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SI... SENTIMENTUL DATORIEI"
SPAȚIUL

l-am re-

Apariția paginii „Noi despre 
noi și... sentimentul 
(„Scînteia tineretului11. 
martie a.c.) a adus la redacție 
mai multe ecouri. Unul 
ținut cu deosebire. D. D., tatăl 
unui băiat de vîrsta eroilor noș
tri, ne-a mărturisit că aștepta de 
mult ca ziarul de tineret, pe ca- 
re-1 urmărește, să ridice o ase
menea problemă. El, tatăl, și-a 
recunoscut fiul în datele unora 
dintre elevii citați, chiar dacă a- 
cesta învață la altă școală. Am 
înțeles că își punea următoarea 
problemă de conștiință: nu cumva, 
exagerează în calitatea sa de pă
rinte, la capitolul „datorii față de 
copii" ? Cu alte cuvinte, părinții, 
în general, nu depășesc limitele, 
oferindu-le copiilor lor totul, u- 
neori chiar peste acest „totul" și 
nu în puține cazuri cu prețul u- 
nor sacrificii și renunțări ? Nu 
cumva aici își află izvorul cre
dința unor tineri că li se cuvi
ne, că merită, că renunțările și 
sacrificiile fac parte din condiția 
de a fi a părinților ?

Da. vor fi fiind destui părinți 
care gîndesc în acest \nod, recu
nosc că exagerează, dar nu pot 
altfel. Și apar derutați, dezar
mați cînd primesc în schimb, în 
cel mai bun caz, doar frumoase 
vorbe fără acoperire — ca în 

■ cazul unora dintre elevii de la

DOCUMENTARE
de PETRU POPESCU

în primele zile ale lui martie, 
revista „Viata Românească", in 
persoana a trei dintre redactorii 
săi (Radu Boureanu, Vlaicu Bîrna, 
Petru Popescu), a participat la 
Constanța și Cernavodă la 
întîlniri cu cititorii, organizate de 
Consiliul județean Constanța al 
Frontului Unității Socialiste, în 
colaborare cu Uniunea Scriitori
lor.

Frontul Unității Socialiste u- 
nește scriitorii cu cititorii — iată 
prima noastră concluzie din zilele 
petrecute pe malul mării.

Marea, imprevizibilă și perfidă, 
se spune, în clipa rupturii dintre 
iarnă și primăvară, țipa cu pes
căruși și tuna cu valuri chiar 
sub ferestrele noastre. De la șase 
dimineața, cînd ceața făcea din 
orizont un amestec de zăpadă și 
lapte, pînă la prînz, cînd crește
rea soarelui îi dădea intensele 
nuanțe ultramarine ale verii, ma
rea și cerul, reflectîndu-se una 
în celălalt, erau o cursă nesfîrșită 
de culori și tonuri, de metafore 
și de iluzii. N-am văzut niciodată 
un peisaj mai labil, reclamîn- 
du-se cînd de la septentrion, cînd 
de la tropice. Azi pasivă și plată, 
mîine sonoră și impetuoasă, ma
rea era mai mult ca oricind o 
diabolică tentație. Faust pe malul 
mării. Iată o scenă care mi-a ve
nit în minte lăsîndu-mă bătut 
de vîntul rece și de umbrele pie
zișe ale pescărușilor. Faust pe 
malul mării, așteptînd întîlnirea 
cu Mefisto, care să iasă șiroind 
din valuri, cu furca schimbată în 
trident.

Știam că toți constănțenii eu 
în familie marinari, sau oameni 
legați, într-un fel, ori altul, de 
mare. Fantastica dezvoltare a 
portului, însemnata creștere a 
flotei comerciale, încep cu încetul 
să modifice clișeul național, te
restru și demiurgic, deci clasic, 
adăugîndu-i unul romantic: acela 
al expediției, al aventurii, al dis
pariției în orizont. Fenicienii, 
grecii, englezii, popoarele clasic 
maritime, au cedat și cedează 
locul unor neamuri cărora na
vigația le-a fost, pînă nu de
mult, cu .totul necunoscută (tra
diția marinărească română e to
tuși mai veche). Nivelarea lumii 
modeme, se face prin introduce
rea în sectoare pînă azi specioase 
și exclusive a tuturor noilor ve- 
niți. Mările și oceanele se de
mocratizează. Am aflat la Con-

(Continuare în pag. a Vll-a)
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liceul „23 August", interlocutorii 
noștri la ultima discuție.

Cititorul știe că am cerut e- 
levilor definirea sentimentului da
toriei. Și ne-am convins că elevii 
cunosc totul, sau aproape totul, 
despre datorie. Așa și trebuie la 
această vîrstă. îneît dacă ne-am 
fi aflat la lecție, la o oră de eti
că — în cazul cînd programa 
școlară ar prevedea o asemenea 
disciplină 1 — de la catedră s-ar 
fi putut acorda nota 10. Mai cu 
seamă cînd discuția a atins re
lația : părinți-copii-datorii. Deți
nem recunoașterea unanimă că 
părinții fac totul pentru ei. Nici, 
măcar unul dintre elevi n-a spus 
„mie mi-a lipsit ceva“. Iar Șer- 
ban Muntean a afirmat mai 
mult : că părinții le realizează 
toate dorințele, uneori înainte de 
a le formula. Au apreciat cu luci
ditate; părinților nu le este 
muncesc mult pentru ei, 
este pentru ei, copiii. Au 
pînă la a-și aminti cum au 
cut grijile părinților — materia
le și morale — de cînd ei erau în 
clasa I și pînă în prezent. I-ai 
fi putut crede pe cuvînt,

ușor, 
totul 
mers 
eres-

te-ai fi

Priotescu Stefan și Stan Dumitru urmăresc cu atenție tabloul de 
comandă al compresoarelor de la secția uree 2 a Combinatului 

chimic Craiova
Foto: O. PLECAN

„Controlul circulației^
1 care străbate defileul din Va
lea Prahovei. Aici se petrec de 
altfel și cele mai frecvente și 
dramatice evenimente de circu
lație, în ciuda faptului că acest

în condițiile intensificării tra
ficului și creșterii parcului auto, 
în proporție de 9 la sută, la care 
se mai adaugă și traficul inter
național în tranzit — numărul 
evenimentelor de circulație, în
registrate pe întregul an 1969 
cunoaște o scădere față de 1968. 
Totuși, numărul deceselor prin 
accidentele de circulație rămîne 
în continuare ridicat. In 1969 a 
fost de 2070.

După cum ilustrează statisti
cile, ponderea în accidentele de 
circulație o ocupă pietonul, cea 
mai numeroasă categorie de par
ticipant la evenimentul de cir
culație și cea mai refractară fa- 

putut înduioșa ascultîndu-i — în 
fond aveam ca partener de dis
cuție o vîrstă recunoscută pen
tru loialitatea sa, pentru acuita
tea spiritului său de dreptate. E 
totuși vîrsta Ia care o poezie de

i SUB SEMNUL EXIGENȚEI SE AȘTEAPTĂ I
DECLANȘAREA
PRIMEI CAMPANII
AGRICOLE A ANULUI

RAIDUL NOSTRU IN JUDEȚUL BRAILA

însoțind
un echipaj

de la

ță de codul rutier. Care sint 
cauzele ? Ce-i împinge pe pie
toni și pe ceilalți membri ai 
traficului la provocarea acciden
telor ? Sînt acestea cauze de ne
înlăturat, de neprevăzut ? Ace
ste întrebări au constituit punc
tul de pornire al anchetei noa
stre efectuată timp de cîteva 
zile de-a lungul a 1 500 km. prin 
nouă județe din țară : Ilfov, 
Prahova, Brașov, Sibiu, Sebeș, 
Hunedoara, Rîmnicu-Vîlcea, Ar
geș, Dîmbovița — străbătute de 
axa drumului european „E 15“ 
și „E 15 A“.

...Cea mai aglomerată cale ru
tieră rămîne în continuare D.N. 

clamată frumos, o frază rostită 
convingător nu mai sînt de ajuns, 
vîrsta la care personalitatea omu
lui — cu toate valorile ei — 
prinde să se contureze înainte 
de toate în și prin muncă. în 
acest moment se cuvenea deci să

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Dar iată, 
este întîmpinată 
campanie agricolă 

către mecaniza-

în Bărăganul Brăilei, primăva
ra a intrat în drepturi depline. 
E cald. De cîteva zile soarele 
strălucește continuu. Zăpada nu 
se mai întîlnește nicăieri. Nu
mai umiditatea excesivă a solu
lui mai amînă cu cîteva zile in
trarea în cîmp. Dar iată, mai 
exact cum 
aici prima 
a anului de 
torii și țăranii cooperatori. Orga
nizarea producției și a muncii, a- 
provizionarea ritmică cu piese de 
schimb, disciplina în producție 
au asigurat terminarea Ia timp a 
reparațiilor tractoarelor și mași
nilor agricole în toate întreprin
derile județului. Semințele se 
află în magaziile cooperativeloi 
agricole, în bună parte însoțite și 
de buletinele roșii care atestă ca
litatea bună a boabelor ce vor fi 
așezate sub brazdă, 
au definitivat planul 
re a culturilor. Este 
desfășurare acțiunea 
re a solului.

Mai întîi, un 
comuna Perișoru. 
rativa agricolă tocmai în ziua 
aceea se desfășura o dez
batere pe teme ale campaniei 
agricole la care participau nu 
numai brigadierii, șefii de echipă

Specialiștii 
de amplasa- 
în curs de 
de fertiliza-

popas în 
La coope-

Raid realizat de 
ION MARCOVICI 
cu sprijinul lt. major 
ION ȘERBĂNESCU 
plut.
LEUCA din Inspectora
tul general al Miliției.

Și 
major ȘTEFAN

(Continuare în pag. a Vll-a)

Investigații privind resortu
rile declanșate pe planul 
conștiinței de cîteva inițiati
ve ale uteciștilor bucu- 
reșteni în sfera producției 

industriale.

și membrii consiliului de condu
cere, dar și mecanizatorii, foarte 
mul ți membri cooperatori.

— Intr-o zi sau două vom ieși 
în cîmp — ne informa tov. Păun 
Chiru, președintele cooperativei 
agricole — și stabilirea pînă în 
cele mai mici amănunte a obliga
țiilor ce revin fiecăruia mi se

GHICA SASU

(Continuare în pag. a 111-a]

CE PRETENȚII NU PUTEM
LĂSA LA GARDEROBA
LOCALULUI DE DISTRACȚIE

tații par a se pronunța unii din
tre clienții cu stabilitate exage
rată ai acestor localuri — aceas
ta este o altă chestiune. Ne 
mulțumim deocamdată să 
spunem că nici măcar un astfel 
de local nu poate fi socotit în 
afara unor norme elementare de 
decență și că, în nici un caz, el 
nu trebuie să favorizeze cariile 
adinei existente în osatura mo
rală a unor indivizi. Dar să în
cepem descrierea felului în care 
ne-am distrat în barurile orașu
lui nostru.

Trebuie să spunem din capul 
locului că nu ne-am așteptat, 
intrînd în barurile de noapte ale 
orașului nostru, să întilnim acolo 
înalte satisfacții „estetice", pro
grame în fața cărora să încre
menim muți de admirație, un ba
let care, ca la operă, să fie un 
limbaj superior stilizat ș.a.m.d. 
N-am intrat, deci, în aceste loca
luri de distracție cu exigențele 
spectatorului de la teatru sau 
operă dar nici n-am putut lăsa 
la ușă orice pretenție pentru că 
nimeni nu poate renunța să mai 
fie chiar și pentru o oră, ceea 
ce este în mod obișnuit, după 
cum, tot așa, credem că în orice 
împrejurare omul nu-și poate 
pierde, decît în condiții cu totul 
speciale, puterea de judecată, 
gustul format de îndelungi și 
repetate exerciții de spectator. 
Tocmai în virtutea acestei sa
lutare incapacități de a renunța 
la ci înșiși indiferent de situația 
în care se găsesc, oamenii o au, 
în schimb, pe aceea de a fixa 
locul și importanța fiecărei îm
prejurări, de a introduce oriunde 
ideea măsurii, a ponderii. Și ia
răși, tocmai de aceea ne putem 
feri de a atribui unor acțiuni 
exigențe și merite exagerate 
față de rostul și funcția lor, fe- 
rindu-ne deci de ridicul, după 
cum, dimpotrivă, importanța al
tora nu ne poate scăpa, indife
rent de forma mai mult sau mai 
puțin pregnantă, impunătoare în 
care ele au loc.

Am intrat deci în barurile de

Cazangerie

Fotografie de

ION CUCU
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noapte lăsind intr-adevăr la 
ușă orice pretenții exagerate, 
bănuind că astfel intră oricine. 
Ani avut insă, cum se va ve
dea, surpriza să constatăm că 
această judecată de la ușă nu în
totdeauna se potrivește cu aceea 
pe care se bizuie ceea ce este 
înăuntru. Acolo, în aceste ba
ruri, localuri publice de distrac
ție, se crede uneori că oamenii 
vin travestiți în haina largă a 
excesului, adoptind pentru a- 
ceasta împrejurare o mască a 
trivialității, lăsind afară propriul 
bun gust. Firește, nu peste tot 
și nici măcar în toate momen
tele unui singur program. Că 
în favoarea accesului triviali- (Continuare în pag. a IV-a)

Sclipiri sub cerul nocturn al Capitalei
Foto : EMIL COJOCARU

Ing. EMIL PETRIDEAN, director adjunct

în Ministerul Muncii, prezintă cititorilor noștri:

Bazele noului
sistem de
salarizare

La începutul acestei luni, a 
fost încheiată generalizarea ex
perimentării noului sistem de 
saUrizare și majorarea salari
ilor în toate ramurile economiei 
naționale. Așa 'cum sublinia to
varășul Nicolsțe Ceaușescu, în 
cuvîntarea rostită în cadrul vi
brant al Adunării festive cu pri
lejul celei de a 25-a aniversări 
a instaurării guvernului democra
tic de la 6 Martie 1945. „...oame
nii muncii vor primi, ca urmare a 
majorării salariilor, un plus de 
peste 10,5 miliarde lei; la unele 
categorii, sporul de salarii este 
superior celui avut în vedere i- 
nițial. Aceasta este o dovadă gră
itoare a faptului că întreaga po
litică a partidului este consacra
tă ridicării nivelului de trai al 
poporului, că tot ,ce făurim în 
patria noastră, este destinat bu
năstării și fericirii omului".

După cum se știe, Conferința 
Națională din decembrie 1967. 
plenarele ulterioare ale Comite
tului Central și îndeosebi Con
gresul al X-lea al Partidului Co
munist Român, au adoptat o 
serie de hotărîri cuprinzînd prin
cipiile fundamentale și cadrul

M. COSTEA 

general al perfecționărilor ce se 
impun în vederea sporirii rolului 
pe care-1 au factorii economico- 
finaneiari în dezvoltarea întregii 
economii, creșterea atribuțiilor și 
competențelor unităților de pro
ducție în planificarea, organiza
rea și conducerea activității eco
nomice, mai buna valorificare a 
resurselor interne ale întreprin
derilor și dezvoltarea inițiativei 
creatoare a colectivelor de oa
meni ai muncii. Sarcina princi
pală, căreia îi sînt subordonate 
toate măsurile luate în etapa ac
tuală de dezvoltare a economiei 
naționale o constituie ridicarea e- 
ficienței economice a activității 
desfășurate în toate întreprinde
rile și unitățile productive din 
țară.

Un rol de seamă în obținerea 
rezultatelor urmărite prin măsu
rile de perfecționare a conducerii 
și planificării economiei naționa
le, îi revine noului sistem de sa
larizare. Pornind de la stadiul de 
dezvoltare atins de societatea 
noastră, studiindu-se atent expe
riența dobîndită pînă în prezent 
în acest domeniu, introducerea 
noului sistem de salarizare urmă
rește aplicarea mai consecventă a 
principiului socialist de reparti
ție în funcție de cantitatea, cali
tatea și răspunderea socială a 
muncii; perfecționarea cointere
sării materiale a salariaților în 
realizarea sarcinilor ce le revin ; 
asigurarea unei mai mari stabi
lități a cadrelor în unitățile eco- y 
nomiei ; întărirea disciplinei și 
răspunderii personale ; cointeresa
rea salariaților pentru o perma
nentă autoperfecționare. Conco
mitent, aplicarea noului sistem de 
salarizare asigură o mai bună 
corelare a salariilor între ramuri, 
mai, multă echitate în repartiție, 
o mai dreaptă scară a venituri
lor în funcție de nivelul de dez
voltare al economiei naționale.

Element fundamental pentru 
întărirea cointeresării materiale a 
celor ce muncesc în obținerea u- 
nor rezultate bune în activitatea 

‘ lor, noul sistem de salarizare, a- 
flat în experimentare în toate ra
murile economiei naționale, este 
destinat să asigure legătura ne
mijlocită între nivelul venituriloi 
provenite din salarii și rezultatele 
efectiv obținute în activitatea de
pusă, astfel îneît toți salariații să 
fie retribuiți după aportul loi 
la înfăptuirea sarcinilor dezvol
tării economiei și culturii noas
tre. în mod nemijlocit, noul sis
tem de salarizare are în vedere 
înlăturarea unor deficiențe sem
nalate în trecut mai ales în ce 
privește interesul muncitorilor 
care lucrează în acord pentru 
creșterea continuă a calificării 
lor profesionale, deoarece aces
tora de la bun început li se pre
vedea — în cadrul vechiului sis
tem de salarizare — ca pe seama 
depășirii normelor, să obțină cîș- 
tiguri cu mult mai mari decît 
creșterea de cîștig ce putea fi rea
lizată prin promovarea într-o ca
tegorie superioară de salarizare. 
La muncitorii care lucrau în regiei 
ca de altfel și la personalul teho 
nic-administrativ, se acorda df) 
regulă salariul tarifar întreg, iii' 
dependent de modul de îndepliM 
nire a sarcinilor proprii și ds re-

(Continuare în pag. a Vll-a)
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întors da la New York, academicianul N. TEODORESCU ne 
informează despre problemele ce vor fi abordate în „SALONUL UMORIȘTILOR '70

Văzut de caricaturistul IOSIF TEODORESCU

știință și tehnică, 
la București intre 5

Creșterea exponențială a nu
mărului mașinilor electronice de 
calcul, lărgirea sferei de utiliza
re a acestora — in economie. în 

, industrie, în cercetarea științifi
că, în învățămînt, în sectorul me
dical — face ca una dintre pro
blemele majore ale dezvoltării 
lumii contemporane, să o consti
tuie știința și tehnologia inte
grării calculatoarelor in dome
niile unde se face apel la utili
zarea lor.

însemnătatea și actualitatea 
acestei probleme a fost subli
niată prin adoptarea in unani
mitate în cea de a 23-a sesiune 
a Adunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite a rezolu
ției, inițiate de delegația Româ
niei, cuprinzind recomandarea 
inițierii unor acțiuni eficiente 
de către O.N.U. și organizațiile 
afiliate U.N.E.S.C.O., F.A.O,,
O.M.S., cît și de țările membre, 
privind intensificarea utilizării 
calculatoarelor și tehnicilor de 
calcul in slujba dezvoltării eco
nomice și sociale a popoarelor 
lumii.

în spiritul și pe linia înfăp
tuirii rezoluției amintite s-a 
desfășurat recent la sediul 
O.N.U., din New York, la invita
ția secretarului general adjunct 
pentru problemele sociale și e- 
conomice, o reuniune a exper- 
ților internaționali in domeniul 
calculatoarelor electronice și a 
tehnicilor de calcul. Printre cei 
8 oameni de știință de talie 
mondială, invitați să participe 
Ia această reuniune, s-a numă
rat și savantul român, acad. 
NICOLAE TEODORESCU — de
canul Facultății de matematică- 
mecanică al Universității Bucu
rești.

La solicitarea noastră, reputa
tul savant ne-a oferit amănunte 
cu privire la problema abor
dată.

— Cu prilejul reuniunii a fost 
luat in discuție un proiect de 
raport întocmit în prealabil de 
doi experți internaționali. La 
dezbateri au luat parte, pe lin
gă experți în calculatoare și în 
tehnică de caicul, reprezentanți 
ai organizațiilor specializate 
O.N.U., ca și ai institutelor in
ternaționale specializate în pro
blemele tehnicii de calcul și uti
lizării calculatoarelor în dome
niul social și economic.

Poziția țării noastre, expusă

ce va avea loc
13-15 aprilie

cu această ocazie, privind pri
mordialitatea formării specialiș
tilor prin instituțiile naționale, 
cu sprijin internațional și direc
țiile prioritare ale promovării 
cercetării științifice fundamen
tale și aplicative, atît în institu
țiile universitare cit și în cen
trele de cercetare cu caracter 
național și internațional, a fost 
apreciată și amplu susținută de 
către ceilalți participant!, fiind 
însușită de raportor in vederea 
redactării noii forme a docu
mentului de recomandare.

Majoritatea participanților la 
discuții au apreciat inițiativele 
țării noastre privind organizarea 
unor reuniuni cu participare in
ternațională privind problema 
utilizării calculatoarelor și siste
mele informaționale, larga cola
borare pe această linie realiza
tă in țara noastră între matema
ticieni, fizicieni, economiști, ca
dre tehnico-inginerești, lingviști 

• etc.
O dovadă concludentă a pozi

ției eîștigate de țara noastră în 
sfera promovării acțiunilor me
nite să intensifice utilizarea 
calculatoarelor și a tehnicilor 
de calcul in economie, știință și 
cultură o constituie și faptul că 
dezbaterea noii forme de redac
tare a proiectului de raport pri
vind această problemă va avea 
loc in Sesiunea Comitetului 
O.N.U. pentru știință și tehnică, 
care se va desfășura Ia Bucu
rești între 13—15 aprilie a.c.

Tradiționalul „Salon al umo
riștilor", care va fi găzduit anul 
acesta în sălile Ateneului Român, 
își va deschide în curînd porțile 
publicului. Motiv pentru care am 
solicitat cîteva opinii caricatu
ristului Iosif Teodorescu.

— Prin ce se caracterizează ac
tualul Salon al umoriștilor ?

■— Acest Salon, în care vor fi
gura 130 de lucrări, este conceput 
ca un salon-mozaic. Mă refer pe 
de o parte la diversitatea de vi-

ziuni (umor de situație, umor de 
desen, joc de cuvinte sau calam
bur plastic), pe de altă parte la 
diversitatea tematică, autorii îm- 
brățișînd cele mai nuanțate, com
plexe și semnificative situații din 
viață, ca și la diversitatea de tra
tări evident adecvate temelor. 
Față de alte saloane, actualul se 
mai deosebește și prin tendința 
vizibilă de a evita 
grafică, de a evita 
greoaie, conținînd

o monotonie 
textele lungi, 

în general

INIȚIATIVA

H. L.

jntilnire
Vasile Costea este 

elev la Grupul 
școlar de ucenici 
de pe lingă Fabri
ca „Țesătura" din 
Iași. Prima cunoș
tință cu el am fă
cut-o într-un chip 
mai puțin obișnuit, 
însă, cît se poate 
de original, unde
va, pe strada Cos- 
tache Negri unde, 
în plină iarnă, se 
afla statuia lui... 
Ramses al II-lea 
realizată... din ză
padă. Ați înțeles 
desigur, că autorul 
ineditei creații era 
el, elevul Vasile

MOLL FLANDERS : rulează la 
Patria (orele 9; 12;

MIREASA ERA 
rulează Ia Festival 
13.30; 16; 18.30; 21).

DOI BĂRBAȚI 
MOARTE : rulează 
(orele 9,30: 11.45: 14; 
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 : 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 
0; 11: 13,30: 16; 18.15; 20,30).

GHICI CINE VINE LA CINA 1 : 
rulează la Central (orele 8,45; 11; 
13,15: 15,45: 18,15 : 20,45). Grivița
(orele 9,30; 11,45; 15,45; 18.15; 20,30), 
Flamura (oreje 0; 11.15: 16: 18.15; 
20.30).

SIMPATICUL DOMN R : rulea
ză ta Lumina (orele 9,30—16 în 
continuare; 18.30; 20.45). Tomis 
(orele 9,30—15.30 tn continuare: 
18: 20.15).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICA : ru
lează la 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 Feroviar (orele 8.45; 
11; 13.15; 15,45; 18.15: 20,45). Melo
dia (orele 9; 11,15: 13.30; 16; 18,15:

15; 18; 21).
IN NEGRU : 

(Orele 8,30; 11;

PENTRU O 
la Republica 

; 16,15: 18.45;

• ELEVII ȘCOLII GENERA
LE DIN BACIA, județul Hune
doara, au devenit ghizi pentru 
vizitatorii expoziției „Dr. Petru 
Groza", deschisă in casa in care 
acesta a locuit. Recent, elevii au 
luat inițiativa să organizeze in 
școală un colț muzeistic in me
moria conducătorului primului 
guvern de largă concentrare de
mocratică. Documentele necesa
re le obțin de la bătrinii satu
lui, de la cei cu care Dr. Petru 
Groza a avut o bogată corespon
dență. (El. Fundulea).

• CONCURSUL „IN ȘI DES
PRE SATUL SOCIALIST", pri
lejuiește tinerilor din județul 
Constanța un studiu sistematic 
privind dezvoltarea agriculturii 
socialiste. Concursul inițiat de 
Comitetul județean Constanța al 
U.T.C., se va desfășura în pe-

cu... Ramses
Cristea. L-am vi
zitat acasă, apoi, 
stînd de vorbă în 
mijlocul lucrărilor 
realizate din lem
nul și piatra cule
se din pădurile de 
la Repedea. Cum a 
început, nu-și mai 
amintește. Poate a- 
cum doi ani — 
cînd el împlinea 17 
— și pasionat de 
frumusețile naturii 
a parcurs pe bici
cletă 3 000 de km. 
Tot așa trebuie să 
fi încolțit și planul 
legat de cîmpul cu 
pietre din împreju-

■

20,30), Modern (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

CORABIA NEBUNILOR î ru
lează la înfrățirea (orele 15 30—19).

ROȘU și AURIU j rulează la 
Buzești (orele 20.30).

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

VIA MALA 1 rulează la Dacia 
(orele 8—20,45 în continuare); Vol
ga (orele 10—12 în continuare; 
16; 18.15; 20,30).

COMISARUL „X* și „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 SAN 
ANTONIO : rulează la Drumul 
Sării (orele 15; 17.30; 20).

CÎND SE ARATA CUCU
VEAUA : rulează ta Giulești (o- 
rele 15,30; 18; 20,30. MIORIȚA : 
(orele 107 12,30; 15; 17,30; 20).

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

VINNETOU ÎN VALEA WOR
TH rulează la Pacea (orele 15.45: 
18: 20.15).

STAPÎN PE SITUAȚIE s 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 ÎN APA : rulează la 
Moșilor (ora 20.30).

NOAPTE CU CEAȚA : rujează 
la Flacăra (orele 15.30; 18:

O ȘANSA DINTR-O MIE 
lează la Vitan (orele 15.30; 
20,15).

PROFESIONIȘTII ? rulează 
Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

20,15). 
: ru- 

18;

capoate

din relon și țesături 
noi de mătase

Uni sau imprimate 
Comode 
și călduroase

Bogat sortiment de 
modele și culori în 
toate magazinele 

de confecții

al ll-lea
rimile lașului, pie
tre pe care Vasile 
Costea le vedea 
transformate în sta
tui. Cert este că 
ideea sa a fost re
cepționată, iar co
mitetul județean al 
al U.T.C. șl-a pro
pus să organizeze 
un concurs de 
sculptură pentru 
elevi. Cele mai 
reușite lucrări vor 
fi amplasate Ia in
trarea în oraș.

prof. 
VASILE 

vACArițA

rioada 21 martie — 30 mai, cu 
patru etape. (I. Iordăchescu).

• ANUL 1970 înseamnă pen
tru organizațiile U.T.C. din mu
nicipiul Deva, o pasionantă în
trecere denumită „Ștafeta mun
cii tinerești — Deva ’70". In 
acest fel se urmărește mobiliza
rea tuturor tinerilor din între
prinderile economice la realiza
rea sarcinilor sporite de plan. 
Ștafeta se va transmite in cadru 
festiv. Se vor organiza, cu acest 
prilej, acțiuni cultural-distracti- 
ve. Primul popas : Șantierul ter
mocentralei din Mintia (prof. I. 
Vlad).

• UN VECHI DEZIDERAT al 
elevilor și profesorilor din Pia
tra Neamț s-a realizat : s-a con
stituit Societatea cultural-știin- 
țifică cu secțiile matematică, 
biologie, chimie și creație artis
tică. Două lucruri sint demne 
de evidențiat : membrii cercu
rilor tehnice vor executa lucrări 
in laboratoarele modernei Uzine 
chimice Săvinpști ; „biologii" 
vor beneficia de sprijinul Mu
zeului de științe naturale și al 
Stațiunii de cercetări biologice 
Pingărați, iar viitorii matemati
cieni vor lucra sub îndrumarea 
prof. Constantin Borș, membru 
al Societății de matematică din' 
țara noastră. Secția de creație 
artistică are ca îndrumători pe 
Iulia Hălăucescu, membru al 
Uniunii Artiștilor Plastici, prof. 
Mihai Mancaș, directorul Liceu
lui „Petru Rareș" și Eduard Co- 
valy, directorul Teatrului tine
retului" (prof. D. Dumitriu).

• COMITETUL MUNICIPAL 
MEDIAȘ AL U.T.C. a organi
zat un curs de ghizi turistici, 
pentru care au fost recrutați 30 
de tineri. îndrumători vor fi 
profesori de geografie și ghizi 
de la O.N.T. (Livia Nistor).

LIBER
PREA MIC PENTRU UN 

RĂZBOI ATÎT DE MARE : rulea
ză la Rahova (orele 15.30: 18;
20.15).

LA NORD PRIN NORD-VEST : 
rulează la Progresul (orele 15.30; 
19).

CĂLUGĂRIȚĂ î rulează 
Viitorul (orele 15.30—19).

RĂZBOIUL. DOMNITELOR: 
lează la Crîngași (orele 15,30:
20.15) .

