mai con
sultați „Psihologia generală" — 
sub redacția prof. Al. Roșea, a- 
părută în 1967. Dacă aveți pe 
parcursul pregătirii și alte ne
lămuriri scrieți-mi.

.1. T. Dej, jud. Cluj. Adresa- 
ți-vă centrului militar județean 
și veți primi informațiile cerute.

Mircea Vasile, Odobești, jude 
țul Vrancea. Trebuie să ur
mezi secția juridică a facultății 
de drept și ulterior să te îndrep
ți spre specialitatea dorită.

Elena Badea, Lipia, județul 
Ilfov Dacă pînă acum nu țe-ai 
hotărît o să-ți fie cam greu de
oarece licee industriale sint mul
te : pentru construcții de mași
ni (str. Nerva Traian nr. 35, sect. 
4), energetic (str. Dristor nr. 222, 
sect. 4), de construcții (civile, in
dustriale), instalații, în bd. Le- 
ontin Sălăjan, sect. 4 nr. 12), de 
chimie (cu secții de tehnologie 
chimică oragnică șl utilaje în 
industria chimică, în bd. Ion

care ți-ai ales-o, tovarășă Cor
nelia, este frumoasă. Ea cere 
calități deosebite, intelectuale și 
morale, deoarece viața omului 
este totuși cea mai prețioasă din
tre bogățiile sale. Legile și re
gulamentele în vigoare precizea
ză in mod clar că : materia ce se 
poate cere candidaților la un 
concurs de admitere este numai 
acea cuprinsă în programa șco
lară a cursului absolvit anterior, 
în cazul de față materia preda
tă în liceu. Important ni se pare 
ca această materie să fie temei
nic stăpinită. Te sfătuiesc să-ți 
supraveghez! îndeosebi mijloa
cele de expresie. Dacă izbu
tești să te exprimi limpede, fără 
vorbe inutile, demonstrind co
misiei că poți mînui în mod cu
rent noțiunile respective, manua
lele din liceu mi se par suficien
te. Totuși, ca un surplus de in
formație, se dovedesc utile ma
nualele apărute la Editura medi
cală pentru școlile postliceale 
sanitare. Dacă iți procuri ast
fel de manuale, ele te vor ajuta 
să-ți fixezi mai bine cunoștin
țele. Nu te sfătuiesc însă in

nici un caz să folosești cursuri 
universitare care, in acest caz, 
mai. mult tc-ar încurca.

Didina Colțișor, Ștefănești, 
jud. Botoșani. Vă rog să comu
nicați grupului de colegi „care 
v-au delegat" următoarele : șco
lile postliceale de stenodactilo
grafie funcționează cu 2 secții 3 
1—limba română și 2. limba ro
mână și limba străină. Pentru 
prima secție, concursul se dă la 
limba română (scris și oral), 
geografia României (oral) pen
tru secția a doua geografia se 
înlocuiește cu examen scris și 
oral la una din următoarele lim
bi străine : rusă, engleză, fran
ceză saii germana. Asemenea 
școli funcționează la Craiova 
(str. Caracal nr. 105) peAîngă 
Consiliul popular județean) și la 
București (Bd, Lacul Tei «ir. 63) 
depinzind de Ministerul Tnvăță- 
mintului. Scriind la una din a- 
ceste școli veți primi și alte in
formații.

DORU ION URSULESCU, 
Bocșa, jud. Caraș-Severin. Pla
nul de acțiune mi se pare bun 
si perfect realizabil. O primă va
riantă ar fi să aștepți vremea 
serviciului militar, urmind în
tre timp liceul seral sau fără 
frecvență și pregătindu-te in 
continuare la materiile prefera
te. Odată aflat în cadrele arma
tei vei găsi, desigur, posibilitatea 
de a urma specialitatea prefera
tă. Dacă înțeleg bine, ai cam 
18 ani. așa că nu mai este mult 
pînă atunci. O a doua variantă 
ar fi să fr» adresezi personal 
Centrului militar județean care 
cunoaște școlile ce te interesea
ză și te poate informa asupra 
condițiilor cerute. Dar esențial, 
în tot ce mi-ai relatat, este faptul 
că nu te-ai lăsat invins de greu
tăți și mai ales claritatea cu 
care-ți vezi drumul în viață. 
Mai dă-mi știri despre dumnea
ta. îți voi răspunde totdeauna 
cu plăcere.

r GHIDUL 
^PROFESIILOR .

ȘCOLI POSTLICEALE PENTRU INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 
Șl PRELUCRĂRII METALELOR

Școlile postliceale din ramura industriei construcțiilor de mașini 
primesc prin concurs de admitere, absolvenți ai liceelor de cultură 
generală sau ai altor școli echivalente, cu examen de bacalaureat 
sau cu certificat de absolvire.

înscrierile pentru concursul de admitere se fac între 1—22 sep
tembrie la sediul fiecărei școli sau la centrul de înscriere în baza 
unei cereri însoțită de următoarele acte :

— certificat de naștere în original și copie (copia se certifică de 
școală și se păstiează anexată la cerere, iar originalul se restituie);

— diploma de bacalaureat sau certificatul de absolvire a liceului 
(sau a altor școli echivalente) — în original ;

— buletin de analiza sîngelui, efectuată cu cel puțin 3 săptămîni 
înainte de concurs și rezultatul examenului radiologie și pulmonar 
(radioscopie, radiografie sau microfororadiografie), efectuat cu cel 
mult 3 luni înainte de concurs ;

— certificat medical eliberat de circumscripția medico-sanitară la 
care candidatul se află în evidență. Candidații care au absolvit 
liceul îneepînd cu anul 1963, vor prezenta, în locul acestui certifi
cat, fișa de control medical întocmită în timpul liceului.

Concursul de admitere este precedat de examinarea medicală, 
care se va face cu 1—3 zile înainte de începerea probelor scrise. 
Candidații respinși la examinarea medicală nu sînt primiți la con
cursul de admitere.

Pentru admiterea în școlile postliceale din ramura industriei con
strucțiilor de mașini se susțin examene la următoarele materii:
• CHIMIE (scris și oral); • FIZICA (oral) pentru laborant meca- 

no-metalurgic ;
• MATEMATICA (scris și oral); • FIZICA (oral) pentru : tehno

logia construcțiilor de mașini, electromecanic pentru mașini și uti
laje automobile și tractoare, montarea și reglarea aparatelor de ra
dio și televiziune, aparatura electronică pentru studiouri de radio 
și televiziune, electromecanic pentru aparate de măsură șl auto
matizare.
• CHIMIE (scris șl oral); • MATEMATICA (oral) pentru teh

nologia sudurii forjă și tratamente termice, turnătorie ;
® MATEMATICĂ (scris și oral) © DESEN (lucrare grafică) pen

tru proiectări în industria construcțiilor de mașini.

Școli postliceale cu acest profil funcționează în următoarele lo
calități :

O CUGIR. str. Victoriei nr. 10 — cu specialitatea Tehnologia con
strucțiilor de mașini (învățămînt de zi și seral);
• ARAD. str. Armata Poporului nr. 31/A în specialitățile : Pro

iectant în industria construcțiilor de mașini, Tehnologia construc
țiilor de mașini ;
• ClMPULUNG-MUSCEL, str. Negru Vodă nr. 123 — in specia

litatea ; Tehnologia construcțiilor de mașini (învățămînt seral) ;
© COLIBAȘI-ȘTEFĂNEȘTI, în specialitățile: Tehnologia con

strucțiilor de mașini; Proiectări în industria construcțiilor de 
mașini ;

O BRAȘOV, str. Karl Marx nr. 52 — in specialitățile : Proiectări 
in industria construcțiilor de mașini (învățămînt ele zi și seral); 
Tehnologia construcțiilor de mașini, str. Poenelor nr. 5 în specia
litățile : Proiectant în industria construcțiilor de mașini, Tehnologia 
construcțiilor de mașini (învățămînt de zi și seral);

@ BRĂILA, str. Vldin nr 256, în specialitatea : Tehnologia con
strucțiilor de mașini ;
• REȘIȚA, Piața V. I. Lenin, nr. 1 — în specialitățile de : Teh

nologia construcțiilor de mașini, Proiectant în industria construc
țiilor de mașini ;

® CRAIOVA, str. Electroputere nr. 13 — Tehnologia construcții
lor de mașini, Proiectant în industria construcțiilor de mașini ; .

• GzALAȚI, str. Traian nr. 203 — Proiectant în industria construc
țiilor de mașini, Tehnologia construcțiilor de mașini ;

• PLOIEȘTI, str. Traian nr. 28 — Proiectant în industria con
strucțiilor de mașini ;
• SINAIA, str. Brundului nr. 2 — Proiectări în industria con

strucțiilor de mașini ;
• SATU-MARE, str. Mihai Eminescu nr. 1 — Tehnologia con

strucțiilor de mașini ;
• SIBIU, str. F. Engels nr. 1 — Proiectant în industria construc

țiilor de mașini, Tehnologia construcțiilor de mașini ;
© TIMIȘOARA, Piața Huniade nr. 3 — Proiectant în industria 

construcțiilor de mașini, Tehnologia construcțiilor de mașini ;
• BUCUREȘTI, str. Zborului nr. 7—9, sect. IV — telefon 22 04 00 

Electromecanica pentru mașini și utilaje. Proiectant în industria 
construcțiilor de mașini (învățămînt de zi și seral), Mașini elec
tronice de calcul, Electromecanic pentru aparate de măsură și au
tomatizare, Montarea și reglarea aparatelor de radio și televiziune, 
Tehnologia construcțiilor de mașini ;

— B-clul Muncii nr. 47, sect. 3, telefon 21 76 42 — Tehnologia con
strucțiilor de mașini. Proiectant în industria construcțiilor de ma
șini,—str. Samuel Vulcan nr. 8, sect. 6. tel. 31 48 11—Tehnologia con
strucțiilor de mașini (învățămînt de zi și seral). Proiectant în in
dustria construcțiilor de mașini ;

— Calea Griviței nr. 363, sect. 8. tel. 17 62 21 — Tehnologia con
strucțiilor de mașini (seral) Proiectant în industria construcțiilor 
de mașini, Tehnologia sudurii.
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CONERLBll[IA COOPERAȚIEI
DE CONSUM LA DEZVOLEAREA

în zilele de 9—10 aprilie a.c. 
i »a avea loc cel de al V-lea con

gres al cooperației de consum. 
Evenimentul constituie un pri
lej de trecere în revistă a re
zultatelor obținute în perioada 
care a trecut de la ultimul con
gres, rezultate la care trebuie 
spus de la bun început, tinere
tul și-a adus o prețioasă con
tribuție. Cooperația de consum 
— organizație economică de 
masă — îndeplinește un rol im
portant în economia comunelor 
și satelor. Ea își dezvoltă con
tinuu activitatea în domeniul 
valorificării unor produse agro- 
alimentare, al prestărilor de 
servicii precum și al aprovizio
nării cu mărfuri a populației 
de la sate.

în ansamblul dezvoltării așe
zărilor rurale, alături de numă
rul important de locuințe fa
miliare construite, mai ales în 
ultimul deceniu, de școli, cămi
ne culturale, spitale și alte in
stituții cu caracter social. re
țeaua comercială și de prestări 
servicii a cooperației de con
sum ocupă un loc însemnat. 
Cooperația de consum a făcut 
eforturi deosebite pentru dez
voltarea și modernizarea rețelei 
sale comerciale. Dacă în urmă 
cu două decenii o mare parte 
din rețeaua comercială era in
stalată în localuri mici, neco
respunzătoare, în spații impro
vizate, cele mai multe magazi
ne sL_u.nițăți de alimentație pu- 

’ în prezent, 
dotate 

modern. Pentru aceas- 
anii 1950—1969 coo- 
de consum a investit 
miliarde lei, din care 
în anii actualului cin-

publică.
construcții, moderne, 

au schimbat într-o 
însemnată înfățișarea 
desfacere și de servi-

ne șt u . . .. ...
blică, iimcționează, în 
în construcții adecvate, 
cu utilaj 
ta, în 
perația 
peste 2,5 
o treime 
cinai. Numai în perioada 1962-? 
1969, organizațiile cooperației 
de consum au realizat spații co
merciale noi care reprezintă 
circa 20 la Șută din totalul su
prafeței comerciale existente, 
în primii patru ani ai actualu
lui cincinal au fost date în fo
losință mai mult de 600 noi o- 
biective comerciale în care își 
desfășoară activitatea peste 1 200 
magazine și unități de alimen
tație publică. Numărul construc
țiilor comerciale care vor fi 
puse în funcțiune în acest an 
va depăși 270, respectiv, peste 
550 magazine și unități de ali
mentație

Noile 
spațioase, 
măsură 
rețelei de 
re a cooperației de consum, con
tribuind tot mai mult la ridi
carea nivelului de servire a 
populației precum și la înfru
musețarea localităților unde 
cooperația de consum este pre
zentă. Subliniem, totodată, fap
tul că obiectivele comerciale au 
fost realizate în cea mai mare 
parte pe bază de proiecte tip. 
Cooperația’ de consum dispune 
de asemenea proiecte într-o 
gamă >largă de varianțe — cu 
soluții' moderne de arhitectură, 
avînd săli luminoase, cu o for
mă simplă, adecvată unui flux 
corespunzător de circulație, ex
punerii corespunzătoare a măr
furilor și desfășurării la un 
nivel ridicat a procesului de 
prezentare și vînzare. în scopul 
reducerii timpului de execuție 
a construcțiilor, a reducerii 
consumului de materiale și a 
prețului de producție, începînd 
din acest an, s-a trecut la exe
cutarea de complexe comerciale 
cu elemente prefabricate, cum 
este cazul obiectivelor în curs 
de construcție de la Ghirioda, 
Pischia și Tomești din județul 
Timiș.

Dintre obiectivele comerciale, 
ce vor fi puse în funcțiune în 
anul 1970, 
construcții 
universale 
ciale care 
desfacerea 
mărfuri alimentare și nealimen
tare. Sînt prevăzute a se reali
za astfel, în anul ce. urmează, 
unități comerciale în construc
ții cu un singur nivel sau cu 
etaj la Baraolt, Biborțeni, în- 
torsura Buzăului — județul Co- 
vasna; la Borzont, Lunca de 
Sus, Simonești, Martinis — ju
dețul Harghita; la Ștefănești și 
Vorona — județul Botoșani; la 
Boldu, Murgești — județul Bu
zău; la Rasova, Cogealac — ju
dețul Constanța; Ghidigeni, 
Borcea — județul Galați ; Coco- 
ra, Jegălia, Săveni — județul 
Ialomița și în multe alte locali
tăți din fiecare județ.

în realizarea unui important 
număr de obiective comerciale 
pentru rețeaua cu amănuntul, 
cooperația de consum primește 
din partea statului un impor
tant sprijin, îndeosebi cu mate
riale, precum și ajutorul di
rect al membrilor cooperatori 
prin fonduri, materiale și 
muncă.

Dezvoltarea rețelei comerciale 
în asemenea proporții a pus, ca 
o problemă fundamentală, nece
sitatea stabilirii unor criterii 
cît mai raționale de dimensio
nare și amplasare a construc
țiilor pe teritoriu, precum și 
orientarea realizării lor cu pre
cădere în localitățile mai im
portante, acolo unde nevoile de 
dezvoltare a rețelei sînt mai

circa o treime vor fi 
cu etaj — magazine 
și complexe comer- 
vor putea asigura 

unei game largi de

Ing. IOAN BUCȘA
Vicepreședinte al Centrocoop 

mari și se asigură o eficiență 
economică superioară.

în primul rînd, rețeaua co
mercială se dezvoltă în centre
le muncitorești și localitățile ur
bane unde este prezentă rețeaua 
comercială a cooperației de con
sum, atît prin construcții inde
pendente cît și prin folosirea 
parterului noilor clădiri de lo
cuințe. în al doilea rînd, se 
au în vedere localitățile rura
le, reședințe de comune și în
deosebi cele cu- o populație de 
peste 5.000 locuitori. Actuala 
împărțire a teritoriului în co
mune administrative mari a 
creat posibilitatea organizării 
de unități comerciale puternice, 
asigurîndu-se astfel concentra
rea desfacerii unui sortiment 
larg de mărfuri și evitarea pul
verizării lor la nivelul fiecărui 
sat. Avem în vedere, înainte de 
toate, dezvoltarea, la nivelul 
reședințelor comunelor mari, a 
comerțului cu confecții, mobilă, 
articole electrotehnice și alte 
bunuri de folosință îndelungată, 
în al treilea rînd, avem în ve
dere obiectivele comerciale (pen
tru comerț sau alimentație pu
blică) situate pe traseele turisti
ce principale și îndeosebi cele 
de interes internațional, acor- 
dîndu-se prioritate obiectivelor 
care deservesc atît populația lo
cală cît și turiștii.

Desigur prioritățile în ordinea 
menționată nu sînt stricte, ele 
trebuind a fi soluționate, după 
caz, în funcție de nevoi, pe ba
za unei atente analize a fiecă
rui caz.

în ce privește satele compo
nente ale comunelor, la constru
irea de noi unități se va exa
mina nu numai urgența de mo
ment. ci și perspectiva acestor 
Iqcalități, avînd în vedere și 
faptul că sediile noilor’ comune 
vor prelua și îndeplini funcția 
importantă de centru economic, 
politic, administrativ, de cultu
ră și deservire pe întreg terito
riul, aferent comunei spre care 
vor gravita celelalte localități 
componente. Pe de altă parte, 
în aceste localități, desfăcîndu- 
se în principal mărfuri de cerere 
curenta, spațiul necesar se va 
dimensiona la funcțiile comerci
ale ce revin fiecărei așezări în 
parte.

