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măsură ciactă a muncii

SĂ DISCUTĂM DESPRE

tineretului. Formațiile 
vor include în reper- 

pe lingă piese ale
organizațiilor UT.C

Cite profesii cunoști și care

Profesii pentru fetele satului

• Drumul unei hotărlri de la Comitetul
județean U. T. C, la tineri

Un prim obstacol: activele 
nu transmit mai departe

• Intervenția micrometrului
si a riglei de calcul
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TINERETULUI COMUNIST

UN COLOCVIU VIU, SINCER
DE LA CONȘTIINȚA
LA CONȘTIINȚĂ

O masă rotundă la Haga, a a- 
< dunat anul trecut reprezentanții 
' Olandei, Angliei, Suediei, 

S.U.A., Franței, R.D.G., Italiei, 
Danemarcei ș.a. angajați într-o 
discuție aprinsă și pasionantă. 
Subiectul ? Comunicarea pre
zentată de delegația română 
„Actualitatea în teatrul pentru 
copii și tineret". Se încrucișau 
febril întrebări și se căutau so
luții. „Ce facem cu tineretul ?“ 
„Ce facem pentru tineret ?“.

Spre copii se îndreaptă ac
tualmente privirile pline de dra
goste și atenție, ale tuturor ge
nerațiilor. iar tineretul ridică

La studiu individual în-Biblioteca universitară din Iași.
Foto : EMIL COJOC ABU
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(Continuare în pag. a IlI-a)

DIALECTICA LENINISTA

Atenția dublată de încordare și pricepere
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• Telespectator
— După mesele rotunde

N-AU FOST EPUIZATE TOATE 
POSIBILITĂȚILE

îngroașă dosarul
trecut aproape un trimestru din 1970. în acest timp unitățile

... .... = V„_e. j „dosarul" contractelor

A ȘIIINiri I

PIAERĂ DE HOTAR IN
E!L OZOFIA MODERNA

Tn istoria filozofiei. Lenin își 
înscrie genialitatea prin extraor
dinara putere de cuprindere și 
pătrundere a spiritului marxis
mului. prin dezvoltarea creatoa
re a acestuia în condițiile isto
ric concrete de la cumpăna vea
curilor XIX și XX. Definind 
magistral esența dialecticii mar
xiste, spiritul ei revoluționar 
care decurge din introducerea 
criteriului practicii social-isto- 
rice în domeniul teoriei, teore- 
tizînd, în consecință, necesitatea 
înțelegerii materialismului dia
lectic și istoric ca metodologie 
generală de cercetare a realului, 
Lenin a dat un exemplu strălu
cit de spirit creator și antidog
matic — deoarece așa cum în
suși subliniază „nu poate exista 
dogmatism acolo unde criteriul 
unic, criteriul suprem al doctri
nei este concordanța ei cu pro
cesul real al dezvoltării econo- 
rr.ice-sociale". întreaga sa via
ță, întreaga operă teoretică și 

probleme din ce în ce mai com
plexe contemporaneității. Și e 
firesc să fie așa. Lumea își pri
vește viitorul.

Peregrinările mele pe multe 
meridiane, profesia și funcția 
— dar și pasiunea — mi-au per
mis să cunosc bine tineretul. 
BINE în limitele problemelor 
contemporane pentru că deplin 
și profund nu poate și nu tre
buie să afirme nimeni. Este 
marea ecuație cu multe necu
noscute a lumii moderne și „ci- 
berneticienii sufletești" vor tre
bui s-o rezolve cu pricepere, pa
siune, dar și sensibilitate. Pe bar

practic revoluționară a lui Le- | 
nin. este o confirmare a acestei 
poziții de principiu. ■

Opera filozofică leninistă, răs- I 
puns concret, științific și filozo- * 
fie . întemeiat oferit problemati
cii impuse de revoluția din știin
ța modernă a naturii, precum și 
implicațiilor sociale, filozofice și 
politice pe care această revolu
ție le-a atras după sine, consti
tuie un exemplu grăitor de dez
voltare creatoare a teoriei cu
noașterii și a epistemologiei 
marxiste. în centrul acestei 
opere filozofice — de la „Mate
rialism și empiriocriticism" pină 
la celebrele „Caiete filozofice" 
— stă dezvoltarea și reconstruc
ția teoriei moderne a* adevăru
lui.

Schimbarea tabloului concep
tual al mecanicii clasice, tablou 
pe care tradiția științific^ și 
filozofică îl impusese ca univer
sal valabil, cerea, în plan gene

ză unei experiențe, nu îndrăz
nesc să spun totală, dar bogată, 
pot afirma cu spirit de răspun
dere că avem un tineret bun, 
echilibrat, cu virtuți și potențe 
evidente, care ne poate oferi 
cele mai frumoase speranțe.

Și totuși întîlnesc tineri în 
prezența cărora inima mi se 
strînge dureros. Fiindcă e greu 
să reziști singur curentului de 
violență și egoism care ss am
plifică pe glob, să te zmulgi din 
tentațiile unui mod de viață a- 
tractiv ca aparență dar nociv 
ca implicații sociale.

Sînt și tineri care n-au fost 
ajutați să „înțeleagă" că dezmă
țul vestimentar și excesul pilos 
cîtă vreme e „modă" se înscrie 
uneori în aria ridicolului, dar 
cîtă vreme devine „mod de via
ță" capătă caracter de trădare 
a năzuințelor de civilizație. Ei 
nu au fost ajutați să înțeleagă

(Continuare în pag. a IV-a)

Liceul agricol din Valea Călu
gărească a fost, timp de două 
zile, gazda unei utile întâlniri de 
lucru a tinerilor viticultori din 
zece județe cu pondere viticolă, 
îmbinînd armonios problemele 
teoretice legate de cultura viței 
de vie (expuneri, prelegeri, vizi
te la Institutul de cercetări pen-

Foto : C. CIOBOATĂ

CONTRACTELE CERCETĂRII 
CU INDUSTRIA, LA IAȘI:

A BIROCRAȚIA
r

ÎN PAG. A IV-A
• Cronica 

muzicală

A 1
de cercetare ieșene și-au întocmit fiecare „_____  _________
încheiate cu diferitele unități productive. Răstimpul scurs a 
marcat perioada de definitivări contractuale, dialogul dintre 
producție și cercetare trecînd la faza superioară a împlinirilor 
de laborator, a încercărilor, a experimentărilor, a formulării 
de metode și a găsirii de soluții tehnologice și tehnici noi de 
mare eficiență economică. Cu toate acestea, din ancheta pe care 
am întreprins-o în cîteva unități științifice ieșene a reieșit că 
cercetarea, chiar dacă cursul ei general este mai mult decît sa
tisfăcător, mai cunoaște încă o serie de dificultăți care o îm
piedică să dea un randament mai bun.

Erofile“ industriale în alb și negru

tru viticultură și vinificație) cu 
cele specifice vieții de organiza
ție .(discuții, schimburi de opinii 
asupra modalităților de mobiliza
re a uteciștilor la îndeplinirea 
sarcinilor de producție), consfă
tuirea a relevat tendințele și fe
nomenele noi ce se manifestă în 
orientarea, pregătirea și activita
tea productivă a tinerilor în a- 
cest sector. După cuvântul inau
gural rostit de tovarășul GHEOR- 
GHE MIRON — șeful secției e

conomice a C.C. al U.T.C. — o 
bună parte a lucrărilor din pri
ma zi a consfătuirii a fost con
sacrată modalităților în care pot 
să acționeze organizațiile U.T.C. 
din cooperativele agricole de 
producție și întreprinderile agri
cole de stat pentru creșterea con
tribuției tinerilor la sporirea can
titativă și calitativă a producției 
viticole.

„De la tineri, așteptăm numai 
lucrări de bună calitate, sublinia

Principalul centru științific ie
șean este Institutul de chimie 
macromoleculară „Petru Poni“, 
ale cărui cercetări se axează de 
ani de zile pe problemele im
puse cu necesitate de puternica 
dezvoltare a- industriei chimice 
din. Moldova.

Au existat mari filozofi care 
au mers pină la a considera am
biția. dorința de mărire drept 
adevăratul motor al dezvoltării 
societății. Fără a cădea în gre
șeala acestora — ale căror limite 
i-au împiedicat să sesizeze rolul 
determinant al modului de pro
ducție în evoluția omenirii — 
trebuie să recunoaștem ambiției, 
dorinței de mai bine, tendinței 
de afirmare a individului un rol 
important în apariția personali
tății, calitatea de stimulent al 
dezvoltării materiale și spirituale 
a omului.

Nu de puține ori întîlnim însă 
situații în care — 
valoric real — 
ambițiosul în
cearcă să treacă 
dintr-un salt pes
te treptele pe ca
re alții le-au ur
cat cu trudă, du
pă ani și ani de 
muncă încorda
tă. Mulți dintre 
tineri preferă să 
vegeteze în aș
teptarea unei 
„ocazii" propice 
afirmării, a unei 
„conjuncturi favorabile pentru 
o realizare plenară" cum mi 
se mărturisea, recent, un campion 
al „mediocrității aurite", student 
la Institutul de construcții.

Oare ce ocazii, ce conjuncturi 
mai favorabile decît cele pe care 
le oferă marele amfiteatru al pa
triei, imensul șantier al perfecțio
nării societății socialiste pot exis
ta pentru acești „lasă-mă să te 
las“ — ca să le spunem pe 
nume ? Ce-și pot dori oare mai 
mult decît dreptul de se afir
ma prin muncă cinstită într-o so
cietate în care unicul criteriu al 
realizării este valoarea socială a 
individului, valoarea dobîndită 
prin muncă și învățătură ?

■ ■■■■■■■■■■I

tovarășul ing. Eugen Roșea — 
șef de fermă la I.A.S. Tohan, ju-® 
dețul Prahova. Toți cei 64 de u- ■ 
teciști care lucrează în unitatea _ 
noastră participă la cursurile a- _ 
grozootehnice în care se dezbat" 
probleme legate de fertilizarea ® 
solului, tăierile la vița de vie, ■ 
combaterea bolilor și dăunători- ■

Bazîndu-se, deci, pe o bogată 
experiență, institutul a întoc
mit un „dosar" de contracte în 
valoare de aproape 4 milioane 
lei, iar Centrul de cercetări teh
nice contracte de peste 1 000 000 
lei.

îl ascultam, recent, pe un 
proaspăt absolvent al Politehni
cii văicărindu-se că a primit post 
în provincie — de unde, de alt
fel, e originar și unde locuiește, 
îl ascultam împroșcînd cu noroi 

• ---- ’ ; -x au uzat de
dintre colegii 

institut de

și acuzîndu-i că 
„pile", pe cîțiva 
iui reținuți într-un 
cercetări din Capitală. Nu-1 in
teresa deloc că ei depuseseră o 
muncă titanică în facultate, că 
aveau medii excelente, că vădi
seră aptitudini pentru această ac
tivitate, în timp ce el se zbatea 
undeva în jurul lui 6. Era con
vins că el e mai deștept decît ei, 
că e mai capabil și că s-ar putea 

afirma mai repede. Alte argu
mente decît propriile afirmații 
nu poseda, ambiția nu îi era du
blată — așa cum ar fi fost fi
resc — de un surplus de efort, 
de muncă, de gîndire.

„Ad augusta per angusta" cu 
varianta sa „Ad astra per aspera“ 
— „la strălucire prin trudă" — 
sînt maxime descoperite încă de 
antici, care fundamentau astfel 
disciplina ambiției. In societatea 
noastră nu se poate concepe rea
lizarea valorilor umane, recu
noașterea lor de către societate 
altfel decît prin cantitatea și ca
litatea a ceea ce produc efectiv 
aceste valori, cărora, recunoscîn- 
du-le potențialitatea, partidul și 
statul nostru le creează din cea 
mai fragedă tinerețe, condiții op
time de muncă și pregătire.

Mă aflam nu de mult la Co
rabia, în moderna tăbăcărie mi
nerală dată în folosință anul tre
cut. în biroul directorului fusese 
chemat un tînăr cu mustața abia 
mijită, cu umerii firavi, dar cu 
ochii sprinteni și îndrăzneți. Cu 
cîteva zile în urmă Grigore Dră- 
gănuț (18 ani), proaspăt absol
vent al școlii de calificare, fuse
se surprins în timp ce încerca să

PRIMUL FESTIVAL AL TEATRELOR 
DE PĂPUȘI DE AMATORI 

„VASILACHE"
Primul Festival al teatrelor de 

păpuși de amatori „Vasilache", 
nouă manifestare culturală de am
ploare, organizată de Comitatul de 
Stat pentru Cultură și Artă. Con
siliul Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor și Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Comu
nist _ a debutat prin etapa sa de 
masă. Comisiile județene ale Festi
valului organizează în această pe
rioadă vizionarea fiecărei echipe 
care solicită participarea la etapa 
competițională, ce se va desfășura 
în cadrul a două faze : județeană 
(1 sețțtembrie-20 octombrie 1970) și 
finală (noiembrie-decembrie 1970).

La Festival, pot participa for
mații ale păpușarilor amatori și 
păpușari individuali din întreprin
deri, instituții, cămine culturale, 
cluburi și case de cultură din sis
temul sindicatelor, așezămintelor

- Juventiștii
- Medalîații „europenelor* 

de atletism despre
ei înșiși... 

sustragă un aparat din întreprin
dere. Dovedind înțelegere față 
de situația „puștiului", aflat la 
prima abatere, directorul tăbăcă- 
tiei, ing. Romulus Popescu l-a 
mustrat părintește, atrăgîndu-i a- 
tenția asupra consecințelor pe 
care le pot avea asemenea fapte.