IUBIREA STRICT OPRITA : 
lează la Popular (orele 15,30;
20.15) .

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

VA PLACE BRAHMS ?: rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 18; 20.15).

PATH ȘI PATACHON : rulează 
la Cinemateca (Sala Union) (orele 
12,30; 14,30; 16,30).

la

ru- 
18;

ru-
18;

ora 20 ; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
TREI FETE DE MĂRITAT — ora 
1» și 19,30 : Teatrul Evreiesc de 
Stat : NOAPTEA ÎN TIRGUL 
VECHI — ora 11 ; MAZELTOV — 
ora 19,30 ; Studioul I.A.T.C. : PIA
TRA DIN CASĂ — ora 15 ; CAR
TOFI PRĂJIȚI CU ORICE — ora 
20 ; Teatrul ..Ion Creangă" : NOTA 
ZERO LA PURTARE — ora 10 ; 
EM1NESCU ȘI VERONICA — ora 
19,30 ; Teatrul Țăndărică (Cal. 
Victoriei) : ȘORICELUL ȘI PĂ
PUȘA — ora 11 ; (Str. Academiei) : 
CĂLUȚUL COCOȘAT — ora 11 ; 
Teatrul „C. Tănase" (Cal. Victo
riei) : NICUȚĂ LA TĂNASE — 
ora 19,30 ;
BALADA 
Circul de 
CIRCULUI

Ansamblul U.G.S. ; 
OMULUI — ora 20 ; 
stat : CARNAVALUL 

— ora 10 ; 16 și 19,30.
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Opera Română : BAL MASCAT
— ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
MY FAIR LADY — ora 19,30 ; Tea
trul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : ENIGMA OTI- 
LIEI — ora 19,30 ; (Sala Studio) : 
CINE EȘTI TU ? — ora 19,30 ; Tea
trul de Comedie ; NICNIC — ora 
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : 
TRANSPLANTAREA INÎMII NE
CUNOSCUTE — ora 18 ; MUZI
CĂ 4- POEZIE 1970 (Tudor 
Gheorghe) — ora 21,30 ; (Sala Stu
dio) : PURICELE ÎN URECHE — 
ora 15 ; SFÎNTUL MITICĂ BLAJI- 
NU — ora 20 ; Teatrul Giulești : 
COMEDIE CU OLTENI — ora
19.30 ; Teatrul „C. I. Nottara" 
(B-dul Magheru) : O CASĂ ONO
RABILĂ — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : O LUNĂ LA TARĂ — ora 
20 ; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
TREI FETE DE MĂRITAT — ora
19.30 ; (La Sala Palatului) : 
FOTBAL MEXIC ’70 — ora 19,30 ; 
Teatrul Evreiesc de Stat : NOAP
TEA
19.30 ;
TOFI 
20 ;
NOTA ZERO LA PURTARE — ora
18.30 ; Teatrul Țăndărică (Cal. 
Victoriei) : ȘORICELUL ȘI PĂ
PUȘA — ora 17 ; NOCTURN I — 
ora 21,30 ;
BANDIȚII
— ora 15 ;
(Sala Savoy) : BOEING-BOEING
— ora 17 și 20 ; (Cal. Victoriei) : 
NICUȚĂ LA TĂNASE — ora
19.30 ; Anasmblul U.G.S. : ESOP, 
VIAȚA, MUZICA ȘI NOI - ora 
20 ; Circul de Stat ; CARNAVA
LUL CIRCULUI — ora 19.30.

DIN TIRGUL VECHI — ora
Studioul I.A.T.C. : CAR- 

PRĂJIȚI CU ORICE — ora 
Teatrul „Ion Creangă" :

(Str. Academiei) : 
DIN KARDEMOMME 
Teatrul ,.C. Tănase"

DUMINICA. 15 MARTIE

Opera Română : TRAVIATA — 
ora 11 ; LUCIA DI LAMMERMOOR
— ora 19,30 ; (La Sala Palatului) :• 
COPPELIA — orele 11 si 16 ; Tea
trul de Operetă : VĂDUVA VESE
LĂ — ora 10,30 ; ANA LUGOJANA
— ora 19,30 ; Teatrul Național 
„I. L. Carâgiale" (Sala Comedia) : 
HEIDELBERGUL DE ALTĂDATĂ
— ora 10 ; COANA CHIRIȚA — 
ora 15 : CASTILIANA — ora 20 ; 
(Sala Studio) : TRAVESTI — ora 
10 ; MOARTEA ULTIMULUI GO
LAN — ora 19,30 — premieră ; 
Teatrul de Comedie : NICNIC — 
ora 10,30 ; MANDRAGORA — ora 
20 ; Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Schitu Măgureanu) : 
TRANSPLANTAREA INIMII NE
CUNOSCUTE — ora 10 și 15 ; ME
TEORUL — ora 20 ; (Sala Studio) : 
PURICELE IN URECHE — ora 
10 ; VIRAJ PERICULOS — ora 15 ; 
HARFA DE IARBĂ — ora 20 ; 
7’eatrul Mic : EMIGRANTUL DIN 
BRISBANE — ora 10,30; PRIMA
RUL LUNII SI IUBITA SA — ora
15.30 ; Teatrul Giulești : COME
DIE CU OLTENI — ora 10 și 15; 
MARTORII SE SUSPENDA — ora 
19,30; Teatrul „C. I. Nottara" (Bd. 
Magheru) : DON QUIJOTE — 
10 ; VIJELIE ÎN CRENGILE 
SASSAFRAS — ora 19.30 ; 
CIORBA DE POTROACE —
15.30 : (Sala Studio) : O LUNĂ 
TARA — ora 10.30 ; CE SCURTĂ E 
VARA — ora 16 ; SCAUNELE —

ora 
DE 
LA 
ora 
LA
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PROGRAMUL I
• 17,00 Deschiderea emisiupii.

Emisiune în limba germană
• 18,05 Bună seara, fete ! Bună 
seara, băieți ! Emisiune de Elisa-

i beta Mondanos și Titi Acs • 19,00 
Telejurnalul de seară • 19,20 De
sene animate • 19,30 Reportaj TV 
Fetele din Celei • 19,45 Tele- 
enciclopedia 0 20,40 Microavanpre^- 
miera & 20,45 Film serial : „Răz
bunătorii" „Răpirea" • 21,35 „Iu
bire — bibelou de porțelan" — 
emisiune cu formația „Mondial" 
© 22,10 Telejurnalul de noapte 
O 22,20 Fragmente din finala fes
tivalului de muzică ușoară San 
Remo 1970 • 22,40 Telesport • 23,15 
închiderea emisiunii programu
lui I.
PROGRAMUL II
• 20,40 Mozaic cinematografic

• 21,40 Album liric de călătorie — 
emisiune de versuri • 22,00 Seara 
melomanului. Orchestra de came
ră a Conservatorului „Gh. Dima" 
din Cluj. Dirijor prof. Miron Soa- 
rec • 22,20 Film serial : „Sumbra 
toamnă" (V) • 23,15 închiderea e- 
misiunii programului 2.

DUMINICA, 15 MARTIE 1970 
PROGRAMUL I
• 3,15 Deschiderea emisiunii

• 8,45 Matineu duminical pentru 
copii și tineretul școlar. Renumi
tele aventuri ale faimosului cava
ler Don Quijote și ale credincio
sului său scutier Sancho Panza
• 10,15 Ora satului > 11,30 Con
cert simfonic • 12,00 De strajă pa
triei « 12,35 Emisiune în limba 
maghiară 0 13,35 închiderea emi
siunii de dimineață 0 17,25 Des
chiderea emisiunii de după-amia- 
ză. Filmul serial „Rîul întunecat", 
o producție a studiourilor sovieti
ce (ultimul episod) 0 18,00 Cam
pionatele europene de atletism pe 
teren acoperit. Transmisiune de la 
Viena 0 19,00 Telejurnalul de 
seară 0 19,20 Noutăți cinemato
grafice 0 19,40 Rapsodia română 
„Junii Sibiului" la Agricento 
0 20.00 Primăvara României so
cialiste. Aspecte de la recitalul 
poetic care a avut loc la Ateneu 
0 20,20 Film cu trei stele ; „Ce 
vorbește orașul", o spumoasă co
medie interpretată de trei vedete ’. 
Gary Grant, Jean Arthur, Ro- 
mand Colman 0 22.20 Telejurnalul 
de noapte 0 22,30 Campionatul 
mondial de hochei — grupa A : 
Suedia — Cehoslovacia (repriza a 
III-a). Transmisiune de la Stock
holm 0 23,10 închiderea progra
mului I.
PROGRAMUL II

0 20,00 Stagiune lirică TV. : 
„Visul unei nopți de vară" de Ben
jamin Britten 0 21,10 „Cu narciși, 
cu crini, cu lotuși". Versuri de 
George Topîrceanu în interpreta
rea actorilor : Ion Lucian, Octa
vian Cotescu, Jorj Voicu și Ioana 
Crăciunescu 0 21,35 Filme docu
mentare e 21,55 Roman . foileton : 
„Mîndrie și prejudecată" (ultimul 
episod) 0 22,20 închiderea emisiu

nii programului 2.

PORTATIV

pro- 
mu- 

de 
„Al.

drame Dezertorul Mihail
Sorbul, în decorurile Adrianei 
Leonescu. Cuplul principal : Bo
ris Ciornei și Florin Luican.

• Turneele teatrelor din 
vincie anunță două comedii 
zicale : Dușmanul femeilor 
Virgil Stoenescu (Teatrul 
Davila" din Pitești) și Care de
valeți, adaptarea celebrei come
dii Generația de sacrificii de I. 
Valjean (Teatrul din Ploiești).

„poante" arhicunoscute și bana
lizate. De a da implicit o adin- 
cime lucrării, în fond genului ca 
atare, de a o propune mai mult 
meditației și mai puțin unei des
tinderi de moment. Este o evolu
ție, cred eu, fertilă către un umor 
mai grav, mai responsabil.

Ce pondere ocupă in an- 
edu-samblul lucrărilor caricatura 

cativă ?,
— Eu cred că prin definiție 

caricatura, satira este educativă, 
că presupune din capul locului o 
atare caracteristică. Dacă vă re
feriți la subiectul propriu-zis, pot 
să vă spun că o serie mare de 
lucrări și-a propus ca temă sati
rizarea unor aspecte nedorite ale 
existenței cotidiene, a unor pro
file morale etc. Caricaturistul, 
asigur, prin însăși profesiunea 
este foarte atent la ceea ce 
petrece în jurul său.

— Ce prezentați personal 
acest Salon ?

— Un ciclu format din șase lu
crări în care folosind pentru pri
ma oară colajul fotografic în ca
ricatura mea, am intenționat să 
dezavuez o stereotipia a gesturi
lor, o anchilozare a gîndirii care 
poate duce la acțiuni mecanice, 
în fond o respingere a individu
lui gregar.

-— Puteți să anticipați, într-un 
fel, asupra lucrărilor ?

— Intr-unui singur. Oferindu- 
vă reproducerea unei lucrări care 
va figura, la Salon.

vă
sa
se

la

C. R. CONSTANTINESCU

în dezbaterea ziariștilor 
Eficacitatea economică

a valorificării brevetelor
Stadiu! actual al cercetării 

științifice românești, așa cum 
apare el exprimat in brevete
le înregistrate la Oficiul de 
stat pentru invenții și mărci, 
rolul stimulator și eficacita
tea economică a valorificării 
brevetelor — iată subiectul 
mesei rotunde ce va avea loc. 
azi, la Casa ziariștilor din Ca- 

- pitală, cu participarea redac
torilor de specialitate și re
prezentanților conducerii 
O.S.I.M.
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• în agenda viitoarei săptă- 
mini muzicale, două fapte ne 
atrag în mod deosebit atenția : 
incertul pe care-1 va dirija joi 
seara, in fruntea Orchestrei Sim
fonice a Radioteleviziunii, diri
jorul italian Pietro Argento și 
concertul de marți seara, pe care 
Corul Filarmonicii „George E- 
nescu" il dedică unui reputat 
compozitor și dirijor român, 
Nicolae Lungu. la implinirea a 
70 de

In 
dirija 
gento 
simfonic de 
Concertul pentru pian și orche
stră de Robert Schumann (solis
tă Maria Fotino) ; ..Preludiile" 
lui Franz Liszt și prima audiție 
a Simfoniei a Vl-a de Mario 
Zafred.

Elev al lui D. Kiriac și Gh. 
Cucu — Nicolae Lungu s-a dedi
cat de la începutul activităților 
sale creației corale, făurind zeci 
de piese cu un discurs muzical 
simplu, cu remarcabile inflexiuni 
modale, cu o ireproșabilă tehni
că componistică. Concertul coral 
de marți seara, dirtjat de Vasile 
Pântea și avindu-i drept soliști 
pe Valentin Teodorian, Aurelia 
Diaconu. Constanța Teodorescu, 
Florin Dumitrescu va cuprinde 
citeva dintre cele mai semnifi
cative lucrări ale creatorului care 
se bucură de o largă populari
tate In rindurile iubitorilor ge
nului.

I
I
I

ani de viață.
simfonicul pe care 11 va 
la București. Pietro Ar
și-a programat Preludiul 

Ion Dumitrescu ;

• Evenimentul săptăminii se 
petrece însă la Iași. Studioul tî- 
nărului regizor, interesanta ini
țiativă a Teatrului Național „V. 
Alecsandri" se află în fața pri
mului moment de bilanț. „Zile
le studioului", care se vor des
fășura intre 17 și 20 martie, pro
gramează : Pescărușul de Cehov 
(in regia Cătălinei Buzoianu), 
Visul de Ștelian Baboi (în regia 
lui Cătălin Naum), Pelicanul de 
Strindberg (în regia lui George 
Rada) și Inundația de Teodor 
Mazilu (în regia lui Gh. Teaș- 
că).

s. c.

TELEVIZIUNE

I. S.

• Un spectacol muzical, trans
mis in direct (preluat și de In- 
terviziune) din sala de concerte 
a Conservatorului „Ciprian Po-

SCENA

• Pentru joi seara, Teatrul 
„C. I. Nottara" ne promite pre
miera capodoperei lui Dostoiev- 
ski Crimă și pedeapsă, într-una 
din cele mai bune dramatizări 
existente, aceea a francezului 
Gabriel Arout. Ce să adăugăm, 
pe lingă numele regizoarei (San
da Mânu), al scenografului (Ion 
Popescu Udriste) și al principa
lilor interpreți (Ștefan lordache, 
George Constantin, Gilda Mari
nescu, Eugenia Bădulescu, Mar- 
ga Barbu, Ioana Manolescu și 
alții) ? Doar că un asemenea pri
lej nu se poate rata...

• La Teatrul Mic, actorul Ion 
Mcrinescu — care nu este debu
tant ca regizor decit pentru pu
blicul bucureștean — semnează 
dțrecția de scenă a cunoscutei

IMPORTANT
pentru cititorii care doresc să-și prelungească durata de 
servire a abonamentelor la ziare și reviste.

Abonamentele la cotidiene și periodice care expira la 
31 martie a.c., pot fi reînnoite la oficiile P.T.T., factori poștali 
și difuzorii de presă din întreprinderi și instituții.

PENTRU PERMANENTIZAREA PRIMIRII PUBLICAȚIILOR,
CONTRACTAT! ABONAMENTELE PE PERIOADA DE 3, 6 
SI 9 LUNI. '

Abonarea pe termene cît mai lungi exclude posibilitatea 
întreruperii lecturii publicațiilor și prezintă un avantaj pentru 
dv. în sensul că, nu trebuie SĂ AVEȚI MEREU GRIJĂ DE A 
NU OMITE REÎNNOIREA ABONAMENTULUI.

NOI PREMIERE

rumbescu" din Capitală, cu par
ticiparea studenților din ultimii 
ani de studiu. Intitulată „Aplau
ze pentru azi, aplauze pentru 
mîine", emisiunea numără prin
tre invitați și două nume lau
reate a concursurilor internațio
nale : Magdalena Conovici și 
Mihai Panghe.

• Cu ocazia sărbătorii a 150 de 
ani de la nașterea domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza — come
morare ce se desfășoară in a- 
ceste zile atît în țară cît și pe 
plan internațional, la recoman
darea UNEȘCO-ului — televi
ziunea prezintă o emisiune ce 
cuprinde : un medalion al dom
nitorului realizat de conf. univ. 
Dinu C. Giurescu ; un moment 
liric în interpretarea unor actori 
ai Teatrului Național din Iași ț 
actorul Ștefan Ciubotărașu ci
tește Moș Ion Roată și Unirea" 
și unele fragmente filmate din 
piesa „Cuza Vodă" de Mircea 
Ștefănescu.

• Din literatura dramatică a 
lui George Călinescu vom vizio
na, în cadrul serii de teatru TV, 
două piese într-un aci, intitula
te „Napoleon și Fouche sau Des
pre mînie" și „Napoleon și Sfîn- 
ta Elena", în regia lui Petre Sa
va Băleanu. Cu aceste două pie
se se inaugurează tagiunea TV 
de teatru scurt, ele reprezentînd 
în același timp și premiere pe 
tară.

ION PASAT

în miezul
„Primăverii studențești"

Din doi in doi ani, primăvara cunoaște una dintre cele mai 
largi (și mai semnificative) manifestări artistice de amatori : 
Festivalul de primăvară al artei studențești. Ne aflăm în plină 
competiție. Au trecut deja trei zile de cînd pe ecranele Casei 
de cultură a studenților, gazda festivalului, se perindă într-un 
ritm amețitor cele mai diferite tipuri de spectacol : montaje 
literare, adaptări, texte originale ale Studenților, dans modern, 
ansambluri folclorice, formații de muzică ușoară, spectacole mu
zicale, coruri.

Pentru o mai exactă cunoaștere a semnificației Festivalului, 
ne-am adresat directorului Casei de cultură a studenților, tova
rășului Petre Meglei, care ne-a relatat :

— Festivalul are, printre altele, un rol dintre cele mai impor
tante : crearea unui climat de autentică cultură în mediul 
studențesc, cultivarea unui amatorism de .înaltă calitate, pe scurt 
— pentru a folosi o expresie foarte uzitată — modelarea per
sonalității studentului, în mod multilateral astfel ca pe lingă 
•specialitatea sa, el să fie deschis celor mauvăriate fenomene de 
artă. Și nu numai atît • Festivalul are rostul de a asigura con
tinuitatea activității artistice a studenților și, avînd un caracter 
competitiv, de a aepista și valorifica talentele autentice, de a 
stimula creația specifică studențească în cele mai diferite do
menii artistice ; literatură, muzică, arta spectacolului.

In plus, față de edițiile precedente festivalul urmărește în
tr-un mod mai direct să ia atitudine — prin genul spectacolelor 
prezentate — împotriva unor tendințe (din fericire puține) de im
port artistic, neselectiv. în mod obiectiv, pet spune că marea masă 
a studenților .aderă lă o artă — atunci cînd e cazul — de idei, 
la o artă profundă și de calitate. Totuși, o parte a studenților, 
furată de strălucirea efemeră a unor modalități de expresie 
muzicale străine, fără nici o aderență la tradiția noastră cultu
rală. abordează un stil „făcut", care, sub aparențele originalității, 
ascunde de fapt cea mai tristă monotonie: aceea a zgomotului 
neartistic, care nu are nimic de-a face cu muzica..

Festivalul ce se desfășoară în prezent in București va -selecta 
cele mai bune formații, cele mai bune spectacole ale, studenților 
din Capitală, în vederea participării la Festivalul național al 
studenților ce va avea loc în mai multe centre din țară, în luna 
aprilie.

în cadrul acestui viitor festival, vor avea Ioc, și manifestări 
studențești cu caracter științific • colocviul național de folclor, 
colocviul național de creație literară etc. De asemenea, la Bucu
rești se va organiza un salon de artă plastică, în care studenții 
își vor prezenta cele mai reușite creații.

ANA MACRI
A

CINEMATOGRAFICE

O producție a studiourilor suedeze
Scenariul și regia : Bo Widerberg
Imaginea : Jorgen Persson
Cu : PIA DEGERMARK, THOMMY BERG

GREN, LENNART MALMER
Premiul de interpretare feminină lui Pia 

Degermark, Cannes 1967

O producție italo—iugoslavă
Scenariu] : H. A. L. Craig, Vittoriano Pa- 

trilli
Regia : Alberto Lattuada
Imaginea : Luigi Kuveiller
Muzica s Ennio Baragli
Cu: SUZY KENDALL, KENNETH MORE, 

CAPUCINE, JAMES BOOTH, ALEXANDER 
KNOX, NIGEL GREEN, ROBERTO BI
SACCO.
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O analiză mai detaliată făcută cu prilejul unei recente plenare a Comitetu
lui municipal București al U.T.C. asupra rolului pe care trebuie să-l aibă tine
rii, organizațiile U.T.C. din Capitală in realizarea planurilor economice pe 1970 
ale întreprinderilor, a relevat faptul că în preocupările acestora locul primor
dial trebuie să-l ocupe nu studiile și analizele de tot felul ci intervențiile Ia 
fața locului, acțiunile concrete, specifice, de pe urma cărora să se poată simți 
mai bine contribuția tinerilor la impulsionarea mersului producției, la ridicarea 
nivelului de rentabilitate în toate sectoarele de activitate. Dezbaterile promovau 
atunci cîteva principii de acțiune care se întemeiau pe argumente practice, pe 
exemple din viața de zi cu zi a organizațiilor U.T.C., pe recunoașterea adevă
rului că devenind propriile lor probleme realitățile fiecărei unități pot deter
mina intervenții directe ale tinerilor, pot duce la inițierea unor activități cu 
substanțială eficiență practică. Ele subliniau ideea că în procesul dezvoltării 
impetuoase a întreprinderilor Capitalei care poartă în mod evident amprenta 
prefacerilor generate de progresul științific și tehnic ce se desfășoară cu tot 
mai mare rapiditate, in utilizarea deplină a resurselor forței tinere de muncă, 
a capacității sale de a se adapta cu succes Ia noile condiții, organizația U.T.C. 
trebuie să-și înscrie din plin contribuția, apelînd la mijloacele educative ample 
de care dispune.

Obișnuim, adeseori, să revenim asupra angajamentelor asumate de tineri, 
obișnuim să urmărim pînă unde inițiativele, propunerile organizațiilor U.T.C. se 
identifică cu momentele declanșării unor acțiuni concrete, care le este făgașul 
de afirmare, ce devin ele în confruntarea nemijlocită cu practica, ne interesează 
drumul pe care îl parcurg pas cu pas ca și consecințele economice provocate, lo
cul descoperit în calculele și bilanțurile periodice ale fișelor contabile. Recunoaș
tem, rezultatele nu ne-au lăsat nici de data aceasta indiferenți. Dar constatîndu-Ie 
și încă din capul locului vitalitatea, percepîndu-le pulsul sănătos, reporterul s-a 
hotărît să-si modifice, pentru o clipă, direcția investigațiilor sale, și-a propus 
să privească inițiativele organizațiilor U.T.C. dincolo de ipostazele lor tehnice, 
să le afle valorile morale, să descifreze sensurile în înseși conștiințele celor 
care le-au însuflețit, le-au creat forța mobilizatoare. Urmînd astfel de repere, 
reporterul s-a trezit față în față tocmai cu mobilurile entuziasmului, cu pîr- 
ghiile care propulsează și dinamizează îndrăzneala creatoare, cutezanța tine
rilor de a acționa.

[ști producător, dar și 
proprietar. No uita, prin 
urmare, tâ ceea ce se pierde, 

se pierde din propria 
ta avuție!

Desigur, inițiativa „procesului" intentat 
milimetrilor de către tinerii din Uzinele 
„Vulcan" nu vă este necunoscută. Vă vom 
reaminti-o, totuși, în cîteva cuvinte. Ea 
s-a născut in urmă cu doi ani cînd unul 
din tinerii ingineri de acolo reproiectind 
mai multe subansamble din alcătuirea fil
trelor de diverse tipuri și dimensiuni pro
duse în uzină a constatat că se poate rea
liza, pe această cale, o economie de metal 
de aproape 400 tone anual, adică o redu
cere a prețurilor de cost cu circa 7 mili
oane lei. Firește, descoperirea n-a putut 
rămîne fără urmări. Trebuia dat un răs
puns întrebării : sînt, oare, filtrele, singu
rele porți deschise risipei de metal ? In 
căutarea lui, fiecare grupă U.T.C. a de
venit o formație operativă de șoc, colec
tive formate din tineri ingineri, tehni
cieni, desenatori au început să urmărească 
posibilitățile reducerii consumului de me
tal cu cel puțin 10 la sută prin reproiec- 
tarea și tipizarea unor produse executate 
în uzină — vase de diluare și dizolvare, 
subansamble ale diverselor tipuri de ca
zane de abur etc., s-au născut metodologii 
noi, soluții originale, subansamble de ar
mătură brută au început să fie confecțio
nate din tablă sudată, punțile electrocare
lor, din foi de cupru lesne oxidabile, au 
fost acoperite cu un strat de cositor, ope
rație care le dublează viața, douăzeci de 
tineri au propus pînă acum Cabinetului 
tehnic aplicarea altor soluții ingenioase 
care adaugă zeci și sute de tone cantități
lor de metal economisit. Această cerce
tare atentă întreprinsă de tineri prin toate 
compartimentele uzinei nu-și întemeiază, 
însă, amploarea doar pe simpla consta
tare a existenței cîtorva milimetri de me
tal prezenți inutil într-o anumită fază și 
îndepărtați ulterior prin prelucrări suc
cesive. Există încă o explicație și ne-am 
bucurat să o descoperim acolo unde ne și 
așteptam ca ea să se afle — în cadrul or
ganizației U.T.C. Prinse în locuri vizibile 
pe panouri suspendate sau deasupra 
mașinilor, lozinci mobilizatoare — 
„U.T.C.-iști, alăturați-vă cu toții inițiati
vei milimetrii în instanță", „Să constri- 
buim la acțiunea de economisire a meta
lului", „Comitetul U.T.C. cheamă toți ti
nerii să îmbrățișeze inițiativa organizației 
noastre", îndeamnă întreaga masă de ti
neri să-și spună cuvîntul, să-și aducă a- 
portul la valorificarea tuturor resurselor 
care conlucrează la obținerea economiilor 
de metal. In curtea uzinei, pe o platformă 
specială, sînt depozitate valuri de șpan, 
sirme, bucăți de tablă, roți dințate, osii, 
fragmente de carcase reformate. Pretutin
deni, butoaie și cutii pe care mî'ini grijulii 
au scris cu vopsea albă : „U.T.C. — mili
metrii în instanță". Ele țin trează atenția 
tinerilor asupra unui lucru, ele sugerează 
în permanență faptul că orice idee, oricît 
de măruntă ar părea, este așteptată cu 
nerăbdare, toate acele inscripții angajează 
un neîncetat dialog între organizație și 
tînăr amintindu-i acestuia, în orice colț 
al uzinei s-ar afla, să fie cu ochii, în pa
tru, să sesizeze, să gindească, să-și pună 
in valoare spiritul de observație. Nu este 
o discuție abstractă, ci una care fixează 
între conștiința tînăruldi, organizația 
U.T.C. și realitatea înconjurătoare în care 
își desfășoară activitatea punți trainice de 
legătură pe care tînărul pășește atent așa

cum poate fi atent numai omul care a 
ajuns să înțeleagă că uzina în care se află 
nu-1 adăpostește în calitate de simplu sa
lariat, ci de stăpîn interesat în tot ceea 
ce se ciștigă, afectat de tot ceea ce se 
pierde. Cu ce poate fi dovedită mai bine 
această stare de spirit pe care o firească 
și inteligentă prezență educativă prin mij
loace propagandistice adecvate a creat-o 
organizațiea U.T.C. decît cu acest schimb 
de cuvinte dintre sudorul Gheorghe 
BOARTĂ, din atelierul de construcții me
talice și reporterul care l-a surprins in 
timp ce acesta strîngea cîteva capete de 
electrozi într-o ladă ?

— Nu vi se pare derizoriu că o faceți ?
— Nu, de ce să fie derizoriu ? înainte 

aruncam capetele de electrozi la gunoi. 
Nimeni nu le lua în seamă. La ritmul 
nostru de muncă înseamnă că zvîrleam 
peste 14 000 de capete de electrozi într-o 
singură zi. înmulțiți cu 10 grame în me
die pentru fiecare capăt și cu numărul to
tal de zile lucrătoare într-un an. Ies vreo 
40 de tone. Vi se mai pare chiar așa de
rizoriu ?

Nu, nimic din ceea ce poate însenina un 
adaos la avuția țării, învață tinerii din 
această inițiativă, nu poate fi lipsit de 
importanță !

A avea simțul măsurii nu 
înseamnă a-ți refuza 

ambițiile cele mai îndrăznețe

Laminorul Uzinelor „Republica". Gheare 
metalice prind și rostogolesc lungi bare 
incandescente. De la un agregat la altul 
dogoarea lor scade și bara inițială devine 
produs finit — metri liniari de țeavă. La 
capătul halei, țevilor laminate li se face 
o ultimă „toaletă" — capetele sînt tăiate 
și țeava rămîne la dimensiunea cerută. 
Din această operație rezultă segmente cu 
lungimi variabile de la un metru la doi 
metri și jumătate care se încadrează la 
categoria „deșeuri" și sînt vîndute între
prinderii pentru colectarea metalelor Ia 
prețul de 900 lei tona. Anual rezultă din 
fabricația uzinei cam 5 000 tone capete 
de țeava. Dacă numai o mie de tone ar 
fi trecute printr-un proces de relami- 
nare, beneficiul net al uzinei rezultat din 
diferențele de preț ar fi de 3 milioane lei.

Cum se poate ajunge, însă, aici ?
— Ne-am propus, ne mărturisea Nico- 

lae TOMESCU, șeful comisiei cu proble
mele profesionale din cadrul comitetului 
U.T.C. pe uzină, că pornind de la conclu
ziile formulate de tovarășul inginer șef 
Ervin RÎNEA, să ne asumăm noi tinerii, 
răspunderea îndeplinirii acestui obiectiv.