La dimensionarea obiectivelor 
comerciale se va urmări asigu
rarea eficienței spațiilor comer
ciale și în special desfacerea 
pe mp. și termenul de recupe
rare a investiției, astfel încît să 
se evite orice tendință de iro
sire nerațională a fondurilor bă
nești și materiale.

în ce privește rețeaua de u- 
riități de prestări servicii, aceas
ta s-a dezvoltat în ultimii ani 
într-un ritm rapid. Astfel, da-

, Secția cu cele mai bune rezultate

BARBU, mecanizator, 
secția Adîncata : „Anul trecut 
am avut și greutăți obiective 
dar multe depindeau de noi, ti
nerii mecanizatori".

CONSTANTIN VLAD :
„Impresia mea despre munca 
tinerilor este bună".

ION POTARU, mecanizator, 
secția Armășești: „Tractorul tre
buie verificat și în timpul ex
ploatării".

VASILE PODARU, mecaniza
tor, secția Patru Frați : „Econo
miile vin din carburanți, lubre- 
fianți și piese de schimb".

SANDU MARIN, mecanizator, 
secția Armășești : „Reparația la 
tractorul meu s-a terminat de 
curînd. L-am verificat în braz
dă și merge".

— Ne angajăm să răspundem 
la chemare ?

întrebarea locțiitorului secre
tarului comitetului U.T.C. de la 
I.M.A. Urziceni n-a căzut pe un 
teren gol. Toți cei prezenți în 
sală, tractoriști veniți din cele 
opt secții ale întreprinderii, au
ziseră despre valoroasa inițiati
vă a tinerilor de la secția „Ne
gru Vodă" a I.M.A.-Chirnogeni. 
Știau despre hotărîrea acestora 
de a munci în așa fel încît sec
ția în care activează să încheie 
anul în curs cu rezultatele cele 
mai bune. Drept urmare n-a 
fost nevoie de nici o pauză în
tre întrebarea adresată „de la 
prezidiu" și răspunsurile care 
au venit ca o avalanșă din toate 
colturile sălii.

Tinerii au luat, pe rînd, cu
vîntul și au arătat, într-un mod 
realist, cite, posibilități există în 
munca fiecăruia pentru ca pla
nul de venituri pe fiecare trac
tor să fie nu numai îndeplinit, 
dar și depășit.

— Eu, spunea ȘTEFAN MARIN, 
tractorist la secția a V-a Jilavele, 
am muncit anul trecut cu gîn- 
dul să-i întrec pe toți. Am rea
lizat venituri peste plan în va
loare de 10.000 lei. Cit voi face 
în 1970? 5 000 lei peste planul 
de venituri care mi-a fost re
partizat. Din experiența anului 
trecut am tras însă o concluzie: 
mașina te ajută dacă și tu o a- 
juți cînd trebuie. Dimineața să 
nu-i lipsească întreținerea și 
controlul. Dar nici mai tîrziu, 
după ce intri cu plugul în braz
dă, nu trebuie s-o neglijezi.

— Anul trecut, fără 4 000 lei 
n-am realizat planul de veni
turi, sublinia ION BARBU de 

că în anul 1965 funcționau numai 
.6 600 unități, în prezent activi
tatea de prestări se desfășoară 
în peste 20 400 unități. Creșterea 
rețelei prestatoare de servicii a 
fost însoțită de o largă diversi
ficare a profilului, respectiv, de 
la circa 40 în 1965 la 154 în pre
zent. Astfel, pe lingă cele trei 
profile de bază (cizmărie, croi
torie, frizerie) existente în ma
rea majoritate a comunelor — 
un număr tot mai mare de uni
tăți își desfășoară activitatea în 
cele mai variate domenii potri
vit cerințelor populației sătești.

Dezvoltarea activității comer
ciale și de producție — prestări 
a cooperației de consum a dus 
la atragerea unui mare număr 
de tineri de la sate și la cali
ficarea lor în diverse meserii : 
în comerț — vînzători, ospătari, 
bucătari, cofetari etc. și, respec
tiv, în domeniul producției — 
prestărilor : brutari, cizmari, 
croitori, frizeri — coafori, zida
ri — zugravi, tinichigii, tîmpla- 
ri etc. Dar tineretul de la sate 
își aduce contribuția, în forme 
diferite, și la alte activități ale 
cooperației de consum și, în 
mod special, în domeniul valori
ficării unor produse agro-ali- 
mentare : ouă, păsări, pene, 
melci, broaște, raci, plante me
dicinale etc.

în achizițiile de plante medi
cinale din flora spontană, de 
pildă, tineretul școlar aduce un 
prețios sprijin cooperației de 
consum. De asemenea, tinerii de 
la sate dau un sprijin însemnat 
pentru stringerea deșeurilor me
talice și de hîrtie.Se înțelege, 
sprijinul pe care-1 primim din 
partea tinerilor, a organizațiilor 
U.T.C. îmbracă multiple și vari
ate forme. Aș dori să mai a- 
mintesc de sprijinul pe care-1 
primim la construcțiile de ma
gazine sau unități de prestări 
servicii ce se realizează prin 
munca și contribuția membrilor 
cooperatori, unde tineretul este 
prezent, precum și la desfășura
rea propriu-zisă a activității co
merciale și de prestări servicii.

După cum este știut, din i- 
nițiativa și cu concursul Comite
tului Central al U.T.C., Centro
coop a organizat un concurs 
profesional pentru tinerii lucră
tori din comerț intitulat „Buna 
servire". în acest concurs sînt 
antrenați peste 6 000 lucrători în 
vîrstă de pînă la 30 ani din ca
drul magazinelor și unităților 
de alimentație publică, ceea ce 
constituie un important factor de 
stimulare a sîrguinței și 
lui proprii tineretului.

Sîntem convinși că, 
sprijinul multilateral pe 
organizațiile cooperației de con
sum îl pot primi și de acum îna
inte din partea tineretului sa
telor noastre, a organizațiilor 
U.T.C., va putea să-și îndepli
nească în viitor și mai bine im
portantul său rol în economia 
satelor.

|
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IATĂ RĂSPUNSUL MECANIZATORILOR DIN CELE OPT

SECȚII ALE I.M.A. URZICENI
secția Adîncata. Adevărul e 
nici unul din secfie (la tineri

la 
că .
mă refer) nu și-a realizat pla
nul. Am mai zis noi că de vină 
e terenul, că e ha una, ba alta 
dar, dacă ne gîndim bine, în a- 
fara unor cauze cu adevărat o- 
biective, tot în felul în care 
ne-am organizat fiecare munca 
găsim cauzele neîndeplinirii pla
nului. îmi aduc aminte mai ales 
cum a fost folosit timpul de lu
cru. Mulți dintre noi plecam 
sîmbăta acasă mai devreme, iar 
în zilele de duminică ne luam... 
liber. Și apoi, dimineața 
veneam la lucru : pînă ne 
găteam motoarele, pînă le 
călzeam, soarele era sus.
unul am mandat din partea ti
nerilor care lucrează la Adînca
ta că în acest an ne vom schim
ba atitudinea față de îndatori
rile pe care le avem. Fiecare va 
aduce în plus venituri de cîte 
20.000 lei.

cînd 
pre- 

în- 
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o 
a
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industriala
in prima duminică a MUNCII PATRIOTICE

In Valea Jiului a avut loc 
nouă premieră industrială : 
fost dată parțial în funcțiu

ne, cu 24 de zile înainte de 
termenul prevăzut, fabrica de 
brichetare a cărbunilor de la 
Coroești. Dotată cu două linii 
tehnologice, noua unitate va 
produce 600000 tone de bri
chete pe an pentru încălzitul 
locuințelor. Noua fabrică con
tribuie la valorificarea su
perioară a cărbunelui înlocu
ind prin produsele sale peste 
1 000 000 tone lemne de foc 
destinate consumului casnic.

Procesul de producție al fa
bricii este în întregime meca
nizat și automatizat.

(Agerpres)

cu toate că des- 
sau contribuția la 
cursurile de cali- 

mereu, însă

sul lucrurilor, 
pre disciplină, 
producție, sau 
ficare se discuta 
mereu Ta fel de inoperant. Și, din 
păcate, „orientarea tematică" nu 
era singurul lucru care suferea 
de monotonie, ea se prelungea 
insistent și în conținutul adună
rilor din întreprinderea sa : me
reu același referat, citit mai mult 
sau mai puțin în grabă, cu cîte- 
va exemple pozitive și alte cîte- 
va negative, care are pretenția să 
suscite discuții dar în mod firesc, 
după un asemenea referat, iau 
cuvîntul doar vreo trei-patru ti
neri, niciodată mai mulți — și 
gata. Doar la o singură adunare, 
a întregii organizații, își amin
tește secretarul ei, au vorbit vreo 
zece, dacă nu chiar doisprezece 
tineri, însă amănuntul nu mai 
este surprinzător fiindcă am aflat 
că la adunarea aceea participase 
și primul secretar al comitetului 
județean U.T.C.

Situații exact de aceeași natură 
se petrec și într-o altă întreprin
dere, una din cele mai mari ale 
județului, Ia „Bucegi“-Pucioasa, 
și nu numai aici. Dar să rămî- 
nem încă puțin la „Trainica". 
Mai era, atunci cînd mă aflam 
eu acolo, o săptămînă pînă la 
sfîrșitul lui februarie însă nici 
una din cele cinci organizații ale 
întreprinderii nu-și ținuse încă a- 
dunarea lunară, cu toate că una 

n filase planificată inițial pentru 4, fesie, au fost calde și p]ine de 
'"W al ta. pentru W, .încă una pentru învățăraînt, -în sală ele nu stîr-

17 februarie. „Le vom ține pe 
toate pînă la sfîrșitul lunii, n-a- 
veți nici o grifă" — mă asigura 
Ștefan Bucur, dar cînd l-am în
trebat cam ce se va „analiza" de 
data aceasta sau în ce stadiu este 
pregătirea lor n-a mai știut ce să 
adauge, de unde cred că se poa
te trage concluzia că nu interesa 
atît de mult pregătirea, cît mai 
ales data : să nu treacă luna fără

A

s-au înscris și doi 
de la secția din 

SANDU MARIN, 
își scosese tracto-

La cuvînt 
mecanizatori 
Armășești. 
care de-abia , 
rul din reparație, spunea că deja 
l-a încercat în brazdă și e mul
țumit cum trage. Pe acest te
mei și-a formulat el angaja
mentul de a aduce peste plan 
zece sau cincisprezece mii de 
lei. ION POTARU, din aceeași 
secție, nu l-a contrazis la fraze, 
ci... la angajament. El a spus 
că va încerca să repete recor
dul de anul trecut și să ajungă 
la o depășire de aproape 20.000 
lei a veniturilor realizate.

— La noi, îl completa TU
DOR GHIOCEL, de’ la secția a 
VII-a, au fost tineri care, deși 
lucrau pe același tip de tractor, 
Ia rezultate se deosebeau mult. 
Trag de aici concluzia că va tre
bui să ne ajutăm mai mult unii 
pe alții, să ne împărtășim expe
riența acumulată pentru ca, pu

să se țină adunarea. Așa că nici 
prevederea referitoare la „pregă
tirea temeinică", adoptată și ea 
la plenară, nu se confirma, cel 
puțin aici, în rezultate pipăi
bile.

S-ar putea întîmpina de către 
cineva că toate întîmplările de 
mai sus sînt „povestite1*, „recon
stituite", prin discuții pe ici-pe- 
colo, deci, oricum, nu este ex
clus să nu fie întru totul exacte.

DRUMUL UNEI
HOTĂRlRI

Din păcate, însă, trebuie să măr
turisesc că am și participat la o 
adunare, la organizația „Sănătă
ții" din Pucioasa, iar ceea ce am 
văzut acolo mi-a confirmat pe 
deplin și celelalte situații. Aici 
eram printre intelectuali, printre 
cadre sanitare cu pregătire me
die, nivelul trebuia deci să fie 
oricum, ceva mai elevat, dar a 
fost, cu regret trebuie s-o spun, 
tocmai dimpotrivă. Cu toate că 
cuvintele rostite la început de un 
medic mai în vîrstă despre pro- 

neau aproape nici un ecou. Se 
vedea bine că toată lumea vroia 
să plece mai repede. De aceea 
tinerii nici nu se lăsau antrenați 
în discuții, ca și cum nici n-ar fi 
fost vorba de inunca lor,, iar efor
turile de a se salva măcar apa
rențele cădeau în gol din cauză 
că aceiași membri rămîneau în 
continuare pasivi. Era, în con
cluzie, atît de limpede că cei de 
la masa prezidiului voiau ceva 
iar cei din sală cu totul altceva, 

u

nînd umărul cu toții, să scoatem 
pe un loc fruntaș secția în care 
lucrăm.

VASILE PODARU, și toți cei 
care au luat cuvîntul în conti
nuare, . și-au exprimat părerea 
că tinerii din secțiile I.M.A.-Ur
ziceni au toate condițiile pentru 
ca la sfîrșitul lui 1970 să se pre
zinte cu fruntea sus : nici unul 
să nu rămînă sub plan. Tovară
șul ing. ION DUMITRESCU, 
din partea comitetului de di
recție. precum și ing. CON
STANTIN VLAD, șeful de sec
ție NEDELCU DUMITRU, și me
canicul controlor GUINEA 
CONSTANTIN i-au asigurat pe 
tineri de întregul lor sprijin, do- 
rindu-le să obțină asemenea re
zultate încît să se situeze pe un 
loc fruntaș în întrecerea pornită 
de la I.M.A.-Chirnogeni.

Adunarea uteciștilor a hotărît, 
în final, să se concretizeze ast- 

încît m-am întrebat cu nedume
rire de ce se mai ținea adunarea 
aceea. Răspunsul nu putea fi de- 
cît unul singur : ca să nu se spu
nă că nu s-a ținut.

O altă întrebare, mult mai im
portantă, se cere formulată însă 
în aceste împrejurări : cum se 
face că o hotărîre a comitetului 
județean U.T.C., la aproape trei 

făcea 
cel 

luni de la adoptare, nu-și 
cu nimic simțită prezența,

ampuțin în locurile prin care 
trecut ? Așa cum mi se spusese, 
după încheierea acelei plenare, 
la nivelul Comitetului orășenesc 
Pucioasa al U.T.C. se ținuse o 
instruire în care li se spusese a- 
mănunțit secretarilor de U.T.C. 
din întreprinderi ce anume au de 
făcut, iar aceștia, la rîndul lor, au 
spus sau ar fi trebuit să spună 
și secretarilor de organizații din 
secții. Dar necazul tocmai acesta 
este, că lucrurile s-au oprit aici, 
la nivelul „activelor". Tinerilor 
nu li s-a mai spus nimic. Am stat 
de vorbă, la Pucioasa, cu mulți 
tineri, în întreprinderi sau pe 
stradă, și mi-am dat seama că 
nici unul nu știa nimic despre in
tenția ca adunările generale să 
fie „orientate" esențial altfel. Și 
totuși ’ la ei se referea în primul 
rînd hotărîrea, de ei depindea 
dacă se va îndeplini sau nu, pen
tru că ei sînt în mod firesc, par- 
ticipanții tuturor adunărilor și 
deci cu ei trebuia început proce
sul de cunoaștere a măsurii luate. 

Adunarea unei organizații 

la

de 
ca

fel angajamentele fiecărei sec
ții pe 1970 :

• Depășirea volumului de lu
crări, exprimat valoric, cu suma 
de 5 000 lei pe tractor.

• Mărirea duratei de exploa
tare a tractoarelor, între două 
reparații, cu 500 ore față de nor
mativele planificate.

• Reducerea cheltuielilor la 
reparații pentru tractoare și ma
șini agricole cu . circa 10 
sută.

• Să se execute lucrări 
foarte bună calitate astfel 
unitățile deservite să obțină spo
ruri de producție care să depă
șească pe cele planificate după 
cum urmează : la grîu cu 50 kg., 
la porumb cu 150 kg., la floarea 
soarelui cu 80 kg., iar la sfecla 
de zahăr cu 2.000 kg la hectar.

• Să se reducă cheltuielile la 
1 000 lei venituri cu 10 lei.

® Să se efectueze 500 ore 
muncă patriotică pentru menți
nerea ordinei, curățeniei și în
frumusețării fiecărei secții 
I.M.A.

<» Să urmărim ca în perma
nență utilajele agricole atît pro
prietate I.M.A. cît și C.A.P., să 
fie reparate și întreținute în 
condițiuni bune pentru a putea 
fi folosite cu eficiență maximă.

9 întărirea și respectarea dis
ciplinei în muncă va fi o pre
ocupare permanentă pentru co
lectivul fiecărei secții.

• Nici un tînăr nu va fi la 
sfîrșitul anului sub planul de 
venituri pe care-1 are de reali
zat fiecare tractor.

I. BODEA 

U.T.C. reprezintă, după cum 
bine se știe, una din modalită
țile principale de dezbatere a u- 
nor probleme esențiale ale colec
tivului respectiv, o încercare de 
rezolvare a lor prin participarea 
democratică a tuturor meinbri- 
lor săi; nu are, cu alte cuvinte, 
nimic comun cu simpla ascultare 
a unui referat oarecare, în cali
tate de spectatori neutri, ci tre
buie să apeleze la atragerea tu
turor, în egală măsură, la pro
cesul de elaborare și realizare a 
unor măsuri care îi privesc în 
mod egal pe toți. Fără îndoială, 
o asemenea cotitură a urmărit să 
imprime și hotărîrea comitetului 
județean U.T.C., iar intenția este 
cu totul lăudabilă din punctul a- 
cesta de vedere, numai că s-a 
încercat repetîndu-se aceeași im
prudență a neantrenării tineri
lor, limitîndu-se rolul lor, even
tual, doar la punerea în cunoș
tință de cauză abia după ce fap
tul ar fi fost împlinit, cu toate 
că rolul acesta ar fi trebuit să se 
facă prezent cu mult înainte, în 
mod activ. Cum însă nu s-a prea 
întîmplat așa, lucrul acesta expli
că îndeajuns de ce drumul ho- 
tărîrii nu a fost parcurs pînă la 
capăt: el s-a oprit exact înaintea 
celor care ar fi putut să-i dea 
mai multă vitalitate.