Care a fost răspunsul lui 
D. G. ? După ce a rostit de mai 
multe ori amenințări publice la 
adresa paznicilor care îl prinse
seră, a recurs la o mică „răzbu
nare". Și-a potrivit în buzunarul 
hainei un cuțit cu vîrful în sus, 
în așa fel îneît la controlul efec
tuat de portar la ieșirea din în
treprindere, acesta să se rănească, 

ceea ce s-a și 
întâmplat. A 
doua zi, a repe
tat isprava.

Prompt, orga
nizația U.T.C. 
(secretar — ing. 
Constantin Ma- 
teescu) a anali
zat abaterile ute- 
cistului Drăgă- 
nuț, sancționîn- 
du-1 cu vot de 
blam cu avertis
ment.

Am stat de vorbă cu el, aproa
pe o jumătate de oră. La început 
și-a negat intenția, apoi a recu
noscut că a vrut să se răzbune 
pe portar. Dar nu asta mă inte
resa, ci 1....
care-1 împinsese

mecanismul interior 
! să riște furtul 

unui obiect de care efectiv nu 
avea nevoie. La 18 ani ai 
lui, D. G. cîștigă peste 1100 lei 
lunar, părinții lui sînt membri ai 
unei C.A.P. puternice, nu are 
nici un soi de greutăți familiale^ 
Atunci ?

Ca și mulți alți tineri, D. G. 
e foarte ambițios, vrea să învețe, 
să cîștige mai bine, să se depă
șească. Pină aici e foarte bine. 
Numai că — și cazul nu e sin
gular — aici intervine încălca
rea mai sus-pomenitei discipline 
a ambiției. în loc să-și dovedeas
că valoarea prin fapte, D. G. 
consideră că ar trebui să fie re
compensat de pe acum în nu
mele a ceea ce poate să facă. 
Și cum societatea refuză să-l re
compenseze cu cît ar vrea el, pe 
baza unor simple prezumții, ho-

culturale și 
participante 
toriul lor, . ,___ __
scriitorilor genului, din țară și de 
peste hotare, spectacole muzicale 
și de estradă, numere de virtuozi
tate păpușărească, improvizații, 
jocuri de umbre, scene satirice st 
orice alte forme asemănătoare de 
spectacol.

Cîștigătorilor le vor fl acordate 
numeroase premii colective sl in
dividuale.

' OCHIUL 
Șl CAMERA*

UE LA 
CINEAST 

LA CINEFIL
de RADU GABREA

Te-ai hotărît să mergi la 
cinematograf. Ai ales filmul 
preferat. Intri în sală. Se face 
întuneric. E un moment neo
bișnuit. Clipa în eare oame
nii își Iasă parcă undeva a£a- 
ră propria lor existență, 
propria lor experiență și 
devin, printr-un voit aban
don, toți laolaltă altceva : 
spectatorii unui film. O ful
gerare, e singura clipă cind 
toți au conștiința unirii lor. 
Se face liniște și deodată pe 
ecranul luminat încep să 
alerge imaginile ea niște um
bre minate de un impuls ne
cunoscut ; alte existențe, alte 
experiențe, altă față a lumii 
se arată ochilor noștri. Stăm 
in fotolii, privind cu sufle
tul la gură, plîngem sau rî- 
dem, ne lăsăm furați sau sîn- 
tem iritați de ceea ce se în
tâmplă în fața noastră. Spec
tacolul se termină. Lumina 
se aprinde, vraja se sparge. 
Urmează alt moment extra
ordinar — o secundă, una sau 
două de tăcere, pină cînd te 
întorci din lunga călătorie, 
înapoi, în propria ta existen
ță. Aceasta este, povestită în 
cuvinte, cea mai importantă 
zi din viața unui film. în a- 
ceastă zi dacă filmul iți place, 
dacă găsești la el artă nu

(Continuare în pag. a IV-a)
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CITE PROFESII CUNOȘTI VIAȚA BATE
Șl CARE Tl-A FOST

INFORMARE? f LA UȘA
de SEN ALEXANDRU

I

Se vehiculează des cuvintele 
alegerea profesiei, dar se. în- 
timplă ca din această noțiune, 
intrată în vorbirea uzuală la o 
anumită vîrstă, să sărim peste 
ALEGERE și să trecem direct la 
profesie. N-ar fi nimic grav 
dacă aici ar fi vorba doar de a 
ne lipsi pur și simplu de un cu- 
vînt. In șituația pe care o discu
tăm, cuvîntul alegere numește 
o întreagă etapă, de orientare, 
dispusă pe un număr mare de 
ani. Și este tocmai etapa care 
include în ea cunoașterea unui 
cerc larg de profesii, a amănun
telor care țin de intimitatea 
acestora, dublată de o cunoaș- . 
tere de sine, îneît, în cele din 
urmă, staționarea la o profesie 
să se muleze perfect cu proprii
le însușiri și aspirații.

V-ați întrebat vreodată, to
varăși diriginți, din ce aleg ele
vii dV., cît de întinsă este aria 
lor de cunoaștere din domeniul 
profesiilor clasice și contempo
rane ? Noi am făcut o asemenea 
experiență, pe care vi-o propu
nem ca o metodă de investigare 
mai în adîncime a situației cla
sei dv. din punct de vedere al 
orientării profesionale.

Lansînd intr-un . număr de 
clase a VIII-a și a XII-a, între
barea „Cîte profeșii cunoașteți 
și care a fost sursa de 
informare ?“ am dobîndit un 
interesant material de studiu, 
edificator, chiar dacă un anumit 
procent dintre subiecți au răs
puns la întîmplare.

Pentru pagina de față, ne slu
jim de răspunsurile a 50 de elevi, 
din două clase a XII-a aparți- 
nînd Liceului 23 August din Ca
pitală, propunînd un eșantion de 
Ia care se poate porni în alcă
tuirea unui plan, foarte concret 
de orientare individuală a unui 
colectiv de clasă.

Dintre profesiile numite de 
către fiecare din cei 50 de elevi, 
am ajuns la un total de 148. O 
primă.operație ne-ar cere să fa
cem media ; aceasta ar arăta că 
fieoare elev cunoaște cel puțin 
trei profesii. Procentul nu re
flectă însă pe de-a întregul si
tuația : există elevi care au nu
mit 20—24 de profesii. Cu alte 
cuvinte, nu se poate reproșa 
numărul mic de profesii cunos
cute întrucît nici unul -dintre 
subiecți n-a numit măi'puțin d6 ... 
trei profesii ; cei rh'ai mulți au 
numit în medie,' zece .profesii. , 
Altceva rămîne discutabil, și 
anume faptul că se numesc ace
leași profesii. Numărul cel mai 
mare de „cunoscători" îl întru
nesc profesiile :

• profesor (42 subiecți) ; •
medic (33 subiecți) ; O actor (24 
subiecți); «inginer (22 subiecți; 
• arhitect (16 subiecți) ; • avo
cat (11 subiecți) ; « stomatolog 
(14 subiecți); • reporter (12 su-

biecți ; • economist (9 subiecți); 
• pilot (9 subiecți).

în același timp 64 de profesii 
apar numite o singură dată.

Se poate observa că profesiile 
cunoscute de cei mai. mulți din
tre subiecți sînt cele de care 
s-au lovit în viața de toate zi
lele : profesor, medic, croitor, 
ori cele care aparțin familiilor, 
după cum și cele care impre
sionează prin spectaculos la a- 
ceastă vîrstă : pilot, actor, re
porter. Oricît ar satisface la pri
mă vedere, totalul — 50 de su
biecți numesc 148 de profesii — 
nu se poate, la o analiză mai 
lucidă, să nu recunoaștem că 
cifra este departe de dimensiu
nile adevărate ale ariei de pro-

zează radiotelegrafiști veți pri
mi răspuns la problemele ce vă 
preocupă.

Simion A. Nelu — comuna 
Gruiu, Lipia — jyd. Ilfov. Liceul 
industrial de chimie se află în 
B-dul Ion Șulea, nr. 216, secto
rul 4, telefon 21.79.54, unde te 
poți informa în legătură cu po
sibilitățile de cazare în internat.

Teama de examen este o boală 
cu un singur leac, pe care cred 
că îl cunoști. Cît despre ar
gumentul cu schimbarea profe
sorilor, acesta nu rezistă : cită 
vreme și ceilalți colegi ai tăi au 
avut aceleași condiții. Oricum 
ai timp pentru „tratament de în
tărire". Succes !

Andrei Costică — Bazinul car
bonifer Motru — jud. Gorj. In 
informațiile primite din partea 
forurilor de resort nu este spe
cificată limita de vîrstă. Cred 
că v-ați putea lămuri dacă v-ați 
adresa direct Institutului de 
mine din Petroșani, care pose
dă, fără îndoială, instrucțiuni în 
acest sens.

Huțanu Constantin — Piatra 
Neamț — jud. Neamț. Examenul 
la secția operatorie de film se 
dă în două etape. Prima etapă 
este eliminatorie și constă din- 
tr-o probă de aptitudini. Se cer, 
improvizații pe tema dată de co
misie, povestire, schițe de com
poziție, exerciții de 
cu o singură sursă 
colocviu de cultură 
grafică pe baza filmelor cuprin
se în repertoriul de concurs. In 
a doua etapă, se dă examen la 
fizică (optică) și se cere analiza ‘ 
unei lucrări artistice din reper
toriul de concurs (ambele în 
scris), o probă de speciali
tate (exerciții de imaginație și 
fantezie pe tema dată de comi
sie ; analiza competițională a 
unor fotografii, reproduceri dia- 
filme) oral. Pentru documen
tare, consultați lucrările apărute 
în ultimul timp privind arta fil
mului, regia de film, istoria ci
nematografului.

Nechita Laur — Botoșani. Ma
teriile pentru concurs la școala 
post liceală UCECOM (Depana
rea aparatelor de radio și tele
viziune) sînt : matematică (scris 
și oral), fizica (oral). Pentru 
toate celelalte întrebări, adresa- 
ți-vă direct școlii : București, 
str. Economu Cezărescu nr. 47, 
sectorul 7 sau la serviciul per
sonal și învățămînt al UCECOM, 
București, Calea Plevnei nr. 46, 
telefon 15.85.95.

Marin Vasile Alexandria — 
jud. Teleorman. Profesiunea de 
tehnician piscicol necesită absol
virea unei școli postliceale pen
tru industria alimentară. O ase
menea școală ftriwțienhază la 
Galați, B-dul Republicii nr. 69, 
telefon 1.42.76, și are secția pe 
care o dorești. Pregătește-te 
pentru examen la biologie (scris 
și oral) și la chimie (oral).’ în 
principiu, înscrierile se pri
mesc între 1—22 septembrie, la 
sediul fiecărei școli, iar con
cursul se ține între 25—30 sep
tembrie. Cel puțin așa a fost în 
anul care a trecut. Pentru 
anul în curs nu s-au anunțat 
încă alte date. Urmărește presa.

Chiriță Petrica — Păieni, jud. 
Teleorman. De fapt dumneata ai 
o meserie pe care ai învățat-o la 
școala profesională și ai, de ase
menea, practică. Ceea ce ceri nu 
intră în specificul rubricii de 
față, care se ocupă de acei ti- 1 
neri ce-și aleg abia un drum 
în viață. Adresează-te unei uni
tăți de producție. Cred, însă că 
în București o să fie mai greu.

Timoiu Clara — Călimănești, 
jud. Vîlcea. Pentru a deveni me
dic psihiatru trebuie să devii in- 
tîi pur și simplu... medic. Ulteri
or te vei putea specializa în psi
hiatrie. Materiile de concurs 
sînt cele obișnuite la Institutul 
de .medicină și farmacie, pentru 
medicină : anatomie și fiziologie, 
chimie organică, fizică. Psiholo
gia r.u este o ramură a medici- 
nei ea se studiază la Facultatea 
de filozofie in cadrul căreia ' 
funcționează și o secție de psi
hologie. Absolvenții acestei sec
ții pot fi încadrați ca psihologi 
în instituțiile medicale.

să-ți răspund, aoum au aflat și 
ceilalți cititori, care sînt destul 
de mulți. Dar nu te putem lăsa 
fără răspuns 1 Așa că totul s-a 
deconspirat, secretul s-a aflat 
și nu mai este nimic de făcut. 
Judeca și tu ce fel de „agent se
cret" poate fi acela pe care atîta 
lume >i cunoaște ca atare? Vrei, 
nu vrei, asta-i situația! Dar dacă 
îți place cu adevărat ceea că 
este secret străduiește-te să des
cifrezi toate secretele materiilor 

astfel matematica,

Marin Smaranda — București. 
• Cum îți închipui că o să mai 

poți deveni „agent secret" acum 
cînd îți cunoaște atîta lume se- 
crețul ? Dragă Smărăndițo nu- 

^Șmără-i tu singură : persoanele 
(„mai multe", scrii tu), pe pare 
le-ai întrebat înainte de a-mi 

A scrie, eu însumi, colegii din re- 
^dacție cărora a trebuit să le 

aduc la cunoștință scrisoarea ta, 
• apoi tovarășii care au bătut răs

punsul la mașină, l-au tipărit.

va se alătura specialitatea propriu- 
zisă (22 subiecți numesc inginer 
o profesie și abia alți 5 concre
tizează „inginer electronist'f). 
Semnalăm și confuzia dintre 
profesie și funcție — director, 
comandant de vas, ofițer supe
rior, arhivar principal, confe
rențiar universitar etc.