Poate că în uzină vor fi fost la început 
și din aceia care să le fi spus tinerilor că

sînt „fanteziști", suspectîndu-i de pier
derea măsurii, de superficialitate în adop
tarea unei hotăriri care poate modifica 
cine știe ce capitol din existența uzinei, 
poate că în cuprinsul aprecierii să fi in
trat, și asta e sigur, și o mare doză de 
neîncredere. Pentru că nu e deloc ușor, 
dimpotrivă, să rezolvi schimbarea de des
tinație a capetelor de țeava. Nu din cauza 
cantității ci a lipsei utilajului, a bancu
lui de tras cu ajutorul căruia să se și 
realizeze ideea valorificării pe o nouă cale 
a segmentelor de țeava. Așadar, trebuia 
construit un banc de tras țevi de dimen
siuni reduse. Pentru asta era, in adevăr, 
nevoie de multă, de foarte multă fan
tezie. Și nu reacția firească de ambiție, de 
altfel prezentă și ea, în fața atitudinii su- 
rizător superioare a unora i-a făcut pe 
tineri să acționeze, ci încrederea în pro
priile lor forțe, mobilizarea lor n-a fost 
rezultatul unei riposte copilărești ci dim
potrivă dovada unei depline maturități, a 
capacității organizației U.T.C. de a în
flăcăra tinerii, de a le arăta că dispun în 
ei înșiși de resursele care susțin, care ■ 
prefigurează succesul. La ora cînd aceste 
rînduri apar, fundațiile bancului de tras 
sînt conturate, rod al muncii unui grup de 
trei tineri proiectanți. Peste puțină vreme 

i INVESTIGATE DINCOLO DE ASPECTUL LOR TEHNIC, CÎTEVA ACȚIUNI 
ALE UTECIțTILOR BUCUREȘTENI ÎN SPERA PRODUCȚIEI CONTUREAZĂ

Foto : ION CUCU.

schițele vor fi desprinse din pioneze. Ti
nerii din uzină vor trece la executarea 
săpăturilor, în timp ce proiectanții se vor 
preocupa de etapele următoare ale reali
zării agregatului. Deocamdată, tinerii din 
fiecare schimb rămin după orele de pro
gram și sortează capetele de țeavă care 
urmează să fie prelucrate. Pachetele se 
înalță unele peste altele, unele alături 
de celelalte.

— Am format, ne spunea Vasile VASII, 
colective care iși cunosc bine răspunde
rile. Sortarea capetelor de țeavă este doar 
începutul. Tot noi vom transporta pache
tele astfel sortate la trăgătorie, le vom 
pregăti în vederea prelucrării și sîntem 
hotăriți ca tot dintre noi să fie desemnați 
aceia care să execute tragerea propriu-zisă. 
Dar cind vom ajunge acolo vom ști. fi
rește, mult mai bine, că îndrăzneala de a 
acționa, curajul de a te avînta chiar dacă 
ți se spune „fantezist", au în ele frumu
sețea marilor descoperiri și sînt totdea
una vecine cu greutăți pe care trebuie să 
le iei în piept bărbătește, să treci peste 
ele, fiindcă abia după aceea înțelegi că 
obstacolul nu are importanță. Important 
este ca tu să vrei să-l birui și să știi că 
poți să-l birui cînd îți vin în ajutor toți 
tovarășii tăi din organizație.

I

— Astfel de concluzii, ne spunea și to
varășul Dumitru GHEORGHIȘAN, primul 
secretar al Comitetului municipal Bucu
rești al U.T.C., astfel de învățăminte, de 
trăsături caracteristice conștiințelor înain
tate ne străduim să formăm la tineri. De 
aceea, în ansamblul activităților noastre 
își găsesc tot măi mult locul âcțîunile care 
dezvoltă răspunderea personală față de 
îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de 
serviciu, care insuflă tinerilor încredere 
în propriile lor forțe, îi fac să fie mîndri 
că aparțin unui colectiv destoinic, le dez
voltă spiritul gospodăresc, îi ajută să 
vadă consecințele importante ale faptelor 
lor, chiar dacă ceea ce întreprind pare 
mărunt și, la o primă vedere, lipsit de 
importanță. Cadrul organizatoric," tehnic 
al unei inițiative corespunde momentu
lui, este o soluție potrivită doar cu acea 
împrejurare, dar există și lucruri care 
trebuie să fie potrivite cu toate împreju
rările. care sînt indispensabile oricărei îm
prejurări. Ele reprezintă laturile care se 
referă la formarea conștiinței și tocmai 
asupra lor insistăm, pentru că de ele 
depinde ca omul să-și pună în valoare, 
oricînd, ceea ce are el mai bun, mai 
de preț.

Nimic nu-ți dă mai mare 
satisfacție decît a putea 
spune: la efortul colectiv 

siot prezent și eu!

Inginerul Ion PRIA, directorul Uzinei 
de anvelope „Danubiana", își înclină ușor 
capul.

— Panoul acela ? Da, se referă la pro
ducția de anvelope din anul acesta. Da, 
vom produce atît cit scrie acolo. Desigur, 
un milion și jumătate nu reprezintă li
mita posibilităților noastre. O dovadă ? 
Ne-am angajat să livrăm peste plan încă 
10 000 de anvelope. Nu încape vorbă, an
gajamentul este realizabil, altfel de ce ni 
l-am fi luat ? Mai mult chiar, sint convins 
că el va fi, pînă la urmă, depășit. De alt
fel, cifra trebuie deja corectată cu aproa
pe 1 000 de anvelope și pe măsură ce tre
ce timpul vom repeta operația tot mai 
des. Avem destule forțe, destule resurse 
pe care să ne bizuim. Tinerii din uzină, 
de pildă, și-au propus să contribuie cu 
3 000 de anvelope la respectarea angaja
mentului luat de întregul nostru colectiv.

Și ce poate fi nemaiîntîlnit în faptul că 
tinerii de la „Danubiana" vor produce 
peste plan nici mai mult nici mai puțin 
decît anvelopele necesare echipării a 750 
de autoturisme ? La „Danubiana" banda 
transportoare care colectează produsele 
finite se încarcă la fiecare 15 secunde cu 
o anvelopă. In fiecare minut, deci, patru 
anvelope. în fiecare zi, cîteva mii de 
anvelope. Un ritm alert de muncă și fie
care clipă se măsoară aici într-un echiva
lent material precis. înseamnă că acestui 
ritm alert, tinerii îi adaugă, folosind fie
care fracțiune de secundă din cele 8 ore 
de muncă, ceva în plus. Adică, în unele 
cazuri, cel puțin o anvelopă pe zi peste 
plan. Calculele pentru cele 3 000 de anve
lope au început în schimbul C. Li s-au 
alăturat tinerii din celelalte schimburi, A 
și B. Angajamentele s-au luat din mers.

— f!-au luat din mers, întărește Năstase 
ionița, locțiitorul secretarului comitetu
lui organizației U.T.C. pe uzină, dar nu în 
fugă, nu fără să fie lăsat fiecare să chib- 
zuiască asupra propriilor posibilități.

Este cazul să insistăm. Acest „din mers, 
dar nu în fugă", această chibzuială a fie
căruia a fost, în definitiv, un act de au
toapreciere. Pentru că, spre deosebire de 
alte locuri, la „Danubiana" angajamen
tele au fost formulate nominal. Ceea ce 
a făgăduit fiecare a însemnat de data a- 
ceasta rezultatul unui îndelung proces de 
educație înfăptuit de organizația U.T.C. 
din uzină, a fost certificatul de garanție 
al fiecărui tînăr că își poate măsura cu 
deplină exigență și obiectivitate îndemi- 
narea practică, puterea de mobilizare, ca
litățile sale de muncitor, aptitudinile. Ion 
Cristea și-a propus o depășire de 255 
de anvelope pînă la sfîrșitul anului, Radu 
Petrache de 200, Ion Duță de 170, 
Marin Neagu de 150 ș.a.m.d. Nimănui 
nu i s-a impus nimic, nici unuia nu i s-a 
stabilit arbitrar contribuția. „Nu despre 
asta este vorba, ne și atrăgea atenția to
varășul Ion Cristea, ci despre ceea ce 
am simțit noi atunci că nimic nu-ți dă 
o satisfacție mai mare decît aceea de a 
spune î la efortul colectiv sînt prezent și 
eu. Nu știu cu cit dar sînt prezent cu tot 
ce am mai bun, cu tot ceea ce pot să fiu 
prezent.

într-adcvăr, cifrele finale vor putea fi 
mai mari sau mai mici dar nu aceasta 
ni se pare că reprezintă în cazul unor 
astfel de angajamente singurul bun cîști- 
gat, ci deopotrivă această manifestare a 
unei trăsături care situează în prim plan, 
printr-o împrejurare oarecare a vieții, 
capacitatea fiecărui tînăr de a se înscrie 
cu exactitate, cinstit, în eforturile unui 
colectiv. Ea ni se pare aici definitorie și 
dacă peste cîteva luni realizările fiecăruia 
vor fi mai mari nu înseamnă că vom avea 
a face cu o lacună a cunoașterii de sine, 
ci cu o dovadă în plus a ceea ce conferă 
noblețe caracterelor — modestia.

Ne-am reprezentat în clipa aceea gîn- 
dindu-ne la tot ceea ce întîlnisem, la tot 
ceea ce văzusem, amintindu-ne fiecare 
cuvînt care ne fusese spus, fiecare argu
ment, imaginea unui fluviu enorm care se 
îndreaptă neabătut și plin de forță către 
un obiectiv știut încă de la izvoare. Am 
avut clară imaginea angajării totale a ti
nerilor din întreprinderile Capitalei ni s-a 
înfățișat limpede acea mișcare progresivă 
pe care ei o realizează reflectînd la ceea 
ce fac, înțelegînd sensurile etice ale ac
țiunilor pe care le întreprind, perspectiva 
în care se situează, faptele lor fiind su
netul profund de rezonanță al conștiinței 
muncitorești căreia fiecare intervenție a 
organizației U.T.C. îi adaugă noi valențe, 
o îmbogățește cu noi trăsături. Și am re
gretat poate că n-am reușit să prezentăm 
decît o parte a acestor intenții, că n-am 
înfățișat decît fragmentar încărcătura de 
ample semnificații morale, de înalte sen
suri etice pe care le poartă, le generează și 
le amplifică ceea ce numim inițiativă în 
muncă.

(Urmare din pag. I)

pare o măsură absolut necesară 
pentru evitarea unor eventuale 
dereglări în mecanismul muncii 
pe care noi îl dorim perfect. 
Lucrări la timp și de cea mai 
bună calitate — acesta este o- 
biectivul pe care urmărim să-l 
realizăm.

Alături, la secția de mecaniza
re, totul era în perfectă ordine : 
mașinile revizuite și aliniate, în 
depozitele de carburanți cantități 
de motorină suficiente pentru o 
activitate continuă pe timp de 
două luni, iar în magazie piesele 
de schimb necesare. în conclu
zie, se poate afirma că atît la 
cooperativa agricolă, cît și la sec
ția I.M.A. s-a realizat pasul ho- 
tărîtor care să asigure un ritm 
de lucru susținut în campania 
agricolă de primăvară.

Și, cazul întîlnit la Perișoru nu 
este singular în județul Brăila. A- 
proape nu este unitate agricolă 
unde, la întrebarea adresată, să 
nu ți se răspundă : sîntem gata 
să începem activitatea in ctmp, 
la semănat. Dar nici acum nu 
stăm. Rezolvăm lucrările mărunte. 
Ce înțeleg fruntașii de anul tre
cut prin... lucrări mărunte ?

După cum ne-am convins expre
sia sintetizează activitatea în 
legumicultura, la fertilizări, ac
țiunile de a drena apa de pe 
parcelele unde băltea și alte lu
crări asemănătoare.

După topirea zăpezilor, verifi
carea stării culturii griului a a-

telor. Acțiunea a reușit deplin în 
toate cooperativele agricole, cu o 
remarcă specială pentru cele din 
Tichilești, Gropeni, Lacuri, Șuțu, 
Grădiștea, care au reușit să fer
tilizeze cele mai mari suprafețe. 
In această acțiune au participat 
și își aduc în continuare aportul

CAMPANIA
AGRICOLĂ

ratat că pe 60 la sută din supra
fața totală pe județ, plantele nu 
au răsărit corespunzător așteptă
rilor. Cu această ocazie s-a văzut 
ce înseamnă să fii un bun gospo
dar. Avînd asigurate din timp 
6 399 tone azotat de amoniu și 
1 429 tone îngrășăminte comple
xe, s-a intervenit prompt forțîn- 

du-se răsăritul și înfrățitul plan

foarte mulți tineri. După cum 
ne spunea tovarășul Milea Baicu, 
primul secretar al Comitetului 
județean • U.T.C. peste zece mii 
de tineri au lucrat în această 
perioadă la fertilizarea terenuri
lor. La Oprișănești Ianca, Perișo
ru, Berlescu, Tîrle - Filiu zile 
în șir tinerii au lucrat pe remorci. 
Acum totul a revenit la normal.

Semănatul încă nu a început, | 

specialiștii ce urmăresc continuu 
temperatura solului afirmă că în 
două sau trei zile s 
turilor din prima urgență 
tea începe. Stabilirea cu exacti
tate a momentului optim pentru 
începerea însămînțărilor nu tre
buie scăpat, orice întîrziere se 
repercutează negativ asupra pro
ducției. în același timp 
continuată acțiunea de <’ 
re la capătul tarlalelor a îngră
șămintelor naturale ce se vor ad
ministra o dată cu pregătirile pa
tului germinativ. Dar, mai ales 
trebuie intensificată activitatea 
de drenare a apei ce băltește pe 
o suprafață de 10 500 hectare. 
Grăbirea acestei lucrări, foarte 
importantă pentru viitoarea re
coltă presupune mobilizarea tu
turor forțelor pentru săparea cît 
mai rapidă a canalelor de scurge
re, pentru funcționarea fără în
trerupere a pompelor și moto- 
pompelor. La această confrunta
re cu forțele naturii nu pot lipsi 
tinerii. Antrenați de către orga
nizațiile U.T.C. aceștia au dato
ria să aducă o contribuție activă 
în efortul general ce pregătește 
obținerea unor recolte mari.

i afirmă că în ■ 
semănatul cui- B 
irgență va pu- B

I
U.JJXCI piu 
p trebuie B 
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I
I
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La capătul investigațiilor noastre am 
purtat o discuție cu tovarășul Dumitru 
POPA, prim-secretar al Comitetului muni
cipal de partid, primarul general al Capi
talei. Ne-am dat seama, cu acest prilej, 
că eforturile organizațiilor U.T.C., îndru
mate și conduse îndeaproape de organi
zațiile de partid, de a îndrepta cu tot 
mai multă pregnanță atenția tinerilor că
tre direcțiile hotărîtoare, către sarcinile 
esențiale ale unităților economice In care 
aceștia muncesc se bucură de o bună apre
ciere. Relevînd contribuția pe care tinerii 
și-o aduc pretutindeni, în toate sectoa
rele de muncă, pe șantierele de investiții 
ale Capitalei, subliniind rezultatele nemij
locite în producție ale inițiativelor mo
bilizatoare ale organizațiilor U.T.C., tova
rășul Dujiitru Popa a subliniat în ace
lași timp importanța resorturilor educative 
ale acestor inițiative, rolul lor în forma
rea unor înalte trăsături de conștiință, 
necesitatea ca în tot ceea ce întreprinde 
organizația U.T.C. să nu neglijeze resor
turile morale, laturile capabile să influ
ențeze, să consolideze atitudinile înain
tate în muncă ale tinerilor, să facă totul 
pentru lărgirea sensurilor etice ale iniția
tivelor.

— Desigur, arată dînsul, trebuie să re
nunțăm la ceea ce este de prisos 
și pierderea de timp este de prisos,

dar pentru educarea tinerilor în spi
ritul cinstei și al corectitudinii, în spi
ritul dragostei pentru muncă, pentru co
lectiv, pentru fabrică merită să consu
măm mult timp, merită să căutăm ar
gumente, să descoperim elementele cele 
mai convingătoare cu ajutorul cărora să-i 
descifrăm tinărului sensurile bogate ale 
prezenței sale in societate ca muncitor. Eu 
însumi am fost muncitor, mă consider, 
astăzi încă, muncitor, și sînt preocupat 
de ceea ce spun acum tinerilor muncitori. 
Pe de altă parte, tinerii Capitalei, îndeo
sebi elevii, trebuie ajutați de către orga
nizațiile U.T.C. să înțeleagă că nu toți vor 
putea urma cursurile unor institute su
perioare de învățămînt, că întîlnirea lor 
cu marile întrebări și răspunsuri ale vieții 
poate urma și trebuie să urmeze și alte căi 
și că între acestea cea mai demnă, cea 
care le va oferi cele mai înalte satisfacții, 
cea deschisă de poarta fabricii, a muncii 
productive, creatoare, le va fi întotdeauna 
la îndemînă. Pentru că ei sînt cei chemați 
să aplice procedeele tehnice și tehnologice 
avansate, ei reprezintă veriga prin care 
rezultatele cercetărilor fundamentale și 
aplicative în domeniul modernizării mași
nilor și utilajelor devin sporuri de pro
ducție, devin fapte împlinite, prin ei își 
vor găsi toate acestea înfăptuirea firească.

Nu pe bulevard, nu printr-o existență trin-

davă de parazit social, ci în plină febră 
a muncii. Dar toate acestea nu pot fi în
țelese de la o zi Ia alta, ca urmare a unor 
acțiuni educative episodice. Pentru întrea
ga noastră societate terminarea construc
ției unei uzine moderne, de cea mai înaltă 
tehnicitate, care își bazează buna funcțio
nare pe programatoare și mașini de calcul 
nu înseamnă un punct final ci abia un 
început. Utilajele trebuie să-și găsească 
întrebuințarea pentru care au fost create 
și tinerii sint aceia care le vor putea pune 
în valoare. Dar pentru pătrunderea pro
fundă a acestor adevăruri sînt necesare 
eforturi educative constante. Iată de ce aș 
vrea să recomand organizațiilor U.T.C. din 
Capitală să nu întreprindă niciodată ni
mic fără să aibă un scop precis, fără să-și 
facă din cultivarea trăsăturilor unei con
științe înaintate, acel scop precis. O spun 
cu convingerea pe care ne-o dau faptele 
că tinerii nu sînt numai capabili să aibă 
idei, să formuleze propuneri, să vină cu 
inițiative dar, cînd le-au fost formate 
trăsăturile unor caractere ferme, sînt în 
stare să acționeze fără greșeală, așa cum 
Ie-o cere societatea noastră ale cărei prin
cipii se întemeiază pe respectul muncii 
constructive, înțeleasă ca cea mai nobilă 
dintre aspirațiile omului orînduirii socia
liste.
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Spiritul critio nu este doar 
componenta unei culturi ; este 
însăși condiția ei. Negația, ca 
urmare a opțiunii, reprezintă în 
cultură un act de construcție. 
Toate marile timpuri artistice 
s-au constituit nu numai prin 
acumulare de capodopere, ci și 
prin întreținerea unei conștiințe 
critice lucide și aspre, aptă să 
separe valoarea' de nonvaloare 
în virtutea unor criterii care în
cep prin a fi particulare, năs
cute din exigența subiectivă a 
fiecărui critic, dar care prin în
sumare se transformă în criterii 
obiective ale epocii și răspund, 
efectiv, imperativelor acesteia. 
Teatrul, mai ales, fiind „primul 
efort al omului de a deveni con
știent din punct de vedere inte
lectual" (Shaw), a resimțit întot
deauna acut nevoia de delimi
tări nete.

Poate că reformularea acestor 
truisme nu este de tot inutilă. 
Cine urmărește mișcarea criticii 
noastre teatrale poate observa 
fără prea mari eforturi înflori; 
rea, într-o parte a ei, a stilului 
înjumătățit. O jumătate de afir
mație face casă bună cu o jumă
tate de negație, într-un amestec 
călduț, generos și sălciu, în care 
contrastele se voalează și crite
riile devin acceptare placidă. 
Spaimă de intoleranță ? Aș spu
ne, mai curînd, că este teama 
de a nu fi dezagreabil, grija de 
a nu nemulțumi, ideea fixă de a 
nu fi considerat drept incapabil 
de înțelegere. Oricum s-ar numi 
cauza, rezultatul este același ; 
criticul încetează să mai aplice 
operei tratamentul demn al pro
priilor sale idei și se supune 
spășit viziunii pe care i-o pro
pune aceasta. De cele mai multe 
ori, elementul sacrificat este 
tocmai cel esențial : examinarea 
programului filozofic al operei, 
a poziției ei, a finalității ei mo
rale. Acestea sînt socotite ca 
fiind date și menirea criticului 
se autorestrtnge la a cerceta 
mijloacele de expresie teatrală, 
adică acel teritoriu în care jumă
tățile de adevăr exprimate prin 
„dar", „însă" și „totuși" își pot 
face loc mai lesne. în atari si
tuații totul este înregistrat și 
acceptat de-a valma, totul își 
are justificarea sa presupusă. Se 
aplaudă cu același entuziasm 
(sau cu aceeași rezervă înțeleap
tă — deosebirea ține de tempe
rament) piese și spectacole care 
se ridică, într-un elan patetic, 
în apărarea adevărului, a dem
nității, a încrederii în destinul 
omului, dar și altele care pro
clamă vidul absolut, absurdita
tea condiției umane, inutilitatea 
luptei. Atitudinea fundamentală 
a operei nu este confruntată în
totdeauna cu propria noastră 
atitudine, nu este încorporată 
într-un sistem coerent de valori 
ale spiritului. Declarînd, în con
secința programului său roman
tic, că „orice literatură care 
n-are în vedere perfectibilita
tea, moralizarea, idealul, într-un 
cuvînt utilul, este o literatură 
rahitică și nesănătoasă, născută 
moartă", un autor dramatic ca 
Al. Dumas-fiul nu se sfia șă 
afirme răspicat, și anume prin 
negație, principiul literaturii 
angajate.

Decizia cronicarului, a criticu
lui de teatru nu poate urma cu 
docilitate grafica autorității și a 
popularității autorului ci valoa
re* estetică și etică a operei. 
„Prestigiul" modei este încă une
ori intimidant și, în consecință, 
cronica abdică de la îndato-

ririle ei majore. Lucru cu atît 
mai nefiresc cu cît aiurea autori 
foarte populari, ca să nu zicem 
Ia modă, se bucură de un trata
ment sever. Iată, de exemplu, ce 
citim sub semnătura unui presti
gios critic parizian :

„Nici rîs, nici indignare, ci o 
tristețe fără margini în fața 
spectacolului delirului obsesiv 
al unei ființe nefericite care n-a

Nu ridic aici chestiunea juste
ții acestor opinii. Sînt chiar dis
pus să admit, deși greu, dar nu
mai de dragul discuției, că ele 
reprezintă expresia unei profun
de opacități în fața unor valori 
reale. Ceea ce se cuvine însă 
reținut este caracterul lor tran
șant, ’rigoarea cu care funcțio
nează sistemul de criterii al cri
ticului respectiv, impermeabili-

OPINII

„ÎNJUMATATIT"
Șl AUTORITATEA

putut face altceva decît să se 
exhibe întreg în toată mizeria 
sa, cu arsenalul monoton al un
ghiilor, al cuțitelor, al bicelor, 
al înperecherilor sale mai mult 
sau mai puțin monstruoase, al 
obscenităților sale, al scumpelor 
sale umilințe, al dragii 
scatologii, al acceselor sale 
isterie, al simbolismului 
sexual, al nenumăratelor 
insanități, al cadavrelor sale, al 
instrumentelor sale de tortură, 
al supliciilor sale, amestec de 
moarte și de pornografie lugu
bră. Dacă Berenice este o piesă, 
dacă Tartuffe este teatru, dacă 
Marivaux este un autor drama
tic, dacă Beaumarchais și Cehov 
au avut ceva de-a face cu scena, 
dacă Port-Royal este opera unui 
scriitor, dacă Anouilh este un 
dramaturg și Pinter un altul, 
ceea ce ne prezintă Teatrul 
Antoine este un gen de mani
festare demnă de plîns. Cît des
pre persoanele care acceptă să 
participe la asemenea exhibiții, 
critica dramatică nu le pri
vește".

sau i
„Gîndurîle autorului, ceea ce 

îi vine în miate, instinctul care 
îl animă, alegerea constantă a 
imaginilor sale, predilecția pe 
care o manifestă pentru ceea ce 
este mai urît, mai murdar, mai 
ordinar, acest tomberon de gu
noaie pe care-1 răstoarnă cu 
voluptate, complezența cu care 
multiplică incongruitățile in
jurioase, fericirea pe care;® în
cearcă scormonind indecența, 
tăvălindu-se în scatologie, îm- 
brățișînd obscenitatea și îm- 
proșeînd-o în obrazul publicului 
pentru a-1 vedea leșinînd de 
adorație, toate acestea au un 
miros îngrozitor și reflectă do
rința, voința, ambiția, hotărîrea 
de a murdări totul, de a înjosi 
totul și de a degrada totul. (...) 
Alegînd această piesă, Odeonul 
a comis o necuviință autorizată 
de către guvern".

sale 
de 

său 
sale

(Urmare din pag. 1)

intervină notele și mediile, aceste 
măsuri ale muncii de elev.

Dumitru Stanciu spunea 
că mama sa face foatre mult pen
tru el. Lucrează în schimbul de 
noapte, îneît ziua să se dedice 
numai lui. Și asta de mulți ani. 
își învinuiește tatăl, inginer, care 
păstrează legătura cu el doar 
printr-o pensie stabilită de lege. 
Se știe obligat față de mamă cu 
note bune și să reușească într-o 
profesie. Are dreptate !

Alegem din cuvîntul Adrianei 
Vinersan un pasaj : „Eu prima 
dată am avut sentimentul dato
riei față de mama. Mi-am dat 
seama foarte devreme că mama 
muncește pentru mine (sublinie
rea îi aparține). Muncea mult 
pentru mine, și am simțit 
că trebuie să-i arăt că am în
țeles-o. Mama muncește mult, e 
diplomată în științe economice. 
La birou e foarte apreciată. Se 
neglijează foarte mult în favoa
rea altora". Are dreptate 1

Tatiana Cujbă a reținut de 1S 
mama ei, învățătoare, îndemnul : 
„să muncești, ca să ajungi cel 
puțin ca mine". E foarte bine că 
a reținut asta !

In aceste trei situații (trei din
tre celelalte) găsim spirit de drep
tate, capacitatea de a aprecia sa
crificiul, mîndria pentru părinții 
lor, și, implicit, o dovadă de re
cunoaștere a datoriei pe care 
o au.

Iată acum și „traducerea" în 
fapte a vorbelor lor :

Dumitru Stanciu : 5,67; 4,12; 
5,50; 5,67; 3,33; 4,67; 5,50; 5,50, 
5,37; 5,75; 9,33; 7; 9 (mediile 
pe trimestrul I).

Adriana Vinersan: 5; 5,50 ; 5 ; 
5,50; 5,75; 3,40; 4,85; 4,50; 5; 
6,33; 9 (mediile pe trimestrul I).

Tatiana Cujbă: 4,75; 4,62; 6, 
4,62; 8; 3,50; 5; 3; 4,20; 9; 9
(mediile pe trimestrul I).

Unde este spiritul de dreptate 
și cît de mare e capacitatea de a 
aprecia sacrificiul părintesc ? Ei, 
copiii, au afișat mîndria pentru 
cum și cît muncesc părinții, dai 
părinții, dacă ar fi întrebați ce-ar

cat șl la noi destule reacții ne
diferențiat admirative, cel mai 
adesea născute dintr-o cunoaș
tere „după ureche"). Criticul din 
care am citat este Jean-Jacques 
Găutier, cronicar al unui mare 
cotidian conservator, care res
pinge, bunăoară, o piesă de 
Genet despre războiul din Alge
ria pe motivul că ea ar călca... 
onoarea armatei franceze. Din 
nou. însă, ceea ce se cuvine re
ținut este faptul că obiecțiile 
sale nu se desfășoară pe tărîmul 
„esteticii pure", ci pe acela al 
moralei. Criticul respectiv se 
arată (în felul său, desigur) dis
pus să examineze cu toată exi
gența de care este capabil în
cărcătura etică pe care o poartă 
opera teatrală, funcția ei de in
fluențare, forța ei de persuasiu
ne altfel decît „strict artistică".

„Teatrul este unul din instru
mentele cele mai expresive, cele 
mai utile în edificarea unei 
țări", „un teatru sensibil și bine 
orientat la toate nivelurile sale, 
de la tragedie la vodevil, poate 
transforma în cîțiva ani sensi
bilitatea poporului", „scrie unde
va Federico Garcîa Lorca. Sînt 
idei la care nu putem decît să 
subscriem. Un critic temător de 
inimiciții ori de a părea demo
dat și obtuz, de a fi socotit de 
unii drept adeptul anacronic al 
„artei utilitare", nu este decît c 
jumătate de critic. Riscurile de 
care vorbim constituie chiar 
condiția, incomodă și nobilă, a 
profesiunii de critic. Descripția 
neutră a mijloacelor — ori chiar 
o anume opțiune în acest teri
toriu superficial — nu justifică 
profesiunea. A medita asupra 
rostului social și moral al artei 
nu este numai treaba artistului, 
ci în aceeași măsură a criticu
lui. Fără rigoare, fără delimitări 
limpezi, fără curajul de a spune 
„nu", ne condamnăm la cea mai 
desăvîrșită confuzie de valori. 
A accepta tot este calea cea mai 
sigură de a nu propune nimic.
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tatea sa la exclamațiile modei 
sau Ia autoritățile constituite.