Dar accidente de felul acesta 
nici nu s-au petrecut o singură 
dată, ca să fim îndreptățiți a le 
numi nimic mai mult decît acci
dente, și nici măcar cu o singură 
hotărîre a comitetului județean 
U.T.C., ci și cu altele. Cauzele 
par să fie, așadar, mai multe, mai 
complexe.

Va trebui să stăruim mai amă
nunțit asupra lor.

ACCENTE

SPECIFICE
(Urmare din pag. I)

destinată măririi 
tinerilor la inde-

kilokalorie — sursă de econo
mii**. Tot la acest capitol am dori 
să amintim acțiunea, în fază de 
pregătire, ’ ” 
contribuției 
plinirea planului de investiții pe 
anul 1970.

Propunîndu-ne să stimulăm 
efortul tuturor constructorilor 
tineri de a contribui în plenitu
dinea forței lor la desfășurarea 
unei activități susținute pe șan
tiere vom sprijini inițiativa co
mitetului U.T.C. de la între
prinderea de construcții indus
triale și montaj Brașov concepu
tă pe baza unor criterii mai 
largi privind participarea la 
muncă, disciplină și spirit or
ganizatoric, pregătirea politico- 
educativă, economisirea mate
rialelor de construcții.

Aș dori să subliniez că o bună 
parte din efortul nostru orga
nizatoric, pe plan județean și 
respectiv la nivelul organiza
țiilor de bază este concentrat în 
acțiunile de informare profesio
nală, de creștere a pregătirii ti
nerilor muncitori, ingineri sau 
tehnicieni, de orientare a ce
lor ce vor lărgi în următorii ani 
rîndurile lucrătorilor din uzine 

fabrici. Este locul să amintesc 
că, în colaborare cu Direcția ju
dețeană a muncii, comitetul ju
dețean U.T.C. va iniția un stu
diu în rîndul absolvenților șco
lilor generale accentuînd ne
voile curente și de perspectivă 
ale economiei brașovene. Avem 
la ora actuală necesarul de forță 
de muncă în întreg județul. Do
rința noastră este de a face cu
noscute aceste cerințe și pe cît 
posibil să orientăm intr-o mă
sură cît mai mare pe tinerii dor
nici de muncă să se califice în
tr-o meserie. în sprijinul dez
voltării dragostei față de teh
nică, dorind să lărgim adeziu
nea tineretului la tehnică și să-i 
sădim pasiunea pentru citirea 
literaturii tehnico-științifice vor 
fi constituite în județul nostru 
societăți ale elevilor. De altfel 
răspîndirea cărții tehnice și a 
publicațiilor este o preocupare 
mai veche căreia îi acordăm în 
prezent o atenție sporită, un rol 
particular avîndu-1 emisiunea ra
diofonică „Tribuna tineretului" 
care urmează să depășească li
mitele municipiului Brașov, ex- 
tinzîndu-se și în celelalte orașe 
ale județului. în aceeași idee, a 
folosirii depline a posibilităților 
pe care le avem, în colaborare cu 
întreprinderea cinematografică 
și cu cinecluburile din marile 
întreprinderi, vom organiza ci
cluri de filme cu caracter teh- 
nico-științific, reportaje, filme 
documentare, prezentate apoi în 
cadrul programelor cluburilor și 
a cinematografelor municipiului 
și orașelor.

_N-am_.vre_a să se înțeleagă însă 
că aducînd în prim plan activită
țile consacrate propagandei teh
nice am lăsat1 de-o parte ceea

teleormăneni
— Tovarășe secretar, brigă

zile și echipele de muncă pa
triotică sînt gata pentru a în
cepe lucrul pe șantierele tine
retului și în acțiunile de înfru
musețare.

...Duminică dimineața, for
mula reprodusă mai sus a fost 
•repetată de sute și mii de ori. 
In județul Teleorman, în sa
tele, comunele și orașele de 
pe cuprinsul său, au fost des
chise oficial acțiunile de mun
că patriotică ale tineretului. 
Respectînd tradiția, secretarii 
comitetelor de partid, pre
ședinții consiliilor populare 
diri fiecare localitate au arătat 
tinerilor ce obiective au de în
făptuit. După care s-a pornit 
la treabă.

Ne începem „documen
tarea" de la centrul de județ 
— Alexandria. Peste două 
mii de tineri, înarmați cu lo- 
peți, cazmale, tîrnăcoape și 
greble, au invadat, pur și sim
plu, parcurile orașului, terenu
rile virane de la intrarea din
spre București și Turnu-Mă- 
gurele. Lucrări de săpat, te- 
rasat, taluzări, plantări de 
pomi — iată o parte din o- 
biectivele atacate. Dar nu toți 
brigadierii muncii patriotice 
erau aici. Pe alții i-am întîlnit 
în întreprinderi, în licee și 
școli profesionale, participînd 
la lucrările de înfrumusețare, 
alții în zona industrială, la ni
velarea terenului unde se vor 
amplasa viitoarele obiective 
industriale ale Alexandriei, la 
lucrări de construcție, la cele 
de /canalizări ale orașelor. La 
Videle, numeroși tineri au să
pat 500 de gropi pentru pomi 
ornamentali și 300 gropi pen
tru pomi fructiferi. La Turnu- 
Măgurele a fost o acțiune de 
masă pentru colectarea meta
lelor vechi. Numai tinerii din 
Combinatul chimic au colectat 
două vagoane.

Acțiunea s-a desfășurat cu 
aceeași intensitate și în sate, 
tinerii participînd la lucrările 
de înfrumusețare, plantări de 
pomi, constricția unor maga
zine sau cămine culturale, pre
cum și în cîmp, la acțiunile 
de desecare. La acțiunea de
clanșată duminică au partici
pat mai mult de 10 000 tineri 
de pe întreg județul.

B. IORDACHE

ce ține de perfecționarea pro
priu-zisă a tinerilor meseriași. 
Iată și argumentele. Pentru îm
bunătățirea continuă a califică
rii, în afara olimpiadelor și con
cursurilor profesionale ce se des
fășoară la nivel de întreprin
dere, comitetul județean U.T.C. 
va organiza ■— unele din ele sînt 
deja declanșate — concursuri 
și olimpiade pentru strungari, 
țesătoare, conducători auto, tri- 
coteri și lucrători în transpor
tul feroviar. Ținind cont că in 
aproape toate întreprinderile din 
județ anual își iau în primire lo
cul de muncă sute de tineri ve
niți de pe băncile școlii, pentru 
a le menține treaz interesul, do
rința de perfecționare, comitetul 
județean va organiza, pentru în
ceput în marile întreprinderi, 
„olimpiada tînărului absolvent", 
în ce privește pe lucrătorii din 
mediul sătesc, folosind experien
ța acumulată, vom organiza con
cursuri profesionale în colabora
re cu Direcția agricolă jude
țeană la C.A.P. Hălchiu, Ticuș, 
Vulcan, Hărman — localități de 
importanță recunoscută în agri
cultura județului. Vrem să ne 
folosim de prilejul consfătuirilor 
cu tinerii mecanizatori pentru 
a asigura circulația experienței 
pozitive în acțiunea de econo
misire a carburanților și lubre- 
fianților, de sporirea beneficiilor 
la mia de lei cheltuieli etc.

Si pînă acum în județul nos
tru s-a concretizat o experiență 
bună în mobilizarea tinerilor 
specialiști la rezolvarea diver
selor probleme ce le reclamă 
perfecționarea continuă a pro
ducției. Pornind de la ideea co
ordonării și popularizării activi
tății cercurilor de creație teh- 
nico-științifică ale tinerilor in
gineri și economiști, comitetul 
județean U.T.C. va asigura un 
contact strins intre aceste 
cercuri. Reprezentanții tuturor 
cercurilor existente și delegați 
ai comitetelor U.T.C. din unită
țile unde vor lua ființă s-au 
întilnit recent la Brașov intr-un 
fructuos schimb ele experiență. 
Nu peste multă vreme subordo
nat aceluiași scop la nivelul ju
dețului va avea loc prima sesi
une de comunicări științifice a 
celor mai reprezentative lu
crări.

Expunînd aceste citeva puncte 
din programul de activitate al 
organizației noastre județene o 
facem subliniind că în acest an, 
anul de trecere către viitorul’ 
cincinal. tineretul brașovean 
este hotărît să muncească sus
ținut pentru înfăptuirea obiec
tivelor ce revin județului din 
programul de dezvoltare a eco
nomiei naționale, urmărind să 
răspundă prin rezultate concre
te superioare celor din anii 
precedenți chemărilor la între
cere lansate de organizațiile ju
dețene ale Uniunii Tineretului 
Comunist Prahova, Caraș-Seve- 
rin și Teleorman, actionind în 
spiritul lor.

h%25c3%25aertie.Se


„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 4 LITERATURĂ — ARTĂ MARTI 70 MARTIE 1970

programei (Pui de teatru româ
nesc — secvențe ale începuturi* 
lor dramaturgiei naționale) sau 
extrase inspirate din universul 
infantil (Unde să fugim de acasă, 
în regia Nicoletei Toia) sînt ini
țiative lăudabile, ce dovedesc 
implicarea fenomenului teatral 
în zona de interes a unui nu
meros public. Din păcate, dorin
ța de a răspunde tuturor gustu
rilor, satisfacerea obligațiilor de 
plan, au determinat un ritm pu. 
țin crispat pentru realizarea u- 
nui prea mare număr de premie
re, dăunător calității artistice a 
spectacolelor. întocmind reperto
riul comic, de pildă, Teatrul 
„Matei Millo" s-a oprit uneori la 
piese lipsite de deosebite virtuți 
artistice (Arta comediei) sau me
diocre ca valoare comică (Vijelie 
în crengile de Sassafras). Iar a- 
tunci cînd, în plus, au fost în
credințate unor regizori incerți, 
au devenit spectacole incolore, 
care nu răspund încrederii și in
teresului publicului.

Vorbeam mai sus de actorii ti
neri, valorificați în spectacolele 
teatrului din Timișoara. Și to
tuși. din această atmosferă de 
familie primitoare, mulți dintre 
ei pleacă destul de repede. Mo
tivul n-a fost greu de depistat i 
nu au ocazia să lucreze nici un 
spectacol sub bagheta unor per
sonalități regizorale de prim 
rang ca Radu Penciulescu, David 
Esrig, Lucian Pintilie, Valeria 
Moisescu. Consemnînd amără
ciunea directorului teatrului cu 
privire la împărțirea fondului 
pentru colaboratori împărțire 
în urma căreia nu-și poa
te onora colaboratorii, mențio
năm și dorința sa de a colabora 
eu acești regizori, dorință expri
mată de mai multe ori, dar tot
deauna refuzată, din lipsă de 
timp. In numele unui colectiv 
tînăr, cu reale capacități, dornic 
de afirmare, ne formulăm nedu
merirea ! de ce atîta reținere și 
puțin interes din partea regizo
rilor solicitați pențru un teatru 
al cărui prestigiu e recunoscut 
unanim pe plan național ? Ca
rențele semnalate, ale relației in
stituție culfurală-public, carențe 
care nemulțumesc exigența spec
tatorilor și iubitorilor de artă 
timișoreni, ar putea duce— prin 
repetare, la o diluare a exigen
ței la care ne refeream mai îna
inte. făcîndu-se loc astfel unei 
confortabile indiferențe. Asupra 
lichidării acestor carențe, soco
tim, trebuie să se îndrepte aten
ția conducerii instituțiilor res
pective, pentru a se promova, 
atîț spre mulțumirea publicului 
cît și a realizatorilor, o atmosfe
ră artistică de cea mai înaltă ca
litate.

de voci proaspete. Absolvenții 
Conservatorului trebuie să-și 
facă un timp ucenicia, sîntem de 
acord, li se întîmplă să cînte ro
luri de întindere și la Opera din 
Timișoara, sîntem din nou de a- 
cord, numai că nu am observat 
numele lor în prima distribuție 
a premierelor le-am văzut rar 
numele chiar si pe afișul săptă- 
mînal. Debutul unui tînăr absol-

tați străini decît cele, exclusiv, 
ale colectivului local). Semnifi
cația noțiunii de instituție cul
turală e înțeleasă aici, ni se 
pare, destul de limitat. De 20 
de ani, publicului timișorean îi 
este oferită aproximativ aceeași 
formație de soliști, corectă, de 
nivel mediu, cu mult prea puține 
străluciri interpretative. Chiar 
dacă neglijăm faptul că 20 deCOLECȚIA

VOM CITI
(Urmare din pag. ?)

Cristalizări

tînăr dirijor
i
i
i

ii a știut să in- B 
de speculațiile |

dența culorilor. întreg B 
arilor compoziționale. |
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Ici și
C. R. CONSTANTINESCUBRECHT LA OPERA

Iaxiologia
DIN IAȘI

I

pitim spectacol I 
ifn Ttitntr/im ■

DINU CERNESCUMIRCEA CR1STEA

•) Expoziția de grup — Marin 
Gherasim, Gheorghe Iliescu-Că- 
linești, Ioșif Krijanovsld, Barbu 
Nițescu — Galeriile de artă „A- 
pollo".

marea
Cristescu 

cu sigu-

în
Ludwig Griin-

a sintetizat 
conceptul interpretativ și 
modul de alcătuire al pro-

EDITURA POLITICA
AL. SAVU î „Dictatura re

gală", lei 20,50 ! I. OLTEA- 
NU i Conducerea științifică 
a întreprinderii", lei 9,50.

I • Marin Gherasim reface par-
■ că această evoluție invers. De la

I

a unui

numai o 
una in-

„fixat" unul dintre mo- 
drumului spre 
care Mircea 
să pășească

scenă goală — fără cortină

GH. ILIESCU — CĂLINEȘTI:
„Fereastra"

lăcomia, desfrâul, avari- 
invidia, cele „7 păcate" 

sînt, în
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speculații discutabile

Redacția de filozofie a Editurii 
politice editează o serie de lu
crări care urmăresc dezbaterea 
unei largi problematici tehnico- 
științifice, filozofice și sociologice 
contemporane. Pe lîngă cele două 
colecții inițiate anterior : „Mate
rialismul dialectic și științele 
moderne" și „Teorie și metodă 
în științele sociale" în cadrul a- 
cestei redacții apare și colecția 
„Biblioteca ele filozofie și socio
logie".

Pentru a cunoaște amănunte în 
legătură cu profilul și preocupă
rile viitoare ale acestei colecții 
ne-am adresat tov. Radu Som
mer, șeful redacției de filozofie.

— „Biblioteca de filozofie și 
sociologie" are o arie tematică 
mai largă decît cele 2 colecții 
amintite, acoperind o problema
tică foarte variată pe teme de 
actualitate filozofică și sociologi
că. Ea se aseamănă, din acest 
punct de vedere, cu colecția 
„Idei contemporane". Dacă ele 
nu s-au suprapus pînă acum, a- 
ceasta se datorește faptului că 
colecția noastră are o destinație 
mai precisă : aceea de a răspun
de la o serie de întrebări pe 
care le ridică în primul rînd 
realitățile românești în devenirea 
lor.- Pentru a ilustra acest lucru, 
să amintim doar cîteva din lu
crările apărute pînă acum : Logi
că și adevăr (Gh. Enescu). Idea
lul și valoarea estetică (Ion Pas- 
cadi) Logos și ethos (Ath. Joja), 
Mit și cultură (C. I. Gulian), 
Autonomie și responsabilitate în 
artă (R. Sommer), Sociometria 
(Mihu Achim), Eseu despre pro
gres (C. Borgeanu) etc.

— Care sînt preocupările re
dacției de filozofie privind noile 
apariții editoriale din cadrul co
lecției „Biblioteca de filozofie și 
sociologie" ?

—■ Și pentru acest an, colecția 
noastră va cuprinde un număr 
apreciabil de lucrări privind as
pecte contemporane ale unor do
menii ca : sociologie industrială 
și rurală, antropologie filozofică, 
sociologia relațiilor internaționa
le. psihologie socială, axiologie, 
informatică etc. Dintre titlurile 
care vor ilustra această vastă 
problematică menționăm :

• Introducerea în sociologia 
microgrupurilor — de Mihu A- 
chim. Lucrarea este rezultatul 
muncii de cercetare depusă 
autor în străinătate.

• Dialog cu timpul liber 
de Albert Francisc. Volumul ... 
întemeiază pe folosirea metode
lor de cercetare concretă pe 
eșantioane asupra unui mare nu
măr de tineri din diferite dome
nii de activitate.

• Sociologia relațiilor interna
ționale — de Silviu Brucan. Au
torul abordează un domeniu ine
dit de cercetare în țara noastră 
și în genere, de recentă preocu
pare și pe plan mondial.

• Două sate — monografie 
elaborată de un colectiv de cer
cetători de la Institutul de filo
zofie al Academiei Republicii 
Socialiste România, privind impli
cațiile introducerii tehnicii și a 
civilizației contemporane în lu
mea satului.

• Introducere în psihologia 
socială — de Petru Pînzaru. Lu
crarea deschide perspectiva ela
borării unor lucrări de sinteză 
într-un domeniu de mare im
portanță teoretică și practică.