Dintre concluziile care se des
prind una se impune cu mai 
mare acuitate : elevii, deși aflați, 
în cazul de față, la vîrstă alege
rii profesiei, nu au foarte clară 
imaginea profesiei dorite, ci cel 
mult a școlii postliceale sau a 
facultății spre jCare tind. Asta 
ne obligă să precizăm că, de 
fapt, și în clasa a XII-a se face 
mai puțin orientare profesională 
și. mai ales, orientare școlară, 
adică orientarea spre o formă de 
învățămînt. Totul ar fi în ordine 
dacă orientarea spre o nouă 
treaptă de învățămînt a absol
ventului de liceu ar fi întregită 
de orientarea clară spre o pro
fesie care îi poate fi dată de 
studiile ce le abordează în con
tinuare. Astfel, tînărul ar fi pre
gătit, chiar afectiv, pentru o 
profesie și nu pUr și simplu 
pentru o facultate sau o școală.

★

A doua parte a întrebării se 
referea la sursa prin care le 
parvin elevilor informațiile des
pre profesii. Apar frecvent răs
punsurile : „o cunosc din viața 
de zi cu zi“, „o cunosc din fa
milie", „o practică un vecin", 
„o știu de la televizor", „din zia
re" etc. Cîțiva au numit vizita la 
Uzinele „23 August" unde au 
cunoscut profesiile de sudor, fre
zor, strungar, inginer proiectant. 
Școala apare numită ca sursă de 
informare pentru profesia de 
profesor, cu care vin de 12 ani 
în contact și pentru cea de sto
matolog. liceul fiind dotat cu 
cabinet stomatologic. Cabinetul 
de orientare profesională al șco
lii este amintit ca mijloc de in
formare, dar, neașteptat, nu nu
mai în dreptul unor profesii de 
o largă circulație, de interes 
pentru absolventul de liceu ci, 
mai ales, lîngă profesii că : ste
wardesă, contabil, 
translator. Firesc era 
toate răspunsurile și in 
tul celor mai multe 
feșii să apară numit 

superior.' ' netul de orientare ca

Necesitatea de a întreprinde o 
„alfabetizare" în profesie — să 
nu sperie termenul. Realmente 
se simte nevoia unei inițieri mai 
în adîncime, începind de la no
țiunile elementare, dacă vrem 
să evităm factorul întîmplare, 
care acționează încă în opțiu
nea profesională.

cei care au distribuit ziarul. Și 
pentru că politețea mă obligă

LUCREȚIA LUSTIG 
MAR1ETA VIDRAȘCU
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intr-adevăr, o profesie care le este potrivită fetelor din sat.
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fesii pe care trebuie să le știe 
un tînăr la vîrstă aceasta.

Nu este lipsit de interes să 
semnalăm că „repertoarul" alcă
tuit de subiecții noștri este să
rac în profesii moderne, de 
mare viitor. Și este ciudat în
trucît din alte anchete cunoaș
tem că tocmai profesiile moder
ne exercită atracții asupra tine
rei generații. Este aceasta încă 
o dovadă că numai necunoaște
rea a făcut posibilă absența lor 
din enumerarea cerută.

Nu ducem atît' de departe lu
crurile îneît să raportăm 148 la 
nomenclatorul general de pro
fesii practicate astăzi, în 1970 — 
de ordinul miilor — ci luăm ca 
element de raportare un nomen
clator mai modest, care, ar tre
bui cît de cît să fie familiar 
tînărului. Avem în vedere nu
mărul de 228 de profesii posibile 
a fi însușite la noi, prin rețeaua 
învățămîntului profesional, 64 
de profesii date de liceele de 
specialitate și. aproximativ 200 
de-”profesir "care"pot' fi dobîn- 
dite în învățâmîntul

In.„sfîrșiț, .poate nu atît cifra 
interesează cit” noțiunea "de pro
fesie așa cum este ea cunoscută 
de țineri. Aici, trebuie să spu
nem că foarte multe din cele 
numite de subiecți nu indică, de 
fapt, o profesie, ci un domeniu 
de activitate : diplomație, cine
matografic-, drept. în alte ca
zuri șe numește profesia de in
giner, muncitor, tehnician, fără

psiholog, ■■ 
ca în, 
drep- 

pro- . 
cabi- 

mijloc ■< 
de informare. Doar nu e puțin1' 
lucru ca lirttll să aibă o insti- 
tuție educativă special profilată, • 
în situația cînd nu toate școlile 
beneficiază de un asemenea 
sprijin.

Am^enumerat aceste aspecte 
— departe de a le epuiza în nu
mărul de față>— ca fundal al 
propunerii pe care o facem șco
lilor :

CE ȘTII DESPRE TINE?
‘Atracția față de creația artis

tică este o trăsătură generală a 
tinerilor. Prin artă și literatură, 
lumea este transfigurată și per
cepută în conformitate cu legile 
frumosului. Grafica și pictura ne 
învață să privim estetic, melodii
le introduc în ascultare matrițe 
de cultură emoțională, persona- 
giile teatrale ne lac să înțelegem 
și să dăm expresie propriilor ro
luri, din viață, în sfîrșit, literatu
ra beletristică ne angajează în 
trăiri de o mare concentrație a 
unor evenimente și destine ce 
exprimă chintesențe ale vieții o- 
merțești.

în toate aceste împrejurări noi 
sîntem însă doar consumatori de 
artă. Dar se pune întrebarea : 
am putea să „gustăm" arta, să 
reedităm imaginile și sentimen
tele creatorului de artă, dacă noi 
înșine, în forul nostru lăuntric, 
nu am dispune de unele posibili
tăți artistice, creative ? Evident, 
nu. In fiecare din noi se ascunde 
un artist, fiecare dispunem mă
car de o fărîmă de dotație artis
tică. De la contemplarea operei 
de artă și pină la crearea de ope
re originale este însă o mare dis
tanță.

Profesiunile artistice sînt grele, 
dar sînt și minunate, splendide. 
Mediocritatea nu are însă drept 
la cetățenie, în artă.

Nu aș sfătui pe nimeni să se 
hotărască pentru o profesiune 
artistică atîta timp cît nu are 
certitudinea aptitudinilor cores
punzătoare. Dacă e nehotărît, sa 
meargă oriunde, dar nu către o 
calificare artistică pentru că nici 
un fel de calificare nu poăte în
locui talentul muzical, scenic, 
plastic, literar și poetic.

Atragem atenția asupra cîtorva 
condiții generale ale aptitudinilor 
și talentelor artistice.

In primul rînd, faptul men
ționat mai sus, al atracției gene
rale față de un anumit gen de 
artă și de toate formele de creație 
artistică, în genere. Dacă sînteți 
înzestrați, nu se poate ca să nu 
fi .manifestat interes pentru arta 
preferată, ceea ce vă definește 
ca un bun cunoscător al genu
lui, de asemenea să nu fi mani
festat înclinație spre activitatea 
artistică, ob ținînd, prin eforturi, 
fie «i statutul de artist amator.

Apoi, la ce nivel de calitate

se ridică performanțele dv. de 
începător în creația artistică ?

în continuare este necesar să 
vă verificați dispozitivele de per
cepție. Artistul dispune, cu nece
sitate, de o modalitate sensorială 
(vizuală, auditivă, chinestezică, ■ 
olfactivă) excepțional dezvoltată. 
Pe o anumită latură, el este un 
excelent observator a celor din 
jur, este impresionabil, percepe 
lumea expresiv investind încă în

ARII
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aleimaginile directe, simțăminte 
frumosului. Percepția interpreta- 
tiv-estetică este o caracteristică 
din cele mai precoce a artistului.

La aceasta contribuie și poli
zarea în jurul modalității domi
nante a celorlalte informații per
ceptive. Concret, este vorba de 
faptul că un tînăr înzestrat vi
zual —- plastic reușește să con
vertească în valori plastice și su
netele, gusturile și mirosurile, 
mișcările, temperatura.

La un muzician, orice altă 
imagine va putea fi tradusă în 
valori auditive.

Personal, am verificat valabili
tatea acestui indicator, al califi
cării specifice, prin cercetări. Am

propus unor tineri (artiști și ne- 
artiști) să transpună în plastică 
melodii, sau în melodie întîm- 
plări reprezentate plastic. Depar
tajarea dintre muzicieni, plasti- 
cieni și nonartiști a fost foarte 
netă.

Drumul spre artă trece prin- 
tr-o sistematizare și interpretare 
estetică a propriei experiențe de 
viață. Regăsiți în experiența dv. 
filonul de fapte deja structurate 
artistic și care să vă permită e- 
vocări valoroase de lordîn literar, 
muzical, plastic, scenic ?

Factorul princeps al creației 
artistice este, neîndoielnic, fante
zia. Imaginație creativă, în con
tinuă efervescență, bogată, com
plexă, evoluînd pe cele mai di
verse direcții și elaborînd o puz
derie de variante. Luați o carte 
de nuvele necunoscute dv. Citiți 
una pe jumătate și apoi încercați 
să imaginați în 3—4 variante 
continuarea și finalul. Puneți cît 
mai multe titluri la o povestire, 
în cîte feluri puteți ilustra plas
tic sau muzical o întîmplare ?

O pată de cerneală rezultată 
din comprimarea unei picături pe. 
îndoitura unei file, oferă unui 
grup de tineri prilejul de con
strucții imaginative ce pot fi con
semnate pentru ca ulterior să se 
procedeze la o confruntare.

în sfîrșit, dar nu în ultimul 
rînd : omul. Acesta este obiectul 
și obiectivul, mediatorul și cen
trul de gravitație al creației artis
tice. în ce măsură îl cunoașteți 
sub toate aspectele de conduită 
și trăire psihică ? Orice artist, 
nu numai actorul, se distinge 
prin darul intuițiilor psihologice 
și prin aptitudinea de a se trans
pune imaginativ și afectiv în lo
cul altor persoane, trăind mental 
și reproducînd în operă 
conduita altora.

Căutați să realizați 
după următoarele teme :
pil se plînge pentru că a pierdut 
jucăria, 6 bătrînă singură și su
ferindă, un șef indignat de con
duita subalternilor, în așteptarea 
unui eveniment festiv, zburînd 
prin cosmos etc.

Am consemnat aici .factorii ge
nerici ai înzestrării artistice. Voi 
reveni cu detalii despre fiecare 
din aptitudinile specifice cores
punzător genurilor de artă.

viața și

aceasta 
un co-
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...Un subiect complex de stu
diu, în ultima vreme aflat tot 
mai mult in actualitatea muncii 
de investigație a sociologilor și 
economiștilor. Temă care, in dis
cuții, este pusă in relație directă 
cu schimbările fundamentale 
petrecute in viața socială, eco
nomică și culturală a localități
lor rurale, cu structura populației 
cu însăși Amcepția nouă, avan
sată, de organizare și practi
care a agriculturii pe prin
cipiile concentării, profilării și 
intensificării, a pătrunderii me
canizării, chimizării și irigațiilor.

Luind ca bază a afirmației 
rezultatele unei cercetări de mai 
mulți ani, sociologul MARIA 
FULEA de la Centrul de cerce
tări sociologice al Academiei 
R.S.R. delimita aria unor pro
fesii pentru femeile din mediul 
rural in funcție de dependența 
localității respective de oraș, de 
un centru industrial, sau, pur și 
simplu, de sectoarele de produc
ție ce valorifică condițiile eco
nomice și naturale ale satului 
respectiv. în localitatea aflată 
în zona de cazare a orașului, 
de pildă, ce presupune — i.i 
transport — legături rapide și 
comode, profesiile fetelor se află 
sub influența puternică a speci
ficului unităților industriale din 
oraș. Aici, orientarea și selecția 
profesională îmbracă un carac
ter aparte, rețeaua școlilor de 
meserii, tehnice, liceale și post 
liceale influențează pregnant 
opțiunea pentru o anume califi
care. O anchetă desfășurată în 
zona considerată de cazare a o- 
rasului Craiova (cuprinzînd lo
calități pină in 30 kilometri de
părtare), ne dovedește că in ul
timii trei ani, peste 50 la sută 
dintre absolventele școlilor ge
nerale. s-au înscris la școlile 
profesionale de bobinaj trans
formatoare. de textile și alimen
tare, sau la liceele cu speciali
tatea chimie și contabilitate. 
Faptul se explică prin ridicarea

a

iluminare 
de lumină, 
cinemato-

ce

fizica și chimia, Istoria, geogra
fia, limbile străine să nu mai 
aibă nici un secret pentru tine. 
Aceasta te va ajuta să descifrezi 
cel mai pasionant dintre se
crete ; pe acela al propriului tău 
viitor.

Și pentru că tot veni vorba, îi 
anunț pe acei cititori (se știu ei 
care) ce nu vor primi răspuns 
la scrisorile lor „strict perso
nale" și f.f. urgente că. spre ru
șinea mea. nu posed nici un fel 
de informații privind școlile, 
materiile cerute la concursul de 
admitere și anii de studiu pentru 
nici una din următoarele profe
siuni : explorator polar, vînător 
de cașaloți, indiferent de culoa
re, astronaut cu specialitatea 
planeta Saturn, furnizor de lei, 
tigri, pantere și elefanți pentru 
grădinile zoologice, detectiv pe 
cont propriu (tip Simon Tem
plar), solist (ă) de muzică ușoară, 
cascador, mușchetar (și nici sol
dat în garda cardinalului), cam
pion de karate, indian piele ro
șie, vînător de urși grizli. dresor 
de struți, deși nu mă îndoiesc 
de perfecta onorabilitate a aces
tor profesiuni. în totalitate și 
fiecare în parte. Recunosc aici 
că nu știu unde se omologhează 
noile invenții de vehicule cos
mice iar pe cititorul care m-a 
întrebat cum anume se țes veș
mintele din fire de bisus cu care 
era îmbrăcat echipajul de pe 
„Nautilus" și, în definitiv,
sînt aceste misterioase „fire de 
bisus" îl anunț aici, nu fără un 
dureros sentiment de inferiori
tate, că pur și simplu nu știu. 
Și nici nu pot indica ce fel de 
acte se cer pentru aceste profe
siuni... probabil că sînt nece
sare actele de curaj.