Pentru că este vorba realmen
te de niște autorități constituite: 
primul extras se referă la Fer
nando Arrabal, unul din „idolii" 
relativ proaspeți ai unei părți 
din avangarda teatrală euro
peană, iar cel de-al doilea la 
Jean Genet, corifeu al unei „noi 
direcții" a teatrului modern, 
autor despre care Sartre scri
sese o carte întreagă. (în treacăt 
fie spus, aceste nume au provo-

de ILIE CONSTANTIN

La debut, băeăoanul Ovidiu 
Genaru se arăta a fi unul din 
acele talente nefixate, gata să 
ilustreze cu 
„temă". Vom conveni că starea 
mai generală a literaturii noas
tre în anii ce au precedat apa
riția (în colecția „Luceafărul"), 
a plachetei „Un șir de zile", fa
voriza o anume despersonalizare 
lirică incepînd chiar de la mo
tivele de inspirație : zeci de au
tori își înstruneau condeiele să 
deplîngă moartea lui Hemin
gway — luînd atitudine față de 
prezumtiva sinucidere — între 
ei Genaru neindividualizîndu-se 
prin nimic : „Fusese un om bun 
și nu făcea (!) să moară, / cl în
vingea pe omul singur / și prie
ten și-l făcea, / știa un cîntec 
bun la băutură / și toți spuneau 
că va trăi de-a pururi / și c-o 
să aibă copii frumoși (...) / / Lu
mea toată a plîns / dar singur 
s-a distrus pe el / nemaiputînd 
ca să suporte vînătoarea, / el 
singur, 
pușca < 
nu“... < 
way", |

Se 
mulți 
tatea . . . .
ceea ce avea dreot rezultat de 
lectură nu trecerea simțirii și 
meditației în sufletul receptor, 
ci o eventuală exclamație admi
rativă, de genul : „Tii, cum a 
mai găsit-o, uite ce i-a trecut 
prin cap!" ș.a.m.d. O astfel de 
ingeniozitate l-a mînat pe Ovi-

aplicație orice

da, cu mîna lui. / și 
a căzut învinsă, omul, 
etc. („Poate lui Heming- 
pg. 29- 30).
poat- spune că pentru 
poeți d° atunci ingeniozi- 
ținea loc de inspirație.

coperit altceva (așa cum i s-a 
întîmplat lui Abăluță în inter
valul dintre „Lumina pămîntu- 
lui" și „Piatra"), ci a executat o 
impresionantă mișcare de re- 
strîngere a puterilor creatoare 
în raza de laser a unei preocu
pări unice (vaste ca dimensiuni). 
Obsesia poetică de identificare 
a lui Ovidiu Genaru este, de la 
Nuduri încoace (adică și în vo
lumul „Țara lui 11“ Editura Ti
neretului, 1969) cea a pubertății 
universale, a stării prehimenale_. 
El celebrează, cu o nesfîrșită 
delicateță, fecioria vegetală și 
animală, împlinirea care se află 
în preajma stării de a rodi, dar 
nu a făcut încă pasul spre rod. 
în gîndul poetului încetarea 
virginității coincide cu începe
rea drumului spre moarte : floa_ 
rea suavă, fecundată de albină, 
se va scutura pentru că și-a 
împlinit destinul. Or, ca Faust, 
poetul strigă clipei să stea, în 
splendoarea împlinirii ei virgi
ne ; se înțelege că, indirect, în 
acest strigăt este cuprinsă și în
țelegerea necesității rodirii. De 
aici pînă la „acuzația" de sen
zualism ce i-a fost adusă lui Ge
naru e însă drum lung. Toa
tă cartea (Nuduri) este în
chinată, cum spuneam, medita
ției asupra stării de pre-rodire, 
ochiul poetului înregistrează 
această pregătire cosmică a con
tinuității vieții, de vreme ee > 
„In țara în care-am poposit, aș- 
trele / se-ngrijeau de mersul 
femeilor tinere" (p. 20) ; deși vi-
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LA GARDEROBA LOCALULUI DE DISTRACȚIE

Comerț ilicit cu nevoia
l
I
I
I
I

de distracție
(Urmare din pag. I)

Dacă cineva ar avea nefericita 
idee să organizeze un concurs 
pentru desemnarea celui mai 
trivial 
Jardin" 
șanse să-l cîștige. Una peste 
alta, scheciurile, scenetele 
leagă momentele coregrafice și 
muzicale între ele într-un pro
gram desfășurat la miez de 
noapte (între orele 0—1) pentru 
desfătarea „onor publicului"

program, barul 
ar avea cele mai

„Mon 
mari
care

A

VALE

putea spune ? Și cum pot fi ca
lificate definițiile pe care le-au 
dat datoriei altfel decît ca vehi
cularea unor principii abstracte 
pentru ei, netrecute prin inimă f

Interogația nu poate fi impu
tată. Avem dreptul la ea deoa
rece toți cei pe care catalogul îi 
obligă să-și confrunte principiile 
cu modul în care-și fac datoria, 
au preferat să nu se implice, nici 
măcar să se angajeze în vreun 
fel. Adriana Vinersan a adăugat

III

din 
în 

10.
a 

de 
su-

care să facă posibilă finalizarea 
idealului. Idealul există. Toți, a- 
coperiți sau nu, au așezat la capă
tul liceului o profesie. Or, notele, 
deocamdată, nu garantează reu
șita. Atunci ? Renunță la onoa
rea de a se realiza prin propriile 
lor forțe, rămîn mai departe co
pii și transferă în continuare pe 
seama părinților toate obligații
le. Nu este o simplă speculație. 
Toți așteaptă de la părinți să re
pare ceea ce n-au făcut ei, ca 
elevi. Nu s-au arătat îngrijorați 
că notele nu-i recomandă pentru 
profesiile alese ; maximum de în
grijorare ținea de cheltuielile pă
rinților cu meditatorii de care au 
nevoie. Ne-au lăsat însă să înțe
legem că și asta intră în dato
riile părintești.

Bine, să admitem : părinții vor 
face mai departe eforturi, îi vor 
ține și îi vor susține în continua
re. Ce reacție are însă, simțul a- 
cela de dreptate, al lor, al co
piilor ? Nu se revoltă ? întreba
rea nu este confortabilă, într-a- 
devăr. Dar nici nu intenționăm 
să ne punem mănușa delicateții. 
N-ar fi drept; n-ar fi drept pen
tru colegul acela de lîngă ei, din 
clasă, care concordă perfect prin- 

.cipiul datoriei cu fapta cu care 
este dator. Exagerăm — vor spu
ne împricinații. Eroare. Exagera
rea este, în mod sigur, de partea 
cealaltă, a lor, cei de 17, 18, 19 
ani, care cred că a învăța așa 
și-așa ori mai deloc, cînd n-au ni
mic altceva de făcut decît să în
vețe nu înseamnă, la urma urme
lor, ceva grav care să te oblige 
să spui : știu ce înseamnă sim
țul datoriei, dar eu personal nu 
mi-o fac. Și tocmai pe această 
incapacitate de recunoaștere se 
clădește concepția stranie, sesi
zabilă și la alți elevi, că pentru 
capitolul datorii onorate mai este 
timp după ce termini școala.

încercați, stimați tineri coechi
pieri, cei care dintre cei 21 vă 
simțiți vizați — și nu numai voi 
— să fiți drepți și intoleranți cu 
voi înșivă măcar acum. După a- 
ceea urmează totul. Adică, mai 
exact demolarea clădirii aceleia

constituie o reuniune copioasă 
de vulgarități obscene. Și, cul
mea, omul care înțelege să dis
treze pe consumatori cu glume 
de acest soi are insolența să-i 
avertizeze că păstrarea ținutei 
decente, „pe tot timpul progra
mului", este obligatorie ! „Tema" 
mai tuturor monologurilor și 
scenetelor (omul nostru e pă
truns, cum se vede, de respect 
față de o noțiune atît de greu 
de obținut în artă s unitatea 
„operei") o constituie „femeia de 
moravuri ușoare", aceea despre 
care artistul de local știe că 
„iartă totdeauna pe bărbatul care 

• forțează nota dar nu-1 iartă ni
ciodată dacă nu achită nota". 
Aforisme de acest soi — e cel 
mai nevinovat ! — se rostesc cu 
duiumul, însoțite de acea neru
șinată complicitate (gesturi și 
ocheade) menită să-1 descuie 
pe cel venit să se distreze și cu 
care, natural nu ?, artistul nos
tru trebuie să stabilească un 
„dialog". Programul are eviden
te tendințe „moralizatoare", 
căci ideea „artei cu tendință" a 
pătruns în sfîrșit, și în conștiința 
artistului de local. Cum, pen- 

nu e 
despre 
ușoare

tru el 
vorbești 
moravuri

suficient să 
femeia de 
dar trebu-

ie să o și „creezi" — și 
iat-o pe aceasta acoperită de vă
lurile cernite ale multelor ei 
păcate ajunsă înaintea calui care 
are puterea dezlegării. Locul a- 
cestei sinistre judecăți de apoi 
este ringul în care idilicele pe
rechi de îndrăgostiți vor dansa 
după ce artistul va pregăti at
mosfera cum se cuvine. Firește, 
cel care dezleagă de păcate (cos
tumat, ce-i drept, nu prea con
vingător dar prin asta trebuie să 
înțelegem că dumnezeu s-a mo
dernizat, e 'în pas cu vremea) 
nu-i altul decît tot „artistul" 
animator, Pe o melodie mono
tonă și nazalizată, spovedania 
face să cadă unui cîte unul ne
grele văluri (de mătase) ale pă
catelor. Un păcat mărturisit — 
un văl căzut 1 Femeia mărturi
sește candid că s-a căsătorit 
„pentru buletin" dar că între 
altele, n-a rezistat tentației de 
a cunoaște întru păcat un... 
hippy, ducînd o viață animată 
de sfînta idee a cunoașterii. In 
fine, ultimele două păcate sînt 
mai greu de „mărturisit" în 
făța publicului, fapt pentru care 
păcătoasa și dezlegătorul se re
trag și, stupoare, publicul a- 
plaudă !

Nu ne-a venit să credem că în 
centrul Bucureștiului, într-un 
oraș care de mult nu mai are, 
nu mai vrea să aibă, de-a face 
cu scandaloasa abundență de 
moravuri ușoare stimulate de 
acele categorii sociale lipsite de 
grija zilei de mîine, de odrasle 
de bani gata, de oameni care gă
seau în ele un mod de biciuire 
a simțurilor moarte de o exis
tență vegetativă, nu ne-a venit, 
deci, să credem că o asemenea

etalare neînfrînată de cea mai 
mică urmă de sfială mai poate 
găsi undeva un loc în care să 
se producă Cu surprindere du
reroasă trebuie să mărturisim 
că „aplauzele" nu s-au auzit în 
imaginația noastră ci ele au fost 
reale, aceleași aplauze pe care, 
de astă dată pe merit, le obține 
și frumoasa voce a Rodicăi Pa- 
liu, solista care cîntă în același 
local ! Le punem totuși pe sea
ma obișnuinței publicului de a 
răsplăti pe cei care-i distrează 
chiar dacă în acest caz „răs
plata" era cu totul nemeritată, ea 
adres‘ndu-se unui ins care nu 
făcea' ci se dădea într-un spec
tacol obscen. Comerțul ori mai 
exact șantajul întemeiat pe do
rința de distracție a publicului 
(aproape toți spectatorii — nu 
foarte mulți — erau tineri) tre
buie să fie interzis cu desăvîr- 
șire. Am văzut în acest miez de 
noapte o enormă farsă obscenă 
pe care inși lipsiți de orice res
pect față de normele morale — 
scăpați probabil de sub controlul' 
acelora care ar trebui să-l exer
cite — o vînd pe sub mînă credu
lității naive a unor tineri veniți 
să se distreze într-un local de 
noapte. Orice întîmpinare pri
vind „specificul" unui astfel de 
local socotim că este neavenită. 
Nu există nici un specific în nu
mele căruia gluma nesărată și 
cuvîntul trivial să primească 
permis de liberă trecere. Circu
lația lor de drept, trebuie con
siderată ilicită și dacă, de fapt, 
ea nu este încă peste tot oprită 
credem că trebuie luate măsu
rile cuvenite.

CALEA PROPRIE

În „specific" nu are loc 
și cîntecul românesc?

la un moment dat un timid 
„pot mai mult". Să-l alăturăm la 
„mama muncește exemplar la 
birou și acasă, pentru mine", la 
note și vom avea un total trist 
al sentimentului datoriei. Dar nu 
numai ea operează amputări 
suma obligațiilor pe care, 
principiu, Ie cunosc de nota

Ecaterina Uleia, din clasa 
XH-a A. candidată la titlul 
șef de promoție a liceului, ne
gerează să nu punem punct aici. 
In concepția ei Datoria față de 
patrie, părinți, prieteni și față de 
sine include și sentimentul onoa- 
rei. Onoarea de a fi în toate e- 
tapele vieții exemplar, de a nu 
accepta jumătăți de măsură și 
transferul propriilor îndatoriri 
pe seama altora. Și prin aceasta, 
Ecaterina Uleia a atins punctul, 
poate cel mai șubred, din eșafo
dajul teoretizărilor colegilor ei. 
Dacă datoria și onoarea alcătu
iesc un tot, înseamnă că la obli
gația de a fi integral elev tre- șubrede, care se numește : lipsa
baie alăturată onoarea faptelor simțului datoriei.

La barul „Athenee-Palace", un 
avertisment al comperului ne 
face circumspecți încă de la în
ceputul programului nocturn i 
„Sperăm — spune el — că sîn- 
teți suficient de trecuți prin 
viață ca să vedeți spectacolul 
nostru..." Ne zgribulim, în aștep
tarea unor grozăvii, mai ales că 
și orchestra se numește „Tigrii". 
Surpriză plăcută i tigrii cîntă 
decent, omenește, în așa fel în
eît te poți înțelege cu vecinul 
de masă fără să răgușești, iar 
programul, în limitele specificu
lui său „de consum", are o a- 
nume ținută. Firește, baletul nu e 
semnat chiar de Bejard, și cele 
șase „Atenee-girls" mai au unele 
dificultăți în a se mișca toate 
în același timp. Firește, există și 
un fel de cîntăreț poliglot, care 
suplinește cunoașterea aproxima
tivă a limbilor în care cîntă, cu 
execuția, mult mai corectă, a ți
nui program extramuzical de 
tumbe și tăvăleli. Mai sînt și 
„cele mai frumoase două perle 
din coroapa Athenee-ului", care 
ne învață — din fericire o sin
gură dată — că. indecența unui 
dans nu e totdeauna în raport di- 

; rect proporțional cu puținătatea 
vestimentară. în rest, însă, pro
gramul barului ne furnizează, a- 

. proape didactic, un argument de 
care avem nevoie pentru a de
monstra că „specificul" acestui 
domeniu nu obligă neapărat la 
trivialitate, la zîmbet licențios, 
la aluzie pornografică din col
țul buzelor sau din coada ochiu
lui, și că o atmosferă de antren 
nu presupune în chip obligato
riu sugestii lascive. Mai e ne
voie să precizăm că „numerele" 
cele mai de succes ale progra
mului sînt, printre altele, evolu
ția unui excelent cîntăreț din 
nai, un dans pe motive folclo
rice ți apariția spectaculoasă

într-o bună tradiție de music- 
hall, a Sorinei Dan ?

Decent este și programul ba
rului „Atlantic" (dacă faci efor
tul să nu asculți un fel de cu
plet în care „portarul" barului 
își proclamă discreția absolută 
față de infidelitățile conjugale 
ale celor ce frecventează lo
calul), dar prețul care se plă
tește aici pentru decență este 
platitudinea. Vedetele spectaco
lului —. orchestra lui Gerhard 
Rohmer, apoi Marina Voica, Mi
hai Ciucă, Lucia Rîpeanu, in
clusiv Salvatore, un cîntăreț 
străin care nu e vedetă decît 
prin exagerata noastră bunăvo
ință — sînt blazate și indiferen
te, ambianța e anostă, o mare 
plictiseală plutește printre me
sele goale. Iarăși un argument 
aproape didactic : de la decență 
la plictiseală...

Ar trebui, apoi, să examinăm 
mai grijuliu muzica pe care 
ne-o oferă aceste seri bucureș- 
tene. Primul loc revine, cu oa
recare îndreptățire, șlagărelor 
internaționale de largă circu
lație. Dar cîntecul românesc ? O 
suită de manifestări muzicale 
— „Cerbul de aur" nu e decît 
ultima dintre ele — ne-au oferit 
imaginea unei muzici ușoare ori
ginale nu numai în continuă ex
pansiune, dar și într-un progres 
valoric evident. Cu toate acestea, 
în majoritatea barurilor de 
noapte ale Capitalei, nici unul 
din cîntăreți nu pronunță nici un 
cuvînt românesc. Ni se va oferi, 
poate, ideea des 
aceste localuri au 
reprezentativ, că 
turiștii străini...
mâți tovarăși care verificați și 
aprobați programele noctur
ne 1 Turiștii străini nu vin la 
noi ca să audă neapărat ace
leași oîntece pe care le aud și

acasă, la locurile lor de obîrșie, 
cîntate acolo mai bine și — în 
orice caz — mai corect ! E așa 
de simplu, îneît ne e aproape 
jenă să o repetăm... E suficient 
să mergem într-o seară, bună
oară, la restaurantul „Ambasa
dor", unde orchestra lui Guido 
Manusardi și tînăra solistă Doina 
Cărpiniș nu se sfiesc să prezinte, 
cu mare succes, șlagăre româ
nești de cea mai bună calitate.

Nota redacției : în numerele 
viitoare vom publica constată
rile reporterilor noștri în alts 
asemenea localuri însoțite de 
concluziile și propunerile redac-

diu Genaru să compună o scurtă 
istorioară morală, strict exteri
oară deși se dorește un în
demn la plenitudine lăuntrică : 
„Ti se întîmplâ dețtul de rar / 
să descoperi că poți fi / Akaki 
Akakievici, slujbașul, monoto
nul, / zgîrcitul, fricosul, prostul, 
opacul / că ești funcționar de 
gradul opt / din cei pentru care 
nimic nu se mișcă... / / Aruncă 
aceasta pată din tine atunci / și 
rîzi mulțumit de descoperire, / 
spre deosebire de Akaki Aka
kievici / care din nenorocire 
n-a aflat / că-1 cheamă așa nici
odată" (pg, 91—9.2). E un text 
rece, prozaic, riescurajant. Și 
exemple de păguboasă pluriva- 
lență a talentului — acesta în 
afară de orice discuție ! — se 
mai pot culege cu îndestulare 
din placheta de debut : fabula 
„Pui de vulpe", lipsită de sur
prize, ciclul explicativ pe motive 
din Ion Creangă etc.

Și iată că. numai un an mai 
tîrziu, în 1967, Ovidiu Genaru 
se prezintă total schimbat, cu o 
carte de o rară unitate stilis
tică, matură și, lucru asupra că
ruia dorim să insistăm, mono
cordă în sens superior. în „Un 
șir de zile" Genaru putea fi ase
muit unui om căruia o mulțime 
de cunoștințe îi fac invitații de 
a-i urma într-o direcție și în 
alta, el acceptînd cu însuflețire 
și mergînd, fără a sta mult pe 
ginduri, cu fiecare. In Nuduri 
(Editura pentru literatură, 1967) 
poetul a devenit o: conștiință ar
tistică în adevăratul înțeles al 
cuvîntului ; el și-a formulat ob
sesia lirică fundamentală, cu 
mijloace personale, și acum își 
urmează consecvent propria 
cale. Din nou sîntem în situația 
de a trage concluzia că placheta 
de debut — ca și în cazul lui 
Abăluță — este mult mai dis
tanțată în timp de cea urmă
toare, decît o arată durata ca
lendaristică de un an.

Pentru că am amintit de Abă
luță, vom preciza că o compa
rație între evoluția sa și cea a 
Iu; Ovidiu Genaru este posibilă, 
cu specificarea că la acesta din 
urmă nu se poate susține exis
tența unei fracturi a identității 
poetice. Trecerea e, în cazul bă- 
căoanului, mai lină, mai orga
nică. Practic, Genaru nu a des-

ziunea este atît de elevată poe
zia nu difuzează, nu cade în 
eseism hiberbolizant, ci rămîne 
necontenit în specificul său 
estetic : „Unde sufletul atinge 
marii bulbi de taină / ai lumii, / 
unde mai presus de cuvînt e fe
cioria căilor, / omul aruncă un 
cîntec / despre proliferarea ce
lulelor tinere" (p. 23).

Există în placheta de debut o 
poezie ce anunță evoluția vii
toare a lui Ovidiu Genaru spre 
tipul de lirism ce l-a impus cu 
autoritate ulterior ; e vorba de 
„Fată puberă", unde Genaru 
imaginează — ca Umberto Saba, 
cîndva — simbolica retezare a 
coamei lungi, ce leagă pe fecioa
ră de copilărie, de către niște 
foarfeci astrale : „Din grădină 
fata vrea vîntul, / dar părul ei 
lung se-ncurcă în ramuri, ca
pătul părului ei e în urmă / 
pînă la ușă, pînă în odaie, / 
ținut prizonier în palmele ma
mei / și faunii dorm, iarba 
doarme,/mama ține fata aproa
pe. / / Dar iată că sus, foarte 
în cer, / două stele cad pieziș, 
ale nopții, / închipuind un foar
fece de aur, / și fata ia foar
fecele plîngînd, / de mama ei 
bună se eliberează / și sînii nă
vălesc sub cămașa subțire" (pg. 
24—25).

Și în versurile ce pot fi con
siderate schițele unei ars-poe- 
tice Genaru e consecvent acestei 
obsesii lirice (atît de autentice 
la el). „Nedeflorată e lumea în 
calea _ poetului", spune el în 
Nuduri, afirmînd astfel, ca tră
sătură distinctivă a actului poe
tic tocmai această capacitate de 
inedit a viziunii poetice. Iar în 
ultimul volum, creatorul literar 
este un simbol al dăruirii tota
le : „Cine răspunde de mine, / 
de caliciul unuj om deschis în 
cuvînt ?“ (Raza, p. 25).

Din toate acestea se reliefează 
organicitatea noului mod poetio 
al lui Ovidiu Genaru. Aflat în
tr-un teritoriu pe care se simte 
că-1 posedă în exclusivitate, 
poetul e din ce în ce mai sigur 
pe uneltele artei sale, ajungînd 
la acea accepțiune superioară a 
naturaleței, semn sigur de per
sonalitate poetică original con
stituită

Ansamblul folcloric din Brașov in timpul unui spectacol
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Pantoful care
se va potrivi
ca mănușa
Piciorul e „multidimensional**: de Ia gleznă la degetul 

mare — 18 măsurători diferite
Noi calapoade de încălțăminte pentru populație.
La 13 ani, 10 la sută din copii pot purta încălțămintea pă

rinților.
Se pare că la Iași se trăiește „pe picior... mai mare".

' • două lărgimi pentru fiecareIncălțămintea va avea cite 
număr de lungime.

care în alte țări sînt aproape 
obișnuite (30, 30,5) se găseso la 
noi într-o proporție foarte mică : 
aproximativ 1 la mie. Pentru in
dustria de încălțăminte, conclu
zia s-a impus de la sine : în 
curba de fabricație, numerele de 
acest fel au căpătat o pondere 
mult mai redusă decît înainte.

Gama de dimensiuni a încăl
țămintei pentru copii, dimpotri-

piciorului se schimbă de la o re
giune Ia alta. Astfel : în regiu
nile Suceava, Dobrogea, Bucu
rești, valorile mici de lungime a 
tălpii piciorului sint în propor
ție mai mare decit în regiunile 
Crișana, Maramureș, Ploiești. 
Sau : cel mai mare perimetru la 
articulația degetelor pentru lun
gimea medie a tălpii este întîl- 
nit în regiunea Iași — 239 mili
metri (față de 226 milimetri în 
regiunea Cluj, sau 
regiunea Oltenia).

Nu intenționăm 
tabelul comparativ

227
să
al

mm în

— Piciorul dv., vă rog. Apă- 
sați-1 pe sol cit mai relaxat. 
O să vi-1 măsurăm, dar nu pen
tru o încălțăminte de comandă. 
E vorba de cu totul altceva.

Așa, sau aproximativ așa, au 
făcut cunoștință foarte multe 
persoane din întreaga țară, cu 
panglicile gradate în milimetri 
ale echipelor coordonate de ing. 
VALERIU ȚIGAN, de la Insti
tutul de cercetări pielărie și 
cauciuc București. Această acți
une vastă — 165 000 de per
soane măsurate, pentru care 
s-au luat în considerare nu mai 
puțin de 18 elemente ! — a so
licitat pe perioadă destul de ma
re (1966—1970) eforturile unite 
ale unui grup de specialiști. Iată 
o desfășurare de forțe care ne 
îndreptățește să-i căutăm de la 
bun început mobilul. II vom 
găsi pornind de Ia o realitate 
cunoscută de toată lumea. Nu 
trebuie să facem un efort de 
memorie prea mare pentru a ne 
reaminti că pînă nu de mult nu
meroși cumpărători (bărbați, fe
mei, copii) acuzau insuficienta 
lărgime a încălțămintei puse la 
dispoziție în magazine. Se în- 
timpla cam ca in basmul Cenu- 
șăresei : o pereche de pantofi, 
să zicem, respingea prin exigen- 
țele-i dimensionale, multe dori
toare și își aștepta timp înde
lungat „aleasa". Dar pentru că 
toată lumea, fără excepție, tre
buie să se încalțe, se cumpărau 
pantofi, ghete, sandale, cizme 
etc., mai mari cu unul sau două 
numere, care nu corespundeau 
deci ca lungime, dar corespun
deau măcar ca perimetru la ar
ticulația degetelor (căci se știe, 
nimic nu e mai chinuitor decît 
o încălțăminte strimtă). Se ale
gea, cu alte cuvinte, între două 
rele... La nivel comercial, cerere- 
ofertă, se constatase, așadar, că 
încălțămintea nu satisfăcea o 
bună parte a populației. Deci ca
lapoadele folosite in mod arbi
trar de fabricile de profil și 
copiate îndeobște după modele
le străine, trebuiau corectate în 
ce privește dimensiunile și core
lațiile dintre ele.

După cum ne încredințează 
tov. ing. AGRIPINA FICA, cer
cetarea antropometrică la care 
ne referim, prima de acest 
fel din țari, a avut tocmai 
scopul de a stabili elementele 
necesare pentru proiectarea unor 
noi calapoade, adecvate tipului 
de picior specific țării noastre. 
O concluzie s-a impus de la bun 
început : tiu avem piciorul atît

O vastă cercetare antropometrică: aproape 
3 milioane de măsurători ale piciorului 

la 165 000 de per ioane

de îngust pe cît se credea. Și 
astfel, datele măsurătorilor, pre
luate de M.I.U., încă din forma 
lor preliminară, au determinat, 
în fabricile specializate, deplasa- 
rea^ curbelor de fabricație spre 
încălțămintea cu numere mai 
mari de lărgime.

Cît despre lungime, admirato
rii piciorului mic au motiv să 
se bucure. S-a constatat că di
mensiunile medii nu sînt 24,5 
pentru femei și 28 pentru băr
bați, ci 24 și, respectiv, 27.

Rezultatele cercetărilor au de
terminat modificări și în gama 
dimensională a încălțămintei. 
Măsurile bărbătești foarte mari, 
cum ar fi 32, 33, sînt aproape 
inexistente în România, iar cele

vă, s-a extins. Ritmul de creș
tere a lungimii piciorului este 
de 7—8 milimetri pe an pînă la ■ 
14—15 ani, iar după această 
vîrstă scade la 1—2 milimetri, 
încetînd, cu rare excepții, la 
18—21 ani. încă de Ia 13 ani, 
peste 10 la sută din copii au 
deja picior de adult. în aceste 
cazuri, modelele, adecvate vîr- 
stei, trebuie să marcheze clar 
destinația specifică a încălță
mintei.

Cercetarea de față a cuprins 
nu numai toate grupele de vîr
stă, ci și tot teritoriul țării, 
urmînd vechea împărțire admi- 
nistrativ-teritorială. După cum 
s-a constatat, curba de disper
sie a diferitelor dimensiuni ale

oferim 
datelor 

obținute ; precizăm doar că, în 
urma asimilărilor făcute, Insti
tutul de cercetări pielărie și 
cauciuc a stabilit cîteva tipuri 
de pontaj (frecvență a dimensiu
nilor), care pot dirija comerțul 
în distribuția încălțămintei pen
tru o regiune sau alta. Sperăm 
că bazele comerciale vor prefera 
aceste instrumente științifice de 
lucru vechilor metode aproxima
tive, empirice.

In final, gruparea, centraliza
rea și prelucrarea electro-meca- 
nică a datelor au condus la
atingerea principalului scop : 
proiectarea noilor calapoade. 
După ce aproximativ 500 pe
rechi de încălțăminte confecțio
nate 
cu 
lor 
de rea 
duce 
modele 
noutate : se preconizează ca pen
tru fiecare număr de lungime să 
fie prevăzute cîte două lungimi. 
Faptul este îmbucurător, dacă 
ne gîndim numai că în mediul 
rural piciorul este în genere mai 
lat decit în mediul urban (în 
regiunea Bacău — diferență de 
5 mm, pentru lungimea medie ; 
în regiunea Cluj — 6 mm etc.).

Avem încredințarea că nu 
numai la „Dîmbovița", ci în în
treaga industrie de încălțăminte 
se vor aplica pe scară largă re
zultatele obținute de măsurăto
rile antropometrice. De altfel, la 
M.I.U. funcționează în prezent o 
comisie care va tipiza piesele 
componente ale încălțămintei, 
luînd ca bază calapoadele uni
formizate 
tutui de 
cauciuc.

la institut au trecut 
succes exigențele probe- 

de purtare, întreprin- 
„Dîmbovița" va intro- 
în fabricație oîteva 

noi de calapoade. O

în prealabil la Insti- 
cercetări pielărie și

In timpul unor lucrări de terasament pe via Flaminia. din Roma, au fost dezgropau acești colți de 
mamut. Posesorul lor se pare că a decedat acum 250 000 de ani în urma unui val de căldură

VIBROTRIBOLOGIA,

Peisajul științific contemporan 
se îmbogățește continuu cu noi 
discipline care apar la confluența 
a două sau mai multe domenii. 
Printre acestea se numără și vi- 
brotribologia care prinde contu
ruri tot ’ mai precise și datorită 
cercetărilor întreprinse de colec-

acestui subiect

I
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MARIA SUCIU

Cronica
ipotezeloi

Alimentele
sintetice

Chimia ne oferă ambele posibilități

STUDENȚII LA PORȚILE ȘTIINȚEI ]

Aparent lipsită de atractivitate, mai ales în asociere eu dome
niu! reactorilor nucleari sau al rachetelor cosmice, „simpla*' sudură 
pune în fața oamenilor de știință probleme de importanță similară 
și chiar determinantă pentru perfectarea spectaculoaselor tehnici 
atomice și cosmice.