• Geneza și funcția partidelor 
politice — de Mihai Petrescu ; o 
cercetare cu caracter politologic 
aplicat, prezentînd nu 
valoare științifică, 
formativă.

• Introducerea 
marxistă — de . 
berg. Volumul reprezintă o sin
teză a dezbaterilor privind obiec
tul și metoda acestei noi discipli
ne filozofice mai puțin cercetate 
la noi.

• Antropologie filozofică — 
de C. I. Gulian. Este reluată, în- 
tr-o formă sintetică și cu ample 
completări, tematica unor lucrări 
mai vechi ale autorului, printre 
care și Problematica omului.

• Știința informației — de 
Victor Săhleanu. Lucrarea repre
zintă nu numai o introducere în 
informatică, ci și o interpretare, 
cu accentuate valențe personale, 
a aspectelor actuale ale informa
ticii, completată cu originale 
sugestii privind aplicabilitatea a- 
cesteia la problematica omului 
contemporan.

Casa memorials „Liviu Rebreanu din comuna cu același nume (județul Bistrița — Năsăud)

într-un stadiu de efervescență ; 
repertoriu bine chibzuit, inedite 
mijloace de expresivitate, sin
teza creatoare între inovații și 
tradiție, ținuta calitativă a mo
mentului scenic — sînt premise 
pe care le vedem înscrise cu 
majuscule în conceperea progra
mului de activitate a acestor in
stituții. Punctul de vedere con
temporan, necesar pentru ca 
teatrul, opera sau concertul să 
stimuleze un fertil contact cu 
publicul, nu l-am aflat însă în
totdeauna în centrul programu
lui de activitate.

înalta ținută artistică a fiecă
rui concert, sistematica promo
vare a elementelor tinere (am 
reținut numele nou, dar deja 
foarte cunoscut și aoreciat. al 
dirijorului Nicoară Diodor), ac
țiunea de împrospătare a or
chestrei prin acoperirea goluri
lor din unele compartimente cu 
absolvenți ai Conservatorului, 
exigența raporturilor cu publi
cul situează Filarmonica „Bana
tul" în centrul vieții artistice 
timișorene, Nu același lucru se 
poate spune despre activitatea 
Operei, unde necesitatea de a 
include în repertoriul perma
nent cîteva titluri din „piesele" 
tradiționale, dublată de obligația 
prezentării a cinci spectacole 
șăptămînal (prea, multe pentru 
un număr mic de premiere) con
tribuie la un rezultat scenic pe 
care nu-1 mai putem situa la 
nivelul valoric al concertelor 
Filarmonicii Ni . s-a spus că 
opera își îndeplinește planul în
casărilor (deși aflăm că o serioa
să contribuție la acest plan aduc 
mai mult spectacolele cu invi-

INSTITUJIA
DE CULTURĂ

ani înseamnă foarte multă uzură 
pentru vocea unui cîntăreț, a- 
proape seară de seară folosit, 
datorită unui număr restrîns de 
ințerpreți, ne rămîne totuși im
presia de monotonie, de atmos
feră lipsită de îndrăzneala ris
cului, în care preluarea partitu
rilor tradiționale de către anu- 
miți regizori se dublează cu ex
cesul de comoditate al trupei de 
cîntăreți. Opera timișoreană n-a 
lansat aproape nici un nume tî
năr și acest lucru e cu atît mai 
ciudat și regretabil, cu cît e în
zestrată cu o serioasă garnitură

• CRONICI • CRONICI • CRONICI • CRONICI • !

După o săptămînă dominată 
de Concursul și Festivalul de 
muzică ușoară de la Brașov, un 
singur eveniment simfonic meri
tă, cred, atenția periodicelor 
noastre însemnări : Concertul Fi
larmonicii „George Enescu", di
rijat de Mircea Cristescu și a- 
vîndu-I drept solist pe pianistul 
Alexandru Demetriad.

In urmă cu un deceniu, remar
cam în mod deosebit în coloa
nele acestui ziar, primele mari 
succese ale unuia dintre cei mai 
înzestrați reprezentanți a unei noi 
generații de șefi de orchestră ro
mâni : Mircea Cristescu.

De la primele sale manifes
tări, Mircea Cristescu s-a impus 
într-adevăr prin fidelitate în fața 
textului muzical, prin dragostea 
deosebită pentru cizelarea deta
liilor, prin simplitatea și eloc
vența gesticii, prin simțul con
strucției artistice.

în toți acești ani, Mircea Cris
tescu a străbătut drumurile unei 
aprofundări care l-au dus spre 
maturitate conceptuală, spre con
tinua prezentare a unor progra
me inedite și de maximă varie
tate — și ceea ce este foarte 
important — spre autentificarea 
artei sale în prestigioase confrun
tări cu publicul din marile săli 
de concerte ale Europei și Ame
rica.

Ultimul simfonic al Filarmo
nicii, mi se pare că 
prin 
prin

O
— un fundal grotesc din foto
montaje. De la început spectato
rul de operă ieșean obișnuit cu 
„grațiile" dansului clasic și cu 
„marile montări" de operă este 
izbit de severitatea cadrului sce
nografic. O lumină uniformă, fără 
pete de culoare, sobră și rece 
descoperă apoi trupa de balet a 
maestrei Mihaela Atanasiu. Așa 
începe la Iași primul Brecht ju
cat și dansat pe o scenă de ope
ră din România.

Scris în 1933, libretul lui 
Brecht — pe muzica lui Kurt 
Weill — „Cele 7 păcate ale micii 
burghezii" astăzi nu mai au pen
tru noi importanța de text care o 
reprezenta atunci cînd a fost scris. 
Libretul ne descrie povestea a 
două fete (Ana I și Ana II) care 
parcurg pe durata a 1 tablouri și 
un prolog odiseea unor suflete 
pure în contact cu lumea bru
tală și plină de tentații a lumii 
capitaliste. De aceea, bine a pro
cedat George Zaharescu și Mi
haela Atanasiu ca regizori ai a- 
cestui spectacol, făcînd ca spec
tacolul să nu rărnînă la nivelul 
unui comentariu doar plastic al 
textului ci să fie o transpunere cu 
adevărat creatoare a intențiilor 
autorului generalizînd intențiile 
lui inițiale. Lenea, mîndria, mi
ma, 
ția, 
ale micii burghezii,

Siguranța artistică i

vent într-un rol principal ar tre
bui să incite publicul, să fie e- 
venimentul unui afiș și al unui 
spectacol. L-am remarcat, însă, 
trecut cu indiferență grafică 
alături de intrarea într-un rol 
nou al unui interpret ce a de
butat ou aai în urmă. O premie
ră (Nunta lui Figaro) pregătită 
numai cu absolvenți, a trecut ne
observată ! continuăm să aș
teptăm un al doilea spectacol de 
acest fel (se pare curînd „Don 
Giovanni") dorindu-i meritatul 
succes.

Stimularea virtuților tineretu
lui prin crearea unei comuniuni 
între generația tînără care for
mează publicul și tinerele talen
te dedicate scenei pare a fi în
tr-adevăr o preocupare în activi
tatea Teatrului „Matei Millo".

I — Regizori tineri — Aurel Ma- 
I nea și Nicoleta Toia (regizori 
I tineri a căror absență de pe 
I scena Operei este explicabilă 

sec-
Con- 
cla- 

inex-

gramului actualul stadiu al evo
luției dirijorului.

„Alternanțele" tînărului com
pozitor clujean Cornel Țăranii, 
Concertul pentru orchestră de 
Bela Bartok — una dintre ma
rile partituri ale veacului XX. și 
Concertul în re minor de Johan
nes Brahms — iată trei lucrări 
care fixează nu numai elementele 
unui concert inedit și de sub
stanță ci și atașamentul con
stant al dirijorului pentru o miț- 
zică de adâncime și elevație, 
pentru lucrările ce poartă am
prentele unor personalități artis
tice originale și profunde.

Afișele concertistice din Bucu
rești și în special din Cluj, (Mir
cea Cristescu a fost întotdeauna 
adînc legat de acest din urmă 
centru muzical în care noile va
lori muzicale românești au gă
sit permanent o largă audiență 
din partea specialiștilor și a ma
relui public) — au înserat ade
seori sub numele lui Mircea Cris
tescu cele mai noi lucrări ieșite 
de pe masa de lucru a compozi
torilor noștri.

Și Mircea Cristescu a înțeles 
necontenit necesitatea ca un di
rijor român să se dedice cu prio
ritate interpretării lucrărilor me
nite să asigure o permanentă 
confruntare a noilor lucrări ro
mânești cu publicul sălilor de 
concerte.

Pentru melomanii bucureșteni. 
„Alternanțele" lui Cornel Țăranii 
nu este o piesă necunoscu-

tă. Ea a putut fi ascultată. în 
urmă cu un an, într-un concert 
al Orchestrei Simfonice a Ra- 
dioteleviziunii.

Terminată în anul 1968, conti- 
nuînd strădaniile compozitorului 
spre sondarea unor noi cîmpuri 
sonore, lucrarea se recomandă 
(dintr-un anumit punct de ve
dere) prin titlul care subliniază 
problematica fundamentală de 
organizare a materialului muzi
cal : alternarea a diferite grupe 
sonore.

Lucrarea vehiculează o muzică 
de un elevat lirism, cu nobile 
momente de austeritate, cu inte
resante rezonanțe folclorice, cu o 
captivantă varietate de culori.

Mircea Cristescu a știut să in
tuiască dincolo < 
sonore, adînca expresivitate a lu
crării, abundența culorilor. întreg 
pulsul căută

Prin noua versiune pe care a 
dăruit-o în cea de a doua ] 
a programului uneia dintre 
tornicele sale succese — Con
certul pentru orchestră de Bela 
Bartok — Mircea Cristescu a 
redemonstrat, înainte de toate, ca
pacitatea de a învinge orice di
ficultăți care țin de sublinierea 
complexității muzicii lui Bartok.

Impunătoarea construcție bar- 
tokiană a avut logică, o vastă 
gamă de gradații dinamice, acu
ratețe intonațională, precizie rit
mică, rigoare arhitectonică, toată 
pasionalitatea acestui opus tîr- 
ziu.

Ultimul simfonic al Filarmoni
cii, ne-a 
montele 
artă pe 
continuă 
rânță.

efective șiJ

datorită inexistenței unei 
ții de regie de operă la 
servator sau pe lîngă 
sa de regie de teatru, 
plicabilă rămînînd însă nerezol- 
varea acestui deziderat, după ani 
de justificate solicitări din par
tea teatrelor de operă), o suită 
de ințerpreți recrutați din cele 
mai recente promoții de absol
venți, imprimă teatrului timișo
rean o notă de prospețime. Spec
tacolele pentru studenți, urmate 
de discuții (consemnăm organi
zarea unor astfel de seri cu A- 
notimpuri, în regia lui Aurel 
Manea și cu Regele moare), ma- 
tîneele școlare ilustratoare ale

i

gîndirea regizorilor și în spe
cial a coregrafiei, un unic ta
blou al unei lumi bazate pe co
rupție și brutalitate. Drumul Anei 
— interpretat magistral de Nata
lia Vronschi-Gașler — este un 
drum tragic, al unui om naiv și 
pur pus în fața unei lumi pe care 
nu o cunoaște și în care nu se

poate adapta. In acest fel spec
tacolul capătă o rezonanță majo
ră iar actul scenic dobîndește un 
ton contemporan pregnant.

Modalitatea aleasă de core
grafă m-a surprins dar m-a cu
cerit pînă la urmă. Mișcări sim
ple, geometrice aproape, dezgoli
te de orice plastică căutată, o 
răceală dar și o expresivitate 
deosebită au dat spectacolului a- 
cel aer inimitabil al marelui gra
fician George Grosz, cel mai re
prezentativ exponent în plastică a 
anilor lui Brecht. Cred că tocmai 
această rigoare a regiei, a core
grafiei și a scenografiei a impri
mat spectacolului un stil brech- 
tian, stil atît de discutat de co
mentatori ; în căutarea de defini
re a lui. Atunci cînd montăm un 
autor, important este nu impri-

Prestigiul• Pictura lui Barbu Nițescu 
evoca pînă acum, cu precădere, 
o lume interioară. O evoca cu 
spontaneitate, divagînd continuu, 
cu o plăcere deloc ascunsă, re
trăind stări ireversibile în timp, 
ori colindînd geografii imaginare 
pe care o intuiție deosebită i 
le-apropiaseră, ni le făcuseră 
posibile, verosimile și familiare. 
Deslușeam în această pictură un 
fel de ubicuitate adolescentină 
a spiritului, capabilă să se iden
tifice cu orice, deslușeam o dez
involtură în afirmare. Nu aveam 
de a face cu ambiguități, ci mai 

i cu refuzul unei contu
rări prea riguroase care ar fi 

autenticitatea stării a- 
Evident, apreciind cum 

se cuvine evoluția acestei picturi 
nu ne putem opri de a ne în
toarce mereu la această lume 
candidă, pură, fluidă, la aceste 
ritmuri încântătorii ale compo
ziției, la această culoare intensă 
și curată. Lucrările pe care le 
expune astăzi Barbu Nițescu 
sînt concepute tot ca „secțiuni 
introspective", culoarea, e drept, 
mai gravă, mai sonoră are a- 
ceeași încărcătură sufletească, 
aceeași intensitate lirică, ace
eași deschidere care pot face po
sibile asocierile cu spectacolul 
lumii vizibile (multe detalii pot 
fi asociate fără echivocuri lumii 
reale, multe lucrări pot fi „ci
tite" ca peisaje sau naturi moar
te).

Mutația esențială stă astăzi în 
rigoarea, în ordinea pe care ar
tistul o introduce în fabulație 
(vizibilă și în formele pregnante, 
decis conturate). Este saltul de 
la o stare sufletească incandes
centă dar descriptivă la una mai 
logică, mai detașată, la condiția 
analizei și, în cazul său, implicit 
a sintezei. El năzuiește acum pe 
de o parte „să pătrundă mai a- 
dînc în mecanismul gîndirii pro
prii" și pe de altă parte să veri
fice impulsurile trăite „conform 
unei edificări morale". în acest 
sens și nu numai într-unul strict 

1 în pictura lui 
tendință accen

tuată spre abstractizare.

parte I de a fa 
■ sta- I degrabă
' ~ —

I aplatizat a 
fective. Ev

public
(Urmare din pag. I)

I plastic descoperim
Barbu Nițescu o ti

o spirală ce vine de undeva, 
de dincolo de Homer și merge 
spre zenitul gîndirii și sensi
bilității umane în permanentă 
îmbogățire. Existența relativ 
liniștită a cititorului comod 
este facilitată, paradoxal, de 
accidentele poeziei (sau pro
zei) teribiliste și voit inco
erente. El va găsi oricînd aco
lo, în acea zonă periferică a 
literaturilor, puncte de sprijin 
pentru fundamentarea re
pulsiei sale față de mocjsm în 
sine. Și acel NU răspicat pe 
care cititorul comod‘îl are 
pregătit parcă din totdeauna, 
va oficia în straturi de reală 
altitudine în baza unor reazt- 
rne încropite din biete frînturi 

. de stînci rostogolite la poala 
muntelui... După cum poetul 
care practică obscurul și semi- 
conștiența, mizînd doar pe in
solitul asociațiilor hilare, pe 
anti-literatură, va deveni, mai 
devreme sau mai tîrziu, vic
tima propriei sale ușurințe de 
a mînui vorbe, vorbe, vorbe, 
Maiorescu avertiza: „Cuvîn- 
tul (...) e pînă la un grad oare
care un stimulent al inteligen
ței. Consumat însă în cantități 
prea mari și mai ales preparat 
astfel încât să se eterizeze și 
să-și piardă cu totul cuprinsul 
intuitiv al realității, el devine 
un mijloc puternic pentru a- 
mețirea inteligenței". („CRI
TICE", pag. 150). Există, în 
lupta perpetuă cu vorbele, și 
un alt moment posibil: acela 
al edificării unui labirint fals 
de silabe și sintagme, menit 
să îngreuneze accesul la idee. 
O altă prejudecată scriitori
cească așa-zis „modernă", pe 
care Camil Petrescu o denun
țase de mult : „Acrobația ne 
amuză oricum s-ar manifesta, 
dar despre artă avem o idee 
mai malta. Căci dacă a făcut 
o fermecătoare acrobație de 
rime Rostand, sau de culori și 
tonuri O. Wilde, nici unul 
dintre marile genii ale omeni
rii, nici Shakespeare, nici 
Moliere, nici Balzac, nici Tols
toi, nici Ibsen, nici Baudelaire, 
ca să ne mărginim la litera
tură, n-au făcut acrobație (...) 
Arta la ei nu e o distracție, 
ci un mijloc de cunoaștere. 
Un formidabil mijloc de pă
trundere și de obiectivare a 
sufletelor omenești, acolo unde 
știința nu poate ajunge " 
(„Cazul VIEȚII ROMÂ
NEȘTI, 1936, p. 161). Labi
rintul cuvintelor, complicat cu 
intenție, încearcă să lase im
presia de profunzime, însă 
ochiul avizat detectează ime
diat falsul, sancționîndu-l de 
obicei cu pedeapsa maximă: 
indiferența. Fiindcă literatura 
reprezintă un act de maximă 
responsabilitate și nici într-un 
caz valoarea nu-i va fi confe
rită de zorzoane și contrafa
ceri exterioare. Artă a cuvîn- 
tului, literatura presupune de 
la bun început respect acordat 
cuvîntului. Care va trebui să 
exprime adevărul, nu să-l 
troienească, ascunzîndu-l în
tr-o mare de artificii efe
mere...

decît... nimicul, pînă la urmă 
s-a convins și amicul meu că 
pagina în discuție nu justifica 
efortul descifrării sintagmelor 
așternute pe hîrtie sub impe
riul dicteului automat. Nu 
ascund faptul că pentru el, 
mare iubitor al literaturii, in
cidentul a constituit o dezilu
zie comparabilă cu aceea a 
îndrăgostitului ce are revela
ția că iubita admirată seară de 
seară la fereastra cu lună este, 
de fapt, o simplă siluetă de 
carton. Iar ceea ce a accen
tuat deruta a fost faptul că 
„învelișul" vidului ideatic se 
prezenta pretențios, ca acele 
ambalaje din filmele vechi în 
care se desfăceau treizeci de 
cutii închise una în cealaltă 
pînă a se ajunge la ultima — 
evident, goală. Cuvintele, ori
cât de pretențioase și de bom
bastice — sau, poate, tocmai 
de aceea — se desfoliau strat 
după strat, căzînd ca-ntr-o 
descuamare în care, depri
mant, nu se ajunge niciodată 
la țesutul viu. Lucrul cel mai 
interesant mi se pare a fi însă 
acela că există destui snobi 
capabili să exclame „bravo" în 
fața unor asemenea exerciții 
lexicale gratuite. Este, cred, 
un reflex al fricii de a nu fi 
considerat demodat — com
parabilă pe undeva cu feno
menul hiperurhanismului, cînd 
teama de eticheta „incultură" 
determină pronunții hilare, 
bazate pe analogii de cazar
mă... Pățania amicului meu 
reprezintă o situație posibilă 
în lupta pe care scriitorul (dar 
și cititorul) o duce mereu 
pentru supunerea și domesti
cirea cuvintelor. O altă situa
ție, din păcate frecventă, este 
absolutizarea lui „nu înțeleg" 
și, de pe acest tron fragil, 
etichetări în bloc. La vremea 
lor, și Maiorescu și Ibrăileanu 
au ironizat și combătut como
ditatea cititorului superficial, 
care nu acceptă noul în ruptul 
capului și opune versurile în
vățate la școală oricărei încer
cări de inovare in materie de 
literatură. Eroarea cititorului 
grăbit și neavizat este deplină 
și multiplă. Mai întîi, nu poa
te fi vorba de o opoziție, 
deoarece momentele aflate în 
discuție reprezintă puncte pe

fără pericolul unor speculații ne
convingătoare pentru public, un 
teren propriu de aplicație.