Dar dacă nu pot răspunde, nu 
înseamnă că nu mi-ar face plă
cere să mai primesc astfel de 
scrisori. Dimpotrivă, mi-ar; face 
foarte mare plăcere !

Veronica Negoiță, comuna 
Daia, jud. Ilfov — îmi scrie așa: 
ca o frunză veștejită / și o apă 
răsărită /stau acum și mă gîn- 
desc / în ce floare să înfloresc / 
Cui i-aș fi eu de folos / să nu 
mai stau ruptă în jos / Eu ce 
cale să urmez / viața să mi-o în
credințez ? Și de aceea v-aș 
ruga / spuneți care-i calea 
mea ? Aștept răspuns.

După un asemenea apel nu-mi 
rămîne decîț să mă duc „la ma
rea răscruce de drumuri" 
unde se află corespondenta mea, 
elevă în clasa a VIII-a care are 
înclinații spre literatură și isto
rie, arta teatrală șj. cinematogra
fică și ar dori, foarte’ mult „să*, 
iasă artistă".

Dragă Veronica, ținînd seama 
de calitățile ce se cer unui ar
tist — în primul riad talent apoi 
o foarte vastă cultură —: cred că 
ar trebui să procedezi astfel : să 
participi la manifestările artis
tice din cadrul școlii ca să se 
poată dovedi că ai talent. Și 
dacă se dovedește (dacă profeso
rii tăi își spun că ești într-ade- 
văr talentată) ar fi potrivit să 
urmezi liceul, deoarece numai 
bacalaureații pot da examen de 
admitere la Institutul de artă 
teatrală și cinematografică. Și ce 
facem cu matematlcile cu care 
„nu te împaci ?“ Pur și simplu 
te pui pe învățat ! S-au împăcat 
și dușmani mai mari decît Ve
ronica și matematicii^.

Voință să fie !
Roman Constantin — jud Să

laj. Vei afla răspuns la întrebă- 
file ce te preocupă adresîndu-te 
centrului militar județean. Ur
mărește, de asemenea, emisiunea 
„De strajă patriei" unde se dau 
adeseori informații în acest sens. 
Același răspuns pentru Sabin 
Timar — Remetea Chioar — 
Maramureș.

P.S.D., jud. Mureș și Mihai 
Amărioarei — Bacău. Luind cu
noștință cu simpatie de pasiunea 
dv. pentru telegrafie, vă anunț, 
cu părere de rău, că nu vă pot 
fi de folos deoarece problemele 
de încadrare în muncă nu intră 
în preocupările rubricii „Viața , 
bate la ușă". Poate că adresîn- 
du-vă unei instituții care utili-

din temelii a unor moderne în
treprinderi cu profil chimic, 
(Combinatul de la Ișalnița) tex
til și de confecții (Fabrica de 
confecții), și alimentar (Fabrica 
de bere și Fabrica de pîine și 
paste făinoase) sau prin dez
voltarea celor existente care 
au absorbit în această perioa
dă sau vor angaja în următo
rii 
de 
dintre absolvente 
ia licee (și este de presupus că 
in bună parte voi lua 
miterea la facultăți sau

2—3 ani, aproape zece mii 
lucrătoare Alte 32 la sută 

s-au înscris
ad- 
își

și în primul caz — cît mai ales 
in localitățile cu profil agrar 
predominant, munca de fiecare 
zi a fetelor poate fi strîns le
gată de satul natal, tocmai prin 
acel nomenclator al profesiilor 
specifice agriculturii intensive, 
prin oferta unor activități în 
sectoarele medico-sanitar, co
mercial, in cel al prestării de 
servicii, în învățămînt etc. Afir
mația se bazează pe o realitate. 
Cu fiecare an mai mult creș
terea animalelor și a păsărilor 
se realizează in complexe mari, 
după tehnologii ce reclamă pri-

telor. Consultînd catalogul me
seriilor ce pot fi deprinse prin 
școlarizare de către fetele ce se 
hotărăsc să lucreze în sectorul 
agricol enumerăm : contabil, 
tehnician agricol, horticol, zoo
tehnist și hidroameliorator, mun
citor cu înaltă calificare pentru1 
complexele de stat sau intercoo- 
peratiste de păsări sau pentru 
creșterea animalelor, legumicul
toare pentru seră. Adăugăm pe 
cele solicitate de alte instituții 
din comună (școala : învățătoa
re, pedagogi ; creșa și grădi
nița : educatoare ; farmacia,

PROFESII PENTRU
FETELE SATULUI

vor găsi ocupație tot în mediul 
urban) și numai circa 14 pro
cente reprezintă numărul fete
lor rămase să practice meseriile 
satului.

Parțial, situația se repetă și in 
cazul localităților rurale aflate 
în zona de pină la 70 de kilome
tri depărtare de orașele mari sau 
situate in apropierea unor cen
tre industriale mai mici al căror 
specific presupune meserii ce 
pot li practicate de către fete 
— cazul fabricilor de mobilă, 
țesături, covoare și confecții, de 
obiecte din sticlă și faianță, 
combinate agro-alimentare si 
altele. Aici însă — ca de altfel

cepere, meserie insușită in școa
lă ; sînt extinse suprafețele de 
seră pentru producerea legu
melor, unde de asemenea, se re
clamă oameni bine pregătiți 
profesional ; producția în condi
ții de irigare solicită prezența 
unui tehnician pentru fiecare 
2(19 de hectare (și documentele 
partidului prevăd ca în 1975 să 
se ajungă la mai bine de 2.5 mi
lioane de hectare irigate) ; viti
cultura, pomicultura, sectorul de 
protecția plantelor pretind nu 
numai experiență dar și pregă
tire temeinică. Prin specificul 
muncii, în aceste sectoare se 
cere cu precădere încadrarea fe-

casa de nașteri, dispensarul, spi
talul : asistente medicale, surori, 
moașe, infirmiere ; cooperația 
de consum: gestionare, ospătări
țe, contabile ; sectorul de deser
vire : croitorese, coafeze, frize- 
ri(e, telefoniste. oficiante 
P.T.T.R.). E aproape imposibil 
să vorbim despre fiecare dintre 
aceste profesii, sâ-i subliniem 
frumusețea, importanța socială 
și economică. Evidențiem însă 
un lucru care ni se pare comun: 
oricare dintre ele, dacă răspun
de unor înclinații și este du
blată țle pasiune și strădanie 
pentru autoperfecționare — fie 
că se exercită în sectoare direct

productive, in unitățile comer
ciale, de deservire sau asistentă 
medicală, in invățămint sau ad
ministrație _ — oferă posibilita
tea afirmării plenare, aduce 
imense satisfacții și împliniri 
celei care a imbrățișat-o cu dra
goste și răspundere.

Caracterul profund democra
tic al orînduirii noastre socia
liste conferă tinerelor fete din 
mediul rural ca dc altfel tutu
ror cetățenilor patriei — dreptul 
de a se pregăti și de a profesa 
oricare dintre meseriile existen
te. Dar, insași multitudinea de 
posibilități, privipd alegerea me
seriei, ce stă in fața unei fete 
in momentul absolvirii școlii ge
nerale obligă de citeva ori in 
pluș factorii ce au răspundere 
socială pentru viitorul acesteia
— familia, școala, organizația 
U.T.C. — să îndrume cu mult 
tact orientarea spre profesii 
pentru ca alegerea să fie pe 
cît posibil în armonie cu 
nevoile societății și vocația in
dividuală. Dar. ce calități tre
buie să întrunească o tinără care 
se hotărăște să se pregătească 
in meseria de tehnician agricol, 
spre exemplu, și ce anume o 
recomandă pe alta pentru a ur
ma secția de contabilitate ? Cine 
SȘ urmeze o școală tehnică me
dicală. și cine să se califice pen
tru activitatea in comerț sau in 
sectorul de deservire a popu
lației ? Nu e deloc ușor să for
mulezi răspunsuri la aceste în
trebări. Numai activitatea con
jugată a profesorilor, familiei și 
organizației U.T.C., studiul atent 
asupra comportării in procesul 
muncii a celor ce au îmbrățișat
o meserie sau alta, consultarea I 
literaturii de specialitate — in I 
consecință o muncă asiduă și 
conștient concepută și dirijată I
— poate asigura succesul ce se 
dorește deplin.

GH. FECIORU
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DRUMUL UNEI HOTĂRÎRI DE LA COMITETUL
JUDEȚEAN U. T. C. LA TINERI
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Cauzele, spuneam, par să fie 
fnai multe. Obstacolele care se 
•șează de-a curmezișul drumu
lui parcurs de o hotărîre nu se 
reduc deloc la unul singur. Să 
ne oprim, așadar, asupra încă 
unei hotărîri a comitetului ju
dețean U.T.C. : în decembrie 
anul trecut o altă plenară stabi
lea ca toate organizațiile să-și 
întocmească programe proprii 
privind acțiunile de muncă pa
triotică pe care le vor desfășura 
în 1970, programe pe care să le 
dezbată în adunările generale 
din luna ianuarie. Bineînțeles, 
din precizarea toate organiza
țiile am înțeles fiecare organi
zație, adică înainte de toate or
ganizațiile și numai după aceea 
comitetele orășenești U.T.C. 
Din lucrurile constatate însă la 
fața locului, am văzut că se pe
trecuse exact invers : atît Ia 
Pucioasa, cît și la Fieni, comite
tele orășenești U.T.C. ascultase
ră imediat, cu promptitudine, 
recomandarea primită de la ju
deț, își întocmiseră niște pro
grame de toată frumusețea la 
nivelul întregului comitet orășe
nesc, însă Ia organizații, în în
treprinderi sau școli, ele erau 
inexistente. Așa îneît despre 
dezbaterea lor în adunările din 
ianuarie nici vorbă nu mai pu
tea fi. La Fieni, de pildă, secre
tarul comitetului orășenesc 
U.T.C. încerca în ciuda tuturor 
evidențelor să mă convingă că 
nu-și întocmise programul a- 
cesta de unul singur, ci „pe 
baza", „centralizînd" și așa mai 
departe. Avusese, chipurile, la 
îndemînă angajamentele proprii 
ale celor patru mari organizații 
din oraș : „Steaua electrică", 
;,Cimentul", liceul și școala pro
fesională. Numai că angajamen
tele acestea nu se lăsau găsite 
nicăieri, iar secretarul știa 
altfel foarte bine că nu le 
găsi pentru că, discutând cu 
dintre secretarii celor patru 
ganizații amintite, mi-am

fel de program nici ea, nici ce
lelalte organizații. Nu știa bine 
nici cu ce cantități fusese 
„prinsă" în programul comite
tului orășenesc. Contribuția ei 
„proprie" era, în momentul ace
la, egală cu zero. Am întrebat-o 
dacă știa măcar că se luase o 
asemenea hotărîre la comitetul 
județean U.T.C. — și am ră
mas pur și simplu interzis. Nu 
pentru că n-ar fi știut, de data

de știrea lor — dar am făcut-o 
totuși, mai mult ca să am con
știința împăcată că le-a spus, 
oricum, cineva ceea ce trebuia 
de mult să le spună comitetul 
lor U.T.C. Și bineînțeles, m-am 
convins încă o dată că nicăieri, 
nu se făcuse nici un fel de dez
batere pe marginea vreunor o- 
biective de muncă patriotică, or
ganizațiile din secții „așteptau" 
pur și simplu să fie solicitate,

terne de organizație, principiul 
acela al participării colective 
care caracterizează întreaga 
noastră viață socială și politică. 
Si apoi, dacă m-am ocupat atît 
de insistent de aceste angaja
mente, am făcut-o pentru că în
suși comitetul județean U.T.C. 
a hotărît să le solicite 
organizații și, probabil, să le și 
urmărească raersiȚ. pe ---------

Pe de altă parte, aș 
precizez că ' 
textilă din Pucioasa cazul înfă
țișat mai sus nu este deloc o în
tâmplare nefericită. Lipsa de 
consultare a tinerilor, neantre- 
narea lor ca factori activi în 
treburile organizației este din 
păcate, o trăsătură constantă în 
stilul de muncă al comitetului 
U.T.C., care își ține astfel în-

fiecărei
parcurs. 

. vrea să 
la întreprinderea

II. EN PRIM OBSTACOL:
O//// NC TRANSMIT
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prilejul însuși 
constituie un 
mari proporții 
organizație, ar 
o atmosferă de

de 
va 

doi 
or- 
dat 

seama că aceștia nu-si formu
laseră încă nici un fel de an
gajament, nu le ceruse nimeni 
așa ceva.