In conversația noastră cu studentul Adrian Marinescu, din anul 
V al Facultății de tehnologie a construcțiilor de mașini, ne-am 
oprit asupra acestui „capitol" tehnic — sudura, preeizînd că este 
vorba de sudura cu flux de electroni, problemă pe care interlocu
torul nostru a studiat-o timp îndelungat în cadrul cercului știin- 

* ' ' ' ” i exa-țific al facultății, adoptîi<d-o ca subiect al apropiatului său 
men de stat.

— Ce anume te-a atras într-o temă care pare a fi aridă ?
— Este doar o impresie superficială. în momentul de față 

sudura cu flux de electroni preocupă numeroase categorii de 
cialiști, de la fizicienii atomiști la electroniști și tehnologi, 
știut că în prezent utilizarea metalelor dure, ca wolframul,

însă 
spe- 
Este
mo

libdenul sau titanul, a căpătat o extindere progresivă, la scară 
industrială, atît în construcția unor instalații de mare rezistență, 
a agregatelor nucleare, avioanelor, dar mai cu cearnă la corpurile

Electronii străpung titanul
rachetelor cosmice. Una din dificm-uiiie, ueioc lipsite de impor
tanță, întîmpinată în aceste domenii este legată de tăierea și su
darea dispozitivelor confecționate din aceste metale.

Practica a demonstrat că mijloacele uzuale dc sudură, cu aceti- 
lenă sau electrice, nu pol răspunde acestor cerințe, deoarece prin 
procedeele amintite, metalul, nefiind încălzit local, la temperatura 
de 3 000° C se volatilizează. Un timp s-a crezut că laserii vor oferi 
soluția cea mai eficientă, dar construcția lor dificilă, masivă și ran
damentul scăzut au impulsionat căutările oamenilor dc știință.

Astfel a apărut sudura cu flux de electroni, singura metodă 
care în prezent corespunde acestor necesități.

Principiul său de funcționare și aparatul în sine, tunul de elec
troni, sînt relativ simple... Bazîndu-se pe accelerarea electronilor, 
tunul de electroni este compus dintr-un anod, un catod și un ac
celerator de particule, situat între catod și anod. Fluxul de elec
troni focalizat asupra titanului, de pildă, la temperatura de 
4 000° C, îl poate perfora pînă Ia grosimea de 50 centimetri, sau 
îl sudează foarte rezistent fără să influențeze structura metalului 
în jurul spațiului prelucrat.

— în ce fel ai concretizat aceste studii ?
— Deocamdată am întocmit calculele pentru construirea unui 

tun cu flux de electroni cu o putere instalată de 3 kilowați, care 
poate prelucra cu un „spot" electronic la o temperatură de apro
ximativ 4 000° C.

— Și dacă aceste calcule ar fi transpuse în practică— ?
— Sînt convins că ar fi un cîștig prețios pentru cercetare și pro

ducție, mai cu seamă că în prezent în aceste sectoare nu a fost 
încă introdusă sudarea cu flux de electroni, poate chiar din pri
cina neproiectării aparaturii in țară. Ea ar putea fi utilizată cu 
mare eficiență și la prelucrarea oțelurilor înalt aliate, la sudura 
duraluminiului — veche dificultate tehnică — etc...

PAUL SPIRA

Statisticile arată 
care două luni un 
sumă greutatea sa proprie în 
alimente. In cei aproximativ 
70 de ani de viață el are ne
voie de circa 5 000 de kilo
grame de carne și de aproxi
mativ 15 000 litri de lapte. 
Cea mai avansată agricultură 
din lume nu ar putea asi
gura, în condițiile creșterii 
explozive a populației, o ase
menea cantitate de alimente, 
în fiecare zi, afirmă statisti
cienii, omenirea crește cu 
190 000 de oameni ; în fiecare 
an populația globului sporeș
te cu 70 de milioane. Se esti
mează că în jurul anului 
2 000 populația Pămîntului se 
va dubla

După cum arăta un purtă
tor de cuvînt al Organizației 
F.A.O., agricultura „clasică" 
va trebui înlocuită cu mijloa
ce mult mai rapide de pro
ducere a hranei pentru a a- 
coperi nevoile mereu mai 
mari ale omenirii. Soluția 
preconizată — obținerea hra
nei pe cale artificială.

Primii pași în această di
recție au fost deja făcuți. 
La Institutul pentru fiziolo
gia plantelor din Tubingen 
s-au realizat primele încer
cări de a obține amidonul pe 
cale sintetică. In Franța se 
va încheia anul acesta con
strucția unei fabrici care va 
produce „carne artificială" 
din petrol. Capacitatea ei 
este la fel de mare ca aceea 
a unei cirezi de 80 000 de vite 
cornute mari.

După cum declara recent 
profesorul C. H. Waddington, 
președintele Uniunii Inter
naționale de Științe Biologi
ce. este probabil ca în jurul 
anului 1985 o parte a hranei 
noastre să fie produsă în fa
brici și nu pe ogoare.

Cercetările spațiale au a- 
dus progrese însemnate în 
domeniul sintezei alimentare. 
Pornind de la constatarea că 
aproximativ 85 la sută din 
hrana unui cosmonaut este 
formată din zaharuri, cerce
tătorii au reușit să pună la 
punct un aparat care sinte
tizează, din bioxidul de car
bon expirat de „pasagerii" 
unei astronave, un produs 
prețios — formaldehida. 
Deocamdată randamentul lui 
este încă mic. Dar, cu aju
torul formaldehidei, care se 
obține industrial, în mod cu

rent, se pot prepara substan-

ca la ne
om con-

de îm- 
ele este 
și cîini,

țe nutritive extrem 
portante. Una dintre 
glicerolul. Șoareci 
hrăniți în laborator cu glice- 
rol, . s-au dezvoltat foarte 
bine. Experiențele pe volun
tari, cărora li s-au dat 20 la 
sută din rația zilnică de za- 
haruri sub formă de glice- 
rol, nu au prezentat nici un 
fel de „accidente" biologice. 
Din formaldehidă se pot pre- 
paia. de asemenea, triacetina 
— o grăsime simplă — și nu 
mai puțin de 15 feluri dife
rite de zahăr. Continuarea 
acestor cercetări vizează ob
ținerea unor substanțe mai 
complexe cum ar fi glucoza 
și amidonul artificial.

Cercetări recente au reu
șit să dezlege o parte însem
nată a mirificului proces de 
fotosinteză. Prin aceasta, 
sinteza directă a prețioaselor 
zaharuri a devenit o proble
mă perfect realizabilă în vi
itorul apropiat. In curînd, a- 
firmă specialiștii, animalele 
producătoare de carne nu vor 
mai fi cele cunoscute de noi 
de mii de ani.

Scenedesmus, de exemplu, 
este o algă minusculă, cu un 
diametru de numai o sutime 
de milimetru. Cu toate aces
tea oamenii de știință speră 
să obțină, prin cultivarea ei 
in adevărate fabrici de pro
teine, o producție de „carne" 
pe care nu ar visa-o nici cei 
mai optimiști zootehniști. 
Mediul de cultură pentru a- 
ceste alge este apa îndulcită.

Un alt producător deosebit 
de rentabil este bacteria a- 
naerobă numită .Candida, al 
cărei mediu de nutriție este 
petrolul. In viitorii ani, afir
mă profesorul Hans Giinter 
Schlegel, omenirea va con
suma o cantitate mult mai 
mare de petrol pentru hrană 
decît pentru nevoi industri
ale.

Cu ajutorul zaharurilor ob
ținute artificial și a protei
nelor extrase din petrol oa
menii de știință vor putea 
prepara, în mari unități in
dustriale complet automatiza
te, cele mai diferite forme de 
hrană. O astfel de fabrică 
va produce, prin reacție 
continuă, din bioxidul de car
bon atmosferic glucoză, za
hăr și amidon. Randamentul 
unei asemenea uzine de ali
mente va întrece pe acela al 
unei agriculturi intensive e- 
xercitată pe o suprafață de 
sute de mii de hectare. A-

ceste produse vor putea 
folosite ca furaj pentru zoo
tehnia intensivă, dirijată cu 
ajutorul computerilor. Dar. 
sînt de părere specialiștii, in 
jurul anului 2 000 zootehnia 
va deveni un lux. Mai mult 
de jumătate din cantitatea de 
proteine necesară va fi ob
ținută cu ajutorul microorga
nismelor, din petrol. Pe de 
altă parte se conturează încă 
de pe acum o metodă extrem 
de eficace de preparare a 
hranei. Cultura de celule a 
dovedit că un țesut poate fi 
crescut în condiții optime 
în eprubetă. De ce nu s-ar 
aplica această metodă Ia sca
ră industrială ? Oamenii de 
știință prevăd că, în viitor.’ 
se vor putea „crește" muș
chiul de vacă sau cotletul de 
porc în retortă, prin simpla 
cultură de celule animale. La 

fel se vor putea, probabil, 
cultiva țesuturi mamare care 
să producă lapte.

Agricultura anilor viitori 
va deveni așadar ohimia in
dustrială a zaharurilor și 
proteinelor, cultura celulelor 
și a microorganismelor ? Răs
punsul la această întrebare 
este, fără îndoială, afirmativ.
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tivul condus de prof, doctor do
cent Lucius Săveanu, șeful cate
drei de fizică de la Institutul pe
dagogic din Constanța.

Pentru a afla o serie de amă
nunte asupra
ne-am adresat profesorului Să
veanu, care ne-a răspuns cu a- 
mabilitate.

— După cum am aflat, îm
preună cu colaboratorii d-voastră. 
întreprindeți o serie de cerce
tări într-o ramură științifică cu 
totul nouă. Este vorba de vibro
tribologie. V-am ruga deci să ne 
spuneți cu ce anume se ocupă a- 
ceastă nouă știință și de cînd se 
fac la noi asemenea cercetări ?

— Tribologia „statică" sau, pe 
scurt, „tribologia" este ramura 
științifică, derivată din 'fizică, 
care se ocupă cu studiul feno
menelor de frecare între două 
corpuri în condiții statice, adică 
în condițiile cînd între corpurile 
aflate în contact nu există decît 
mișcarea de frecare propriu-zisă.

Or, în realitate, și mai ales în 
construcțiile de mașini lucrurile 
se întîmplă cu totul altfel. Siste
mul corpurilor între care există 
fenomene de frecare se mișcă și 
el în ansamblul său, mișcarea cea 
mai frecventă fiind cea vibrato- 
rie. Aș da ca exemplu deplasa
rea pistonului în cilindrul unui 
motor de autoturism în timp ce 
acesta rulează pe șosea cu o anu
mită viteză. Dar, exemple de a- 
cest gen există cu sutele în in
dustria constructoare de mașini 
cît și în exploatarea lor ulte
rioară.

Pornind de la această observa
ție, am întreprins împreună cu 
colaboratorii mei: lectorul Dumi
tru Mondescu și asistenții Eleo
nora Ciobanu, Gh. Soricu, Petcu 
Ceicu, Victor Ciupind și V. Mir
za, o serie de cercetări cu carac
ter vibrotribologie.

— Care a fost prima lucrare 
elaborată de colectivul dv. din 
Constanța, colectiv pionier în a- 
ceastă nouă ramură științifică ?

— Prima lucrare : „Contribuții 
la studiul frecării în mecanismul 
de ghidare cu contraghidaj, în 
condiții de vibrații transversale", 
pe care am elaborat-o cu asisten
ta E. Ciobanu, a fost comunicată 
la Conferința internațională de 
mecanică de la București, din 
septembrie 1965. Cu această oca
zie prof. dr. Georg Fogelpohl 
Gottingen (R.F.G.), a arătat că 
cercetările noastre sînt de o mare 
importanță prin elementele cu 
totul noi pe care le aduc. Evi- 

t, au urmat alte lucrări, alte 
realizări și, desigur, alte încura
jări. Astăzi, sîntern în măsură să 

i un volum: „Vibrotri- 
bologia și aplicațiile ei".

Convorbire ; i
■ < ■ 1

■■ ■ ■■ ■

cu prof. dr. docent

( LUCIUS SĂVEANU
_ ____

Ident, 
realii

Ijan. Asta 
publicăm

■— Vnde, cînd și cum își pot 
găsi aplicații în producție cerce
tările de vibrotribologie ?

— Cum la marea majoritate a 
mașinilor și agregatelor organele 
își îndeplinesc rolul lor funcțio
nal în condiții de vibrații, pro
blemele de vibrotribologie afec
tează aproape. întreaga noastră 
industrie constructoare de ma
șini, in special faza de proiectare.

Tată de ce1 cercetarea în acest 
domeniu, unde există încă mul
te de făcut, trebuie să țină cont 
de concluziile ce se desprind din 
cercetările vibrotribologice. Este 
necesar, după părerea noastră, să 
se dea mai multă atenție proce
selor complexe cu implicații fi
zice și chiar chimice, care inevi
tabil intervin în timpul funcțio
nării agregatelor, mai ales în ca
zul condițiilor vibrotribologice. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît 
în condițiile amintite se modifică 
chiar gradientul de uzură la su
prafețele de contact intens soli
citate, datorită schimbărilor struc
turale ale metalului obosit, iar 
alte procese intervin cu nenumă
rate suprapuneri de efecte.

Există procese „întîrzietoare" 
de uzură, așa precum există și 
procese „acceleratoare". Noi cău
tăm, desigur, să le promovăm pe 
primele și în mod deosebit pe 
cele de lubrificație, în care vibro- 
tribologia își va spune tot mai 
mult cuvîntul său. Lubrifierea este 
strîns condiționată de cunoaște
rea caracteristicilor lubrifianților 
și iată de ce în dorința de a ne 
desfășura sistematic cercetarea, 
am început mai întîi studiul pro
prietăților fizice ale lubrifianților 
standardizați.

S-ar realiza însă mult mai mult 
dacă s-ar înființa pe lingă Facul
tatea de fizică și chimie de la 
Constanța un centru sau un la
borator de cercetare specializată 
pentru studii vibrotribologice și 
de uzură, care în condițiile exis
tenței aerosolilor salini de pe lito
ral conferă cercetătorilor un as
pect specific și complex, datori
tă uzurii suplimentare cauzate 
de diferitele forme de coroziune.

în felul acesta chiar autofi
nanțarea unui asemenea centru 
este posibilă, realizîndu-se o le
gătură directă cu producția.

ION VĂDUVA POENARU

Acest craniu aparține unul strămoș al speciei noastre, care a trăit acum circa un milion de ani în 
împrejurimile lacului Rudolf din Kenya. In aceeași regiune a fost descoperit și un bogat depozit de 

unelte de piatră datînd de 2 500 000 ani

Nu respirați 

adine...

riscați să 

vă sufocați
De cîte ori știința începe să se 

ocupe de aspecte cotidiene ale 
activității noastre, în care ne 
conducem de obicei după logica 
bunului simț, se constată că lu
crurile stau de obicei invers de
cît presupunem noi. S-ar părea 
că o dată ajunși în pădure sau 
la munte, în „aer curat", cel mai 
bun mijloc pentru a ne oxigena 
plămînii e să respirăm profund. 
Eroare I De altfel adesea la ore
le de gimnastică din școală sau 
la exercițiile transmise la radio se 
recomandă „respirație adincă". 
'Nimic mai periculos pentru să
nătate...

S-ar părea că ne aflăm în fata 
unui paradox. 1n realitate expli
cațiile sînt perfect normale și 
studiile întreprinse asupra feno
menelor ce au loc în această si
tuație au dezvăluit o serie de 
fapte interesante.

Pe cînd era student, Constan
tin Buteico, în cursul unei con
sultații a cerut unei paciente să 
respire profund. Brusc, aceasta 
s-a prăbușit fără cunoștință.

— Ce-ai făcut, ai sufocat-o, i-a 
strigat asistentul său. sosit în 
grabă.

Ce s-a întîmplat ? Orice exces 
provoacă o reacție de apărare a 
organismului. Excesul de oxigen 
dă naștere la o strangulare bru
tală a arterelor. Consecința — o 
senzație de sufocare. Incidentul 
amintit l-a urmărit pe Buteico și 
în 1960, cînd preluînd conduce
rea unui laborator de fiziologie și 
patologie a respirației și circulați
ei la Novosibirsk a început cer
cetări intense în această direcție. 
El a construit un aparat, origi
nal, un veritabil complex elec
tronic capabil să furnizeze într-o 
oră 100 000 de date diferite asu
pra activității respiratorii și cir
culatorii a unui bolnav. (Toate 
informațiile sînt tratate de calcu
latoare și prezentate sub formă 
de diagrame și tabel? matemati
ce). Ce au arătat cercetările ?

Se considera pînă nu de mult 
că respirația profundă furnizează 
un surplus de oxigen organismu
lui și în consecință activitatea la 
nivel celular devine mai intensă. 
Or, lucrurile se petrec exact in
vers. Intrucît respirația normală 
asigură sîngelui un procent de 
oxigen aproape maxim (96—98 
la sută) inspirația profundă nu 
are ce să mai aducă în plus. In 
schimb ea provoacă o eliminare 
brutală a gazului carbonic din 
organism. După cum se știe ga
zul carbonic constituie una din 
cele mai periculoase otrăvuri : to
xicitatea gazelor de eșapament, 
de pildă, i se datorește lui. Otra
vă, într-adevăr dar numai în can
tități mari! Pentru ca organis
mul să funcționeze normal celula 
trebuie să conțină 1—2 la sută 
oxigen și 7—8 la sută gaz car
bonic. Eliminarea lui brutală prin 
respirație profundă alterează 
funcționarea sistemului nervos, 
intensifică reacțiile alcaline, mo
difică activitatea fermenților. 
După cum a stabilit acad. Gulyi 
din Kiev, fără gaz carbonic or
ganismul nu poate realiza sinte
za aminoacizilor. Indispensabil 
organismului, gazul carbonic se 
află în atmosferă într-o propor
ție de 250 de ori mai mică decît 
cea necesară activității normale 
a celulelor. Stocîndu-l, organis
mul’ își ia în același timp măsuri 
de apărare contra pierderii lui 
accidentale. In momentul cînd e 
atins pragul critic, mecanismul de 
apărare intră în funcțiune : bron
hiile și vasele sanguine se con
tractă, ieșirea gazului e blocată. 
In același timp însă nici oxige
nul nu măi,poate să pătrundă 
spre țesuturi. Și intră astfel in
tr-un cerc vicios: lipsa de oxi
gen provoacă o excitare a centru
lui respiratoriu din creier, omul 
încearcă să tragă cît mai mult aer 
în piept, arterele se contractă și 
mai mult și pe măsură ce încer
căm să respirăm tot mai profund 
singurul rezultat pe care-l obți
nem e că ne sufocăm mai tare. 
Este interesant de știut că Con
stantin Buteico a provocat 
la bolnavi crize de steno- 
cardie, de hipertensiune și 
le-a făcut să dispară în cî
teva minute, obligîndu-i la în
ceput să respire profund, deter- 
minîndu-i, apoi, să revină la un 
ritm normal: o inspirație lentă, 
o pauză, o respirație lentă. Tra

tamentul preconizat de Buteico 
constă în antrenarea bolnavului 
(timp de 2—3 luni) în așa fel in
cit acesta atunci cînd are simp- 
tome de sufocare să se abțină de 
la o aspirație bruscă și profundă. 
Prin metoda sa el a vindecat 
peste o mie de persoane suferin
de de astmă, stenocardie etc. 
Fapt curios : după un asemenea 
antrenament persoanele în cauză 
dobîndesc o rezistență excepțio
nală față de gripă. Sub contro
lul Ministerului Sănătății din 
V.R.S.S. s-a efectuat o verifica
re oficială a metodei lui Butei
co : 46 de astmatici au fost su
puși tratamentului timp de două 
luni, 44 dintre ei s-au vindecat 
complet.

Așadar, pentru exercițiile res
piratorii preferați o inspirație și 
o expirație lentă despărțită de 
o pauză. Astfel, trăgînd prea 
mult aer în piept... riscați să vă 
sufocați.
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POPESCU N. VIORI
CA, Curtea de Argeș: în 
urma publicării scrisorii! 
fostului dv. soț Mercan Ni- i 
colae și a fiului dv. Vio
rel, am primit un vraf 
imens de scrisori în care» 
mi se spune același' lucru :■ 
Mercan a încercat să ne 
inducă in eroare, răpirea1 
copilului și opoziția lui fa- ’

ță de organele justiției 
fiind gesturi condamnabile, 
în scrisoarea pe care mi-o 
trimiteți încercați să-i fa
ceți un portret moral, da
tele respective fiind, de 
altfel, confirmate în linii 
mari și de către numeroase 
alte scrisoni care vă iau a- 
părarea. Citez din scrisoa
rea dv.:

„Acest om a intenționat să mă omoare chiar după 
nuntă. Pe mine mă batea numai peste mijloc cu pumnii 
și cu picioarele. Banii Iui îi dădea pe toți mamei lui, pe 
ai mei îi lua, de asemenea, lăsîndu-mă fără mîncare. In 
seara de Anul Nou 1963 mi-a luat tot din casă, banii 
și porcul pe care îl tăiasem și le-a dus la mama lui la 
Drăganu, lăsîndu-mă și fără găleată de apă în casă. 
Viorel era numai de opt luni, îl alăptam continuu, eu 
fiind nemîncată, supărată și bătută, îneît nu puteam să 
stau în picioare. Pe 3 ianuarie 1963 vine și ia și copilul 
și tot ce mai rămăsese în casă, plecînd cu ele la mama 
lui. Mergînd după copil la el acolo, m-a bătut toată 
noaptea cu capul de pereți. El s-a căsătorit imediat cu 
o femeie din satul lui. Am dat divorț și am cîștigat co
pilul la mine, obligîndu-l să plătească pensie alimentară 
de 150 de lei și cheltuielile. Dar să vă arăt numai cîteva 
din năravurile lui care sînt de mulți vecini și cetățeni 
cunoscute. Dacă îmi da cineva hună ziua eram bătută 
crunt. Lua copilul la șase lupi și îl freca cu zăpadă pe 
spinare pînă îl învinețea, spunînd că îl călește, li îndesa 
copilului miez de pline pe gît la vîrsta de șase luni, 
dacă nu observam imediat copilul putea muri. Dacă 
porcul nu mînca ce îi da el se suia în spinarea lui și 
îl mușca de urechi, de se oprea lumea și sărea vecinii să 
vadă ce are porcul. Pedepsea porcul punîndu-i în coteț 
bușteni de lemne să meargă pe ei. In ziua de ajun |

s-a dus el și a vorbit cu Mercan și cu mama lui în 
spatele casei și după aceea mă cheamă și pe mine și 
începe scena care v-am spus-o mai sus, făcînd pe copil 
să se dezbrace. Mergînd a doua oară cu executorul am 
văzut ce nu credeam în viața mea, tov. Băieșu. Pro
priul meu copil, pe care l-am crescut șapte ani de zile, 
dintre care patru ani singură, fugea de mine și spunea 
că i-am dat otravă cînd m-am dus prima oară cu exe
cutorul. Mergînd a doua zi cu un tov. maior de la 
Inspectoratul Miliției Argeș și cu tov. executor nu am 
mai găsit nici copilul acasă și nici pe Mercan. Făcînd o 
serie de reclamații pe la toate organele de procuratură 
și Miliție nu am reușit să fiu ajutată să-mi iau copilul, 
care acum e otrăvit cu diferite minciuni și promisiuni 
de către propriul său tată. Am speranța că cititorii, or
ganele în drept și Dumneavoastră mă veți ajuta să spăl 
această pată murdară care s-a aruncat asupra mea de 
către un om lipsit de cele mai elementare îndatoriri 
față de propriul lui copil. Tov. Băieșu, Viorel al meu nu 
a scris o asemenea scrisoare. Vă rog să mă ajutați să-mi. 
iau copilul, care va spune adevărul. Rog pe toți cei care 
cunosc adevărul să scrie și, dacă sînt vinovată, să mă 
condamne. Copilul meu e într-o prăpastie mare, băgat 
de tatăl lui. Nu mai vreau pensie alimentară de la el, 
vreau doar să-mi dea copilul.

Ziarul de sîmbătă a fost scăldat în lacrimi de mine, 
mai ales cinci am văzut scrisoarea înscenată de el în 
numele fiului meu Viorel".

Nu vreau să comentez cele 
relatate de dumneavoastră 
în nici un fel, ci doar să-mi 
exprim, ca și data trecută, 
mîhnirea mea imensă pen
tru oribilele întîmplări pe 
care le trăiește acel copil 
cu numele Viorel. Fără 
îndoială că organele în

giversat și împiedicat apli
carea hotărîrii judecăto
rești. Dacă tribunalul a 
hotărît să vă încredințeze 
dumneavoastră, ca mamă, 
copilul spre creștere și e- 
ducare, nimeni nu are 
dreptul să vi-1 răpească, 
iar cei care au comis acest

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ
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cumpăra 3—4 kg de nuci și i le da porcului să se în- 
grașe. li da porcului pe gît ulei cu sticla și dacă ii 
ziceam ce face mă batea numai în cap și peste mijloc. 
Număra roșiile pe cuib și castraveții, dacă observa una 
lipsă mă lua tîrîș în grădină, unde mă bătea pînă obo
sea. Sta seara în pat și spunea că să-l leg de mâini, că 
altfel mă omoară în noaptea aceea. Sînt atit de multe 
incit dacă vi le-aș scrie pe toate n-ar ajunge o carte. 
După ce am luat copilul de la el venea la șase luni 
sau la un an ca să-l vadă. Nu m-am recăsătorit pînă în 
anul 1968, cînd am găsit un cetățean care și el avea o 
fată din prima căsătorie și cu care m-am înțeles să 
creștem și să educăm cei doi copii. Despre felul cum 
ne înțelegem și creștem acești doi copii, Viorel și Lucre- 
ția, nu vreau să vă spun eu și rog să o facă cei care 
cunosc mai de aproape. După recăsătorirea mea venea 
mai des pe la copil și i l-am dat și acasă în vacanța de 
iarnă trei zile, cînd a venit cu el bolnav. Purta cores
pondență cu soțul meu actual și chiar soțul meu actual 
l-a pus pe copil să-i scrie și să-i zică tată. I-am cerut 
de doi ani de zile să aducă adeverință de unde lucrează 
că nu are alocație de stat pentru copil și nu a adus-o, 
fapt care mă face să cred că el a luat și alocația copi
lului deoarece certificatul de naștere original e la el. In 
ziua de 24 ianuarie merge la școala unde învață copilul 
și minte că a vorbit cu noi să îl ia în oraș pentru a-i 
tîrgui ceva, deși cu noi nu vorbise. Am mers la procu
ratura locală Curtea dp Argeș și am reclamat cazul, mer
gînd și noi personal la el acasă unde am găsit copilul 
jucîndu-se în curte cu sania. Copilul țipa să vină la noi, 
iar actuala lui soție și mama lui au luat copilul, încuin- 
du-l în casă forțat. Ne-am dus la Militia din comuna 
Drăganu unde am reclamat cazul arătind și hoțărîrea 
judecătorească. Acolo am găsit un ajutor de șef de post 
care e cumnat cu el și care l-a chemat pe el, spunîn- 
du-mi cu el de față că ce dacă a stat copilul la mine 
șapte ani, să stea și la el șapte ani și că el dacă ar fi 
în locul lui Mercan m-ar juca cu cisma în picioare. 
Mergînd la Miliția Curtea de Argeș, unde era trimis do
sarul de către procuratură și reclamând cele petrecute 
cu copilul și ajutorul de șef de post, am fost trimiși cu 
un organ de Miliție din Curtea de Argeș, cînd iar a re
fuzat să ne dea copilul. Procuratura ne-a. îndrumat să 
facem cerere de ordonanță la tribunal, pe care am obți
nut-o în ziua de 7 februarie, cînd am mers cu tov. 
executor judecătoresc de la judecătoria Pitești, Achimes- 
cu. Cînd ne-am dus, copilul s-a îmbrăcat să meargă cu 
mine, dar Mercan Nicolae a început să mă amenințe cu 
cuțitul, se bătea cu pumnii în cap și peste ochi de 
curgea singe peste tot, rupîndu-și cămășile de pe el. 
Tot același ajutor de șef de post nu ne-a dat nici un 
sprijin, nu mi-a dat voie mie să intru în curte pînă nu

drept sînt obligate să în
deplinească de urgență ho
tărîrea judecătorească și 
socotesc inadmisibil tîrgui 
jalnic și penibil pe care 
acestea l-au îngăduit. Rog, 
de asemenea, Inspectoratul 
Miliției județului Argeș să 
verifice adevărul celor re
latate mai sus în legătură 
cu atitudinea ajutorului 
șefului postului de Miliție 
din Drăganu, care a ter-

abuz, cu consecințele cu
noscute asupra stării psihi
ce a copilului, să fie făcuți 
răspunzători în fața legii. 
Sper, de asemenea, că a- 
ceastă poveste să îndemne 
pe mulți părinți să mediteze 
asupra răspunderii lor față 
de copii, acesta fiind, de 
fapt, și motivul principal 
pentru care i-am acordat 
un spațiu atît de întins în 
cadrul rubricii noastre.