• Gheorghe Iliescu-Călinești 
este poate cea mai convingătoa
re prezență în domeniul sculp
turii găzduită pînă acum în sala 
„Apollo". Artist cu o viziune 
deja conturată el ne aduce o se
rie de lucrări pe linia care îi 
este proprie — de sondare și 
exprimare a unui univers rustic. 
Formele primare, formele „docu
ment" de la care a pornit (lin
gură, copaie, fereastră etc.), bi
neînțeles nu mai puțin „trăite" 
în această ipostază i s-au impus 
cu atîta pregnanță, uneori pînă 
la identificare (de parcă el ar fi 
fost inventatorul lor) încît s-au 
constituit astăzi într-un adevărat 
principiu germinativ. Ele se des
fac, se amplifică astăzi, neaștep
tat, în infinite ipostaze într-o in
venție pe care o bănuim debor
dantă. Iliescu-Călinești a a- 
juns astăzi la acea subtilitate 
stilistică capabilă să sugereze un 
conținut foarte complex și nuan
țat printr-o simplificare extremă 
dar elocventă a volumelor, prin 
densitatea lor, prin modul de 
tratare și chiar prin materialul 
utilizat — lemnul.

I exprimare riguros și ferm articu
lată, căreia îi descoperisem cu 
altă ocazie indubitabile calități 
năzuiește acum la una mai li- 

, beră, mai spontană, mai vigu- 
I roasă. El țintește stările de me- 
I tamorfoză virtuală, largile miș

cări integratoare, exprimarea ți
nui dinamism al materiei. El 
vrea să sugereze în pînze spații 
infinite, astrale, să aducă în ele 
un sentiment al grandiosului, al 
vitalității cosmice și într-o mă
sură oarecare izbutește. Spun în
să într-o măsură oarecare (expri- 
mîndu-mi astfel rezervele), deoa
rece nota de spontaneitate se re
simte mai mult ca una gîndită, 
elaborată, deci întrucîtva „făcută" 
și nu trăită. Marin Gherasim, spi
rit cultivat și ambițios „imaginea
ză" stări posibile de care se con
vinge (pe sine) a posteriori, mai 
mult printr-o țesătură de argu
mente teoretice impecabile.

• Ceea ce expune astăzi Iosif 
Krijanovsld convinge mai puțin 
decît altă dată. Ceîe cîteva de
sene care vădesc sensibilitate, o 
natură lirică reflexivă, absolut 
caracteristică constituie oricum 
„schițe", „idei", în fond starea 
incipientă a unor lucrări viitoare 
asupra cărora nu se poate antici- 

Ipa evident. Numai datorită selec
ției actul critic nu-și poate găsi,

marea unui stil mai mult sau mai 
puțin propriu autorului, copiat 
după o tradiție mai mult sau mai 
puțin exactă de interpretare, ci 
de a găsi în literatura lui, spiri
tul epocii./ Și pentru aceasta din 
nou trebuie felicitați realizatorii 
de la lași.

Dar acest excelent spectacol de 
balet modern, modern tocmai 
prin gîndirea lui contemporană 
și prin originalitatea lui care res
pinge manierismul modern de 
poze studiate, de prize savante 
sau contorsiuni „de ultimă oră", 
readuce în atenția noastră o si
tuație paradoxală a baletului din a 
Iași. Dispunînd de excelente ca- B 
dre și forțe artistice grupate în I 
jurul maestrei de balet Mihaela 
Atanasiu (fostă elevă a lui Be- 
jard}, opera din Iași nu a știut să 
le folosească pentru a dura cu 
adevărat o mișcare de balet mo
dern în acest oraș pe atît de bă- 
trîn și pe atît 
balet care, prin ; 
realizarea lui, să ritmeze la nive
lul preocupărilor tinerești, al vie
ții universitare ieșene. Pentru 
mine acest lucru este inexplicabil.

Și dacă acest i 
este o certă reușită ne bucurăm 
doar pe jumătate pentru că nu- | 
mai cu o floare nu se face pri- I 
măvara.

AZI, ÎN LIBRĂRII

EDITURA TINERETULUI
N. FILÎMON i „Ciocoi 

vechi și noi", lei 6,00 ; IOAN 
GABRIELA t „Versuri albe", 
lei 6,25.

EDITURA „ALBATROS"
* ® • i „Ovidiu", lei 4,00 i

* * * :„Ovidiu“, (ed. cartona
tă), lei 6,00, (col. C.M.F.P.).

EDITURA 
PENTRU LITERATURA 

UNIVERSALA
VADIM ANDREEV i „Co

pilăria", lei 8,50 ; ANGHE- 
LOS S. VLAHOS i „Stăpînu) 
meu Alcibiade". lei 11,00.

EDITURA
PENTRU LITERATURA
RADU PETRESCU : „Ma

tei Iliescu" (roman), lei 
12,50 ; ION GHICA i „Opere", 
vol. II. lei 25,00.
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Vizita ministrului afacerilor externe
al Norvegiei

La invitația ministrului afaceri
lor externe al Republicii Socia
liste România, Corneliu Mănescu, 
luni după-amiază a sosit în Ca
pitală, într-o vizită oficială, mi
nistrul afacerilor externe al Nor
vegiei, John Lyng, cu soția. Oas
petele norvegian este însoțit de 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe : Bue 
Brun, director general adjunct la 
Direcția afacerilor de politică 
comercială, Olav Sole, șef de di
vizie în cadrul Direcției afaceri
lor politice, Torvald Stoltenberg, 
consilier.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost întîmpi- 
nați de Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, cu soția, 
Vasile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Eduard 
Mezincescu, ambasadorul Româ
niei în Norvegia, de funcționari 
superiori din M.A.E. și Ministerul 
Comerțului Exterior.

Au fost prezenți Thor Brodt- 
korb, ambasadqrul Norvegiei la 
București, și membri ai ambasa
dei.

Sosirea ministrului comerțului
al Marii

invitația ministrului comer
exterior, Cornel Burtică, 
sosit în Capitală, ministrul

La 
țului 
luni ' 
comerțului al Marii Britanii, Roy 
Mason, care va face o vizită în 
țara noastră.

Oaspetele este însoțit de consi
lieri și experți.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, ministrul britanic a fost 
întâmpinat de ministrul Comei 
Burtică, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Denis Seward 
Laskey, ambasadorul Marii Brita-

La invitația Ministerului Co
merțului Interior al țării noastre, 
a sosit în Capitală o delegație a 
Ministerului Comerțului Interior 
al R. P. Polone, condusă de Ta
deusz Miczac, prim-adjunct al 
ministrului, în vederea semnării 
Protocolului privind schimburile 
directe de mărfuri și colaborarea 
tehnico-științifică dintre cele 
două ministere pe anul 1970.

Printre persoanele oficiale pre
zente la sosire, pe aeroportul 
Băneasa, se afla Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul R. P. Polo
ne la București.

Luni dimineață, în aula festivă 
a filialei ieșene a Academiei Re
publicii Socialiste România, s-a 
încheiat sesiunea științifică con
sacrată împlinirii a 50 de ani de 
la moartea marelui istoric român 
de reputație internațională A. D. 
Xenopcl.

Sub auspiciile Comitetului 
județean Timiș pentru cultu
ră și artă și Consiliului jude
țean al oamenilor muncii de 
naționalitate sîrbă, Asociația 
scriitorilor din Timișoara a 
sărbătorit luni pe cunoscutul

tată de albine 1“

care

U.T. C.
dimineața a părăsit 
îndreptîndu-se spre 
delegația U.A.S.R. 
de tovarășul Sorin 

secretar al Consiliu-

par- 
sorți 
a li-

CRONICA

COLONIE

^nema

18.30,

ru-

UN

18;

la

P1O1OEXPRES9; 11.15; 16: 18,15:

(orele 15,30; 
(orele 15,30;

la Cinemateca (Sala Union) (orele 
10; 12; 14).

I la
20.15).

N-A MAI 
(orele

tribuția : Mișu 
pescu-Temelle,
21,30 Teleglob. . ...
Prin Moscova • 22,00 Telejurnalul 
de noapte • 22,15 Exegl monu
mentali Versuri dedicate erois
mului ostașilor români, victoriei 
împotriva fascismului • 22,30 Mu- 
zicorama TV — emisiunea actuali
tăților de muzică ușoară.

PENTRU
DE MARE : rulea- 

(orele 15.30;

Feroviar (orele 8.45; 
' 18,15; 20,45), Melo-

" “ 18,15;
11,30;

DOMN R : rulea- 
(orele 9,30—16 în 

18,30; 20,45), Tonus 
în continuare;

MIREASA ERA IN NEGRU : 
rulează la Patria (orele 9; 11,30; 14; 
16.30. 19. 21.15) Festival (orele 
8.30 11. 13.30. 16 18.30. 21).

PENTRU O 
la Republica 

14; 16,15; 18,45;
rulează 

20,15). 
: ru- 

18; 
18;

11. 13.30 16
DOI BĂRBAȚI 

MOARTE : rulează 
(orele 9,30; 11,45; 
21).

ADIO TEXAS : rulează la Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21). București (orele 9; 11,15, 
13,30. 16,30; 18,45; 21). Favorit
(orele 10: 13; 15.30; 18: 20.30).

TE IUBESC, TE IUBESC î ru
lează la Capitol (orele 9.30; 11,45; 
14; 16.15. 18 45: 21).

EXPLOZIE IN MUNȚI : rulează 
la Victoria (orele 8.30; 10,45; 13; 
15,30; 18; 20,30) Excelsior (orele
9: 11 13,30. 16. 18.15; 20.30).

GHICI CINE VINE LA CINA ? : 
ru’ează ia Central (orele 8.45; 11; 
13.1.5. 15.45; 18.15; 20,45). Grivița
(O’-ele 9,30; 11.45, 15,45; 18.15; 20,30), 
Flamura (orele 
20.30).

SIMPATICUL 
ză la Lumina 
continuare, 
(orele 9.30—15,30 
58, 20 15).

LUNI 
Capitala 
Helsinki, 
condusă 
Ionescu,
lui U.A.S.R., care va efectua 
o vizită în unele fări nordice.

La aeroport, delegația a 
fost condusă de tovarășul 
Mihail Stoica, vicepreședinte 
al Consiliului U.A.S.R., de 
membri și activiști ai Comite
tului Executiv al U.A.S.R 

i In cursul după-amiezii 
luni, ministrul afacerilor ex
terne al Norvegiei, John Lyng, 
a făcut o vizită protocolară 
ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu.

La întrevedere au participat 
Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Eduard Mezincescu, ambasa
dorul României în Norvegia.

A luat parte Thor Brodt- 
korb. ambasadorul Norvegiei 
la București.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială.

Luni seara, ministrul afa
cerilor externe, Corneliu Mă
nescu, cu soția, a oferit un 
dineu în onoarea ministrului 
afacerilor externe al Norve
giei, John Lyng, și a soției 
sale.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, Corneliu Mănescu și 
John Lyng au rostit toasturi.

Britanii
nii la București și membri ai 
ambasadei.

în cursul după-amiezii, minis
trul comerțului al Marii Britanii, 
Roy Mason, a avut o cordială în
trevedere la Ministerul Comerțu
lui Exterior, cu ministrul Cornel 
Burtică.

Cu acest prilej, au fost abor
date probleme privind dezvolta
rea în continuare a relațiilor de 
colaborare și cooperare economi
că și tehnică, precum și a schim
burilor de mărfuri dintre cele 
două țări.

poet de limbă sîrbă, Vladimir 
Ciocov, cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 50 de ani.

Noua producție a studioului 
„București” „Doi bărbați pen
tru o moarte" a fost prezenta
tă luni seara, în premieră, la 
cinematograful „Republica” 
din Capitală. Filmul este rea
lizat de regizorul Gheorghe 
Naghi, care a colaborat și la 
elaborarea scenariului cu scri
itorul Siito Andras.

(Urmare din pag. I)

Jurcă, șef de comisie la Comi
tetul județean Constanța al 

privire la infractorii 
de 18 ‘ ’
că 38 

sînt
Am 

cit și

U.T.C., 'cu 
in vîrstă 
ani relevă 
aceștia nu 
producție. 
Constanța 
cipii, tinere elegant îmbrăcate, 
oonsumînd sute de lei prin loca
luri cu toate că nu au nici un 
venit legal, nu pot justifica in 
nici un fel proveniența bunurilor 
pe care le afișează, nu pot ex
plica decît foarte vag și necon
vingător de unde au mijloace de 
existență.

„De unde ai bani să vii Ia 
bar ?“ o întrebăm pe Cula Pa- 
padopoi care, la două noaptea, 
dansează de mama focului, vîn- 
turînd atmosfera cețoasă a ba
rului „Atlantic" din Constanța, 
„îmi dau prietenii de mîncare și 
mă ajută și cu bani" ne răs
punde cu o candoare de... 23 de 
ani. De ce nu muncește ? Susține 
că e bolnavă, că nu poate face 
efort, deși stilul violent și agi
litatea cu care se afișează pe 
ringul de dans demonstrează cu 
elocvență -cont rariul. „Explicații" 
cu un conținut asemănător am 
auzit de la Nina Dumitrescu sau 
Oana lagăr din Slatina, de la

pînă la 26 de 
la sută dintre 

încadrați în 
întîlnit. a.tît în 
în alte muni-

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru. 
lează Ia Doina (orele 11.30; 13.45;
16. 18.30. 20,45), Program pentru 
copii (orele 9—10).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

VISUL DOMNULUI GENTIL : 
rulează la 
11; 13,15; 15,45;
dia (orele S; 11,15; 13,30; 16;
20,30),  Modern (orele 9,15; 
13,45; 16; 13,15; 20,30).

CORABIA NEBUNILOR: __ 
lează la înfrățirea (orele 15 30—19).

ROȘU ȘI AURIU : rulează la 
Buzești (orele 20.30).

PACATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la Buzești (orele 15.30; 18). Mo
șilor (orele 15,30; 18).

VIA MALA • rulează la Dacia 
(orele 8—20,45 în continuare); Vol
ga (orele 10—12 în continuare; 
16; 18,15: 20.30).

COMISARUL „X“ șl „PANTE
RELE ALBASTRE" : rulează la 
Bucegi (orele 9.45; 12; 16; 18,15;
20.30) , Aurora (orele 9,15; 11,30;
13.30; 15,45; 18,20; 15), Arta (orele 
9.30—15,45 în continuare; 18,15;
20.30) .

TAINA LEULUI : rulează la 
Lira (orele 15,30—18).

A TRECUT O FEMEIE : rulează 
la Lira (orele 20,15).

BERU ȘI COMISARUL 8AN 
ANTONIO : rulează la Drumul 
Sării (orele 15; 17.30: 20).