într-un alt loc, Ia întreprin
derea textilă „Bucegi“-Pucioa- 
sa, secretara comitetului.U.T.C., 
Jeana Romoșanu, a recunoscut, 
de la bun început, deschis de 
data asta, că nu avea nici u»

aceasta nu mai era așa cum se 
. mai întimplă uneori, ci dimpo

trivă, știa chiar foarte bine : 
participase și la plenară ! Să 
fii prezentă deci la plenară, să 
asculți cu urechile tale ceea ce 
se spune acolo, să și notezi 
eventual, într-un caiet, pentru 
ca apoi să nu te mai simți obli
gată cu nimic — trebuie să re
cunoaștem că este intr-adevăr 
o mare performanță. Drumul 
hotărîrii de la comitetul ju
dețean U.T.C. pînă la tineri, a- 
colo unde ar fi fost în mod nor
mal capătul, se oprise acum cu 
mult înainte chiar de jumătate. 
„Celula fotoelectrică" ce recep
ționase atît de prompt mesajul 
județului își pierduse brusc în
treaga sensibilitate cînd a tre
buit să transmită același mesaj 
mai departe. Nici nu mai era 
nevoie să intru în mijlocul ti
nerilor, să-i întreb și să aflu si 
de la ei cite ceva — era evi
dent că toate lucrurile acestea 
se întîmplau la mare distanță

îndemnate, împinse de comitetul 
U.T.C. pe întreprindere, iar el, 
la rîndul său, aștepta același lu
cru de la comitetul orășenesc 
U.T.C. Și totuși hotărîrea comi
tetului județean U.T.C. preciza 
„adoptarea unor programe pro
prii" și „discutarea lor cu în
treaga organizație". Mă îndo
iesc că situațiile întîlnite de 
mine îi respectau în vreun fel 
recomandările.

Din nou aș vrea să preîntâm
pin însă vreo observație posibi
lă. Mi s-ar putea imputa, de 
pildă, că mă ocup cu prea mult 
lux de amănunte de niște lu
cruri, la urma urmei, nu chiar 
atît de semnificative : niște an
gajamente, adică niște planuri, 
cu alte cuvinte niște hîrtii. Și 
este adevărat că deocamdată nu 
sînt decît hîrtii, însă unele care 
au importanța lor incontestabilă 
deoarece dezvăluie o chestiune 
de procedură mult mai adîncă: 
ele ne arată în ce măsură este 
respectată democrația vieții i.n-

treaga organizație la distanță, 
încă un exemplu.

în vara anului trecut organi
zația întreprinderii a fost ana
lizată de secretariatul comite
tului județean U.T.C. din punctul 
de vedere al participării la 
producție, al îndeplinirii sarci
nilor economice. S-au luat, bi
neînțeles, și atunci niște ho- 
tărîri, însă, după aceea au ră
mas probabil în vreun registru 
în care s-a încheiat procesul 
verbal. Acum, după o jumătate 
de an, Jeana Romoșanu nu mai 
știe aproape nimic despre a- 
ceste hotărîri și are, e drept, o 
explicație : era în concediu în 
perioada aceea, iar locțiitoarea 
ei nu i-a mai spus — sau i-a 
spus dar a uitat ea.— ce se dis
cutase acolo. Tinerilor însă, or
ganizației, nu li s-a adresat, în 
orice caz, nici un cuvint. Nn 
i-a trecut nimănui prin cap să 
comunice și celor 1.800 de ute
ciști din întreprindere ce se ho- 
tărîse la analiza aceea, fără să

mai vorbim că 
ar fi trebuit să 
eveniment de 
pentru întreaga 
fi putut declanșa 
lucru mai intens, o mișcare mat 
sensibilă în rîndul tinerilor pen
tru pregătirea acestei analize. 
Sau cel puțin după aceea ar fi 
trebuit să se treacă la acțiuni 
mai hotărîte pentru îndeplinirea 
măsurilor. Nici una, nici alta 
însă. Totul s-a consumat în tă
cere, la nivelul comitetului 
U.T.C. Acum, la începutul lu
nii martie urma să aibă loc o 
altă analiză asemănătoare, în 
biroul comitetului județean 
U.T.C. Bineînțeles, nici de data 
asta nu se făcuse nimic pentru 
a încunoștiința și organizația de 
această acțiune. O singură „pre
gătire" se avea în vedere i 
„Vom fine și noi o plenară a 
comitetului pe întreprindere, cu 
citeva zile mai înainte". Atît. 
Tn dimineața zilei în care am 
intrat eu în întreprindere s-au 
desfășurat însă nu mai puțin 
de șase adunări în șase organi
zații diferite. Nici una din ele 
nu fusese folosită și drept un 
prilej cît se poate de potrivit 
pentru a-i întreba și pe tineri 
cum anume s-ar putea întâmpina 
mai bine momentul respectiv 
sau măcar pentru a li se adu
ce la cunoștință. Jeana Romo
șanu mi-a mărturisit, la fel de 
sinceră ca de obicei, că pur și 
simplu „nu-i venise ideea" să 
procedeze în felul acesta. Sin
ceritate care era însă, de data 
asta, soră bună cu seninătatea.

— Acesta este, desigur, adevă- 
văru.', recunoștea ceva mai târ
ziu și secretarul comitetului o- 
rășenesc U.T.C., Nicolae Udroiu. 
Noi ne mulțumim să urmărim 
îndeplinirea unei hotărîri nu
mai din cînd în cînd, în ședin
țe de birou sau în plenare. în 
felul acesta nu le cunoaște decît 
activul nostru, care nici nu le 
mai transmite mai departe, pînă 
în rîndul organizațiilor, pentru 
a le face cunoscute și lor. Or. 
hotărîrile luate nu se pot înde
plini de la sine.

Este, deocamdată, o primă 
cunoaștere, „oficială", ca să 
cern așa, a unor stări de 
cruri pe care „neoficial 
întîlnit destul de des pînă acum 
Ele dovedesc incontestabil că 
actul recepției trebuie comple
tat cel puțin în egală măsură 
cu cel al transmiterii pînă ia 
ultima treaptă. Iar acesta nu 
este decît unul din obstacolele 
de care se lovește o hotărîre...

D. MATALA

re- 
zi- 
lu- 

le-am

CU CÎȚIVA PAȘI

AJUNGE
Admitem, desigur, că fie

care program de activitate cu- 
prinzînd diverse modalități ale 
pregătirii politico-ideologice 
are un specific al său, inimi
tabil, și nici nu s-ar putea alt
fel, deoarece fiecare organiza
ție își desfășoară activitatea 
în condiții sensibil diferite față 

) de celelalte. Admitem, de ase
menea, că fiecare „variantă" 
a acestui program trebuie să 
contureze, prin trăsăturile sale 
principale, un ansamblu în 
care să se recunoască intenții
le generoase ale unui proces, 
chiar dacă nu îndeajuns de 
închegat la început, oricum 
optimist prin desfășurarea pe 
care o anunță în timp. Dar de 
aici pînă la formalismul în- 
tîlnit uneori, este un pas 
mare, pe care numai lipsa to
tală de interes îl poate exe
cuta. Programul de activitate 
al comitetului U.T.C. de la 
Uzina mecanică navală din

Secția de bobinaj a Uzinei de 
motoare electrice din Pitești.

Foto: O. PLECAN

Expoziție județeană de arhitectura construcțiilor deschisă zilele acestea la Galați.
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Galați, (care numără vreo 500 
de tineri) cuprinde, la capito
lul amintit, doar 3 puncte : 
1. Organizarea unui simpozion 
pe tema „Rolul organizației 
U.T.C. în pregătirea genera
ției viitoare" ; 2. Se va urmări 
ca tinerii să se aboneze la 
„Scînteia tineretului" și la 
„Tînărul leninist" ; 3. Prin 
membrii comisiei vom urmări 
informarea tinerilor cu princi
palele evenimente interne și 
internaționale. Primele consta
tări : simpozionul s-a amînat 
iar abonarea la un ziar este 
mai curînd rezultatul firesc al 
unei activități consecvente, nu 
o acțiune în sine. In sfîrșit, 
punctul trei e atît de indecis, 
îneît nu găsim nici o rațiune 
a încorporării sale aici (cali
tatea de membru al comisiei 
presupune de la sine existența 
unei asemenea preocupări). 
Deci: după ce că programul 
de activitate este extrem de 
sărac, cele trei puncte prevă
zute nici nu constituie acțiuni 
bine gîndite, ci sînt pur și 
simplu improvizate în cea mai^ 
mare grabă. Ion Beznea, se
cretarul comitetului U.T.C., 
recunoaște și el că a „uitat" 
să amintească aici de ședințe
le cercurilor de dezbateri și 
de informările politice prezen
tate în adunările cu tinerii. 
Dacă ne gîndim bine, vom 
vedea însă că au fost „uitate" 
mult mai multe chestiuni: că 
între temele supuse dezbaterii 
în cercuri și celelalte acțiuni 
trebuie să existe legături di
recte , că nici nu au fost con
cepute alte asemenea acțiuni 
pentru susținerea temelor 
principale și că nici temele a- 
cestea nu au fost, de fapt, 
„dezbateri", așa cum li se 
spune aici, ci pur și simplu 
niște expuneri oarecare.

Concluzia nu este decît una 
singură : cu un asemenea „sis
tem", încropit pe linia mini
mei rezistențe, rezidtatele nu 
pot fi nici ele îmbucurătoare. 
Iar cu acțiuni improvizate, 
nedeterminate în toate com
partimentele lor de scopul 
urmărit, fără respectarea unor 
principii elementare din do
meniul de activitate respectiv, 
nu se poate ajunge prea de
parte. De cele mai multe ori 
se staționează.

Doi dintre cei mai harnici tineri de la fabrica de transformatoare 
a Uzinelor „Electroputere" ~

(Urmare din pag. I)

ION CHIRIC

lor. Noile tipuri de mașini agri
cole și tractoare intrate în dota- 
ție au fost prezentate celor 38 de 
tineri mecanizatori în cadrul unor 
demonstrații practice. Prelegerile 
cursurilor agrozootehnice erau în
totdeauna urmate de dezbateri, 
care asigurau însușirea integra
lă a materialului prezentat. Pu
tem considera că la noi, mobili
zarea tinerilor, prezența 
muncă, este o problemă 
tă, obiectivul principal 
acum fiind creșterea 
ții lucrărilor executate, 
nerii absolvenți ai școlilor de 
mecanizatori am organizat cursuri 
de policalificare, după încheierea 
cărora, de fiecare dată a urmat 
un examen destul de exigent, de 
rezultatele căruia am legat întot
deauna încadrarea lor într-un a- 
nume sector, repartizarea spre a- 
numite grupe de lucrări. Aceste 
măsuri au făcut ca în anul 1969, 
cînd condițiile atmosferice au 
fost puțin favorabile culturii viței 
de vie (în podgoria Dealul Mare 
a căzut de patru ori grindina, 
iar în prima perioadă de vegeta
ție umiditatea aerului a fost ex
cesivă), planul de producție să 
fie îndeplinit. Hărnicia tinerilor 
mecanizatori care lucrau ziua la 
stropitul viței, iar noaptea la a- 
rat a fost determinantă în depă
șirea perioadelor critice. Pe lo
turile experimentale am urmărit 
în variante paralele diferite în
cărcături de rod, aplicînd fertili
zări diferențiate corelate cu sche
me adecvate pentru combaterea

lor la 
rezolva- 
urmărit 
calită- 

Cu ti-

Craiova.
Foto: O. PLECAN

© ©
bolilor și
le obținute au fost comunicate în 
ședințele Consiliului de adminis
trație unde erau analizate de cei 
17 specialiști. Aplicarea îngrășă- 
rilor extraradiculare pe loturile 
experimentale a dus la sporuri 
de două-trei mii kilograme stru
guri la hectar. Toate aceste cău
tări le-am amintit aici pentru că 
ele au pomit de la tinerii specia
liști și mecanizatori și au fost fi
nalizate prin munca lor".

X

dăunătorilor. Rezultate-

INTERVENȚIA MICRO
METRULUI Șl A RIGLEI

DE CALCUL

(Urmare din pag: I) 
târăște să ia singur ceea ce cre
de că i se cuvine. Iată resortul 
intim, viciul de concepție care, 
în cazul de față, l-a împins, pe 
D. G. să ia ceva ce nu i se cu
vine și de care nu are nevoie, 
iată gîndul ascuns care îi condu
ce și pe alții la felurite încer
cări de a-și realiza forțat velei
tăți pe care societatea le accep
tă și Ie recunoaște doar în mă
sura materializării lor concrete, 
după criterii ferme și precise.

Mulți tineri — refuzînd să pri
ceapă că succesul nu vine sin
gur — mai confundă încă viața 
cu o partidă de table și așteaptă 
să le vină „dubla cea mare“, iar 
dacă văd că nu vine, recurg 
uneori la măsluirea zarurilor.

Ambiția, dorința de a fi mai 
bun, mai puternic, mai deștept 
decît ceilalți, este o mare calita
te a oamenilor, o trăsătură de 
caracter desprinsă din cerințele 
vieții. Dar scoasă în afara dis
ciplinei sociale, în afara eticii 
societății noastre, ea nu poate 
decît să malformeze caracterele, 
să ducă la manifestări nocive ca 
egoismul, supraaprecierea, rela
țiile de rea credință, de antago
nism între individ și societate.

„Nu există om mai frumos, su
flet mai dîrz, braț mai puternic 
decît acelea însuflețite de marile 
ambiții" — spunea Stendhal. Să 
învățăm însă a ne disciplina ma
rile ambiții ale tinereții, să în
vățăm a le subordona cerințelor 
societății în și pentru care trăim.

mă concretă participării la mun
că a celor 347 de tineri, cifrele 
planului de producție au fost pre
lucrate și defalcate, stabilindu-se 
precis pentru fiecare utecist sar
cinile și răspunderile proprii. 
Priceperea și hărnicia unor 
uteciști ca: Alexandru Meri- 
șor, Mihai Tăcu, Marin Ra- 
covițeanu au determinat con
siliul de conducere să-i tri
mită în localități vecine pentru a 
da lecții de altoire tinerilor de

i

Cei patru ingineri se bucurau 
ca niște copii în fața unei is
prăvi nemaipomenite, prima is
pravă ieșită din mîinile lor, lă- 
sîndu-și mîndria să se manifeste 
spontan și sincer.