PROTEASA GHEORGHE, comuna Lapușata, județul 
Vîlcea : „Vă fac cunoscut următoarele :

în anul 1966, luna septembrie, ziua 26, în timp ce mă 
aflam la studii la școala profesională de mecanici agri
coli de pe Ungă l.M.A. Petica, județul Arad, am fost 
victima unui foarte grav accident de circulație pe care 
mi l-a cauzat Perța Ion din comuna Botiza tir. 35 în 
timp ce conducea un autocamion. Fapta susnumitului 
constituie delict de vătămare foarte gravă a integrității 
corporale și a sănătății. într-o perioadă de circa trei 
ani care s-au scurs de la data producerii accidentului am 
urmat diferite tratamente și am fost internat în foarte 
multe spitale din țară, însă fără nici un rezultat. După 
aceia, convingindu-mă de inexistența posibilității de a mi 
se aplica un tratament vindecător și rămînînd infirm, 
m-am adresat cu o acțiune judecătorească împotriva șo
ferului care m-a accidentat și a părții responsabile civil- 
mente, pentru a mi se acorda despăgubiri, necesitate pe 
care a prevăzut-o și Procuratura Generală. Cauza tre
buind să se judece la judecătoria sectorului 7 București, 
m-am prezentat la redacția ziarului „Scînteia tineretului" 
și am rugat a mă sprijini în vederea urgentării judecării 
procesului și pentru numirea unui apărător din oficiu 
întrucit nu aveam posibilitatea materială necesară pentru 
a-mi angaja un avocat. Ajutorul solicitat redacției l-am 
primit. în cele din urmă, după judecarea procesului, in
stanța s-a pronunțat cu o sentință în favoarea mea, 
admițînd o parte din pretențiile pe care le-am avut. 
Deși sentința s-a pronunțat în ziua de 25 decembrie 
1969. la ora actuală nu poate fi executată deoarece, deși 
pîrîtului Perța Ion i s-a comunicat copia sentinței la data 
de 10 februarie 1970, confirmarea de primire nu a ajuns 
nici pînă acum la judecătorie, iar pentru aceste în
curcături se face vinovată Poșta Pentru aceste motive, 
apreciind înalta dv. posibilitate de a mă ajuta, foarte 
respectuos vă rog să dispuneți a lua măsuri pentru a 
identifica următoarele :

— cine și pentru care motive se face vinovat de ne- 
îndeplinirea procedurii:

Ciano reluă firul discuției :
— Dumneavoastră cunoașteți 

că in politică, și mai cu seamă 
în timp de război, situațiile se 
schimbă in funcție de circum
stanțe. Acesta este motivul pen
tru care vă spun in momentul de 
față : fiți gata pentru orice e- 
ventualitate și nu vă amăgiți 
printr-o falsă singurătate. In
tr-adevăr, Juînd toate măsurile 
de apărare și arătind că ești ga
ta de luptă, se intimplă deseori 
ca agresorul să renunțe la pro
iectele sale...

Luat complet prin surprinde
re de discuția cu ministrul de ex
terne italian și totodată evident 
impresionat de declarațiile a- 
cestuia, ambasadorul belgian do
rea totuși să poată obține unele 
precizări suplimentare. El con
sidera in general avertismentul 
lui Ciano ca un avertisment ve
ridic.

Ciano continuă :
— Nu pot să vă afirm că peri

colul este iminent, dar nu tre
buie așteptat și vă sfătuiesc să 
luați toate măsurile pentru a vă 
pune Ia adăpost.

Ambasadorul belgian, la 
curent eu informațiile transmi
se de colegul său de la Berlin, 
ii spuse lui Ciano că n-ar fi ex
clusă o invazie a Germaniei dar 
în direcția Olandei, ocolind Bel
gia. Acest argument însă nu l-a 
convins pe ministrul de externe 
italian :

— Germania nu se va limita 
la o operațiune de acest gen, in- 
trucît in zona în care ea va a- 
taca țările neutre occidentale, 
va acționa cu voință fermă de 
a se confrunta cu armatele fran- 
co-engleze... Deci, dacă agresiu
nea va avea loc. ea se va produ
ce simultan împotriva ambelor 
țări.

Telegrama din Roma a produs 
stupoare la Bruxelles, dar Bel
gia nu avea mijloace suplimen
tare de a preveni o agresiune 
hitleristă. Iar a recurge în acea 
etapă Ia un ajutor englez 
sau francez, însemna în concep
ția Ministerului de externe bel
gian, doar a grăbi lucrurile. Ști
rile alarmante continuau să se 
adune. Tot în acele zile a inter
venit și afacerea cu avionul 
german care s-a prăbușit pe te
ritoriul Belgiei și la eare ne-am 
referit anterior *).

Totuși, pină-n luna mai totul 
s-a redus la un război al nervi
lor. Telegramele oficiilor diplo
matice semnalau pericolul, dar 
nu puteau preciza momentul a- 
tacului. La 7 mai. spre prînz. 
înainte de a părăsi Ministerul 
de externe, Spaak primește de 
la Bruxelles următoarea tele
gramă urgentă expediată din 
Berlin de vicontele D’Avignon : 
..Am confirmarea că o ofensivă 
in vest inglobind Belgia și O- 
landa poate fi iminentă. Sînt 
de altfel alarmat de faptul că 
presa germană nu încetează să 
denunțe intențiile agresive ale 
aliaților in Mediterana și in sud- 
est. Atenția fiind deci îndrepta
tă in aceste direcții, cancelarul 
ar putea să spere intr-un efect 
surpriză in vest cu atit mal mult 
cu cit scontează pe un anumit 
efect de demoralizare in Fran
ța și Anglia in urma eșecului a- 
cestor țări în Norvegia..."

Ultimul act diplomatic s-a de
rulat la 10 mai. După ce in zorii 
zilei trupele germane au invadat 
teritoriul belgian (ca și cel o- 
landez), la ora 8 dimineața am
basadorul Germaniei hitleriste 
la Bruxelles, von Bulow a sosit 
la Ministerul de externe. Intrind 
în cabinetul lui Spaak el a în

cercat să scoată din buzunar un 
document. Dar ministrul de ex
terne belgian l-a întrerupt pe un 
ton tăios :

— Scuzați-mă, mai întii voi 
vorbi eu.

Și Spaak dădu citire notei de 
protest a guvernului său, care 
incepea astfel : „Este pentru a 
doua oară în decurs de 25 de ani 
că Germania comite împotriva 
Belgiei loiale si neutre o agre
siune criminală..."

După ce Spaak termină de 
citit, von Bulow își prezentă Ia 
rindul său nota prin care Hitler

— să se ia măsuri urgente 
luminare a sentinței'.

Scrisoarea aceasta mi-a 
fost adusă la redacție acum 
cîteva zile de către un a- 
dolescent infirm, foarte 
modest îmbrăcat, care a e- 
zitat mult pînă a îndrăznit 
să bată la ușa biroului în 
care mă aflam. Mărturisesc 
cititorilor că situația lui 
m-a răscolit profund. Re
dacția a încercat imediat 
să-l sprijine pentru a ob
ține despăgubirea cuvenită 
de la cel care l-a schilodit 
.și care trebuie să-i asigure 
foarte modesta lui existen
ță. Am telefonat în comu
na Botiza, județul Mara
mureș, pentru a afla dacă 
organul poștal din comuna 
respectivă i-a înmînat lui

pentru a veni dovada de

Pei-ța comunicarea judecă
toriei și de ce nu a trimis 
acesteia semnătura de con
firmare. Am aflat astfel că 
i s-a înmînat respectivului 
comunicarea, dar confir
marea nu s-a trimis, știin- 
du-se că, dacă nu vine 
confirmarea, nu se poate 
aplica hoțărîrea. Am aflat 
apoi și misterul: poștărița 
din comună este rudă cu 
Perța și de aici și cauza 
pentru care semnătura nu 
ajunge la București.

Tovarăși de la Ministe
rul Poștelor! Vă rugăm 
să interveniți pentru a se 
face dreptate de urgență 
acestui tînăr lovit de soar
tă 1

Un elev, Breaza : „De multă vreme caut să găsesc 
răspunsul corect (sau cel puțin acceptabil) la o problemă 
care, cred eu, îi preocupă în general pe adolescenți. Nu 
demult a avut loc o discuție pe această temă între mai 
mulți colegi ai mei, dar fiecare avea părerea lui. Iată 
despre ce este vorba: care este atitudinea băieților și 
fetelor cînd este vorba „de agățat" ? Desigur că știu 
că, atunci cînd te pretezi la un asemenea gest, dai 
dovadă de lipsă de respect pentru tine și semenul tău și, 
mai ales, de lipsă de educație. Dar se pune problema 
șt în felul acesta : pe stradă te întîlnești cu o fată (sau 
un băiat) care, de la prima vedere, ți-a plăcut foarte 
mult și ai vrea să faci neapărat cunoștință cu ea (sau 
cu el). Cum procedezi ? Probabil îmi veți răspunde că 
o simplă privire nu trebuie urmată neapărat de o cu
noștință. Dar dacă vreau neapărat să cunosc persoana 
respectivă ? Poate că, la rindul ei, și cealaltă persoană 
ar dori să mă cunoască. Nu aș vrea să fiu înțeles 
greșit. Nici mie nu-mi plac, ba, chiar îi detest pe cei 
care își fac o preocupare din asta. Urăsc pe cei care își 
expun sărăcăciosul vocabular în fraze prost alcătuite și 
care au pretenția că sînt spirituali dacă aruncă în urma 
fetelor cuvinte care mai degrabă li se potrivesc lor. Nu, 
nu mă refer la acești „oameni". Cred că așa cum există 
o purtare civilizată și una necivilizată, ar putea exista 
și un mod civilizat de a face cunoștință pe stradă cu o 
persoană care ți-a atras atenția în mod deosebit. Tocmai 
despre acest mod de a cunoaște pe cineva aș vrea să vă 
expuneți punctul de vedere sau, dacă se poate, să se 
inițieze un fel de dialog între băieți și fete pe această 
temă: cum văd fetele din punctul lor de vedere și cum 
văd băieții. Eu sînt elev la un liceu militar; numele 
prefer să nu mi-l scriu. Sîntem la o vîrstă cînd avem 
dreptul să ne plimbăm cu fetele. Dar cum noi nu ieșim 
în oraș decît cu ocazia învoirilor (deci nu cunoaștem pe 
nimeni, majoritatea nefiind de pe aici) cum am putea 
face cunoștință cu fetele într-un mod civilizat ? Cred 
că și fetele ar dori să facă cunoștință cu noi, dar își pun 
și ele aceleași întrebări ca și noi. Aș vrea să știu pă- 
rerea dumneavoastră". O

Trebuie să vă dezamă
gesc de la bun început: 
n-am citit în viața mea un 
cod al manierelor elegante, 
deci nu vă pot da un sfat 
avizat. Pot să vă spun 
ce-aș face eu în locul dum
neavoastră, al adolescenți
lor. Văzînd pe strada o 
fată care mă tulbură ne
spus și cu care aș ține mor
țiș să fac cunoștință, aș 
da buzna într-o florărie, aș 
cumpăra repede un superb 
buchet de flori, m-aș pre
zenta în fața ei cu ținuta 
bine pusă la punct, aș 
spune bună ziua, aș zice 
cum mă cheamă și aș con
tinua cu o frază de ge
nul acesta : „Domnișoară, 
vă rog să mă iertați că 
mi-am permis îndrăzneala 
să vă opresc și să vă înmî- 
nez acest buchet de flori, 
împreună cu omagiile me
le. V-aș rămîne profund 
recunoscător dacă mi-ați 
permite să vă însoțesc cîți- 
va pași și să schimb cîteva 
cuvinte cu dumneavoas
tră". Dacă persoana vă în
găduie dorința exprimată, 
urmează să întrețineți o 
convorbire decentă și, dacă 
se poate, și inteligentă, e- 
ventual vag spirituală. în 
rest, vă privește cum vă 
descurcați. Dacă aveți cu
rajul, încercați această va
riantă. Eu n-am încercat-o 
niciodată, pentru că eram 
prea timid pe atunci, iar 
acum sînt foarte grăbit 
(umblu cu mașina I). Dacă 
vă reușește, scrieți-mi și 
mie. Sînt foarte curios.

ALI KAD1R MUSTA
FA, Constanța: Sînt de 
acord cu dumneavoastră : 
poezia la care vă referiți 
(publicată într-o onorabilă 
revistă literară bucureștea- 
nă) conținea expresii trivia
le, pentru carp autorul nu 
are decît să se rușineze. 
Totuși, altădată vă rog 
să-mi scrieți pe românește. 
Limba turcă nu-mi e toc
mai la îndemînă.

OTIL1A M., Maramu
reș : în poezia pe care 
mi-ați trimis-o exista aces
te versuri care m-au înfri
gurat :

„într-o zi el îi spuse 
C-un aer fericiți...) 
Și din buze zîmbind".

REPOR TAJ DE SÎMBĂTĂ !
V Suspectat de ochiul rece al 

manechinelor de carton, riscînd 
să fie luat drept un răufăcător 

W oarecare, reporterul a petrecut o 
jumătate de zi în magazinul

• Eva din Capitală, hoinărind de 
la un raion la altul, ferindu-și 
privirile ori de cite ori perdeaua

•
 unei cabine de probă se dădea în 

lături prea larg, studiind cu ure
che avidă acel lexic diminutiv

•
 care face breșă în egalitatea fe

meii cu bărbatul. în bar a băut 
o cafea în apropierea soților co- 

A mozi și înțelepți care au preferat 
să-și rețină din portmoneu doar 
costul consumației decît să între- 

A prindă tund, cu atitea escale și 
indecizii, al magazinului. A ur
mărit cu coaila ochiului două 
perechi de studenți care intraseră 
doar să bea un filtru și a auzit 
o conversație în care aceștia mo- 
tivau (vechea fabulă cu stmgurii 
se răsterifică!) inutilitatea cadou- 
rilor, fie ele și de ziua femeii.

9 Revenit la realitate a auzit la ra
ionul „paltoane" sfaturile vînză- 
toarei privind spălarea „cu săpun 
și apă călduță" a unui pardesiu ; 
la „lingerie" a auzit denumiri de 
produse care l-au făcut să ro
șească ; la „încălțăminte" a citit 
anunțurile despre modificarea 
numerelor de pantofi; la „rochii" 
i-a fost dat să asiste la una din 
dramaticele dezbateri contem
porane despre lungimea veștmin
telor acestui an ; la raionul — ro
mantic denumit — „ploaie" a fost 
martorul sfîșietoarei opțiuni a u- 
nei tinere căsnicii pentru o um
brelă roșie sau albastră. Și, în 
sfîrșit, cînd a simțit că prelungi
rea acestui periplu îi primejduieș
te obiectivitatea, a bătut la ușa 
șefului de magazin, unde a făcut 
cunoștință cu tovarășul Jean Ki- 
șescu și cu adjunctul său, tovară
șa Ștefania Crăciun, cufundați 
în întocmirea și studierea unor si
tuații. Printre cifre și telefoane, 
a avut loc o prelungită discuție 
despre farmecul acestui magazin.

—• „Farmec" e un fel de a 
zice, pentru că mulți dintre lo
cuitorii Capitalei și ai țării, tre- 
cînd prin proximitatea magazi
nului dv. în compania soțiilor și 
iubitelor, grăbesc pasul cu o an
goasă inexplicabilă. De ce se tem 
ei, ajungînd să dea magazinului 
porecla binecunoscută de „spaima 
bărbaților" ?

‘ — In orice caz, nu neapărat 
de prețurile noastre, care sînt a- 
celeași ca în toate magazinele. 
Ceea ce denumiți dv. „teamă" 
provine din varietatea mărfurilor, 
din posibilitatea alegerii, transfor
mată ușor în obligativitate. De 
altfel, mai sîntem porecliți și 
„suspinul femeilor".

— Știu că o statistică obiectivă 
e imposibilă, totuși cite procente 
din cumpărători estimați a fi 
rindul bărbaților ?

— Douăzeci de procente, 
presia că această cifră ar fi
mare provine din frecvența noas
tră ca subiect în conversațiile 
masculine.

— Care e vîrsta medie a cum
părătorilor ?

— De la 25 la 40 ani.
— Care e luna de vîrf a vîn- 

zării ?
— Decembrie.
— Și pe urmă P
— Pe urmă martie. în aceste 

luni procentele feminin-masculin 
Acum mai există ?“ sînt într-adevăr mult mai apro

piate. Vînzarea maximă se dato- 
rește de fapt asaltului bărbaților 
în lunile festive.

— Care e luna cea mai slabă

O

din

Im-
mai

Credeți cumva că se 
poate zîmbi și cu altceva ? 
De pildă cu mîinile ?

RELU ZAVAIDOC, Pi- 
tești: Aleg din cele șase 
întrebări pe care mi le pu- 
neți numai două. Ziceți: 
„înainte exista datina a- 
ceasta : dacă o fată se că- £ 
sătorea cu un condamnat 
la moarte, acesta |ra achi- _ 
tat. i _
Răspuns : Există, dar in
vers. întrebarea a doua ■ 
„Dumneavoastră ați fost £ 
prin mai multe țări. Pe-a- 
colo există obiceiul de a se ___ _ __ ____ ____ ___
da bacșiș la frizer ?“ Răs- $ pentru dv. ?
puns : Există. Cu o singură — Explicabil, ianuarie. Și ar fi
excepție: Scoția. Acolo e £ și aprilie, dacă primăvara nu 
invers. și-ar cere drepturile ei. Vînzarea

de ROMULUS RUSAN

scade, de asemenea, în săptămâ
nile cu transmisii t.v. interesante : 
campionate mondiale, cerbi de 
aur, olimpiade.

—■ Care e raionul cel mai ne
productiv, raionul unde — să zi
cem — ați putea da într-o bună 
zi faliment ?

— „Pălăriile" (n.n. — aici se 
vorbește despre raioane ca despre 
titlurile unor cărți, nemaispunin- 
du-se „raionul X" ci pur și simplu 
,,X“). „Pălăriile" ar putea da, în-

Totul

Eva
tr-o bună zi, faliment, din cauza 
modei defavorabile, dar noi 
ne-am grăbit să le reprofilăm.

— Adică ?
— Am pus în vînzare, alături 

de pălării, căciulițe, și gulere de

r
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tei germane. Mai mult chiar, ei 
aveau nevoie de pretexte pen
tru a lichida armatele olandeze 
și belgiene și a „da o lecție a- 
cestor țări".

Dorința de a da această „lec
ție" izvora din enervarea care 
l-a cuprins pe Hitler (ca și vîr- 
furile militare de altminteri) de 
rezistenta înverșunată a arma
tei olandeze. Armata olandeză a- 
păra așa-numita „fortăreață 
Olanda" — zonă situată in spa
tele digurilor și cuprinzind prac
tic principalele orașe — Haga, 
Amsterdam, Utrecht și Rotter
dam. Trupele germane suferise
ră în jurul capitalei cîteva in- 
fringeri. Lucrurile au mers pină 
acolo incit Hitler a ordonat adu
cerea unor noi efective in Olan
da. In directiva sa. Hitler men
ționa : „Forța de rezistentă a ar

înțelegere șl... nefuncționare per
fectă a mijloacelor tehnice. Și 
aceasta deoarece Rotterdamul a 
fost bombardat după ce s-au an
gajat și erau în curs de termi
nare tratativele de capitulare 
intre garnizoana orașului și re
prezentanții comandamentului 
hitlerist.

Ce loc ocupa Kesselring ? In 
momentul atacării Olandei, el 
conducea divizia 2-a a Luftwaffe, 
precum și corpul de parașutiști. 
Planul hitlerist prevedea lansa
rea unui desant de parașutiști 
in spatele liniilor olandeze. Kes
selring precizează :

— Generalul Student mi-a ce
rut să-i susțin parașutiștii prin- 
tr-un bombardament. Sprijinul 
aerian a fost acordat de către 
corpul 4 de aviație. Obiectivele 
generalului Student erau foarte

ODISEEA ROTTERDAMUmi
motiva intrarea trupelor germa
ne in Belgia in scopul «asigură
rii neutralității" țării, ca și a O- 
landei și Luxemburgului.

Ministrul de externe belgian 
I-a întrerupt la mijlocul notei :

— Dați-mi documentul pentru 
a vă scuti de o misiune atit de 
penibilă...

Iar Ia Berlin, întrevederea în
tre vicontele D’Avignon și Rib
bentrop a decurs într-o atmos
feră furtunoasă.

GENERALUL KESSELRING 
NU INJELEGE...

Hitleriștii aveau intenția cla
ră de a zdrobi orice rezistentă 
care s-ar opune înaintării arma

matei olandeze s-a dovedit mai 
puternică decît s-a prevăzut. 
Considerațiuni politice, ca și mi
litare, impun ca această rezis
tență să fie zdrobită". Reținem 
termenul — zdrobită — intrucit 
el explică multe. Urma să se re
pete „experiența" Varșoviei — 
bombardarea populației in sco
pul demoralizării ei. Obiectivul 
ales a fost de data aceasta Rot
terdam.

A urmat un bombardament 
sălbatic asupra acestui oraș, 
lipsit de apărare. La procesul 
de la Niirnberg, doi dintre ac
torii principali ai acestei drame. 
— Goring și feldmareșalul de 
aviație Kesselring au motivat 
acest act sălbatic printr-o... ne

precise : dispersarea spre punc
tele nevralgice și punctele-cheie, 
ocuparea terenului. Exista o le
gătură radiofonică intre statul 
major al generalului Stu
dent și mine, precum și cu șeful 
suprem al aviației (Goring — 
n.r.). O întrerupere a comuni
cațiilor nu putea fi decît foarte 
scurtă, întrucit ordinele prin 
radio sau transmise de mine 
personal sau de mareșalul Go
ring.

Dar această „excelentă" orga
nizare nu a împiedicat bombar
damentul asupra unui oraș a că
rui garnizoană fusese constrinsă 
să capituleze. Și iată dialogul 
intre Kesselring și unul dintre 
avocați :

Dr. Stahmer : A avii loc un 
bombardament după ce convor
birile de capitulare fuseseră an
gajate ?

Kesselring : Comandamentul 
n-a obținut niciodată informații 
în acest sens. S-ar putea totuși 
ca o anumită confuzie să se fi 
produs Ia postul comandamen
tului Rotterdamului, dar nu cu
nosc acest lucru. Dacă într-ade- 
văr acest atac a fost depășit de 
evenimente, este regretabil. Ca 
soldat de peste 42 de ani, arti- 
Ierist, aviator, șef de stat major 
țin să subliniez foarte clar că 
un asemenea caz poate fi impu
tat acelor consecințe inevitabile 
ale războiului...

Deci — „eveniment regretabil", 
„consecință inevitabilă a războ
iului". Nimic mai mult, nici o 
altă atitudine față de barbaria 
bombardării unui oraș deschis.

Dar Kesselring nu s-a putut 
limita doar la aceste generali
tăți. El a trebuit să spună pină 
la urmă faptelor pe nume. Re
dăm un alt fragment din inte
rogatoriul luat generalului hi
tlerist de către acuzatorul bri
tanic Sir David Maxwell-Fyfe.

Sir David Maxwell-Fyfe : Aș 
dori să vă rememorați această 
perioadă. Știți la ce oră din zi 
a început bombardarea Rotter
damului ?

Kesselring : După cite îmi a- 
duc aminte in primele ore ale 
după-amiezii. cred că în jurul 
orei 11.

Sir David Maxwell-Fyfe : Vă 
voi spune eu, la ora 13,20. Știți 
că de la orele 10,30 erau în curs 
negocieri pentru capitulare ?

Kesselring : Nu cunoșteam a- 
cest lucru.

Sir David Maxwell-Fyfe : 
Știți că la orele 12,15 un ofițer 
olandez, căpitanul Backer a so
sit în liniile germane pentru a-i 
intilni pe generalii Schmidt și 
Student și că generalul Schmidt 
a redactat la orele 12,35 terme
nii capitulării propuse ? Deci 55 
de minute înainte de începerea 
bombardamentului... Și mai de

blană, precum și nasturi de im
port.

— Care sînt raioanele cele mai 
bogate ?

— Paradoxal „încălțămintea". 
Vindem anual încălțăminte de 
peste 11 milioane lei.

— Și „blănurile" ? (n.n. — 
contaminare de toponimia lo
cală).

— „Blănurile" vin pe locul doi, 
înaintea „rochițelor". Dar clasa
mentul acesta se modifică de la 
o lună la alta, în funcție de ano
timp și modă. Ce v-am spus noi 
este un clasament general, arit
metic. Primăvara, de pildă, cînd 
vindem uneori patruzeci-cincizeci 
de mii rochii pe zi, „rochiile" 
trec pe locul doi.

— După „cine" ?
— Tot după „încălțăminte", 

căci apar sandalele.
— Cîți salariați aveți ? Cite fe

mei și cîți bărbați ?
— 72 persoane, din care 6 

bărbați, inclusiv șeful magazinu
lui.

— Anexe ?
— Depozitul, atelierele de re

tuș, de călcat și de coafură.
— Unde este atelierul de 

coafură ?
— Este de uz intern și gratuit. 

Numai pentru salariatele magazi
nului. Coafură și manichiură.

Excedat de atîta obiectivitate, 
reporterul a vrut să întrebe ce 
s-ar mai putea face pentru egali
tatea în drepturi a salariaților- 
bărbați, dar, reamintindu-și unde 
se află, a preferat să încheie to
tuși discuția aici.

DE 
NU

Caricaturi 
de OCTAVIAN

COVACI

parte. Condițiile discutate la 
12,35 trebuiau prelungite. Era 
așteptat un răspuns pentru ore
le 16,20. La ora 13,22 căpitanul 
Backer, în posesia condițiilor de 
capitulare a plecat. La ora 13.25 
două rachete luminoase au fost 
lansate de trupele generalului 
Student...

Acesta era semnalul ca bom
bardamentul să nu mai aibă loc.

Cum explică Goring bombar
damentul Rotterdamului ? Mo- 
tivind totul prin „situația preca
ră" a unor trupe germane de 
lingă Rotterdam și faptul că 
„unica soluție" pentru degajarea 
lor era un bombardament aerian, 
Goring declara :

— Am ordonat aviației să tri
mită un grup care s-a îndreptat 
în trei valuri de cite 25—30 a- 
vioane. Cînd primul val de avi
oane a sosit deasupra poziției, 
negocierile de capitulare erau in 
curs. Au fost intr-adevăr lansate 
rachete luminoase roșii. Dar 
avioanele n-au înțeles semnifi
cația acestor semnale și au în
ceput bombardamentul. îmi aduc 
perfect aminte — erau peste 36 
de avioane bimotoare care au a- 
runcat în special bombe de 50 
de kg... Importanța distrugerilor 
s-a datorat nu bombelor ci in
cendiilor... (sublinierea mea. 
S.V.).

Sfintă contradicție. Și elocven
tă. Pentru Kesselring nu func
ționa legătura prin radio. Pen
tru Goring o simplă greșeală... 
omenească : neînțelegerea unor 
semnale. în realitate a însemnat 
practica obișnuită a hitleriștilor. 
în urma bombardării („atacul te
ribil al bombardierelor în picaj" 
— se lăuda în aceeași zi postul 
de radio Berlin) și-au găsit 
moartea 800 de persoane, s-au 
înregistrat mii de răniți, iar 
78 000 de persoane au rămas fără 
adăpost.

SERGIU VERONA

*) Vezi „Scînteia tineretului", 
episodul V.

(va urma)

PE UN KILOGRAM ; 
LAPTE Că ANGLIA / 
MAI CISTIGA I

C AM Fl ON ATUL?/

■■ ■
v.\ <

7^ >C

Burlacul



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 7 ARTICOLE • SPORT • INFORMAȚII SlMBĂTÂ 14 MARTIE 1970

(Urmare din pag. I)

zultatele obținute pe întreaga în
treprindere, ceea ce nu stimula 
în suficientă măsură realizarea in
tegrală a obligațiilor ce le reve
neau.

în noul sistem de salarizare, 
apare ca esențială creșterea sim
țitoare a ponderii salariului tari
far în salariul total, incluzîndu-se 
în salariul tarifar cea mai 
mare parte din adaosurile va
riabile rezultate pînă acum 
pe seama depășirilor de nor
me și din premii. Rolul sala
riului tarifar de încadrare, ca 
element determinant al salariu
lui total, crește astfel, stimulînd 
ridicarea continuă a calificării tu
turor lucrătorilor. Totodată, s-a 
procedat la simplificarea sistemu
lui tarifar de salarizare al mun
citorilor reducînd numărul de 
rețele tarifare tip și numărul de 
grupe de ierarhizare a salariilor 
tarifare.

De asemenea, s-a redus numă
rul grupelor de ramuri utilizate 
pentru diferențierea salariilor ta
rifare ale personalului tehnic și 
economic, iar salariile tarifare ale 
tuturor funcțiilor personalului 
tehnico-administrativ au fost sta
bilite pe clase de salarizare.

Noul sistem de salarizare pre
vede la muncitori o corelare mai 
bună a salariilor tarifare pe ca
tegorii — corespunzător deosebi
rilor dintre nivelul de calificare 
cerut pentru executarea lucrărilor 
— asigurîndu-se totodată dife
rențieri progresive între categori
ile tarifare, ceea ce va determina 
creșterea preocupării muncitori
lor pentru ridicarea calificării, 
element care condiționează pro
movarea în categorii superioare, 
în cadru! fiecărei categorii, pen
tru asigurarea diferențierii sala
riilor tarifare în raport cu calită
țile și aportul personal al fiecă
rui muncitor, sînt prevăzute un 
număr de trepte de salarii.

Existența în cadrul aceleiași 
categorii a unui număr de trepte 
asigură posibilitatea diferențierii 
salariilor în funcție de gradul de 
calificare, calitățile profesionale, 
conștiinciozitatea cu care își re
alizează sarcinile de muncă, con
tribuția personală la îmbunătăți
rea activității formației din care 
face parte, acestea constituind cri
teriile de bază avute în. vedere la 
încadrarea într-o treaptă sau alta.