CÎND SE ARATA CUCU-

CLASAMENT
FINAL

J

Acum, cînd totul s-â con
sumat, cind titlul a in
trat in miini sigure, ne pu

tem gindi mai în liniște, cu mai 
mult calm la zbuciumatul drum 
al cărui capăt a fost încununat 
de un strălucit succes. Ne apar 
în minte momentele dramatice 
ale ultimului asalt, secvențele 
bucuriei delirante după ce in 
sfirșit, cele 80 de minute — si
tuație rar întîlnită in handbal — 
odată scurse i-au urcat pe băieți 
pe cea mai înaltă treaptă a po
diumului de onoare. Dar atmos
fera din vestiare, atunci cind 
campionii lumii aveau atîrnate 
de git medaliile de aur, este greu 
de descris. Gruia plingea, Oțelea 
plingea, Guneș plmgea. Deși a- 
cest vestiar era de fapt o fortă
reață — nu pentru că era păzit 
de polițiști, pe care de-abia i-am 
„corupt" să ne lase să pătrun
dem, ci pentru simplul motiv că 
acolo se aflau campionii lumii — 
toată lumea plingea. Era absolut 
imposibil sâ obții de la careva 
vreo declarație. Nu se lega nici 
o frază, nici o propoziție coe
rentă, totul se exprima prin ex
clamații și interjecții. Doar atit : 
„Sînt fericit". Gruia ii implora 
pe băieți să-1 ierte pentru ten
tativa nereușită de a urca sco
rul în minutul 58, cind Franke 
i-a barat șutul, iar Rost, pe con
traatac, aduce, spre stupefacția 
noastră și a tribunelor, egalita
tea pe tabela de marcaj (10—10) 
chiar în minutul 60 de joc cînd 
conturile, dacă Gruia nu se 
pripea, ar fi putut fi încheiate. 
Cineva la masa presei făcînd o 
ironie cu iz amar, dat fiind fap
tul că intrasem în senzaționalul 
epilog al prelungirilor — spunea 
că Gruia a oferit ultima șansă 
adversarilor să-și încerce norocul 
la titlu, așa ca să nu mai existe 
dubii... Desigur, nimeni nu gîn- 
dea astfel in acele momente dra
matice și epuizante. Pentru acea 
clipă, cind lui Gruia i-a lipsit 
ințelepciunea, el se căina in ves
tiar : „Vă rog să mă iertați, 
băieți".

Dar tocmai datorită acestor 
prelungiri victoria românească

Ianaca Mariana sau Manea Ma
ria din Constanța etc.

In mod cu totul firesc, țubre. 
zenia acestor explicații desco
peră o gravă lipsă de responsa
bilitate socială, nu numai a 
trintorilor în sine ci și a celor 
care, practic, se lasă exploatați 

„Cine este, cine,

de aceștia și ii ajută efectiv să 
subziste. Numai conștiința că au 
asigurat „spatele", că, deși nu 
muncesc, au ce să mănînce, ce 
să îmbrace, unde să pună capul 
în zori, cînd se întorc de la un 
„ceai", iar părinții pleacă la 
muncă, numai această siguranță 
le dă curaj unor trîntori de fe
lul lui Nicolae Bivolaru din 
Constanța să-i sfideze pur și 
simplu pe cei care își cîștigă 
existența, activînd intr-un dome
niu sau altul, încadrîndu-se în

VEAUA ; rulează la Giulești (o- 
rele 15,30; 18; 20,30; MIORIȚA : 
(orele 10; 12.30; 15; 17,30; 20).

BATALIA PENTRU ROMA : ru
lează la Cotroceni (orele 15,30—19).

VINNETOU IN VALEA MOR- 
ȚII ; rulează la Pacea (orele 15,45; 
18: 20.15).

STAPIN PE SITUAȚIE : ru
lează la Floreasca (orele 10; 13,30; 
16; 18,15; 20.30), Gloria (orele 9; 
11,15: 13,30: 16: 18:15; 20,30).-

CUȚITUL IN APA : rulează la 
Moșilor (ora 20,30).

NOAPTE CU CEAȚĂ : 
la Flacăra (orele 15,30; 18;

O ȘANSĂ DINTR-O MIE 
lează Ia Vitan
20.15) Popular
20.15) .

PREA MIC 
RĂZBOI ATIT 
ză la Rahova
20.15).

PROFESIONIȘTII : rulează 
Progresul (orele 15.30; 18; :

O NUNTA CUM :: 
FOST : rulează la Unirea 
15.30: 18: 20.15).

CĂLUGĂRIȚĂ : rulează
Viitorul (orele 15.30—19).

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR: ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 
18: 20.15).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Crîngași (orele 15.30: 18: 20,15).

VA PLACE BRAHMS?: rulează 
la Cosmos (orele 15.30: 18: 20,15).

PATH ȘI PATACHON : rulează

ROMANIA suverana.
handbalului mondial

• In vestiare după meci. • Gruia își face mea culpa pentru minutul 58.
• Și acum despre eroi pe rînd. • Ceva despre cavalerii fluierului. • Presa 
franceză despre performanța românii or.

I ROMANIA ; II R.D.G.; 
III Iugoslavia ; IV Danemar
ca ; V K.F.G. ; VI Suedia ; 
VII Cehoslovacia ; VIII Un
garia ; IX U.R.S.S. ; X Japo
nia ; XI Islanda : XII Franța.

nu are nimic întîmplător și mi
raculos. Ea se datorește faptului 
că noi, românii, știm aproape to
tul despre sportul handbalului, 
devenit, după opinia mea, in 
ultimii ani algebră, matematică, 
„război al nervilor" și poezie în 
același timp, spuneți-i cum do
riți.

Echipa noastră are clasă mon
dială, o bogată experiență inter
națională, este omogenă, unita
ră ca structură fizică, are o for
ță de joc inepuizabilă și practi
că un handbal colectiv, atletic, 
modern. Finala a furnizat un joc 
de rară intensitate și crispare, 
cu balansuri de avantaj impre
vizibile, cu situații grele, drama
tice. dar nervii jucătorilor noștri 
nu au cedat nici o clipă. Chiar 
și atunci cînd se comiteau gre
șeli aici, aceste greșeli ni s-au 
părut mai omenești ca oricind.

Ar fi cazul să spunem că ei 
au trecut cu eleganță și sporti
vitate peste erori de arbitraj care 
ne-au dezavantajat. Cavalerii 
fluierului, suedezii Janerstam și 
Larsson au condus inegal, uneori 
prea sever, alteori au permis jo
cul în forță, derutînd jucătorii 
și spunindu-și. după opinia noas
tră. cuvîntul de ordine foarte a- 
desea in defavoarea noastră. In
discutabil calitățile echipei noas
tre sînt o sinteză, un sumum al 
calităților jucătorilor. E greu de 
spus acum cine are meritul mai 
mare. Eu aș zice că toți deopo
trivă — jucătorii și antrenorii.

GRUIA — „înger sau demon 
sublim sau iritant e idolul sacru 
al handbalului", cum îl de
scrie un comentator în ziarul 
„L’Equipe" de ieri. Prin forța sa 
de șut, prin tirul său necruțător, 
prin dăruirea sa totală victoriei, 
cauzei echipei, a fost eroul nu
mărul 1 al formației noastre in 
ascensiunea spre titlul mondial. 
El a decis prin punctele marcate 
în unele cazuri rezultatele echi
pei noastre.

PENU, numit aici pe drept cu- 
vînt portarul cel mai bun al cam
pionatului, a apărat magistral, 
uneori chiar ceea ce se părea că 
e imposibil, încurajîndu-și coe- 

„cine

eforturile generale ale societății 
noastre. Spilcuit, „pus la țol" — 
cum se exprimă argotic — Nico- 
lae 
nu 
iar 
nu 
Nu 

Bivolaru ne explică :
e șmecher moare de foame, 
fraier să mă duc la slujbă 
sînt și n-o să fiu niciodată, 
fac nici un rău nimănui —

continuă el. Nu fur, nu escro- 
chez pe nimeni. De ce să mun
cesc ? Mă poate obliga cineva la 
asta ?“

Ce s-ar întîmpla cu o socie
tate guvernată de asemenea 
principii ? Ce consecințe are o 
asemenea filozofie răspîndită pe 
plan mai larg ? Cum poate exis
ta o societate fără muncă ? Răs
punsurile sînt ușor de dat. Nu
mai că Bivolaru, știind că mun
ca este necesară, vrea să mun
cească alții Aceeași concepție,
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Opera Română : TRUBADURUL
— ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
SECRETUL LUI MARCO POLO — 
ora 19.30 ; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Studio) : PĂ
RINȚII TERIBILI — ora 19,30 ; 
Teatrul de Comedie : MANDRA
GORA — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sutrdza Br«landra“ (Schitu Măgu- 
reanu) : NEPOTUL LUI RAMEAU
— ora 20 ; (Sala Studio) ; PURICE- 
LE ÎN URECHE — ora 20 ; Teatrul 
„Al. Davilla" Pitești (Ia Teatrul 
Național — Sala Comedia) :REȚE- 
TA FERICIRII — ora 19,30 ; Tea
trul „C. I. Nottara" (B-dul Maghe- 
1U) : VIJELIE 1N CRENGILE DE 
SASSAFRAS — ora 19,30 ; (Sala 
studio) : ENIGMATICA DOAMNĂ 
,.M" — ora 20 ; Teatrul „Ion Va- 
silescu" : DE LA BACH LA TOM 
JONES — ora 19,30 ; Teatrul Țăn
dărică (Calea Victoriei) : ȘORICE
LUL ȘI PĂPUȘA — ora 17 ; (Str. 
Academiei) ; BANDIȚII DIN 
KARDEMOMME — ora 15 ; Tea
trul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
NU TE LĂSA, STROE ! — ora 20 ; 
(Calea Victoriei) : NICUȚĂ LA 

chipierii și arătindu-le de unde 
vine pericolul.

OȚELEA, căpitanul echipei și 
coordonatorul ei de joc, a fost 
sufletul formației, demonstrînd 
că are „7 inimi in pieptu-i de... 
oțel".

GAȚU, jucător subtil și inteli
gent, a avut rolul de a declanșa 
și suda, de a da coerență acțiu
nilor afensive și a pregăti fina
lizări spectaculoase.

CHICID. mai bun ca oricind, 
a fost pilonul care, în absența 
lui Gruia sau cu el în tandem, a 
luptat eroic pe teren pentru a 
menține avantajul de partea 
noastră, arătîndu-se inepuizabil 
în atac ca și în apărare.

GUNEȘ, scăpat de trac in a- 
cest campionat, ambițios să se 
afirme, a fost turnul in jurul că
ruia s-a strîns zidul de netrecut 
al apărării și cu aceeași forță a 
spart pavăza porților adverse.

Prin telefon

de la trimisul nostru

special,

VASILE CĂBULEA

cir- 
mai

SAMUNGI, jongler de finețe 
și virtuos, a făcut un joc la in
tercepție, care a încurcat multe 
din atacurile adversarilor, 
culația mingii fiind mult 
lentă, ceea ce ne-a dat posibili
tatea să apărăm cu eficiență bu
turile noastre.

POPESCU, o extremă de mare 
rafinament, rapidă și percutantg, 
a fost în același timp un maestru 
al aruncărilor de la 7 m.

M-am oprit mai mult la ju
cătorii de bază ai echipei. Prin 
aceasta nu vreu în nici un chip 
să minimalizez cu nimic rolul 
extrem de important pe care 
l-au jucat toți ceilalți compo- 
nenți ai lotului nostru : NICA, 
LICU. MOLDOVAN. GORAN. 
DINCĂ etc., valoroși oameni de 
schimb, care, o dată intrați pe 
teren, au dat totul, reușind de 
fiecare dată să fie la inălțimea 
titularilor, nelăsind. atunci cind 
Gruia, Guneș, Oțelea etc se o- 
dihneau, nici o speranță adver
sarilor.

Și să nu-i uităm pe antrenori.

același sistem de gîndire l-am 
întîlnit și la alți paraziți, pă
trunși de faptul că au „drepturi 
ca toți cetățenii republicii", că 
pot uza de aceste drepturi dar 
că nu au. în schimb, nici un fel 
de obligație. Așa cum spunea 
undeva Gorki : „Domnișorul de 
19 ani strigă isteric : Nu eu sînt 
făcut pertru viață ci viața a fost 
lăsată pentru mine. Bunicul 
meu. tatăl meu au trudit destul 
pentru stat. Eu, cel puțin, am 
dreptul să viețuiesc în tihnă, să 
dorm, să nu fiu silit la munci 
sociale".

Nu, acești tineri — și nu nu
mai tineri — trebuie dezvățați 
să gîndească astfel, trebuie obli
gați să înțeleagă că republica — 
„res publica" — așa cum au con
ceput-o încă anticii — nu de
finea numai bunul public de 
care toți puteau profita ci și 
acel lucru la care toți erau che
mați să contribuie, fiind recom
pensați și respectați numai 
funcție de această contribuție.

In societatea noastră nimeni 
nu are dreptul să sfideze efortu
rile întregului popor pentru edi
ficarea celei mai drepte orga
nizări sociale pe care a cu
noscut-o omenirea. Și dacă n-o 
fac de bună voie, trîntorii tre
buie obligați să înțeleagă aceas-

'FANASE — ora J9.30 ; Teatrul 
Giulești (Sala Teatrului Giulești) : 
COMEDIE CU OI.TENl — ora 
19,30 : (Sala Teatrului Mic) : AB
SENȚA — ora 20.
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• 18.00 Lumea copiilor. Galeria 

de carton : „Ursul păcălit de vul
pe", adaptare după Ion Creangă
• 18,30 Ancheta economică • 19,00 
Telejurnalul de seară • 19,20 In
termezzo muzical. Program susți
nut de Ansamblul folcloric Sinaia
• 19,35 Ce știm șl ce nu știm des
pre om ? Performante și limite
• 20,00 Reflector • 20,15 Desene 
animate • 20,30 Seară de teatru : 
„Florin și Florica" de Vasile 
Alecsandri. Interpretează un co
lectiv al Teatrului din Galați. Dis-

Iancu, Stela Po
lon Lemnaru • 
Reportaj în alb. 

Trio-ul NEDEF, VLASE, TRO- 
FIN, care s-a ocupat de pregăti
rea echipei cu răbdare și price
pere. metodic și cu competență, 
modelîndu-se adesea după jucă
tori și modelindu-i pe aceștia 
ca sportivi de mare performan
ță și ca oameni, a izbutit să 
formeze un team redutabil, iar 
pe parcursul campionatului să 
alcătuiască potrivit unor inge
nioase idei tactice, asemenea 
formații și scheme de joc ce s-au 
dovedit greu de dibuit și de în
vins de către adversar. Ei au 
condus de pe margine înțelept și 
hotărit echipa spre victorie și, 
în final, spre marea izbindă. Iată 
cum s-a scris una din cele mai 
glorioase pagini ale sportului ro
mânesc.

Succesul tricolorilor noștri e 
apreciat ca atare de intreaga 
presă franceză de ieri și comen
tată pe coloane întregi. Ziarul 
„COMBAT" afirmă : Victoria ro
mânilor poate fi considerată ca 
logică, căci dacă alte echipe au 
prezentat trăgători de valoarea 
românilor, Gruia și Guneș, cum 
ar fi Rost (R.D.G.), Maximov 
(U.R.S.S.), Petersen și Graver
sen (Danemarca). Zagmestar (Iu
goslavia) și alții, ele n-au avut 
o apărare așa de eficace ca cea 
a formației României care în 
plus a beneficiat și de cel mai 
bun portar al acestui campionat".

..Marele merit al românilor a 
fost, după părerea noastră — se 
spune în comentariul cotidianu
lui sportiv ,,L’ Equipe" — acela 
de a fi știut să-și păstreze în 
fața echipei est-germane, care 
lega remarcabil toate acțiunile, 
capul limpe chiar și atunci cînd 
mașina lor nu mergea rotund". 
Ziarul „L’AURORE" scrie : „A 
fost intr-adevăr o mare finală a 
Campionatului Mondial : o am
biantă electrizantă, drapele, o 
luptă bărbătească pe care am 
văzut-o in joc și pe deasupra cu

Brazilia și-a luat greu revanșa
in fața Argentinei: 2

luat re
ia limită 
antrenată 
start fur- 
două mi-

Pe stadionul Maracana din Rio 
de Janeiro s-a disputat al doilea 
meci dintre selecționatele de 
fotbal ale Braziliei și Argen
tinei. învinși cu 2—0 în prima 
partidă (disputată la Porto Ale
gre), brazilienii și-au 
vanșa, cîștigînd însă 
cu 2—1 (1—1). Echipa 
de Saldana a avut un 
tunos. și după numai 
nute de joc a deschis scorul prin 
Jairzinho. Se părea că gazdele 
vor face scor, dar apărarea ar
gentinienilor Și-a strîns rîndu- 
rile, a rezistat iureșului din pri
mul sfert de oră. Desprinzîn- 
du-se din presiune, oaspeții au 
contraatacat, reușind să egaleze 

SE GĂSESC DE VÎNZARE 
LA MAGAZIN.ELE UNIVERSALE 
ALE COOPERAȚIEI DE CONSUM 

RAIOANELE SPECIALIZATE

multe, momente de suspense". 
„Acești diavoli de români — 
scrie cronicarul ziarului „LE 
FIGARO" au reușit performan
ța de a face echipa lui Senger 
să-și scoată sufletul, să-și piar
dă siguranța pentru prima oară 
de la începutul competiției".

LE PARISIEN LIBEREE după 
ce în titlu scrie că R.D.G. s-a 
înclinat in prelungiri și că Gruia 
a marcat golul decisiv în min. 75 
(13—12) care a adus României 
titlul mondial, afirmă : „Româ
nia e campioana lumii, insă să 
nu uităm că mai e un învingă
tor în acest turneu final : hand
balul".

Acesta e adevărul pur, tonifi
ant, despre echipa noastră, des
pre finala mondială de la 
Paris. Valoarea performanței 
tricolorilor ni se pare cu atit 
mai mare cu cit ea a fost ob
ținută în fața unei echipe redu
tabile, atletică, viguroasă, cu o 
pregătire fizică impecabilă și 
un sistem defensiv agresiv — 
care a eliminat din cursa spre 
titlu în cadrul acestei compe
tiții de anvergură, formații pu
ternice cum sînt ; Uniunea So
vietică, Suedia, R.F. a Germa
niei, Iugoslavia. Și, dacă ne gîr.- 
dim că foștii campioni ai lumii, 
cehoslovacii, nu ocupă în noua 
ierarhie a handbalului mondial 
decît locul VII, iar Uniunea So
vietică locul IX, avem și mai 
exact măsura triumfului de du
minică după amiază de la Paris.