— Suportul l-am făcut eu...
— Coloana eu...
— Masa eu...
Sosită de cîteva zile din ate

lierul de prototipuri noua mași
nă de găurit radial, concepută în 
întregime și proiectată de un 
grup de tineri ingineri ai Uzinei 
„înfrățirea" din Oradea șe în
scrie în cele mai exigente pre
tenții tehnice. în urma probelor 
la care a fost supusă ea s-a do
vedit superioară ca performanță, 
utilajelor de aceeași capacitate 
fabricate în țări străine cu tra
diție. Dar satisfacția lor, a ingi
nerilor Adrian Mateș și soția sa 
Silvia Mateș, Macedon Ganea, 
Ion Măciuăn, Gheorghe Moga, 
Vasile Uivăroșan — secretarul 
comitetului U.T.C. pe uzină și a 
încă cîtorva nu este simpla pro
iectare a unui nou tip de utilaj, 
mai perfecționat, mai estetic și 
mai ieftin ci în primul rînd fap
tul că ea reprezintă cea mai de 
seamă lucrare a lor în cariera in
ginerească, un autentic examen 
practic în specialitate.

Sînt toți proaspeți absolvenți, 
cei mai mulți ai Politehnicii din 
Timișoara. Venind în uzină, ne
voile producției nu le-a permis 
o prea lungă perioadă de aco
modare, solicitîndu-le imediat 
contribuția și încă în comparti
mentele cele mai grele ale sale 
— cercetarea, concepția. Con
strucția mașinii de care vorbeam 
este un prim exemplu. Iar însăr
cinarea de a revizui proiectele 
celorlalte produse aflate în fa
bricație și de a le propune mo
dificările constructive care să 
ducă la ușurarea lor în greutate 
și implicit la reducerea consumu
lui de metal pe produs, n-a fost 
cu nimic mai puțin pretențioasă. 
Ea era considerată pe măsura 
spiritului novator al tinerilor in-

țul Argeș, Vasile Pătrașcu de la 
Cooperativa agricolă de produc
ție „Scînteia"-însurăței, județul 
Brăila, inginerul Constantin Ne- 
gruț de la Cooperativa agricolă 
Bucov, județul Prahova și alții.

Organizațiile U.T.C. știu să 
dea problemelor teoretice și 
practice ridicate de producție 
rezolvarea corespunzătoare. Este 
constatarea ce ne-a fost întărită 
de discuțiile care au urmat. „In 
cooperativa noastră, în care lu-

REZULTATELE IN PRODUCȚIE
„Participarea activă la muncă 

a tinerilor din cooperativa noas
tră, spunea tovarășa Ioana Cio- 
răscu, secretara organizației 
U.T.C. din Cooperativa agricolă 
de producție Prundeni, județul 
Vîlcea, este cel mai bine ilus
trată prin depășirea cu 50—60 
zile-muncă a numărului minim 
hotărît de Adunarea generală. In 
unsprezece zile, cei 78 de tineri 
au recoltat, pe soiuri, peste 190 
de hectare vie. Aceste rezultate 
sînt urmarea susținutei preocu
pări a organizației U.T.C. în di
recția întăririi ordinei, disciplinei 
și răspunderii în muncă". „Ase
menea preocupări avem și noi, 
cei de la Cooperativa agricolă de 
producție Tîmboiești, județul 
Vrancea, preciza Zamfir Moldo
van secretarul comitetului comu
nal U.T.C. Pentru a da o for-

acolo". La Tîmboiești rezultatele 
de producție sînt concludente : 
anul trecut planul de producție 
a fost depășit cu aproape 3 300 
kg. struguri la hectar; de pe 
cele 20 de hectare ale plantației 
intensive a fost obținută o pro
ducție de peste 30 000 kg. stru
guri la hectar; valoarea unei zile- 
muncă s-a ridicat la 50 lei. Cu
vinte frumoase despre munca or
ganizațiilor U.T.C., despre reali
zările tinerilor, au avut și alți 
vorbitori : Alexandru Joița de la 
Cooperativa agricolă de produc
ție Ceptura, brigadierul Mihai 
Popa, secretar al organizației 
U.T.C. de la Cooperativa agrico
lă de producție Nicorești, jude
țul Galați, Ilie Tîlmaciu, de la 
stațiunea experimentală Ștefă- 
nești, județul Argeș, Gheorghe 
Toma de la I.A.S. Costești, jude-

crează peste 200 de uteciști, spu
nea Ruxandra Cireașă, secretara 
organizației U.T.C. din comuna 
Gemenele, județul Brăila, am or
ganizat anul trecut un concurs 
profesional „Foarfecă de aur" în 
cadrul căruia participanții au e- 
xecutat toate lucrările pe cite 50 
de butuci. Toamna, producția a 
fost cîntărită și rezultatele cele 
mai bune au fost popularizate. 
Cri ajutorul tovarășului inginer 
șef al cooperativei am inițiat o 
experiență în cadrul căreia aco
perind 40 de butuci cu folii de 
polietilenă am forțat intrarea în 
vegetație, executarea dezgropatu
lui, tăiatului și condusului viței. 
Strugurii au intrat în faza de ma
turitate cu două săptămîni mai 
devreme". „Olimpiada viticulto
rilor pentru tinerii din județul 
Alba — sublinia tovarășul Adrian

gineri, a îndrăznelii și informați
ei lor de ultimă oră.

„Cele 14 produse, respectiv 
mașinile de găurit, șepingurile, 
frezele universale, ciocanele pne
umatice etc. care se cereau revi
zuite — ne relatează constructo
rul șef al uzinei, au fost distribui
te pe tot atîția specialiști. Ei a- 
veau misiunea să reflecteze asu
pra fiecărui reper în parte și să 
propună modificarea lui în sen
sul diminuării consumului de 
metal, cu condiția riguros respec
tată însă a îmbunătățirii în para
lel a calității reperului, a sigu
ranței sale funcționale în angre-

• „Comandamentul 
celor 14“ își stabilește 
planul de acțiune.

• Al doilea examen 
în specialitate.

•
tr-un 
cut.

1 500 de ore în- 
univers necunos-

Suplețea și rezis- 
— atribute aletenta 

esteticii industriale.

tente mai redus. în catalog 
înfățișate apoi șepinguri cum 
marca „KB“-700 — produs

sînt 
este

, în
Iugoslavia — cu o cursă de nu
mai 750 mm. față de 800 mm. a 
celui de la Oradea, dar cu o 
greutate cu 400 kg. mai mare. 
„Deși consider că cel fabricat de 
noi este din multe puncte de ve
dere superior cu o clasă, ne stră
duim să-l perfecționăm în per
manență, ne spune interlocutorul 
nostru. Studiul meu a urmărit 
tocmai acest obiectiv".

Un obiectiv de altfel atins. 
Prin reproiectarea tălpii mașinii 
și prin reducerea înălțimii și gro
simii nervurilor sale, ea a deve
nit cu 38 kg. mai ușoară. Șuru
bului de ridicat i s-a schimbat 
forma constructivă pentru a cîn- 
tări și el cu 1,5 kg. mai puțin. 
Prin aceeași reevaluare au trecut 
multe alte repere, astfel că numai 
în acest an greutatea șepingului- 
800 se va reduce cu 400 kg., în- 
registrîndu-se în economia uzinei 
peste patru tone de metal. Se
ria mașinilor ce se vor fabrica în 
anul viitor însă vor fi cu 100 kg. 
mai ușoare. Și mai substanțiale 
sînt cîștigurile de metal la mași
na de găurit G-25 trecută prin 
micrometru și rigla de calcul a 
inginerului Macedon Ganea. Prin 
renervurarea coloanei s-a obți
nut o reducere a greutății sale 
cu 2,6 kg. ceea ce presupune la 
producția uzinei, 3 120 kg. metal 
economisit anual. Tot prin re- 
nervurare s-a redus cu 12 kg. pe 
bucată și cu 14 tone pe întreaga 
producție, greutatea blocului de 
bază al mașinii. Mai suplă dar 
și mai rezistentă, printr-o mai 
ingenioasă formă constructivă a 
devenit carcasa mașinii și alte 
subansamble ale sale. Compara
țiile cu alte tipuri de mașini si
milare din străinătate sînt și de 
data aceasta în favoarea produ
sului de la Oradea. „

Pe planșetele celorlalți tineri 
din grupul de care aminteam pot 
fi observate aceleași metamorfo
ze la care sînt supuse fiecare din 
produsele uzinei. Inginerul Ion 
Măciuăn se ocupă de șepingul — 
700, inginerul Silvia Mateș de o 
mașină de găurit, inginer Vasile 
Uivăroșan de freza universală — 
200, fiecare dintre ei preocupați 
de găsirea celor mai moderne și 
mai optime soluții constructive

najul utilajului". S-au achitat cei 
14 tineri de sarcina încredințată? 

Sîntem la masa de lucru a tâ
nărului inginer Adrian Mateș. 
Alături de zecile de fișe și schițe 
ale șepingului-800, se află un 
catalog comparativ cu mașinile 
similare recunoscute, produse de 
diverse firme europene. Cel fa
bricat la „înfrățirea" are cu 100 
kilograme mai mult decît mar
ca „G.S.P." — Franța, cu 450 kg. 
mai mult decît „E.L.D.R." — 
Anglia cu 700 kg. mai mult de
cît „Lourd" Belgia. Tînărul 
inginer ne atenționează că toate 
acestea sînt inferioare ca produc
tivitate, au cursa mai scurtă și 
numărul de operațiuni concomi-

> • • © © ©e
Tărîngă, de la I.A.S. Blaj — a 
antrenat un mare număr de ute- 
ciști, fiecare concurent demon- © 
strind cunoștințe temeinice și __  „r___  «.„„„«„vavc
preocuparea de a fi la curent cu £ pentru produsele lor. Un lucru 

i- j-_ x •- și trebuie însă reținut. Ceea ce stu-
diază și propun ei în prezent se 

a 0 referă la producția viitoare. Mo
de diticările la care ne refeream au 

fost făcute în cursul lunii de
cembrie pentru ca începînd cu 
primele comenzi lansate în pro- 

1 . ■ ' ’ „j
realizate cu rezultatele scontate.

In 1970, ca urmare a indicați
ei conducerii partidului de a se 
reduce cu 8 la sută consumul 

nuu ai n- — specific de metal pe economie, 
localitate, © colectivul Uzinei „înfrățirea" și-a 

propus o economie de 90 tone de 
metal. Jumătate din această can-

ultimele noutăți din teoria 
practica viticolă".

După încheierea discuțiilor 
urmat expunerea unui ciclu 
referate privind producerea ma
terialului săditor, intrarea pe rod 
a plantațiilor tinere, bazele ști- , — ---------  -------- ...
ințifice ale vinificâției și cele mai © ducție pentru acest an ele să fie 
noi metode tehnice folosite în 
procesul de vinificație, susținu- 
te de către specialiști de la © 
I.C.V.V. și I.A.S. Valea Călugă
rească. In parcul mecanic al li- — 
ceului agricol din localitate, V 
unde erau expuse cele mai noi 
tipuri de mașini și utilaje folosite meiai. j umaune am aceasta can
in viticultură, s-au realizat după © titate se va realiza prin utilizarea 
aceea, utile demonstrații prac
tice.

Au fost două zile „pline" în ™ 
care pe lîngă experiența, rezulta
tele Bune amintite în cuvîntul ga, 
fiecărui participant, sînt de no-™ 
tat și angajamentele organizații
lor U.T.C. reprezentate, angaja- A 
mente ce vizează creșterea în 
continuare a producției. Consfă
tuirea, schimbul pertinent de o- A 
pinii, a dovedit o dată în plus, W 
că situarea problemelor de pro
ducție în centrul activității orga-® 
nizațiilor U.T.C. de la sate este 
un bun cîștigat. Perfecționarea 
metodelor și mijloacelor prin care £ 
organizațiile U.T.C. își vor adu
ce contribuția la rezolvarea sar- _

mai chibzuită a tablei și barelor, 
prin refolosirea deșeurilor la con
fecționarea pieselor mărunte ca 
volum, prin îmbunătățiri tehnolo
gice și alte căi. Cealaltă jumăta
te revine compartimentului con- 
structor-șef — „comandamentului 
celor 14“ a căror soluții deja se 
aplică. Pentru a le descoperi 
însă, pentru a ajunge Ia definiti
varea lor au fost necesare efor
turi uriașe. Nu mai puțin de 
1 500 de ore au fost consumate 
pentru parcurgerea unui mare 
volum de literatură de speciali
tate, manuale, cursuri, tratate, re
viste străine etc. iar alte 500 de 
ore pentru calcule, măsurători și 

cinilor de producție din fiecare © proiectări. O muncă pe deplin 
unitate va oferi un cadru larg de , răsplătită de rezultatele obținute, 
manifestare a priceperii și hărni
ciei tinerilor viticultori. ROMULUS LAL
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considerare relația congnitivă 
obiect-subiect în cadrul prac
ticii social - istorice, de un
de respingerea relativului și 
reținerea fermă a absolutului ; 
dialectica, tocmai prin introdu
cerea criteriului practicii în teo
ria cunoașterii, a surprins și 
teoretizat dialectica relativului 
și absolutului.