în afară de aceasta, la acorda
rea treptelor se mai ține seama 
și de posibilitățile de promovare 
a muncitorilor în categorii supe
rioare. în sensul de a se asigura 
prin trepte, o salarizare cores
punzătoare muncitorilor cu

chime și experiență dar care, da- tarifare ale salariaților tehnic-ad-
torită naturii lucrărilor din secto- ministrativi. care îndeplinesc «ce
rul unde muncesc, au posibiltăți eâșf funcție sînt de. asemenea di-
reduse de promovare. Trecerea 
de la o treaptă la alta se desfă
șoară fără salturi. în baza calită
ților personale dovedite într-o 
perioadă de timp (un an pentru 
trecerea de la nivelul de bază la 
prima treaptă și doi ani pentru 
trecerea de- la o treaptă la alta). 
Există în același timp, fapt ce se 
cere subliniat, posibilitatea redu
cerii stagiului necesar promovării 
în trepte la jumătate, pentru acei 
muncitori care posedă calități 
deosebite și dau dovadă de inte
res și conștiinciozitate în rezolva
rea sarcinilor de producție. După 
cum în virtutea principiilor de 
echitate pe care le promovăm, se 
dovedește deosebit de utilă pre-

BAZELE

SISTEM
vederea ca în cazurile în care sa
lariatul nu mai pune în valoare 
calitățile personale ce au stat la 
baza acordării treptei, să se ia 
în considerație posibilitatea tre
cerii acestuia într-o treaptă infe
rioară.

Ținînd seama de faptul că în 
cadrul unei categorii sînt cu
prinse lucrări de complexități di
ferite, la munca în acord s-a 
prevăzut posibilitatea ca lucrări
le din aceeași categorie să poată 
fi grupate (după caz) ținîndu-se 
seama de complexitate, în două 
sau trei grupe și tarifate cores
punzător, cu salariile prevăzute 
pe trepte. în acest fel, prin sta
bilirea unor tarife diferențiate pe 
grupe de lucrări în cadrul ace
leiași categorii, se va putea asigu
ra o mai bună diferențiere a cîș- 
tigurilor muncitorilor, corespun
zător complexității lucrărilor exe
cutate. Pe de altă parte salariile

ferențiate în /aport cu contribu
ția avuță la realizarea sarcinilor 
datorită aptitudinilor personale 
și experienței în muncă, prin in
troducerea unui număr de gra
dații pentru toate funcțiile pînă 
Ia șef serviciu inclusiv, la cele
lalte funcții de conducere fiind 
prevăzute indemnizații peste sa
lariul tarifar.

De o deosebită importanță în 
cadrul noului sistem de salariza
re este criteriul vechimii neîn
trerupte în aceeași unitate luat în 
calcul la diferențierea salariului, 
prin acordarea unui spor de ve
chime. O astfel de măsură este 
de natură să stimuleze stabilitatea 
salariaților în întreprinderi, asigu- 
rîndu-se acestora continuitate 
în însușirea meseriei, determinînd 
nemijlocit un randament superior 
în producție.

Pentru a contribui la asigura
rea unei stabilități mai mari -a 
muncitorilor în aceeași întreprin
dere, noul sistem de salarizare 
prevede, de asemenea, că la ple
carea prin demisie salariatul 
pierde pentru o anumită perioa
dă de timp (respectiv un an) 
dreptul la încadrare în trepte 
sau gradații la noua întreprinde
re la care se angajează precum 
și sporul de vechime.

în mod firesc, introducerea 
noului sistem de salarizare nece
sită elaborarea unor norme știin
țifice pentru munca în acord care 
să reflecte cantitatea de muncă 
necesară pentru efectuarea lu
crărilor, normarea muncitorilor 
în regie precum și a personalu
lui tehnic-administrativ, astfel ca 
aplicarea acestora în condițiile în 
care au fost elaborate să asigure 
îndeplinirea lor în proporție de 
sută la sută, realizarea integrală 
a sarcinilor de producție și de 
productivitate a muncii.

în această situație se profi
lează ca foarte logică condiționa
rea acordării integrale a salariu
lui tarifar de îndeplinirea în to
talitate a sarcinilor de muncă 
stabilite și diminuarea în mod 
corespunzător a salariului în ca
zul neîndeplinirii acestora.

Rezultat al unei ample și labo
rioase investigații în realitate, 
întemeiat pe o temeinică bază 
științifică, noul sistem de sala
rizare este privit de toți oame
nii muncii din țara noastră drept 
cadru favorabil mobilizării tu
turor resurselor pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan, un pu
ternic stimulent în ridicarea ca
lificării și utilizarea judicioasă 
timpului de muncă.

AGENDA!
La invitația C.C. al U.T.C., 

Leonard Larsen — secretar gene
ral al Consiliului European al 
Comitetelor Naționale de Tineret 
(C.E.N.Y.C.) — a efectuat o vizi
tă în țara noastră. Ieri după-amia- 
ză, Leonard Larsen a fost primit 
de tovarășul Ion Iliescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., minis
tru pentru problemele tineretu
lui.

• RUGBI: Returul
se anunță 
furtunos• DELEGAȚIA PARTIDU

LUI COMUNIST ROMÂN, care 
a participat la lucrările celui de-al 
XH-lea Congres al Partidului 
Progresist al Oamenilor Muncii 
din Cipru (Akel), s-a întors vineri 
seara în Capitală.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Mihai Dalea, membru al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele ____
Colegiului Central de partid, și pare, în fruntea
Ghizela Vass, membru al Corni- —
tetului Central al Partidului Co- uupa JlurlIlgcrea uu ,a iuulîuala, 
munist Român, șef de secție la A a coborît, pentru prima oară, sub 
C.C. al P.C.R. ' ~ ■

Turul campionatului de rugbi 
pe anul 1969—70 s-a încheiat abia 
acum, în primăvară, prin consu
marea celor două etape rămase 
din toamnă, etape care au adus 
în clasament modificări impor
tante. Grivița Roșie reamintin- 
du-și de vremurile de glorie s-a 
instalat, pentru multă vreme se 

i clasamentului. 
Dinamo a călcat cu stîngul si 
după înfrîngerea de la Timișoara,

In fotografie : ION IȚĂ CĂTĂLIN, Șo* sportivă mu 2

A iv-a ediție a Campionatelor internaționale

de patinai artistic ale României

Și am fi bucuroși să semnalăm o 
intervenție binevenită în acest 
sens din partea Ministerului In- 
vățămîntului, cunoscute fiind ca
racteristicile deosebite ale acestui 
sport precum și legătura lui ve
che și salutară cu mediul studen
țesc.

în sfîrșit grupa ultimelor spe
ranțe cuprinde o formație stu
dențească : Agronomia Cluj, două 
bucureștene, Progresul și Vulcan, 
ambele în lupta pentru evitarea 
retrogradării, precum și două pro
vinciale C.S.O. Sibiu și Rulmen
tul Bîrlad, aflate deocamdată în 
espectativă dar susceptibile ori- 
cînd a fi trase în vîrtejul ameți
tor al ultimelor două locuri. Din
tre toate cea mai apropiată de 
poarta retrogradării pare Pro
gresul, echipă în vădit... regres și 
constantă dezorientare. Efect al 
unui proces lent dar sigur de mă
cinare a forțelor, echipa de Veche 
și valoroasă tradiție, Progresul, se 
pare că va părăsi anul acesta, din 
păcate, prima categorie a țării. 
Poate că și conducerea clubului 
și cea a Federației poartă o parte 
de răspundere în crearea și atin
gerea situației neplăcute de 
acum.

De asemenea proaspetele divi
zionare C.S.O. Sibiu și Vulcan 
vor furniza — după cîte ne dăm 
seama — cea de-a doua victimă 
a campionatului actual. La o in
fimă diferență de puncte, ambele 
formații își vor disputa — direct 
și indirect — pînă în ultima eta
pă, șansa de a rămîne încă un 
an în compania celor mai bune 
echipe de rugbi din țară. Oricum, 
duelul se anunță palpitant, și este 
greu de bănuit cine va fi cîști- 
gătorul.

Iată deci cam cum se prezintă 
concurenții înaintea startului de 
primăvară. Vom încheia reco- 
mandîndu-le ca întotdeauna de
plină sportivitate în întreceri ori- 
cît de mare ar fi miza și oricît 
de grea ar fi lupta.

D. MANOILEANU

locul III, acceptînd în continua
re un meci nul la București în 
compania Farului. Steaua a tre
cut pe locul II și acolo va rămîne, 
se pare pînă la jocul din penulti
ma etapă cu Grivița Roșie.

Universitatea Timișoara, Poli-
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aptitudinilor elevilor, Minis- 
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667 755 lei.
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de premii :

• tehnica Iași și Știința Petroșeni
— cele trei „studențești" în
luptă pentru locul III, atît de

tic și rezervat pînă acum invaria
bil uneia din cele trei mari bucu
reștene — vor încerca anul acesta 
marea performanță, nu însă fără 
dispute aprige directe. Fenome
nul este pe cît de îmbucurător și 
de lăudabil, pe atît de caracteris
tic și concludent pentru sensurile 
de dezvoltare, sarcinile suitoare și 
perspectivele rugbiului românesc.

Pronosticul nostru
PENTRU

CONCURSUL PRONOSPORT
NR. 11

Dinamo București-„U“ Cluj 1
Politehnica Iași-Farul 1
U.T. Arad-Steaua 1
C.F.R. Cluj-Jiul X
F.C. Argeș-A.S.A. Tg. Mureș 1
Petrolul-Rapid X
Bari-Fiorentina
Internazionale-Lanerossi 1
Juventus-Cagliari 1
Lazio-Palermo 1
Napoli-Milan 1
Sampdoria-Roma X
Verona-Torino X

1.1

Palatul de gheață de la ,J?3 
August", unde abia s-au stins 
ecourile mondialelor de hochei și 
ale campionatelor de patinaj ar
tistic ale țării, găzduiește în aces
te zile o nouă competiție de an
vergură : cea de-a IV-a ediție a 
Campionatelor Internaționale de 
patinaj artistic ale României. 31 
de tineri sportivi a căror vîrstă 
— conform unei stipulații exprese 
a regulamentului — nu depășește 
13 ani (!),. reprezentând Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., 
R. F. a Germaniei, Finlanda, 
Franța, Iugoslavia, Polonia, Sue
dia și România s-au angajat, de-a 
lungul a trei zile de întreceri. în 
cursa pentru titlurile onorifice. 
Criteriile de departajare cu aju
torul cărora corpul internațional 
de arbitri, format din unsprezece 
oficiali de reputație ai patinaju
lui pe gheață, cuprind șase figuri 
impuse, de „școală" (trei execuții 
obligatorii, două sărituri și o 
piruetă) și trei minute, pe mu
tică, de „libere".

Primele impresii, primele rela
tări culese ieri după festivitatea 
de deschidere s-au referit la... 

’t jur '

î ! Duminică. pe stadionul 
.Politehnica", Sportul studen-

orele

mare 
(orele

EXTRAGEREA a 
48 15 29 70 81. Fond 
591 255 lei .

echipelor de 
și în divizia

HANDBAL Un meci de 
atracție, duminică seara 
19) Ia sala Floreasca : Steaua — 
Ilonved Budapesta, în cadrul 
primului tur al Cupei campio-

Program competifionai

i e i

...se mai întîmplă

Majoritatea evenimentelor de 
circulație se fac din cauza am
biției, aceasta împingînd pe om 

—I 2_ . L__2, depășire

Petrecut în comuna Bradu, județul Sibiu, accidentul nu s-a soldat 
cu urmări grave

(Urmare din pag. I) 

traseu ultrap^^.ernizat „se. ve
de" zi și noapte. Inspectoratul 
județean de miliție Prahova a- 
rată că numai pe o singură ar-

o n t r o I u I
circulaț

teră, din cele șase existente, se 
scurg in 24 de ore 17.000 de au
tovehicule. Frecvența acciden
telor de circulație pe acest tra
fic în zilele săptăminii, esțe re
partizată astfel :

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI SÎMBATA DUMINICA

26 27 23 26 24 29 39

Ia excesul de viteză, 
nepermisă, triplare' etc.

Ne angajăm în trafic, 
buie să șofăm cu măre 
ță. Mașina echipajului, 
tive lesne

Dar tre- 
pruden- 
din mo

de înțeles, nu are 
însemnele de la Controlul cir
culației. încercăm să semnali
zăm unui șofer o defecțiune a 
stopurilor, dar o altă mașină 
din spate, crezînd că vrem să-i 
dăm cu „tifla" face tot posibi
lul și ne depășește triumfător, 
chiar' în curbă și în pantă. Du
pă acesta un elegant Renault — 
16. părînd ă-i ține trena, fîlfîie 
iute prin stingă parbrizului, ur
mat de profilul unui autocamion 
gigant de 14 tone. Ne decidem 
să-l urmărim pe cel din urmă 
care datorită tonajului a comis 
și cea mai gravă infracțiune de 
circulație. Dar trebuie să acce
lerăm pînă la 100 km/oră ca 
să-i semnalizăm oprirea, după 
35 km de goană, deasupra ser
pentinei de la Gura Beliei. Au
tocamionul 31-B-5820. condus de 
tînărul Mircea Oprică este pro
prietatea I.C.C.F. La asemenea 
viteză și așa tonaj are nevoie de 
100 m distanță pentru frînare. 
își cere iertare și. fiindcă „este 
pentru prima dată, să nu-1 ne
norocim !“. Cine să-I nenoroceas
că ? !... După 70 km întîlnim o 
mașină, pare a fi fost un ,TV“ 
de 8 locuri, transformat, din a- 
celeași cauze, în armonică...

Continuăm drumul. Ploaia mă
runtă a făcut din noroiul roți
lor un strat periculos de mîzgă, 
așternut pe toată suprafața dru
mului. Se șofează "reu. oric’nd 
volanul poate să-ți fure direcția. 
Cu toate acestea ..1 Ph 1876", 
proprietatea lui Nicolae Iliescu, 
cu 2 persoane la bord, merge cu 
peste 80 km prin localitate. Re
cunoaște că s-a abătut de la 
normele de circulație dar ne-a 
motivat că este instructor auto, 
are mașină de 20 de ani. 
tă-1, pînă acum e viu 
tămat !

S-a dovedit că oricît 
grăbit un conducător 
vehicul integrat într-un flux de 
circulație aglomerat, acesta nu 
va aiunge după 100 de km de 
goană decît cu 5—7 minute îna
intea celor care au șofat nor
mal. Un risc prea mare, o viață 
chiar, pentru aceste scurte clipe 
cîștigate ne carusel. „Feștina 
lente !“ Omule, grăbește-te în
cet. ar trebui să rostească orl- 
cări'i șofer mascota din parbriz 
dan8 "rea să-i fie cu adevărat 
ad""-”toare de noroc. Modi+înd 
astfel, ajungem, seara, în Bra
șov.

A doua zi o ceață s-o tai cu

cuțitul. Ne îndreptăm spre Si
biu. în comuna Bradu asistăm 
la o surprinzătoare imagine : la 
angajarea pe pod, șoferul auto
camionului 21 SB-1382 — încăr
cat cu bidoane de smintînă frî- 
nează brusc, pneurile derapează 
pe șoseaua udă, străpung balu
strada podului și mașina — 
prinsă doar într-o roată din 
spate — rămîne suspendată la 4 
m în aer. Mihai Dumitru — 26 
ani, a fost extras din cabină 
(nevătămat) pe scara pompieri
lor, Nici cascadorul Gill Dela- 
mar nu ar fi reușit aceasta !

A treia zi a raidului. Inten
ționăm să verificăm solidarita
tea breslei. Ora 23.00 pe drumul 
Sebeș-Sibiu, în plin cimp, la cî- 
teva zeci de kilometri de orice 
localitate. întîlnim un autoca
mion în pană. Șoferul Nicolae 
Ion, un tînăr, de un an posesor

al carnetului de conducere și— 
ne-am dat seama — nu a ajuns 
încă atît de dibaci ca să preci
zeze clintr-o dată „diagnosticul" 
mașinii. De trei ore se căznea 
să afle defecțiunea de la siste
mul de aprindere. „Nu ați cerut 
sprijinul nimănui ? E noapte, a 
început furtuna, dacă nu faceți 
mai urgent depanarea veți dor
mi în cimp..." „Nu am cerut, 
fiindcă nici nu aș fi primit...". 
Refuzăm a crede. Facem un 
experiment. Mascăm automobi
lul nostru într-o vale și începem 
a face semne disperați pe șosea, 
în 30 de minute am semnalat 
45 de mașini. A oprit numai 
„21-AB-1645" un autocamion cu 
remorcă, șofer Birău Ștefan (26 
ani) care transporta la București 
materiale abrazive. Toți ceilalți 
au trecut de autocamionul în 
pană, nu au oprit la rugămintea 
noastră, a colegului lor. ci, nu
mai la semnalul ...milițianului. 
S-au justificat : ..Nu am obser
vat ! „Cîțiva. mai cinici, ne-au 
declarat însă că nici lor nu le-a 
fost acordat vreun sprijin cînd 
au avut nevoie. în regulamentul 
de circulație se prevăd amenzi 
și pentru cei care refuză ajuto
rul celor care au nevoie și îl 
solicită. Dar de ce să fie nevoie 
de amendă pentru a acorda un 
sprijin omenesc ?

FOTBAL Cea de-a doua eta
pă a returului diviziei A progra
mează, în Capitală la stadionul 
„Dinamo", duminică înccpînd de 
la orele 16, partida Dinamo- 
București — ,,U“ Cluj ; dimi
neața, de la orele 11, pe aceiași 
teren, meciul 
tineret. Start 
B ! ~ -
„1 
țese — Chimia Suceava ; pe 
stadionul „Progresul", Progre
sul București — Știința Bacău. 
Ambele meciuri încep la 
11.

nilor europeni. Prilej de reîntil- 
nire cu cîțiva dintre proaspeții 
campioni ai lumii.

ATLETISM Concursul atletic 
de sală dotat cu trofeul „Cupa 
feroviarului" are loc ia com
plexul sportiv „23 August" du
minică dimineața, înccpînd de Ia 
orele 9.

VOLEI Meciuri în cadrul divi
ziei naționale A : sîmbătă, la 
sala Dinamo, de Ia orele 17, Di
namo •— I.E.F.S. (fem) ; dumi
nică, la sala Ciulești, de la orele 
8,30 în continuare, partidele fe
minine Medicina — „Poli" Iași, 
Rapid — C.S.M. Sibiu, C.P.B. — 
Ceahlăul P. Neamț. în sala Pro
gresul, de la ora 9, Progresul 
— Voința M. Ciuc (fem) și Pro
gresul--- „Poli" Galați (mase).

pronosticuri: „Tînăra mea elevă, 
Sabine Winkler din Graz, în oiu- 
da vîrstei (9 ani) se va afla, cu 
siguranță, printre protagoniștii în
trecerii — ne spune antrenoarea 
lotului austriac MARGIT FI- 
LIPIC. Mă gîndesc la exercițiil® 
libere pe care le-am lucrat minu» 
țios împreună. Din cîte am putut 
observa urmărind antrenamentele 
celorlalți concurenți, anticipez o 
luptă finală strînsă care va face 
apel la zecimile de punct. Nu 
este mai puțin adevărat că eleva 
mea este și una dintre preten
dentele la trofeul oferit de ziarul 
dumneavoastră, „Scînteia tinere
tului", celui mai tînăr sportiv 
străin cu cele mai bune rezultate. 
Așadar emoțiile sînt duble. Dar 
despre acest valoros concurs 
vreau să vă spun că înaintea or
ganizării perfecte mă îneîntă 
IDEEA organizării unei astfel de 
reuniuni. Intr-adevăr trebuie să 
ne gîndim cu mult mai multă 
luare aminte la concursurile in
ternaționale ale copiilor".

Secretarul general al Federației 
române de patinaj, profesorul 
FLORIN GAMULEA, care func
ționează și ca arbitru principal 
adjunct în concursul masculin, a- 
cordă primele șanse concurentului 
est-german Berndt Wunderlich. 
„Delegația sportivilor din R.D.G. 

1 cuprinde cîțiva sportivi de valoa- 
9 re care, în ciuda vîrstei lor, au 
j la activ destulă experiență com- 

petițională. Dincolo de rezultatele 
tehnice, pe noi, ca organizatori, 
ne interesează o primă reușită în 
această privință dar și un cîștig 
valoric substanțial pentru cei opt 
sportivi care ne reprezintă culori
le (șase fete și doi băieți). Din 
astfel de concursuri ca și din 
cele care vor urma — demonstra
ția internațională de la 2.5 martie 

1 din București și „Cupa Cuteză- 
i torii" — trebuie să profităm, din 

punct de vedere sportiv, cît mai
] mult".

VIOREL RABA

Și

ar 
de

și ia- 
nevă-

fi de 
auto-

PRONOSPORT

La concursul internațional 
de patinaj artistic ziarul nos
tru acordă cîte o cupă:

— Celui mai tînăr sportiv 
străin cu cele mai bune re
zultate ;

—• Sportivului român clasat 
cel mai bine.

DOCUMENTARE

eacordare 
prioritate

ACCIDENTE
COMISE DIN VINA 

CONDUCĂTORILOR AUTO 
în 1969

fie atit de greu

consum

Alcoolul este, alături de am
biție, de mîndria mărcii („cum, 
să mă depășească pe . mine un 
Trabant ?“) — al doilea factor 
în producerea accidentului.

Cele mai numeroase eveni
mente de circulație le-am întil- 
nit seara și noaptea, cînd, după 
o zi de muncă, „un pahar de 
bere" se dovedește fatal pentru 
reflexe, pentru siguranță și 
promptitudine.

Aproape 94 la sută din totalul 
evenimentelor de circulație se 
datoresc așadar factorului su
biectiv, omului (pieton sau șo
fer), și numai 6 la sută vehicu
lului, Dacă acest factor în di
namica accidentelor s-ar trans
forma în potențial de conștiin
ță, numărul abaterilor de la nor
mele de circulație ar fi mai mic

94 de ori, Să . . „__
lucru care depinde de noi ?!

PIETONUL
întotdeauna intră în conflict 

cu cel de la volan fiindcă și a- 
cesta are o ambiție : „dacă e 
mașină, să oprească !", „dacă e 
pe patru roți să mai aștepte !“ 
etc. In fluxul circulației, pieton 
sau autovehicul, fiecare are 
drepturi de care trebuie să be
neficieze, norme pe care trebuie 
să le respecte. Sîntem printre 
țările cu cel mai scăzut număr 
de accidente de autovehicul dar 
cu procent ridicat de victime 
din rîndul pietonilor. Din 2 070 
accidente, 1010 au fost provo
cate de către pietoni. Elemen
tara lege de a circula „pe stîn-

ga", mai ales în sate — nu se 
respectă.

Străbatem localitățile axate pe 
drumul național nr. 1, satele 
dintre Făgăraș—Sibiu—Sebeș — 
Orăștie—Deva. In toate acestea 
am constatat grave abateri de la 
normele de circulație comise de 
către pietoni; din simplul motiv 
că aceștia considerau că : „nu
mai cei din mașini sînt datori 
să respecte legile de circulație. 
Aceștia au un carnet de condu
cere, sînt chestionați de miliție, 
susțin un examen... Pietonul nu 
are „carnet... de pieton", ce-i 
trebuie, nici nu e nevoie fiind
că pe jos te strecori și fără 
carnet printre automobile". Al
teori, localnicii 
consideră că, de 
șeaua trece chiar 
se cuvine atunci 
cum vor, pentru
De multe ori traficul de pe șo
sele este ștrangulat, în special 
toamna, de aceste „bariere ve
sele".

Cele mai multe abateri de cir
culație se petrec pe drumurile 
rurale. Din 5308 accidente, 3102 
s-au produs în 1969 în comune 
și în afara acestora. Tractoarele 
care circulă pe șosele traver
sează întimplător sau efectuea
ză curse de agrement prin sate, 
au produs circa 140 de accidente 
mortale — mai mult decît tram
vaiele. troleibuzele, bicicletele, 
motoretele și căruțele luate la 
un loc. Consiliile comunale și 
regionale de întreținere a dru
murilor în ultima vreme au 
luat măsuri în consecință pen
tru delimitarea porțiunilor pen
tru circulația pietonilor și locul 
de. traversare a tractoarelor spre 
terenurile agricole. Se . cheltu
iesc, anual, sume importante 
pentru materiale de propagan
da circulației. Eforturile miliției 
ar trebui coroborate cu cele ale

unor comune 
vreme ce șo- 
prin satul lor, 
s-o folosească 
nunți și hore.

organizațiilor U.T.C. din între
prinderi și din școală. O statis
tică pe vîrste arată că un nu
măr mare de victime, mai ales 
din mediul rural, unde legile de 
circulație nu se cunosc șî nu se 
prea respectă sînt copii între 
0—7 ani, 7—14 ani, vîrstă care 
vine în contact cu fluxul de cir
culație mai mult în drumul spre 
școală. Ideea des susținută a te
renurilor de joacă între cvar
tale se impune viguros. Nu 
este nevoie de mari „com- 
plexuri", de terenuri sportive 
mamut, costisitoare, greu de în
treținut, ci de mici zone verzi 
sau solare cu nisip — in care 
aceștia să se 'joace. Se vor eli
bera trotuarele de șotron și 
străzile de. porți de fotbal, iar 
părinții ar fi scutiți . de grijă.

I
I
I
I
I

(Urmare din pag. I)

stanța că flota comercială româ
nească face servicii unor națiuni 
cu mare ereditate maritimă.

Prima întîlnire a avut loc chiar 
la Școală de Marină. „Viața Ro
mânească" (care a publicat în 
paginile ei atîția iubitori ai mării, 
de la lean Bart la Radu Tudo- 
ran) s-a găsit în fața a trei, sute 
de elevi .și profesori ai școlii, iar 
în prezidiu scriitorii au fost flan- 
cați de căpitani de rangul întîi, 
ale căror uniforme cu trese de 
aur pe mîneci trezeau în 
toate mirajele adolescenței, 
s-a spus că elevii școlii vin 
toate părțile țării, și că, deși 
dețul e reprezentat majoritar,

noi 
Ni 

din 
in

AccidCntul petrecut pe șoseaua Ploiești—Cîmpina este o consecință
. a depășirii neregulamentare și utilizarea bruscă a sistemului de 

frînare. Accidentul s-a soldat cu însemnate pagube materiale i

marina noastră duce azi în toată 
lumea și accentul specific al Clu
jului ori al Timișoarei. Elevii pă
reau într-adevăr din toate colțu
rile țării. Blonzi, roșeați și bruni, 
nu se integrau decît rareori așa 
zisului tip dobrogean.

Consiliul județean al Frontului 
Unității Socialiste și Școala de 
Marină ne-au oferit șansa cu totul 
deosebită de a vizita portul. Spe- 
riați puțin de zgomot, de forfotă, 
de saci, de vagoane, de macara
le, am pășit cu prudență pe po
deaua mișcătoare a unei bărci 
cu motor, barca a tăiat portul 
de la un capăt la altul, viteza ei 
stropindu-ne uneori cu apa ule
ioasă și rece a bazinelor, și am 
ajuns la vestitul bric „Mircea", 
despre care se povestesc atîtea.

Drumul bărcii prin port a fost 
unic. Ocoleam vapoare pîntecoa- 
se (multe grecești, libaneze, des
tule turcești, bulgărești, și olan
deze, și norvegiene;, și o mulțime 
de pavilioane care ne erau necu
noscute), băgînd de seamă că 
portul nou depășește de trei ori 
ca întindere pe cel vechi. Va fi 
unul din cele mai mari din Ma
rea Neagră, ori chiar cel mai 
mare, mi s-a spus. Am văzut 
Leningradul și Beirutul, și măr
turisesc că nu mi s-a părut mai 
mic portul Constanța de azi. In- 
toreîndu-ne de pe bric, am vizitat 
un cargou de 12 000 de tone, 
„București". Aducea orez din 
China, iar comandantul Radules
cu cultiva pe bord flori rare.

Dar revelația a fost „Mircea".
Lansat la Hamburg în 1939, ca 

să înlocuiască vechiul bric „Mir
cea", mai mic și cu corpul de

lemn (și care a pregătit totuși 
zeci de promoții de marinari ro
mâni), bricul de azi, ne-a spus 
comandantul Său, căpitanul de 
rangul întîi Hîrjan, e una 
cele mai 
din lume 
asigură o 
completă, 
navigație (inclusiv radarul) repre
zintă ultimul cuvint al tehnicii. 
Impresionați de vasta sală a ma 
șinilor (ni s-a mai spus că, vizi- 
tînd-o, ne aflăm sub nivelul ‘ 
apei), ne-am adus aminte că vn 
vapor e o lume. Ce m-a impre
sionat însă au fost nu performan- , 
fele tehnice ale vasului, ci no
blețea lui.

Călcam pentru prima oară pe 
puntea unui vas. Frumusețea lui , 
,.Mircea", un velier care cuprin- ; 
de în el tot visul eroic al mari
nei tradiționale, în care omul, 
pornind ne1 mare, își risca viața, 
se însoțește cu modernitatea lui 
desăvîrșită. In ziua în care l-am 
vizitat, „Mircea" era obiectul cu
rățeniei generale, șî strălucea ca 
un inel. Avea să primească în 
curînd o sută de elevi, seria 
nouă, care vor dormi pe vas agă- 
țați în clasicele hamace, în dor
mitorul mare de la pupa vasului.

O navă-școală e simbolul ma
rinei naționale. Princiar, „Mir
cea" domină marea cu profilul 
domnitorului, scluptat în lemn 
la prova. Pășeam pe punte, ame
țiți puțin de mișcarea vasului. 
Marea trăia dedesubt, și nava, cu 
pîntecul în palma mării, cobora 

și se ridica, în călătoria ci ideală-

din 
moderne nave-școală 
Avînd vele și motor, 

pregătire marinărească 
iar toate aparatele de
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ORIENTUL APROPIAT

Semnalarea unor în Orientul Apropiat a misiu
nii sale.

noi incidente
Un comunicat militar pu

blicat la Tel Aviv anunță 
că în cursul zilei de 12 mar
tie aviația israeliană a în
treprins o serie de atacuri a- 
supra unor obiective militare 
situate în interiorul teritoriu
lui egiptean, precum și în zona 
Canalului de Suez. Totodată, 
se confirmă că avioane apar- 
ținînd forțelor militare aerie
ne ale R.A.U. au întreprins un 
raid de răspuns, bombardînd 
poziții deținute de forțele is- 
raeliene în Zona Canalului de 
Suez. Un avion de bombarda
ment egiptean a fost doborît, 
se arată în încheierea comu
nicatului.