La dineul oferit echipelor par
ticipante la campionatul mon
dial de handbal, președintele 
federației franceze, Nelson 
Paillou, a înmînaț căpitanului 
reprezentativei române, o splen
didă cupă din cristal de Sevre, 
ca dar din partea președintelui 
Republicii Franceze, Georges 
Pompidou, 

1
în minutul 25, cînd Brindizi 
înscris cu un șut de departeînscris cu un șut de departe ce 
l-a surprins pe portarul Leao. 
Brazilienii au dominat în re
priza secundă, însă victoria lor 
s-a conturat greu și, de-abia cu 7 
minute înainte de sfîrșit, Pele a 
marcat golul mult așteptat de 
cei 100 000 de spectatori.

Arbitrul Viera a condus urmă
toarele formații :

Brazilia : Leao — Brito, C. Al
berto, Antonio, Fontana — Ger
son, Piazza — Jairzinho, Lopes, 
Pele, Edu ; Argentina : Cejas, 
Malbernat, Perfumo, Rogel, 
Diaz, Pastorizza Madruga, Con- 
iglliaro, Brindizi, Fisher, Mas.

MARȚI ULTIMA

MERIDIAN
• LOTUL STUDENȚILOR 

ROMANI, care va reprezenta 
luna viitoare culorile patriei 
noastre la ediția 1970 a Univer
siadei de iarnă din Finlanda, se 
antrenează în prezent la Poiana 
Brașov pentru disciplinele spor
tive la care vor concura : schi, 
patinaj viteză și patinaj artistic, 
îndrumați de sportivi consacrați, 
ei se perfecționează pentru a 
obține cit mai bune rezultate în 
competițiile ce se vor desfășura 
în orașele finlandeze ; Helsinki, 
Rovaniemi, Pyhatunturi și Tam
pere.

ARSENAL LONDRA SOSEȘTE 
ASTĂZI 1N ȚARĂ

Echipa de fotbal Arsenal Lon
dra, care va întîlni miercuri 
la Bacău formația Dinamo în 
„Cupa europeană a tîrgurilor", 
va sosi marți la București, pe 
calea aerului. Lotul echipei cu
prinde următorii jucători ; Wil
son, Barnett (portari) — Storey, 
Mcnab, Rice, Nelson (fundași) 
Mclintock, Neill, Roberts, Simp
son, Kelly, (mijlocași), Marinel- 
lo, George, Radford, Sammels, 
Graham, Kennedy, Armstrong 
(înaintași). Antrenorul echipei 
este Bertie Mee.

• EA MOSCOVA a avut loc 
tragerea la sorți a competițiilor 
pe echipe din cadrul Campiona
telor europene de tenis de masă 
ce vor fi găzduite de Capitala 
sovietică între 1 și 8 aprilie. în 
competiția feminină, echipa Ro
mâniei va juca In grupa a 4-a, 
alături de formațiile Ungariei, 
Austriei și Greciei.

• ÎN PRIMA RUNDĂ a tur
neului internațional feminin de 
la Belgrad, Elisabeta Polihronia- 
de a învins-o pe olandeza Lie 
Timmer, în timp ce Alexandra 
Nicolau a pierdut la Eveline Tro- 
ianska (Bulgaria). Alia Kușnir 
(U.R.S.S.) a cîștigat la Tania Vu- 
ianovici (Iugoslavia). într-o po
ziție complicată s-a întrerupt 
partida Milunka Lazarevici (Iu
goslavia) — Nona Gaprindașvili 
(U.R.S.S.).

• PROBA DE SIMPLU băr
bați din cadrul turneului inter
național de tenis pe teren aco
perit de la Hampton (Virginia) 
a revenit campionului ameri
can Stan Smith, care în finală 
a dispus cu 6—3, 6—2, 7—-5 de 
brazilianul Thomas Koch.

în finala probei de dublu 
masculin s-au întîlnit perechile 
Arthur Ashe—Stan Smith și Ilie 

re- 
cu

Arthur Ashe—Stan Smith și 
Năstase—fon Tiriac, victoria 
venind cuplului american 
15—13, 6—3.

ale• Selecționatele de fotbal __
Perului și Mexicului, ambele fi
naliste ale campionatului mon
dial, s-au întîlnit la Lima în- 
■tr-un meci de verificare. Fot» 
baliștii din Peru au obținut vie» 
toria cu scorul de 1—0 (0—B), 
prin golul marcat de Eeon în 
minutul 63.

pentru turism

vă oferă
— CIȘTIGURI IN EXCUR

SII ÎN STRĂINĂTATE OR
GANIZATE PRIN O.N.T.

— CIȘTIGURI 1N EX
CURSII INDIVIDUALE IN 
STRĂINĂTATE.

— DOBINZI.

Toate aceste trei importante 
avantaje constituie caracte- 
listicele specifice libretului de 
economii pentru turism, pus 
la dispoziția populației de 
Casa de Economii și Consem- 
națiuni.

Cîștigurile în excursii în 
străinătate organizate de 
O.N.T., ca și cîștigurile în 
excursii individuale în stră
inătate, sînt atribuite de 
Casa de Economii și Con- 
semnațiuni titularilor aces
tor librete, prin trageri la 
sorți trimestriale. Cîștigătorii 
care efectuează excursii indi
viduale în străinătate primesc, 
la cerere, o parte din valoarea 
cîștigului (LEI 3 000) în va
luta țării în care se depla
sează.

La tragerile la sorți trimes
triale participă libretele care 
au în tot cursul trimestrului 
pentru care se efectuează 
tragerea la sorți un sold 
de minimum 3 000 lei, pro
venit din depuneri anteri
oare trimestrului pentru 
se efectuează tragerea.

Ca urmare, în vederea 
ticipării la tragerea la 
pentru trimestrul 11/1970 „ „ 
bretelor de economii pentru 
turism. DEPUNERILE NE
CESARE SE EFECTUEAZĂ 
PINA LA DATA DE 31 
MARTIE A.C., INCLUSIV.



Supă atentatul nereușit 
de la Nicosia

0 Continuă cercetările • Percheziție 
Ea domiciliul fostului ministru de interne

• Manifestație de simpatie pentru
președintele Makarios

își 
în

Poliția cipriotă 
continuă cercetările 
vederea descoperirii și 
arestării organizatorilor 
atentatului nereușit îm
potriva președintelui 
Makarios, care a avut loc 
duminică.

„lupta 'pentru poporul ci
priot".

Se anunță că au fost elibe
rate două din cele 14 persoa
ne arestate duminică și in 
cursul nopții de duminică spre 
luni. Martori oculari ai aten
tatului au fost chemați la po
liție pentru a proceda la o 
confruntare cu persoanele bă
nuite de a se fi numărat prin
tre atentatori. Confruntarea 
nu a dat rezultate, au precizat 
autoritățile.

în fața palatului preziden
țial din Nicosia a avut loc 
luni dimineața o manifestație 
de simpatie față de președin
tele Makarios. ~ 
purtau pancarte 
primind sprijin 
ca președintelui 
lor de a milita 
Cipru independent, unit 
democratic". Intr-o scurtă cu- 
vîntarc, arhiepiscopul Maka
rios a declarat că va continua

Imediat după atentatul eșuat 
împotriva președintelui Maka
rios, locuința din Nicosia a fos
tului ministru de interne ci
priot, Polycarpos Georghadjis. a 
fost supusă unei percheziții din 
partea autorităților locale, s-a 
anunțat oficial. în timpul per
cheziției au fost găsite două re
volvere încărcate, precum și șase 
încărcătoare de pistol mitralie
ră. Deși Georghadjis a declarat 
că nu are nici un amestec in 
atentatul organizat împotriva 
președintelui cipriot, el a fost 
avertizat de poliție să nu pără
sească domiciliul, care, de altfel, 
este supravegheat de forțele de 
ordine. Se știe că Georghadjis, 
care a demisionat în noiembrie 
1968 din funcția de ministru de 
interne, este un fervent susți- 

' ....................i Ci-nător al enosisului (unirea 
prului cu Grecia).

Participanții 
cu lozinci ex- 
pentru politi- 

și hotărirea 
pentru „un 

Și

• DEPARTAMENTUL 
■STAT AL S.U.A. a dat luni 
blicității o declarație în . 
anunță că a hotărît închiderea 
la 17 martie a consulatului ame
rican din Rhodesia în urma 
proclamării ilegale a acesteia 
ca republică.

DE
pu- 

care

■irisHsiHisna

U.R.S.S. — Imagine de la uzina metalurgică din Cerepoveț

BRIGADA 
UTECISTILOR 

DIN ROMÂNIA
A SOSIT IN CUBA

LA INVITAȚIA Consiliu
lui Național a Frontului Na
țional al Germaniei Demo
crate, o delegație a Consiliu
lui Național a Frontului Uni
tății Socialiste, condusă de 
vicepreședintele Consiliului 
Național, Tamara Dobrin, a 
vizitat tin-.p de o săptămîna 
Republica Democrată Ger
mană.

In încheierea vizitei, Ia 9 
martie, a fost semnată la 
Berlin o Înțelegere privind 
colaborarea dintre Consiliul 
Național al Frontului Unității 
Socialiste și Consiliul Națio
nal al Frontului Național al 
Germaniei Democrate, pre
cum și un plan de colaborare 
pentru anul 1970.

Liga Tineretului Democrat
din Finlanda

Liga Tineretului Democrat din 
Finlanda (S.D.N.L.) a luat ființă 
la 31 decembrie 1944 la Hel
sinki prin unirea cluburilor mun
citorești de tineret din întreaga 
țară. în cadrul adunării de con
stituire s-au adoptat principiile 
și programul organizației care 
au la bază trei revendicări ale 
tineretului • considerate funda
mentale : dreptul de a munci, 
accesul la instruire și dreptul de 
a participa la activități sociale.

Continunînd tradițiile mișcării 
tineretului muncitor din Finlan
da, bazîndu-și activitatea pe 
teoria socialismului științific, a 
marxism-leninismului, S.D.N.L. 
s-a transformat într-o organiza
ție de masă, reunind în rîndurile 
sale alături de tineri muncitori 
care formează majoritatea (40 
la sută), studenți și elevi (36 la 
sută) și tineri țărani (24 la sută). 
Ca parte a mișcării democratice 
populare din Finlanda, a cărei 
principală forță este Partidul 
Comunist, S.D.N.L. militează 
pentru lărgirea drepturilor de
mocratice ale tineretului.

Activitatea Ligii se desfășoa
ră în cluburi de tineret în ca
drul cărora se organizează ac
țiuni pentru cultivarea pasiuni
lor pentru literatură, artă, tea
tru, cinematografie, sport etc. 
în cadrul acelorași cluburi — 
care în prezent ating cifra de 
aproape 500 — se organizează 
discuții pe probleme de politică 
internă și externă, activități 
distractive cu conținut politic 
în care se critică unele laturi 
nedemocratice ale societății etc. 
S.D.N.L. dispune de peste 450 
ansambluri corale, instrumenta
le, de dansuri populare care 
participă la marile festivaluri 
de vară și la taberele interna
ționale.

Principiul de organizare al Li
gii Tineretului Democrat din 
Finlanda este cel teritorial. Liga 
are 16 comitete districtuale din 
cele 17 districte sau regiuni cite 
există în Finlanda. Comitetul 
districtual cuprinde toate orga
nizațiile de tineret ale S.D.N.L. 
din raza districtului respectiv, 
și activitatea lui este coordona
tă de un consiliu districtual. Or
ganizațiile de bază sînt consti
tuite la nivelul locului de mun
că, cartiere ale orașelor mari, 
comune etc.

Una din preocupările princi
pale ale organizației în ultimii 
ani, valabilă și în prezent, este 
de a explica tineretului necesi
tatea și importanța participării 
lui la viața politică și socială a 
țării, mobilizarea tineretului 
pentru a lua atitudine, pentru 
a lupta în vederea satisfacerii 
unor revendicări politice, eco
nomice și sociale specifice pen
tru tînâra generație. Activitatea 
Ligii desfășurată în această di
recție a avut unele rezultate 
pozitive concretizate în accep
tarea unor reprezentanți ai ti
neretului în diversele comisii 
ale guvernului și parlamentului 
în care se discută și se adoptă 
hotârîri privind tineretul, pro
movarea într-o măsură mai

mare a caa’relor tineret» în viata 
politică și în aparatul de stat, 
alegerea unui număr mai mare 
de tineri ca deputați în consi
liile comunale și chiar în parla
ment.

Pe plan intern Liga Tineretu
lui Democrat cooperează activ 
cu alte organizații de tineret, 
în special cu Uniunea Social- 
Democrată a Tineretului Finlan
dez, Centrala Organizațiilor de 
Tineret Social-Democrate, Uniu
nea Studenților Socialiști și Ti
nerii Centriști în probleme ca 
reforma învățămîntului, supli
mentarea fondurilor alocate în 
bugetul de stat pentru nevoile 
tineretului, îmbunătățirea com
poziției Comitetului de stat 
pentru problemele tineretului 
din cadrul Ministerului Invâfă- 
mîntului etc.

în prezent preocuparea prin
cipală a organizației este pre
gătirea congresului (congresele 
se țin o dată la trei ani) care va 
avea loc în aprilie 1970 în micul 
orășel Oulu, din nordul Finlan
dei. în afara unor chestiuni or
ganizatorice, congresul va 
dezbate probleme referitoare la 
întărirea S.D.N.L. și a eficacită
ții activității sale ca și adopta
rea unui nou program al orga
nizației. Tot în cadrul preocupă
rilor imediate ale Ligii Tineretu
lui Democrat din Finlanda se 
înscrie și acțiunea de mobiliza
re a tineretului finlandez în ve
derea sprijinirii candidaților 
Uniunii Democrate a Poporului 
Finlandez în alegerile parla
mentare din martie 1970, pentru 
întărirea majorității de stînga 
din parlament și continuarea 
cooperării cu centriștii. Acest 
efort electoral se impune cu atît 
mai mult în prezent cu cît anul 
acesta vor vota cu aproximativ 
100 000 de tineri mai mult decît 
în trecut, ca urmare a reducerii 
vîrstei de vot de la 21 la 20 de 
ani. (Una din principalele re
vendicări politice ale S.D.N.L. a 
fost tocmai reducerea vîrstei ce
lor cu drept de vot de la 21 Ia 
18 ani. Parlamentul a votat le
gea cu privire la reducerea li
mitei de vîrstă a celor cu drept 
de vot de la 21 la 20 de ani 
sub presiunea grupării de stînga 
din parlament, formată din co
muniști și social-democrați).

Pe plan internațional Liga Ti
neretului Democrat din Finlanda 
estes membră a Federației Mon
diale a Tineretului Democrat 
(F.M.T.D.) în cadrul căreia înde
plinește funcția de membru a) 
Comitetului Executiv și al Birou
lui F.M.T.D., aducîndu-și contri
buția la lupta comună a tinere
tului pentru pace și dezarmare, 
împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui.

S.D.N.L. este preocupat de ro
lul și contribuția pe care tînâra 
generație este chemată să le 
aibă în rezolvarea unei proble
me vitale nu numai pentru po
poarele europene ci și pentru 
întreaga lume — securitatea pe 
continentul nostru. S.D.N.L. a

luat parte activă la „masa ro
tundă" de la Snagov organiza
tă de Uniunea Tineretului Co
munist din România. Urmărind 
continuarea acțiunilor tineretu
lui privind securitatea europea
nă, Liga Tineretului Democrata 
început pregătirile, împreună cu 
alte organizații progresiste din 
Finlanda, în vederea convocării 
la Helsinki a unei conferințe a 
tineretului de pe continent con
sacrată problemei securității în 
Europa.

între Uniunea Tineretului Co
munist din România și Liga Ti
neretului Democrat din Finlan
da s-au dezvoltat, de-a lungul 
anilor, relații de strînsă coope
rare și prietenie frățească. A- 
ceste relații îmbracă cele mai 
diverse forme, de la schimbul 
de informații cu privire la ac
tivitatea fiecărei organizații și 
consultări cu prilejul unor eve
nimente internaționale, la parti
cipări reciproce la congrese și 
seminarii sau schimburi de gru
puri prin intermediul organis
melor de turism pentru tineret 
și de delegații oficiale. în anul 
trecut, din delegația principa
lelor organizații de tineret din 
Finlanda, care a vizitat Româ
nia, au făcut parte și reprezen
tanți ai S.D.N.L. Vizita în Fin
landa a unei delegații a Uniunii 
Tineretului Comunist din Româ
nia în decembrie 1969, la invi
tația S.D.N.L., a însemnat un 
nou prilej pentru o mai bună 
cunoaștere reciprocă a vieții și 
muncii tineretului din cele două 
țări, o nouă contribuție la în
tărirea relațiilor tradiționale de 
prietenie dintre tineretul și po
poarele român și finlandez.

SILVIU OANĂ

Ambasadorul
României

primit de ministrul 
de externe francez
• LUNI DUPĂ-AMIAZA, Con

stantin Flitan, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Paris, a fost primit în audiență, 
la cererea sa, de către ministrul 
afacerilor externe al Franței, 
Maurice Schumann. In cadrul 
convorbirii, care a avut loc cu 
acest prilej, au fost abordate 
problemele securității și coope
rării europene. Discuțiile s-au 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, în spiritul bunelor relații 
care există între cele două țări.