Este meritul istoric al lui 
Lenin de a fi dezvoltat teoria 
cunoașterii prin aprofundarea 
și dezvoltarea multilaterală a 
criteriului obiectiv al adevăru
lui — practica social-istorică. 
Adevărul nu se confundă cu ve
rificarea sa, iar verificarea nu 
este un act, ci un proces. Prac
tica este criteriul obiectiv uni
versal al verificării adevărului, 
dar nu însăși tide vărul. Dacă în 
istoria filozofiei moderne, de Ia 
Descartes la Kant. adevărul, a 
fost identificat cu criteriul său, 
iar criteriul a fost subiectivizat 
— evidența rațională la Descar
tes. categoriile apriori ale inte
lectului la Kant — această si
tuație ducînd în ultimă analiză 
la relativismul și convenționa
lismul matematic și logic, dez
voltarea leninistă a criteriului 
marxist al practicii a pus bazele 
filozofice ale înlăturării relati
vismului și convenționalismului 
care din matematică și logică se 
răspîndea, la începutul secolu-

ral filozofic, răspuns la două în
trebări : a) Problema obiectivi
tătii adevărului și b) Problema 
criteriului adevărului. De răs
punsul filozofic Ia aceste două 
întrebări depindea interpreta
rea științifică a noului tablou în 
curs de constituire al Fizicii teo
retice, interpretare de care era 
legată calea dezvoltării ulteri
oare a științei moderne a na
turii.

Eroarea materialismului me
canicist în răspunsul și rezolva
rea dată acestor două probleme 
care circumscriau în fond sfera 
teoriei cunoașterii — eroare fa
cilitată de chiar tabloul mecani
cii clasice — consta în punerea 
semnului identității între obiec
tivitatea cunoștințelor și carac
terul lor absolut. Identitatea ab
stractă a obiectivului și absolu
tului conducea la concluzia eter
nității și imuabilității adevăru
rilor exprimate de cunoștințele 
noastre, deci la imuabilitatea 
cunoștințelor. Aici s-a și concen
trat atacul idealismului Subiec
tiv (al machismului) care, con- 
statînd relativitatea conceptelor 
științei, ■ relativiza cunoașterea, 
transferînd obiectul cunoașterii 
în senzații, percepții, reprezen
tări devenite 
astfel elemente
le sau funda
mentele .realu
lui. Principial, 
solipsismul ber- 
keleyan era re
actualizat.

.Reconstrucția 
filozofică leni
nistă a teoriei 
adevărului și 
implicit a teo
riei cunoașterii 
răspundea u- 
nor necesități 

stringente ale practicii, științei 
și filozofiei. Lenin a demonstrat 
că întreaga problematică a teo
riei cunoșterii, prin rezolvarea 
materialist-dialectică a proble
mei adevărului, are sens numai 
în cadrul relației cognitive > su- 
biect-obiect. De aici trebuia por
nit deoarece adevărul, ca noțiu
ne filozofică, desemnează tocmai 
corespondența dintre conținutul 
cunoștinței și obiectul cunoaș
terii. Teoria adevărului astfel 
construită lumina problema fun
damentală a filozofiei sub ra
portul ambelor sale laturi și 
constituia nu numai dezvoltarea 
creatoare a teoriei cunoașterii, ci 
și temeiul filozofic și epistemo
logic oferit științei și filozofiei 
în momentul istoric considerat. 
Prin aceasta, dialectica devenea, 
de fapt, din deziderat, metodo
logie generală a științelor par*

-liculare. Astfel, cele.două intre-.., j. exprim®® ''ctiaigeticii
ban mai sus amintite se consti* dezvoltTril". ĂWlutuf nu^oatl- 

-tuie m punct „de,'plecare a • teo- fi cunoscut -decît prin._t£Jâtiv si ripi leniniste a eunoastern. -5.

DIALECTICA
a LE NINISTA

„Esența" lucrurilor sau „sub
stanța" lor sînt și ele relative ; 
ele nu constit^e decît o expre
sie a aprofundării cunoașterii de 
către om și dacă ieri această 
aprofundare nu depășea atomul, 
iar astăzi nu depășește electro
nul și eterul, materialismul dia
lectic insistă tocmai asupra ca
racterului provizoriu, relativ și 
aproximativ al tuturor acestor 
jaloane ale cunoașterii naturii 
de către știința umană care pro
gresează". Raportul obiectiv- 
relativ-absolut se rezolvă în-ca
racterul concret al adevărului 

în „Caiete filozofice" Lenin 
va adînci dialectica relativ-ab- 
solut și va demonstra materia
list, dezvoltîndu-1 pe Hegel, că 
dialectica conceptelor reflectă 
dialectica lucrurilor. Dialectica 
arată că absolută este numai 
devenirea — procesul. Și cum 
obiect al ounoașterii nu există 
decît în cadrul practicii social- 
istorice și circumscris de limi
tele acesteia, obiectul este el în
suși un moment în proces. Și 
dacă obiectele sînt ceea ce sînt 
numai ca momente în proces, 
rezultă că conceptele ce exprimă 
obiectele au valabilitate numai 
în limitele obiectului lor. Toc
mai această devenire universală 
a realului, sub raportul relației 
cognitive obiect-subiect, concre
tizată în practica socială, impu

ne punerea în 
discuție a con
ceptelor științe
lor, în particu
lar, ale teoriei», 
în general și a 
valorii lor 
ristice. 
ceastă 
în discuție

Casa de lingă Orăștie în care s-a născut și a trăit Aurel Vlaicu 
Foto: O. PLEC AN

CRONICA MUZICALĂ

TREI „MOMENTE"
ALE UNEI SĂPTÂMINI

După o săptămînă în care or
ganizatorii vieții concertistice sim
fonice și camerale — au integrat 
agendei muzicale o multitudine 
de „evenimente" capabile să tre
zească — după zilele de sărbă
toare ale muzicii ușoare de la 
Brașov — un interes de public 
mai larg ca de obicei îmi este 
foarte greu să mă opresc asupra 
unuia sau altuia dintre concerte.

Prefer tocmai de aceea, în a- 
ceste săptămînale rînduri, în 
locul unei „obișnuite" cronici 
muzicale, o suită de microînsem- 
nări capabile să puncteze elemen
tele unor „evenimente artistice" 
cu multiple semnificații...

OCHIUL ȘI CAMERA

lui XX, în fizica teoretică aflată 
în plină revoluție.

Filozofic, criteriul practicii în 
teoria cunoașterii permite expli
carea dialecticii relativului și 
absolutului în cadrul adevărului 
obiectiv care este și relativ și 
absolut întrucît are un caracter 
concret. Această întreagă dialec
tică a adevărului, Lenin a dez
voltat-o' și în strînsă legătură cu 
interpretarea filozofică a desco
peririlor care revoluționaseră fi
zica teoretică. în „Materialism 
și empiriocriticism" el sublinia 
că distincția dintre „afirmarea 
adevărului cunoștințelor știin
țifice — ca relație obiectivă din
tre aceste cunoștințe și realitate, 
pe de o parte — și caracterul 
procesual al apropierii cunoș
tințelor științifice de adevărul 
obiectiv — pe de altă parte — 
este esențială pentru înțelege-

eu- 
Dar a- 
punere 

nu 
confundă și 

nu trebuie con
fundată cu con
venționalismul, 
cu relativismul, 
într-un cuvînt, 

subiectiv, deoare-

(Urmare din pag. I)

se

riei leniniste a cunoașterii. .
Hăspunsul la prima întrebare 

stabilește faptul că există în re
prezentare (cunoștință) un conți
nut independent de aceasta „in
dependent de subiect, indepen
dent de om și de omenire". Ne
garea acestui conținut duce la 
negarea independenței obiectu
lui în relația cognitivă cu su
biectul, ceea ce. atrage după sine 
suprimarea adevărului și a cu
noașterii ca atare. Acest conți
nut obiectiv nu este obiectul ca 
atare, ci reflectarea lui subiec
tivă. Această rezolvare dialecti
că înlătură atît subiectivismul 
cît și panlogismul de tip hege
lian care hipostaziază conceptul 
în demiurg ontologic. Răspun- 
zînd machismului, expresie a 
idealismului subiectiv in mo
mentul considerat. Lenin preci
za : „Dacă nu există pe lume 
decît senzațiile, dacă corpurile 
sînt complexe de senzații, este 
clar că avem în fața noastră un 
subiectivism filozofic, care im
plică în mod inevitabil negarea 
adevărului obiectiv".

Dacă există în cunoștință un 
conținut independent de cunoaș
tere, temei al obiectivitătii ade
vărului, poate fi acesta cunos
cut dintr-odată și definitiv, sau 
numai aproximativ și progresiv? 
De răspunsul la această a doua 
întrebare, depinde rezolvarea 
raportului dintre obiectiv, rela
tiv și absolut în cunoaștere. Dar 
acest raport. în rezolvarea sa 
dialectică, trimite la practica 
social-istorică și ridică problema 
criteriului adevărului. A fi ma
terialist. revine la a recunoaște 
adevărul obiectiv. Dar a recu
noaște adevărul obiectiv înseam
nă să recunoști ,.într-un • mod 
sau altul" adevărul absolut. „în
tr-un mod șau altul", 
înseamnă metafizic 
lecție: metafizica
lutizat cunoștința,

ceea ce 
sau dia- 

abso-
neluînd in

a

limitele sglCSftît"' cireamscrise 
de către practică și în'practică 
dincolo de care orice absolut 
devine un relativ. Grice cunoș
tință reflectă un adevăr obiec
tiv. întrucît obiectul în relația 
cognitivă circumscrisă de prac
tică este independent de subiect, 
dar ea este un adevăr relativ 
prin chiar faptul că realizează o 
corespondență cu stările reale — 
obiectul și subiectul atît cît. au 
devenit ele în practică. Dar 
orice cunoștință științifică este 
în același timp un moment al 
adevărului absolut (o treaptă în 
atingerea acestuia) și nu însuși 
absolutul, altfel ea ar fi sustra
să istoriei și am realiza, precum 
remarca încă Engels... miracolul 
infinitului numărat. Cunoașterea 
și practica au un caracter des
chis, practic infinit. Infinitul și 
absolutul nu sînt realități ac
tuale, ci potențiale. Orice adevăr 
științific este deci absolut nu
mai în limitele domeniului vala
bilității sale, limite circumscrise 
în practică și date de forma res
pectivă de mișcare a materiei 
sau. de sistemul structural că
reia aparține : dincolo de aceste 
limite orice cunoștință devine 
inoperantă. Este cazul tabloului 
mecanicii clasice 
fusese considerat 
labil, dar care, 
abia la începutul 
se dovedise a nu fi valabil și 
absolut decît în anumite limite 
ale realului, dincolo de care 
funcționează o legitate mai pro
fundă. corespunzătoare unei 
structuri mai profunde a mate
riei. căreia îi corespunde un alt 
tablou conceptual.

Dezvoltarea practicii social- 
istorice a facilitat . pătrunderea 
în microcosmos, la începutul se
colului XX șl prin 
confirmat strălucit

care, teoretic, 
universal va- 
experimental, 
secolului XX

aceasta a 
dialectica.

cu idealismul 
ce adevărul are întotdeauna un 
caracter concret.

Reconstrucția leninistă a teo
riei cunoașterii, în condițiile re
voluției din știința modernă a 
naturii, reprezintă nu numai o 
contribuție fundamentală la dez
voltarea filozofiei marxiste, ci 
și un exemplu strălucit de criti
că a idealismului și de orientare 
metodologică a dezvoltării știin- 
țelor. în critica convenționalis
mului, Lenin a arătat că alter
nativa : sau recunoașterea con
ținutului obiectiv al cunoștințe
lor (adevărul lor), sau recunoaș
terea relativității cunoștințelor, 
este metafizică și mecanicistă, 
însăși revoluționarea științei 
infirmase metafizica și confirma 
dialectica. Or, dialectica înteme
iază epistemologic posibilitatea 
științelor de a cunoaște adevă- 

" Ful obiectiv (absolut) prin chiar 
demonstrarea .imposibilității cu
noașterii de p încheia cunoaște
rea hWstUia"intr-un moment is
toric, adică de a realiza actual 
absolutul. Adevărul absolut nu 
este o realitate actuală, ci limi
tă ideală a apropierii asimtotice, 
infinite, a cunoașterii de absolut.

Lenin a adus o contribuție ho- 
tărîtoare nu numai Ia dezvolta
rea generală a filozofiei, ci și la 
dezvoltarea domeniilor particu
lare — epistemologia și filozo
fia modernă a științei. Conștiin
ța dialectică a relativității cu
noștințelor științifice — deter
minată de practică — constituie 
caracteristica esențială a spiri
tului științific contemporan. Spi
ritul științific, tot mai mult im
pune astăzi aprecierea concepte
lor științelor după valoarea lor 
explicativă și euristică în prac
tică. în aceste condiții, îndoiala 
carteziană capătă noi valențe 
propunînd atitudine critică față 
de sistemeje explicative consti
tuite și receptivitate față de 
noul ivit în teorie Și știință. 
Caracterul deschis, infinit per
fectibil al cunoașterii supune 
criticii constructive orice prin
cipiu teoretic atunci cînd prac
tica social-istorică, în sens larg, 
și cea științifică. în sens re- 
strîns, o impune cu acuitate. 
A admite manifestarea princi
piului autorității în filozofie, 
știință. în cunoaștere revine la a 
frîna progresul social. Prin re
zolvarea pe care a dat-o dialec
ticii ' cunoașterii, filozofia leninis
tă a stat, istoric, la baza progre
sului științific la începutul seco
lului XX, constituindu-se în te
mei al filozofiei moderne a ști
inței.

mai ui(i niciodată că „opera 
de artă trebuie considerată 
ca o parte din viața unui om".