Un purtător de cuvînt mili
tar de la Cairo a confirmat 
raidurile întreprinse de aviația 
israeliană, precum și misiunea 
de bombardament a avioanelor 
egiptene ca răspuns la această 
acțiune. El a precizat, relevă 
agenția M.E.N., că avioanele 
egiptene s-au întors la bazele 
lor, cu excepția unui aparat.

BEIRUT — Ministrul aface
rilor externe al Libanului, 
Nassim Majdalani, a avut în
trevederi separate cu ambasa
dorii celor patru mari puteri, 
U.R.S.S., S.U.A., Marea Bri- 
tanie și Franța, acreditați în 
Liban. într-o declarație făcută 
după aceste întrevederi, șeful 
diplomației libaneze, a subli
niat că „a adus la cunoștința 
reprezentanților celor patru 
mari puteri îngrijorarea gu
vernului libanez în legătură 
cu situația creată în ultimul 
timp la frontiera Libanului cu 
Israelul".

Securitatea
avioanelor civile

Convorbirile lui
Gunnar Jarring

NEW YORK — Reprezen
tantul special al secretarului 
general al O.N.U. în Orientul 
Apropiat, Gunnar Jarring, 
reîntors recent la New York 
pentru consultări cu U Thant, 
a început o rundă de convor
biri cu reprezentanții la 
O.N.U. ai țărilor din zona con
flictului. Joi dimineața, el s-a 
întîlnit cu reprezentantul Is
raelului, Joseph Tekoah, iar 
după-amiază cu ambasadorul 
Libanului, Edouard Ghorra. 
Discuțiile sînt calificate de a- 
genția Reuter ca avînd un 
caracter „exploratoriu" a po
sibilităților de reluare de că
tre reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U.

AMMAN — Directorul ge
neral al Asociației internațio
nale a transporturilor aeriene 
(I.A.T.A.), Kunt Hammarsk- 
joeld, aflat în vizită oficială la 
Amman, a fost primit de pri
mul ministru al țării gazde, 
Bahjat Al Talhouni, și de șe
ful diplomației iordaniene, 
Abdel Moneim Rifai. El ur
mează, de asemenea, să aibă 
convorbiri cu Aii Ghandour, 
directorul compăniei regale 
aeriene a Iordaniei, și preșe
dinte al Federației arabe de 
transport aerian.

într-o declarație făcută zia
riștilor, după întrevederea a- 
vută cu directorul general al 
I.A.T.A., primul ministru Bah
jat Al Talhouni a subliniat că 
l-a informat pe oaspetele său 
asupra „regretului guvernului 
iordanian față de incidentele 
cărora le-au căzut victime avi
oane civile" și că Iordania 
„condamnă asemenea incidente 
care nu fac decît să servească 
unei propagande tendențioase - 
menite să discrediteze atitudi
nea și politica arabă". în ace
lași timp, primul ministru a 
relevat că „Iordania și alte gu
verne arabe 
în vederea 
grad sporit 
municațiilor

sînt interesate 
garantării unui 

de securitate co- 
civile aeriene".

U.R.S.S. — Imagine de pe șantierul hidrocentralei de la Cearvaksk (R.S.S. Uzbecă).

! * - ■, -

Palazzo Madama (se
diul Senatului), au continuat 
vineri consultările lui Amin- 
tore Fanfani cu delegațiile 
forțelor politice reprezenta
te în Parlament. In prima 
parte a zilei au avut loc con
vorbiri cu reprezentanții 
Partidului Socialist Unitar 
și Partidului Republican, 
iar după-amiază cu delega
țiile Partidului Comunist Ita
lian, Partidului Socialist 
Italian al Unității Proletare 
și Partidului liberal.

Discutat în cadrul unei șe
dințe a direcțiunii partidu
lui — înainte de a se întîlni 
cu Fanfani — punctul de ve
dere al P.C.I. a fost prezen
tat de delegația formată din 
Enrico Berlinguer, vice-se- 
cretar general al P.C.I., Ter- 
raccini și Ingrao, respectiv 
șefii grupurilor parlamenta
re comuniste din Senat și 
Camera deputaților. După 
cum a declarat Terraccini, 
P.C.I. respinge orice intenție 
de a se dizolva Parlamentul 
și de a se organiza alegeri 
generale anticipate.

Festivitățile de la Zvolen
OMAGIU EROILOR ROMÂNI CĂZUȚI ÎN LUPTELE 

PENTRU ELIBERAREA CEHOSLOVACIEI
în cadrul amplei acțiuni de sărbătorire a 25 de 

eliberarea Cehoslovaciei, în aceste zile au 
care marchează eliberarea

loc 
diferitelor localități.

laani de 
festivități

MOMENT CRITIC
In economia s. u. a

Tn faja a 250 de perso
nalități ale viejii econo
mice americane, întrunite 
în „salonul oval" de con
ferințe de la Sheraton- 
Park Hotel din Washing
ton, principalul consilier 
al Casei Albe în proble
mele economiei, Paul 
Mc Cracken își avertiza 
auditoriul : „Există simp- 
tome clare că 
mul economic 
trece printr-un 
critic*.

mecanis- 
american 

moment

Ia care 
i sînt re-

„Simptomele clare" 1 
se referă Mc. Cracken 
levate insistent în ultima vreme 
în paginile ziarelor americane, 
în studiile si conferințele ex- 
perților.

— In Statele Unite există ac
tualmente 3,5 milioane de 
meri.

o adecvată îngrijire medicală 
sînt mult mai greu de asigurat 
decît în trecutul apropiat". (U.S. 
NEWS AND WORLD REPORT).

Elementele principale ale ac
tualei conjuncturi, creșterea șo
majului și a prețurilor, depar
te de a putea fi „puse sub con
trol", cunosc o degradare conti
nuă. In ianuarie, numărul șo
merilor era cu 410 000 mai mare 
decît cel din perioada corespun
zătoare a anului precedent. Pro
centajul sporirii numărului celor 
fără de lucru a fost în ianuarie- 
februarie a.c., cel mai mare de 
la recesiunea economică din 
1956. Prețurile principalelor 
articole alimentare, al oțe
lului, automobilelor și con
fecțiilor au crescut în ace
lași interval de timp (din ia
nuarie 1969) cu 15 la sută.

Inflația lovește, în cel mai 
înalt grad, în cei cu venituri 
modeste. Publicațiile de specia
litate notează că dacă în 1965—

Șomeri la New York : Curînd 7 milioane de americani fără 
slujbă '

flaționistă și inflația controlată; 
ea nu s-a hotărît pentru clasice
le mijloace împotriva creșterii 
prețurilor : ridicarea impozite
lor și amputarea sîngeroasă a 
cheltuielilor federale". Așa cum 
remarcă tăios cotidianul citat 
„se folosesc masaje ușoare de în
viorare" (aluzie directă la scri
soarea trimisă de Casa Albă 
unui număr de 2 200 conducă
tori de întreprinderi și lideri 
sindicali, în care se face apel la 
„bunăvoință și cumpătare in po
litica prețurilor și salariilor").

Intre timp, situația nu se a- 
meliorează. Dimpotrivă. „La ori
zont — prevede WALL STREET 
JOURNAL, competent în mate
rie — se arată nori compacți în
tunecați". Cît de întunecați ar 
putea fi acești nori a dezvăluit 
săptămîna trecută. Herman Lie- 
bling, șeful departamentului 
prognoză din ministerul de fi
nanțe al S.U.A. Intr-un memo
randum confidențial el a prevă
zut pentru anul în curs o crește
re a inflației și o scădere cu cel 
puțin 8 la sută a puterii de cum
părare. Și, împreună cu crește
rea prețurilor, se prevede o 
creștere a șomajului. Unul din 
cei mai străluciți economiști din 
Statele Unite, profesorul Milton 
Friedman, consilier neoficial al 
Casei Albe, a avertizat forurile 
guvernamentale : anul 
milioane de americani 
găsi fără slujbă.

„Norii întunecoși" în 
tivă nu sînt doar o figură de stil 
a unui ziarist din New York...

O asemenea festivitate a în
ceput vineri la Zvolen, loca
litate cu 25 000 de locuitori 
din Slovacia centrală. Aici se 
află monumentul și morminte
le celor 11 000 de eroi români 
căzuți în luptele pentru elibe
rarea orașului.

în aceste zile, pe întreg cu
prinsul Cehoslovaciei se fac 
intense pregătiri în vederea 
sărbătoririi, la 9 mai, a celei 
de-a 25-a aniversări a eliberă
rii țării de sub jugul fascist. 
In luptele pentru eliberarea 
Cehoslovaciei, cot la cot cu 
armata sovietică, au luptat și 
s-au acoperit de glorie peste 
244 000 de militari ai Armatei 
populare române. Ofițerii și 
soldații români și-au adus con
tribuția de singe ia eliberarea 
popoarelor ceh și slovac, pe 
teritoriul cehoslovac jertfin- 
du-și viața 67 000 de ostași ro
mâni. Mărturie grăitoare a e- 
venimentelor de acum un sfert 
de secol sînt monumentele și 
mormintele eroilor români din 
Zvolen, Brno, Kromeriz, Luce- 
nec, Piestany, Humpolec, Pus- 
timer și din multe alte loca
lități din Cehia, Moravia și 
Slovacia.

Poporul cehoslovac nu a ui
tat vitejia și spiritul de sacri
ficiu de care au dat dovadă 
ostașii români în luptele crîn- 
cene pentru eliberarea Ceho
slovaciei. An de an, la monu
mentele și mormintele acestor 
ostași, organele locale de par
tid și de stat și cetățenii de
pun coroane și buchete de 
flori, cinstind în acest fel me
moria celor căzuți pentru vii
torul luminos al Cehoslovaciei 
socialiste. Revelatoare în acest 
sens sînt și telegramele și scri
sorile care sosesc 
timp pe adresa

în ultimul 
Ambasadei

RomâniaRepublicii Socialiste 
la Braga. Pe lingă emoționan
te cuvinte de mulțumire și re
cunoștință față de eroismul 
ostașilor noștri, mesajele sosi
te din Zvolen, Banska Bystri
ca, Tisovec, Vlachov, Stara 
Tura, Rejdova sau Plesovice 
conțin urări calde de noi suc
cese adresate poporului frate 
român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, în o- 
pera de desăvîrșire a construc
ției socialiste.

viitor 7 
se vor

perspec-

EM. RUCAR

Congresul P. C. din 
Irlanda de nord

Invenții»

românești 
medaliate
la Viena

Tîrgul internațional de primă
vară de la Viena continuă să 
primească zilnic un mare aflux 
de vizitatori. După calculele pre
liminare, pînă duminică seara 
cînd porțile pavilioanelor se vor 
închide, aproape 650 000 de per
soane vor fi pășit în incinta aces
tuia.

De un mare interes se bucură 
în fiecare an pavilionul de inven
ții, unde Republica Socialistă Ro
mânia a fost și de data aceasta 
reprezentată cu succes. Juriul in
ternațional al pavilionului a dis
tins cu medalii de aur invențiile 
românești: „Procedeu și mașină 
pentru ascuțirea burghiilor helico- 
idale" ; „Mașină de împrăștiat 
îngrășăminte chimice granulate, 
în cristale sau pulbere, prin 
centrifugare" ; „Mașină semi
automată de colorare a produse
lor ceramice prin pulverizare".

O medalie de argint a fost a- 
cordată invenției românești: „Pre
sa de pretensionare a armături
lor pentru beton precomprimat".

Exponatele din pavilionul in
vențiilor sînt opera unor experi
mentați ingineri și tehnicieni din 
11 țări, inclusiv țara gazdă. Pre
miile au fost înmînate joi seara, 
intr-un cadru festiv, de președin
tele juriului internațional, dr. 
Cvikl, care este și președintele 
asociației austriece a inventatori
lor și posesorilor de patente. El 
a scos în evidență contribuția in
ventatorilor la progresul omenirii. 
Dr. Cvikl a remarcat participarea 
constantă a României la Tîrgul 
internațional de primăvară de la 
Viena cu exponate mereu mai 
expresive.

declarația pomi 
SlIWM FUMA

DOBORÎREA UNUI AVION AMERICAN ÎN LAOS 
RECUNOSCUTĂ OFICIAL

Intr-o informație tran
smisă din Saigon, agenția 
Associated Press anunță 
că un purtător de cuvînt. 
al comandamentului ame
rican a făcut cunoscut că 
la 10 martie deasupra te
ritoriului Laosului a fost 
doborit un avion aparți- 
nind forțele militare ae
riene ale S.U.A. Agenția 
citată precizează că acest 
anunț al comandamentu
lui american a constituit 
prima recunoaștere oficia
lă la Saigon a pierderilor 
de avioane în Laos.

în Laos. Pe de altă parte, pri
mul ministru a arătat că ar pu
tea să ceară trimisului Patet Lao. 
care urmează să sosească la 
Vientiane, ca într-o regiune din 
Laos să aibă loc o întrevedere 
între o delegație guvernamenta
lă și reprezentanți ai Frontului 
Patriotic pentru a examina pro
gramul în cinci puncte prezentat 
de acesta. Suvanna Fuma, subli
niază agenția France Presse, a 
admis că bombardamentele a- 
viației americane în Laos s-au 
accentuat în ultimul timp.

I

I

Scrutinul
finlandez

%

Zilele acestea alegătorii finlandezi vor trebui să aleagă un 
nou Parlament. înaintea alegerilor componența sa se prezintă 
astfel: stingă dispune de 103 locuri, respectiv, Partidul Social 
Democrat 55, Uniunea Democrată a Poporului Finlandez (co
muniștii) 42, și Uniunea Social-Democrată 6. Celelalte partide 
dispun de 97 de locuri. Partidul de centru 50 — Partidul Popular 
Liberal 8, Partidul Popular Suedez 12, Partidul Conservator de 
dreapta 26, și Partidul Provincial (al lui Vennomo) un Ioc. 
Alegerile generale din 1966 au adus in fruntea țării un guvern 
de coaliție, format din social-democrați, comuniști. Partidul de 
centru, și Partidul Popular Suedez, ceea ce a contribuit la o 
reprezentare mai echilibrată a straturilor celor mai diverse ale 
populației.

Campania electorală de anul acesta a diversificat temele de 
dezbatere generală. Pe plan intern : starea economiei, progresul 
industrial, fixarea salariului minim, administrarea universități
lor, participarea muncitorilor la conducerea întreprinderilor. 
Măsurile de stabilizare a economiei luate după devalorizarea 
monedei naționale de la 12 octombrie 1967 cu 23,8 la sută s-au 
dovedit adecvate, asigurînd o creștere a produsului național 
brut de 6 la sută în 1969. De asemenea, proiectele de dezvoltare 
pentru regiunea de nord a țării (provinciile Oulu și Lappi) unde 
se înregistrau și cei mai mulți șomeri au dat rezultatele scontate. 
Politica externă echilibrată și realistă a Finlandei este un atu 
important, conferind alegerilor privilegiul confirmării succeselor 
obținute de coaliția guvernamentală. Mai activă in ultimii ani, 
ca a înregistrat de altfel și o serie de succese pe plan inter
național, trebuind să fie subliniată în primul rind, primirea 
pozitivă de care s-a bucurat memorandumul cu privire la orga
nizarea conferinței în problema securității europene și cola
borării.

In privința Nordekului, discuțiile dintre diferitele grupuri 
parlamentare au condus la ideea stabilirii poziției Finlandei în 
această problemă de noul guvern și parlament care vor fi alese 
anul acesta. Ea depinde nemijlocit de schimburile de păreri cu 
viitorii parteneri din Nordek, de relațiile pe care aceștia le 
întrețin sau le vor dezvolta cu „cei șase" din Piața comună. 
Intrarea Angliei (care este cea mai mare piață de desfacere a 
Finlandei) în Piața comună va ridica unele probleme ce vor ră
mîne evident în sarcina noului guvern. In politica externă fin
landeză s-au manifestat semnele orientării spre o piață tot mai 
largă de desfacere, apreciindu-se pozitiv avantajele pe care le 
prezintă dezvoltarea comerțului cu țările socialiste. In prezent 
70 la sută din venituri provin din exporturile de lemn prelucrat, 
restul din construcțiile navale și minerit. In ultimii 10 ani 
industria de prelucrare chimică a lemnului și-a dublat capaci
tatea productivă, atingind un nivel de competitivitate interna
țională. Presa finlandeză consemnează acordurile comerciale 
anuale cu Uniunea Sovietică, care au stimulat dezvoltarea indus
triei forestiere și navale.

După părerea comentatorilor există un curent de opinie pu
blica favorabil pentru partidele social-democrat și comunist 
Un element important în viața politică a țării îl reprezintă atu- 
unle electorale remarcabile pe care le are Partidul Rural care 
a obținut un procent însemnat de voturi în timpul alegerilor pre
zidențiale din 1968 (care i-au adus pentru a treia oară consecutiv 
mandatul de șase ani lui Urho Kekkonen). Partidul de centru tre
ce, conform părerii observatorilor politici finlandezi, printr-o re
lativă eclipsă de program politic care să apeleze la interesele ale
gătorilor. De aceea centriștii în frunte cu Johannes Virolainen, 
ministrul educației, și-au concentrat campania electorală asupra 
punctului gravitațional care il constituie proiectul de lege pri
vind administrarea universităților. Ei încearcă astfel să atragă 
voturile celor 500 000 de tineri care se prezintă pentru prima dată 
la urne. Pe de altă parte, Partidul Conservator încearcă să-și 
înmulțească cele 26 de locuri pe care le deține în prezent în Par- 

responsabilităților", 
ar putea — susțin 
speranțele.

lament prin lansarea formulei „decadei 
pentru anii *70, dar verdictul alegătorilor 
comentatorii politici — să Ie zădărnicească

DOINA TOPOR

• SENATUL american a a- 
probat joi, cu 64 de voturi, con
tra 17, proiectul noii legi elec
torale care prevede coborîrea li
mitei de vîrstă. pentru cei care 
au drept la vot, la 18 ani. Pro
iectul va fi supus acum dezba
terilor Camerei Reprezentanți
lor.

Dacă va fi aprobat, el va intra 
în vigoare cu începere de la 1 
ianuarie 1971, permițînd partici
parea la alegerile prezidențiale 
din 1972 unui număr de 10 mi
lioane de tineri în vîrstă de 18 
la 21 de ani.

EXPO- //

„COANA CHIRIȚA" 
LA PARIS

STAGIUNEA Teatrului 
Națiunilor — 1970 se va des
fășura în acest an intre 4 și 
20 mai. Această importantă 
manifestație culturală va fi 
inaugurată cu piesa „Orlando 
Furioso" urmînd să se înche
ie cu creația Iui Goldoni : 
„Una din ultimele seri ale 
carnavalului". La această lar
gă confruntare teatrală de 
la Paris vor participa an
sambluri prestigioase din di
verse țări. România va par
ticipa cu piesa „Coana Chi- 
rița" de Vasile Alecsandri.

XIENG KHUANG — Comite
tul unificat al forțelor patriotice 
neutraliste din Laos salută și 
sprijină întrutotul programul de 
reglementare politică a proble
ms laoțiene, propus de Frontul 
Patriotic, se arată într-o decla
rație a comitetului transmisă 
agenția Khausan Pathet Lao.

„Această soluție politică, 
subliniază în declarație, se 
bucura de sprijinul larg al po
pulației țării, precum și al ace
lor popoare și guverne din lu
mea întreagă cărora le sînt 
scumpe pacea și dreptatea". Co
mitetul unificat declară că „a- 
gresiunea americană în Laos 
constituie sursa de încordare din 
această țară. Escaladarea războ
iului de către americani, intensi
ficarea bombardamentelor în
treprinse de avioanele „B-52" au 
creat primejdia extinderii răz
boiului, amenință pacea 
ritatea în Indochina și 
de sud-est“.

★
VIENTIANE — După 

latează agenția France P/jsse, 
prințul Suvanna Fuma, primul 
ministru al Laosului, a declarat 
la Vientiane că „este în favoa
rea instituirii unui armistițiu"

J. Peter despre relațiile
de

se 
va

și secu- 
în Asia

cum re-

ungaro-vest-germane
In urma vizitei făcute în R. P. 

Polonă de ministrul afacerilor ex
terne al Ungariei, Janos Peter, a 
fost dat publicității un comuni
cat în care se relevă că au fost 
discutate probleme ale dezvoltării 
relațiilor de prietenie dintre cele 
două țări, precum și unele pro
bleme internaționale, în special 
ale securității europene.

In cadrul conferinței de presă, 
ținută înaintea plecării din Var
șovia, Janos Peter s-a referit și la 
hotărîrea R. F. a Germaniei de a 
avea convorbiri cu țările socialis
te. El a subliniat că la începutul 
lunii februarie Budapesta a fost 
vizitată de unul din colaboratorii 
apropiați ai cancelarului Willy

Brandt, Wischnewsky, iar în zi
lele următoare ministrul comerțu
lui exterior al R. P. Ungare va 
face o vizită în R. F. a Germa
niei, pentru convorbiri cu fac
tori competenți. De cite ori se va 
pune problema dacă Ungaria este 
gata să stabilească relații diplo
matice cu R. F. a Germaniei, de 
tot atîtea ori vom spune că sîn- 

' tem gata să facem acest lucru.
Sîntem gata să discutăm oricînd, 
indiferent dacă inițiativa vine 
din partea R. F. a Germaniei, a 
declarat Janos Peter.

In continuare, el a spus: „In 
cazul în care R. F. a Germaniei 
va recunoaște granița Oder-Neisse 
ca definitivă, vom saluta acest 
pas“.

Cînd ceasul atomic va ară
ta, sîmbătă 14 martie, ora 11 
fix, Expoziția universală de 
la Osaka, care așteaptă mi
lionul de vizitatori prevăzuți 
pentru prima zi, își va des
chide porțile, devenind, pen
tru o perioadă de șase luni, 
adevărata capitală a Japoniei.

In ciuda dificultăților și a 
pronosticurilor uneori sum
bre,'organizatorii lui „Expo- 
'70 au prevăzut totul pentru 
ca această manifestare inter
națională de prestigiu să ră- 
mînă o dată memorabilă 
pentru posteritate. In acest 
scop, o bilă de oțel inoxida
bil — simbol al expoziției — 
împreună cu 2 000 de articole 
cu destinație științifică sau 
culturală — introduse într-un 
„conteiner" de beton, au fost 
îngropate la o adîncime de 
15 metri, urmînd ca „acest 
mesaj pentru viitor" să fie 
dezgropat în anul 6970.

Distrus și incendiat în 
cursul ultimului război mon
dial, lipsit de cea mai mare 
parte a instalațiilor industria
le, Osaka a cunoscut. în toate 
domeniile, o renaștere spec
taculoasă. In prezent, pro
ducția sa industrială asigură 
40 la sută din exporturile ja
poneze. Proiectele nu-i sînt 
mai puțin îndrăznețe. Auto
ritățile municipale intențio
nează să recupereze o supra
față de 1 500 ha din golful 
portuar, pentru a construi 
aici o mare platformă indus
trială.

— Deficitul balanței de plăți 
americane a atins 14 miliarde 
dolari.

— In ultimii cinci ani 
registrează o rată anuală 
flație de 5 la sută.

— Statisticile indică o 
re cu aproape 20 Ia sută , 
timii doi ani) a numărului fami
liilor al căror venit este sub 
„minimul de existență" : numă
rul acestor familii se ridică ac
tualmente Ia 5,2 milioane.

— Date oficiale arată că în pe
rioada 1967—1970 sporirea costu
lui învățămintului și îngrijirii 
sănătății a atins cele mai mari 
procente (12 la sută anual). „Cos
tul învățămintului și 
zării este 
ca oricînd 
doilea război mondial. O bună 
formare școlară și universitară,

se în
de in
crcște- 
(în ul-

spitali- 
azi mai ridicat 
după cel de-al

1966 o persoană din New York 
putea să-și asigure „o hrană mo
destă dar destul de consistentă 
cu 66 de cenți zilnic" (U. S. 
NEWS AND WORLD REPORT), 
astăzi ci nu poate cumpăra cu 
acești bani decît un litru de lap
te și o pîine.

Băncile americane au reacțio
nat la creșterea prețurilor prin 
ridicarea dobînzilor care au a- 
tins cel mai ridicat nivel din 
ultimii 25 de ani. Marile firme 
și concerne au adăugat, însă, a- 
ceste procente suplimentare de 
dobînzi, la prețuri. Efectul a 
fost creșterea și mai accentuată 
a prețurilor.

In fapt, administrația ameri
cană nu s-a hotărît încă pentru 
măsuri radicale. „Administrația
— notează NEW YORK TIMES
— pendulează între linia antiin-

Vineri, au început la Belfast 
lucrările celui de-al 14-lea 
Congres al Partidului Comu
nist din Irlanda de Nord.: Cu- 
vîn>tul de deschidere a fost 
rostit de președintele partidu
lui, Andrew Barr, care a sa
lutat pe participanți, precum 
și delegațiile străine prezente 
la Congres. La lucrările con
gresului comuniștilor irlan
dezi participă tov. Vasile Vlad, 
membru supleant al C.Cl ,al 
P.C.R., sef de secție la C.C. aî 
P.C.R.

în contipuare, Hugh Moore, 
secretarul general al partidu
lui, a prezentat raportul pri
vind situația politică.

• MINISTRUL informațiilor 
al Republicii Populare a Yeme
nului de Sud, Abdul Bari Kas
sem, a prezentat joi la Aden, în 
cursul unei conferințe de presă, 
unele documente în legătură cu 
complotul descoperit recent.

z

Aceste documente, a precizat 
ministrul, au fost descoperite asu
pra fostului guvernator al celei 
de-a cincea provincii a tării, Sa
lem Aii Kindi, și a altor ofițeri și 
membri ai serviciilor de securita
te din această provincie. Toți a- 
ceștia, care fuseseră îndepărtați 
din funcțiile lor în timpul „miș
cării de la 22 iunie", au fost ares
tați.

Ministrul sud-yemenit a preci
zat că documentele au furnizat 
indicații prețioase despre planuri
le complotiștilor, mai ales în ce 
privește distrugerea principalelor 
edificii publice și ocuparea cen
trelor vitale ale țării. Acest com
plot, a arătat Bari Kassem, a fost 
pregătit ca o operație militară.

„Este în afara oricărei îndoieli, 
a afirmat ministrul sud-yemenit, 
că cei care au pus la cale com
plotul au primit ajutorul unor

s -t
cercuri din Arabia Saudită și al 
C.I.A., atît prin subvenții finan
ciare, cît și în oameni și mate
riale.
• LA CENTRUL internațional 

Rogier din Bruxelles, s-a des
chis cel de-al 19-lea Salon inter
național al inventatorilor. La 
ediția din acest an sînt prezen
tate peste 1 000 de invenții bre
vetate din 23 de țări europene, 
printre care și din România.

Grevă în școlile 
columbiene

• APROXIMATIV 800 de 
profesori și învățători de la 
școlile medii de stat din ca
pitala Columbiei au declarat 
grevă, revendicînd majorarea 
salariilor și îmbunătățirea con
dițiilor de activitate. Ministe-

rul învățămintului a declarat 
această grevă ilegală și a ame
nințat pe participanții la gre
vă că vor fi concediați.

Un purtător de cuvînt al ca
drelor didactice a declarat că 
în cazul în care revendicările 
lor nu vor fi satisfăcute, gre
va profesorilor din capitală ar 
putea să se extindă în toată 
țara.
• GUVERNATORUL statului 

brazilian Guanabara, Francisco 
Negrao de Lima, a ordonat lua
rea unor măsuri drastice împo
triva organizației ce se auto-in- 
titulează „Escadronul morții" și 
care execută infractori incorigi
bili. „Am cerut generalului Oli- 
viera să acționeze cu toată fer
mitatea împotriva acestei orga
nizații, mai ales în cazul cînd 
în rîndurile ei vor fi depistați 
foști polițiști", a declarat guver
natorul.

Luarea de poziție împotriva 
„Escadronului morții“ a fost ce
rută cu insistență de cercurile 
politice și în presa din Rio de 
Janeiro, care atribuie acesteia 
comiterea, în ultimele două luni 
și jumătate, a 23 de asasinate. 
Presa informează că „Escadro- 
nul morții" are la activ cel pu
țin 1 000 de crime.

hani, condamnat, în contumacie,' 
și fostul deputat Ahmed Al-Daur.

Regele Hussein a hotărît joi, 
în cadrul unei reuniuni a Consi
liului de Miniștri, să comute sen
tințele capitale în pedepse cu în
chisoarea pe diverse termene.

Procesul
de la Amman

• LA Tribunalul militar spe
cial din capitala Iordaniei s-a 
încheiat joi procesul unui grup de 
70 de persoane — cinci militari 
și 65 de civili — inculpați sub 
acuzarea de afiliere la „Blocul 
Eliberării", organizație islamică 
extremistă, interzisă prin lege, și 
de provocare a incidentelor sîn- 
geroase din noiembrie 1968.

Unii dintre aceștia fuseseră 
deja judecați pentru „complot 
împotriva regimului" și „afiliere 
la o organizație ilegală", 14 fiind 
condamnați la moarte. Printre ei 
se afla și conducătorul „Blocului 
Eliberării", Takkiedin Al-Naba-

o DELEGAȚIA chineză con
dusă de Go Mo-jo, vicepreședinte 
al Comitetului Permanent al 
Adunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină, președin
tele Academiei de Științe a R. P. 
Chineze, și-a încheiat vizita în 
Pakistan, plecînd spre patrie, in
formează agenția China Nouă.

o PE LINIA Paris-Caen a in
trat în funcțiune 
tren de pasageri 
Pus la punct în 
proape patru ani, 
cărui cursă a

primul turbo- 
din Europa, 

decurs de a- 
t.urbotrenul. a 
fost inaugu

rată oficial la 12 martie, in
troduce o tehnică nouă în 
transporturile feroviare : adap
tarea unei turbine cu 
de 1 500 cp, folosită pînă acum 
în aviație. Viteza maximă 
botrenului este de 180

gaze,
a tur- 
km/h, 

practic însă el nu depășește 160 
km/h.
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