• LA 9 MARTIE au conti
nuat, la sediul Consiliului de 
Miniștri al R.D.G., convorbi
rile tehnice între Gerhard 
Schussler, locțiitorul șefului 
cancelariei Consiliului de Mi
niștri al R.D. Germane și Ulrich 
Sahm, director ministerial al 
cancelariei federale a R.F. a 
Germaniei, cu privire la terme-

Rezultatele scrutinului

HAVANA 9. — Corespon
dentul Agerpres, V. Stamate, 
transmite : Duminică după- 
amiază a sosit la Havana bri
gada „23 August — România", 
alcătuită din tineri muncitori 
uteciști, care vor participa la 
marea campanie a zahărului — 
„Zafra celor 10 milioane de 
tone". Pe aeroportul Jose 
Marti, brigada română a fost 
întîmpinată de comandantul 
Jesus Montane, membru al 
C.C. al P.C. din Cuba, ministrul 
telecomunicațiilor, Râul Roa, 
membru al C.C. al P.C.
Cuba, ministrul afacerilor ex
terne, comandantul Julio Ca
macho, membru al C.C. al 
P.C. din Cuba, 
soane oficiale, 
asemenea, de
Mușat, ambasadorul 
niei la Havana, 
membri ai Ambasadei româ
ne. Pe terasa aeroportului se 
aflau sute de tineri din capi
tală veniți să salute pe tinerii 
români.

din.

cantonai din Franța
La Paris 

publicității 
oficiale ale 
de scrutin 
cantonale 
desfășurat 
Franța.

au fost date 
rezultatele 

primului tur 
al alegerilor 
care s-au 
duminică în

Analiza scrutinului a scos 
în evidență o creștere a nu
mărului voturilor obținute de 
Partidul Comunist “ 
căruia i-au revenit 
de voturi adică 23 la 
sufragiile exprimate 
22,2 la . sută în 1964 
înseamnă 67 de locuri de con
silieri generali. Partidul majo
rității guvernamentale. U.D.R. 
și-a îmbunătățit, de asemenea, 
pozițiile, procentajul de voturi 
ridicîndu-se la 22,4 la sută, 
față de 17,1 la sută în 1964, 
respectiv 131 de locuri. Parti
dul Socialist. a înregistrat un 
ușor regres față de alegerile 
cantonale din 1964 obținînd 
131 de locuri. în ce privește 
centrul-democrat acesta a ob-

al Partidului Comunist Fran
cez, .Georges Marchais și 
primul secretar al Partidului 
Socialist, Alain Savary ■ au a- 
nunțat că la cel de-al doilea 
tur de scrutin între candidații 
partidelor stîngii va fi prac
ticat sistemul renunțării reci
proce în favoarea celui mai 
bine plasat la primul tur.

și alte per- 
Se aflau,
față

de
Vasile
Româ- 

și alți

Francez, 
2 014 975 
sută din 
față de 
ceea ce

ținut 82 de locuri.
Cel de-al doilea tur de scru

tin, care va avea loc la 18 
martie, se va desfășura în 
general în prezența a doi 
candidați — un candidat 
unic al majorității și un 
candidat unic al stîngii. 
Secretarul general adjunct

Relațiile economice
polono-vest-germane

Un interviu al ministrului

comerțului exterior al R. P. Polone
VARȘOVIA 9 — Corespon

dentul Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite : într-un interviu a- 
cordat ziarului „Zycie Warsza- 
wy“, Janusz Burakiewicz, minis
trul comerțului exterior al R.P. 
Polone, s-a referit pe larg la 
negocierile economice polono— 
vest-germane și la posibilitățile

O tînâră rănită în cursul ciocnirilor cu poliția din timpul recen
telor demonstrații desfășurate în S.U.A., împotriva procesului 

intentat unui grup de militanți ai mișcării pentru pace.

de dezvoltare a colaborării eco- 
nomico-comerciale dintre cele 
două țări. Noi am acceptat să 
încheiem un acord pe cinci ani, 
care sâ reglementeze schimbu
rile comerciale și colaborarea 
economică și tehnico-științifică ■ 
și care sâ înlocuiască protocolul 
încheiat in 1963, a spus minis
trul polonez. „Volumul schimbu
rilor reciproce dintre R. P. Po
lonă și R. F. a Germaniei nu 
corespunde posibilităților oferite 
de potențialul economic al c^or 
două țări și de apropierea lor 
geografică", a spus în continua
re Janusz Burakiewicz. Scopul 
tratativelor în vederea încheierii 
unui nou acord constă în crea
rea condițiilor pentru folosirea 
mai largă a acestor posibilități.

Referindu-se la relațiile cu 
R. F. a Germaniei și cu alte țări 
occidentale, J. Burakiewicz a 
subliniat că Polonia acordă „o 
importanță deosebită cooperării 
industriale și colaborării tehni- 
co-științifice, ca factori care fa
cilitează restructurarea schimbu
rilor reciproce și, în primul 
rind, a exporturilor poloneze". 
Pornind de la faptul că atît Po
lonia cît și R.F.G. sînt membre 
ale G.A.T.T. — organizație al 
cărei scop ii constituie liberali
zarea legăturilor economice — a 
spus ministrul polonez — noi 
am cerut eliminarea oricăror 
discriminări în comerțul bilate
ral. El a relevat faptul că Polo
nia nu beneficiază în comerțul 
cu R. F. a Germaniei de libe
ralizările introduse de aceasta în 
1961. „Așezîndu-ne la masa tra
tativelor am avut multe motive 
sS credem că și cealaltă parte 
este interesată într-o normali
zare a relațiilor economice reci
proce, cu atît mai mult cu cît. 
în ultimul timp, în R.F.G. au 
avut loc schimbările cunoscute 
și guvernul cancelarului Brandt 
a declarat în repetate rînduri că 
este gata să acționeze în acest 
sens. Deși discuțiile care se des
fășoară cu anumite pauze din 
octombrie anul trecut au dus la 
realizarea de progrese în unele 
chestiuni, o serie de probleme, 
de importanță esențială pentru 
evoluția relațiilor reciproce, con
tinuă să rămînă deschise".

Balanța 
priorităților

„Reașezarea priorităților naționale" a S.U.A. face obiectul 
dezbaterilor într-unul din comitetele Partidului democrat. Ac
tualitatea stringentă a problemei, motivată și economic, este 
scoasă în relief de desele luări de poziții ale senatorilor ame
ricani favorabili retragerii trupelor americane din Europa. Li
derul majorității democrate din Senat, Mike Mansfield a cerut 
o „reducere substanțială" a puterii militare americane în Eu
ropa. La rîndul său, al doilea lider al majorității democrate din 
Senat, Edward Kennedy s-a pronunțat pentru retragerea „majo
rității" trupelor americane din Europa occidentală, cerînd ca 
„statele vest—europene să contribuie într-o măsură mai mare la 
propria lor apărare".

Declarația lui Kennedy evidențiază cu claritate un curent de 
opinie care cîștigă tot mai mult teren printre congresman^ 
întrudît povara cheltuielilor militare americane în Europa apasă 
prea mult asupra unei economii amenințate de inflație. Sumele 
cheltuite de Statele Unite pentru întreținerea militarilor ameri
cani și a familiilor lor în Europa de vest se^ ridică anual la 
12—15 miliarde de dolari. Statele Unite mențin în Europa 390 000 
de soldați la care se adaugă 250 000 de membri ai familiilor 
acestora. Reexaminarea „ajutorului" american acordat armate
lor Străine este cerută tot mai insistent de senatorii americani 
pentru care aceste cheltuieli de întreținerea trupelor conven
ționale ca și cele pentru construirea sistemului antibalistic „Safe
guard" reprezintă „o irosire de dolari".

în favoarea retragerii trupelor americane staționate în Europa 
occidentală s-a pronunțat și senatorul Stephen Young, membru 
al Comisiei senatoriale pentru serviciile armate : „Prezența 
noastră militară masivă a devenit mai degrabă un ajutor pentru 
străinătate inutil, care îi costă pe contribuabili miliarde de do
lari. Nu există nici o justificare ca Statele Unite să mențină 
în Europa forțe armate, cu excepția ofițerilor de legătură, a 
unor ofițeri ai cartierului general din Belgia și a unui anumit 
sprijin aerian și logistic în Germania occidentală". El, cerea în 
consecință ca S.U.A. să retragă pînă la 30 decembrie un efectiv 
de Cel puțin 200 000 militari din trupele terestre din Europa. 
Argumentînd declarația sa, senatorul Young arăta că „în prezent, 
peste 220 000 de militari ai S.U.A. staționează numai în Germania 
occidentală. Noi cheltuim aproximativ 15 miliarde dolari anual 
pentru sprijinirea trupelor noastre din N.A.T.O. In plus noi 
nlătim un sfert de miliard de dolari anual numai pentru servi
ciile ciyililor vest-germani angajați la bazele noastre din Ger
mania occidentală". Declarații de acest gen au mai făcut Hubert 
Humphrey și Charles Percy, alăturîndu-se astfel acțiuni*!*? ini
țiate în acest sens de Mike Mansfield, liderul majorități de
mocrate din Senatul american.

Opoziția crescîndă din Senatul american față de angajamen
tele asumate de S.U.A. privind punerea la dispoziția N.A.T.O. 
a unor importante efective militare și fonduri bănești a fost în
registrată de Administrație ca o ofensivă a senatorilor democrați 
împotriva „doctrinei Nixon". Expusă în linii mari în mesajul 
prezidențial anual despre „Starea lumii", doctrina reafirmă spri
jinul pentru vechea politică de bloc, repetă că actualul nivel 
al trupelor americane în Europa occidentală va fi menținut „cel 
puțin pînă la mijlocul anului 1971“. Ea mai anunță o reexam' • 
nare a strategiei militare a N.A.T.O. în spiritul vag al înlocuirii 
„leadershipului", adică a hegemoniei americane asupra mem
brilor tratatelor militare inițiate de Washington prin „partner
ship",' adică cu relații noi între „aliați", ceea ce înseamnă evi
dent nu retragere, ci menținerea și consolidarea prezenței sale 
pe continent printr-o adaptare Ia noile condiții. „împărțirea 
răspunderii" în termenii „doctrinei Nixon" dezvoltă asemănări 
cu așa-numita politică a „vietnamizării" și cea față de Okinawa, 
peste tot ea impiicînd același risc al nereușitei. Comentatorul 
ziarului INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE atrăgea atenția 
că „dacă presiunile războiului din Vietnam continuă să se exo-". 
cite asupra Statelor Unite încă un an atunci președintele nu va 
putea rezista presiunilor de a retrage urgent trupele din Europa" 
și că „o reducere a trupelor S.U.A. este inevitabilă în viitorul a- 
propiat". Presiunile pentru concentrarea bugetului asupra cheltu
ielilor civile sînt Ia fel de mari. Astfel, Hubert Humphrey atrăgea 
atenția asupra avertismentelor Administrației de a opune ve- 
toul său proiectului revizuit de buget pentru ministerul sănă
tății, educației și bunăstării, în timp ce ministrul apărării solicită 
alocații suplimentare pentru cheltuielile militare. O observație 
asemănătoare făcea și senatorul Fred Harris : „S.U.A. înregis
trează dificite ale balanței lor de plăți, cea mai mare parte 
a acestora datorîndu-se marilor cheltuieli militare necesitate de 
menținerea de trupe în afara granițelor naționale", insistînd 
pentru „acordarea priorităților celor mai mari nevoilor interne".

DOINA TOPOR

Situația din Laos ;
Mesajul prințului Sufanuvong

XIENG KHUANG 9 (Ager
pres). — Președintele Comite
tului Central al Partidului 
Neo Lao Haksat, prințul Sufa
nuvong, a adresat șefului gu
vernului regal de la Vientia-

Schimbul 
de păreri 

de la Varșovia
La 9 martie, a fost reluat 

la Varșovia schimbul de pă
reri în probleme politice din
tre guvernele R. P. Polone 
și R. F. a Germaniei. După 
cum se știe, prima fază a aces
tor convorbiri a avut loc tot 
la Varșovia la începutul lunii 
februarie. Cele două "delegații 
sînt conduse de J. Winiewicz, 
locțiitorul ministrului afaceri
lor externe al R. P. Polone 
și G. F. Duckwitz, secretar de 
stat în M.A.E. al R. F. a Ger
maniei.

ne, prințul Suvanna Fuma, un. 
mesaj în care își exprimă în
grijorarea în legătură cu a- 
gravarea situației în Laos. 
Subliniind încă o dată dorința 
Partidului Neo Lao Haksat de 
a căuta o reglementare pașni
că a problemei laoțiene, prin-' 
țul Sufanuvong propune în 
mesaj trimiterea de urgență 
Ia Vientiane a unui reprezen
tant al său, care să discute cu 
oficialitățile guvernului regal 
pe marginea acestei inițiative 
a Partidului Neo Lao Haksat,

VIENTIANE 9 (Agerpres). — 
După cum transmite din Vien
tiane agenția France Presse, 
care citează surse autorizate, 
prințul Suvanna Fuma a 
răspuns favorabil propunerii 
președintelui Comitetului Cen
tral al Partidului Neo Lao 
Haksat. Șeful guvernului re
gal și-a exprimat dorința de a 
primi „cît mai curînd posibil" 
pe reprezentantul prințului 
Sufanuvong.

nul, locul și programul întîlni- 
rii celor doi șefi de guvern — 
Willy StOph, președintele Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Democrate Germane și Willy 
Brandt, cancelarul federal al 
Republicii Federale a Germa
niei.

Referendumul
din Hessa

• ȘAIZECI ȘI DOI la sută din 
participanții la referendumul 
din landul vest-german Hessa 
au aprobat reducerea de Ia 21 la 
18 ani a vîrstei necesare pentru 
a putea vota în alegeri. Totoda
tă, prin același referendum, cei 
circa 3,5 milioane de participant! 
s-au pronunțat pentru reducerea 
vîrstei minime a candidaților la 
funcții' publice de la 25 la 21s.de 
ani.

în urma referendumului, 
190 000 de noi votanți vor în-

groșa rîndurile corpului electo
ral în alegerile din noiembrie, 
Hessa devenind al optulea land 
al R.F. a Germaniei in care a 
fost redusă vîrsta minimă a a- 
legătorilor.

e GUSTAV HUÎiAK, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, și Lubomir Strou- 
gal, președintele Guvernului fe
deral al R.S. Cehoslovace, care 
au făcut o vizită neoficială la 
Tîrgul internațional de primă
vară de la Leipzig, au avut con
vorbiri cu Walter Ulbricht. prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane. Au fost discu
tate probleme, de interes comun, 
relatează agenția A.D.N.

• ÎNTRE 16 ȘI 22 MARTIE 
va avea loc în Kuweit cea .de-a 
șaptea conferință a țărilor ara
be producătoare de petrol. După 
cum relatează agenția M.E.N., 
reprezentanții guvernelor și so
cietăților petroliere din țările

arabe vor discuta posibilitățile 
de colaborare în ceea ce pri
vește cercetările științifice în
treprinse în domeniul industriei 
petrolului.

Dezertări
din armata
saigoneză

• PESTE 500 DE MILITARI 
ai unei companii saigoneze â- 
flate în provincia Lam Dong 
au dezertat în cursul lunii fe
bruarie — relatează agenția de 
presă Eliberarea.

în această perioadă, aproxi
mativ 100 de militari din rîn- 
dul trupelor saigoneze dislocate 
in districtul Cai Lay au refuzat 
să mai lupte în rindul forțelor 
administrației Thieu.

• DUMINICA, președintele 
Austriei, Franz Jonas, a deschis

cel de-al 91-lea Tîrg internațio
nal de primăvară de la Viena, 
la care participă 2 900 de fir
me austriece și 2 300 de firme 
străine.

în perimetrul tîrgului se află 
un pavilion consacrat turismu
lui. la care iau parte șase țări, 
între care și România.

O evadare 
spectaculoasă

• O EVADARE spectaculoasă 
a 14 femei, deținuți politici, a 
avut loc duminică la Montevi
deo. După cum anunță agențiile 
de presă, cele 14 femei partici
pau la o slujbă religioasă, într-o 
biserică din apropierea închi
sorii centrale a capitalei urugua- 
yene, cînd la fața locului a sosit 
o ambulanță și patru automobile 
în care se găseau 15 membri ai 
organizației de guerilă urbană, 
„Tupamaros". După imobiliza
rea a doi polițiști care asigurau 
paza, la un semnal, deținutele 
s-au urcat în ambulanță și cele
lalte automobile, dispărînd. Pes
te o oră. atît ambulanța cît și 
automob;lele, care fuseseră fu
rate, au fost găsite abandonate 
pe diferite străzi din Montevi

deo. întreaga „operațiune" a 
durat mai puțin de un minut și 
s-a desfășurat fără să fi fost 
tras un singur foc de armă.

• LUNI S-A DESCHIS LA 
LONDRA, sub președinția lor
dului Shepherd, ministru de stat 
la Foreign Office, conferința a- 
supra viitorului constituțional 
al insulelor Seychell — colonie 
britanică în Oceanul Indian. La 
dezbateri participă o delegație 
a partidelor politice din Sey
chell, condusă de Bruce Great
batch, guvernatorul coloniei. O- 
biectul principal al discuțiilor ce 
vor dura pină la 13 martie, este 
înlocuirea actualului „Consiliu 
de guvernămînt" printr-o admi
nistrație, care să se bucure de 
o mai mare autonomie, bazată 
pe un „sistem ministerial" și o 
„Adunare legislativă" compusă 
din două camere.

• COMITETUL SPECIAL 
O.N.U. PENTRU DECOLONI
ZARE a adoptat în unanimitate 
„un consens" care cheamă toate 
statele să nu recunoască pro
clamarea de către guvernul mi
noritar rasist al lui Ian Smith 
a „Republicii" în Rhodesia.
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