Despre această zi, despre 
adevărul acestei intilniri, 
despre cei care pregătesc ce
le cîteva clipe de vrajă, des
pre dorința lor ca la întoar
cerea spectatorului in propria 
sa existență acesteia să i se 
adauge experiențele și exis
tențele „efemere" ale umbre-

lor de pe pinză, despre tot 
ceea ce slujește cinematogra
ful ca artă unică, incompara
bilă, a veacului nostru, des
pre uriașa ei forjă de înrîu- 
rire, despre lupta cu sine și 
dragostea faja de sine a spec
tatorului fără de care filmul 
nu există, despre dorința de 
a se face înțeles dar nu de 
a abdica de la principiile pe 
care le are acest spectator 
contemporan, despre monștrii 
sacri ai cinematografului care

au triumfat dar și despre 
marii lui sacrificați care au 
pierit crezind și luptînd pen
tru arta lor, despre primii 
pionieri ai filmului românesc 
de care ne mai aducem doar 
arareori aminte, despre toa
te aș vrea să scriu cu do
rința de a contribui și așa la 
intinderea unei punți între 
spectatorul tînăr — care se 
lasă purtat uneori și de va
lul unei comodități leneșe — 
și adevăratului cinematograf.

• Săptămînă muzicală a de
butat cu concertul unei formații 
inedite : o orchestră de femei for
mată din instrumentiste ce-și des
fășoară activitatea în diferite 
centre muzicale ale țării.

Aportul pe care îl aduc zeci de 
muziciene în activitatea orches
trelor simfonice (susținînd „rolul" 
tuturor instrumentelor de la flaut 
la contrabas) ne era cunoscut. Nu 
ne-am putut închipui însă capaci
tatea acestor instrumentiste de a 
se constitui în cîteva zile într-o 
formație de ținută, de a învinge 
in numai 2—3 repetiții dificultă
țile unor partituri ce solicită cul
tură stilistică și o excepțională 
tehnică interpretativă.

Meritul principal în „ansambla- 
rea“ formației revine dirijoarei 
Florica Dimitriu. Reapărînd după 
mulți ani la pupitrul dirijoral, 
Florica Dimitriu, a demonstrat 
capacitate de organizare sonoră, 
o gestică clară de mare elocven
ță.

De la Uvertura lui Mozart la 
„Nunta lui Figaro" la suita lui 
De Falia, 
program cu 
fost tălmăcit 
(Și mențiuni 
acest punct 
prana Elena

*
CINEMATOGRAF Șl REALITATE

Secolul al XIX-lea era pe 
sfirșite. Erau anii procesului 
Dreyfus și al celebrului 
„J’accuse !“ al lui Zola, anii 
copilăriei lui Proust și ai pri
melor romane ale ' " " ’
Bourget. Bicicleta 
încă velociped iar 
Iul stîrnea spaima 
pașnici, cînd cei 
Lumiere și-au

lui Paul 
mai era 

automobi- 
oamenilor 
doi frați 

___T_.__  _ brevetat o 
ciudată invenție. Era 13 fe
bruarie 1895. La 22 martie, 
în același an. ei prezintă 
„Societății pentru . încuraja
rea industriei naționale" pri
mul film dih lume ; avea 17 
metri și se numea „Ieșirea 
lucrătorilor de la Uzinele 
Lumiere". Peste 9 luni, cînd 
încep să aibă loc primele re
prezentații la Grand Cafe, 
pe Boulevard de Capucines. 
s-a născut cinematograful.

Ce conțineau primele filme 
prezentate acum 75 de ani ? 
Ce-i fermeca, ce-i atrăgea pe 
spectatorii care se înbulzeau 
să vadă noua minune ? Să fi 
fost oare captarea și redar’a 
mișcării ? Sau aventurile ne
maipomenite ale unor eroi 
supraumani ? Să fi fost fru
musețea unor actori celebri 
(să nu uităm că Sarah Ber- 
nardt exista și era un idol), 
sau hazul unui clovn extra
ordinar ?

Dimpotrivă. Subiectele pri
melor filme ale fraților Lu
miere erau doar 
viață obișnuită. Un 
stantanee mișcate. 
„Ieșirii din uzină" 
acolo „Debarcarea

Exemplul fraților Lumiere 
a fost urmat de alții. în Ger
mania în 1898, unul din pri
mele filme era „O plimbate 
cu bicicleta", în Anglia se 
filmează „Valurile la Dover" 
și „Derbiul de la Epsom". 
Oamenii se extaziază de fie
care dată atunci cînd se re
cunosc. Mereu și mereu ace
lași minunat adevăr. Inven
ția, subiectul, trucajul, ae- 
torii, au apărut mult mai tîr- 
ziu. Pentru că pretutindeni, 
cinematograful s-a născut 
privind nemijlocit viața. 
„Partea cea mai reușită din- 
tr-o seara petrecută în fața 
ecranului o constituie actua
litățile", avea să scrie cu 
cîțiva ani mai tîrziu. Louis 
Delluc.

Să fie oare întîmplător 
faptul că grupai de lentile 
adaptat aparatului, acea pre
lungire a ochiului omenesc, 
se numește ..obiectiv"? Să nu 
uităm niciodată că filmul se 
trage din fotografie. La naș
terea lui a vegheat o zînă a 
obiectivitătii, iar imaginea 
lumii exterioare, născută de 
această obiectivitate, imagi- 

realitătii nemistificate

a vieții, așa cum este ea, 
constituie imensa posibilitate 
a filmului.

Realitatea constituie pen
tru arta filmului materia în 
care ea lucrează, din care își 
modelează capodoperele.

Nu putem — decît cu mari 
riscuri — să uităm lecția ma
rilor maeștri ai cinematogra
fului. Să ne aducem aminte 
de cite ori privim un film — 
chiar dacă e mai confortabil 
șau mal comod să ne compla- ' 
cern în iluzia lipsei de. ade
văr.— că adevărul, realitatea 
sînt substanța vitală a cine
matografului. Din ele s-a 
născut el acum 75 de ani, 
prin ele a trecut prin perioa
dele sale grele, prin ele a 
renăscut 
pasărea 
falsului, a minciunii de car
ton și a iluziilor adormitoa
re și leneșe. Să ne aducem 
aminte de vorbele celei mai 
mari victime ale cinemato
grafului în lupta pentru ade
văr al vieții. Erich Von. Stro
heim : „Viața nu trebuie re
constituită în cinematograf, 
ea trebuie captată".

de fiecare dată ca 
Pheonix din cen’șa

(Urmare din pag. I) în această 
secretul

că o mică violență de 
este sămința unei mari 
țe în perspective. Ei nu 
țeles că viața e făcută

scene de
fel de in- 
în afara 
mai erau 

„______  _ partici-
panților la congresul fotogra
fiei", „Piața Cordelierilor din 
Lyon" și multe, foarte multe 
scene de familie cu doamna 
și copiii domnului Lumiere. 
De unde atunci acest interes 
nemaipomenit care a făcut 
ca în cîteva săptămini. fără 
nici o urmă de publicitate, 
numărul de spectatori să a- 
jungă la 2 000 pe zi ?

Se povestește că atunci 
cînd rula „scurt metrajul" de 
un singur plan „Sosirea tre
nului în gară la Ciotât", la 
vederea locomotivei specta
torii săreau îngroziți de pe 
scaune. Supremă credință în 
imagine ! Iar filmul „Marea", 
după cum ne relatează cro
nicarul unui jurnal serios al 
timpului, a stîrnit entuzias
mul mulțimii prin „minuna
tul adevăr al acestei mări 
atît de adevărate".

.Amorul vrăjitor", un 
valențe artistice a 

cu adîncă fidelitate, 
speciale merită din 
de vedere mezzoso- 
Cernei excelentă in

terpretă a partiturii lui De Falia 
și violonista Cornelia Bronzetti, 
într-un remarcabil progres artis
tic vădit în interpretarea plină de 
fantezie a Concerttinoului sem
nat de Carmen Petra-Basaco- 
pol).

Succesul concertului obligă pe 
organizatorii vieții concertistice 
— și poate în primul rînd Filar
monica bucureșteană care a avut 
această lăudabilă inițiativă — de 
a depăși ocazionalul organizării 
și de a crea cadrul necesar sta
bilizării acestei inedite formații, 
ceea ce poate transforma concer
tul de săptămînă trecută într-un 
„moment" de perspectivă pentru 
viața noastră artistică.

• Format la început doar pen
tru „bucuria" interpreților dor
nici de a cultiva genul cameral,

Trioul alcătuit din celebrii artiști 
sovietici — violonistul Igor Bez- 
rodnîi, violoncelistul Mihai Ho* 
mitzer și pianistul Dmitri Baș- 
kirov — a dobîndit notorietate 
în lumea artistică demonstrînd, 
înainte de toate, capacitatea „su- 
dării" într-un ansamblu a trei dis
tincte personalități din marile 
constelații artistice.

Sub cupola Ateneului muzicie
nii sovietici ne-au dăruit o seară 
muzicală de unică vibrație în care 
cîntul celor trei virtuozi a fost în
cărcat de tensiunea marilor dă
ruiri, în care echilibrul forma
ției reieșea înainte de toate din 
unitatea conceptuală asupra tex
tului.

Alături de Trioul în la minor 
al lui Ceaikovski, de un intere
sant moment din creația unui 
compozitor sovietic contemporan 
— M. Skoric, captivanta forma
ție a celor trei soliști ne-a mai o- 
ferit posibilitatea audierii Triou
lui în si bemol major a lui Bee
thoven. Tălmăcirea, a avut tot tu
multul, dar și rafinamentul, stră
lucirea și monumentalitatea u- 
nuia dintre marile opusuri beetho- 
veniene.

• Din programul ultimului? 
simfonic al Radioteleviziunii (din 
păcate neomogen ca valoare din 
pricina unei aride tălmăciri a u- 
nui sublim opus violonistic mo- 
zartian), remarcăm prezența uneia 
dintre' cele mai noi creații româ
nești : Simfonia de cameră a lui 
Ludovic Feldman.

Scrisă în 1969, Simfonia repre
zintă în creația septuagenarului 
nostru creator un moment de sin
teză încercînd interferarea unor 
elemente specifice genurilor sim
fonic și cameral.

Noua lucrare a lui Ludovic 
Feldman vădește roadele unor 
necontenite frămîntări creatoare, 
capacitatea de o sublinia, într-un 
mod original, valorile 
ale compartimentelor 
moderne.

expresive 
orchestrei

IOSIF S^VA

TELESPECTATOR
de IULIAN NEACȘU
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limbaj 
violen- 
ău în- 

T__ __  , - - să fie
trăită în înțelegere cu semenii, 
pe principii de respect și dra
goste, pentru că altminteri ur
mează cea mai cumplită criză a 
omului, însingurarea, izolarea. 
Ei nu au înțeles că chivernisi- 
rea nu este decît „confort" dar 
„realizarea" înseamnă împlini
rea misiunii de om.

Copilul nu este o ființă infe
rioară așa cum gîndim uneori 
cu suficiență îngăduitoare, ci o 
făptură care n-a avut încă timp 
să se desăvîrșească. Puberul 
sau adolescentul nu este „rebe
lul", oponentul pre-generației 
sale. Este luptătorul care în
fruntă necunoscutul, soldatul 
„noului", zidarul etajului pe 
care il edifică peste cele con
struite de predecesori. El este 
frămîntat de întrebări și vede 
invariabil că descoperă adevă
rurile vieții... descoperite 
de înaintași. Că 2 ..j 
creț, cu tact, și delicatețe, să 
ajungă la aceste adevăruri fără 
a-1 priva de bucuria, de satis
facția biruinței lui. Nu i se poa-f 
te oferi gata mestecată expe
riența altora. A gîndi pentru el, 
a-i dirija gîndurile și comporta
mentul, a-i impune violent . un 
punct de vedere înseamnă a-1 
împinge spre apatie, dezinteres, 

pasivitate sau uneori spre pro-

, ’ • deja
Să-l ajutăm dis-

test. Nu rezidă oare 
greșită mentalitate, 
„luptei" între generații ?

Trebuie găsite formele directe 
de comunicare, de colocviu viu, 
sincer, de la conștiință la con
știință.

Tinărului contemporan i se a- 
cordă în societatea modernă in
dependență în rezolvarea a nu
meroase și complexe probleme, 
întreaga educație are menirea 
de a-1 pune în situația de a 
ști cum să se folosească, pen
tru el Și pentru societate, de a- 
cest legitim drept. Combustibi
lul navei care ne poartă spre 
viitor este conștiința. Distilato- 
rii acestui combustibil sînt oa
menii de artă și cultură.

Ceea ce mi se pare necesar 
este insuflarea, oferirea unor 
idealuri înalte tinerilor noștri. 
Idealul patriotic, idealul dato
riei împlinite a individului față 
de societate, idealul caldului 
umanism, idealul respectului 
pentru semen și pentru năzuin
țele de desăvîrșire.

Spre deosebire de adult, tînă
rul nu simte încă „necesitatea" 
artei în existența lui. Va ajun
ge la această constatare după 
ce va parcurge un drum lung 
prin educație estetică, lectură, 
vizionări de expoziții și specta
cole bune.

Privind în ochii tinerilor no
ștri spectatori, descifrînd în cla
ritatea lor setea și pasiunea cu 
care participă la actul artistic, 
am desprins un principiu: în-

tre adult și artă se contractea
ză o căsătorie fără divorț, lo
godna se face în adolescență, 
dar dragostea începe în copilă
rie ! Dacă am reușit să-1 facem 
pe tînărul spectator venit poa
te prima oară la teatru, să iu
bească actul teatral, ne-am so
cotit împlinită una din marile 
misiuni ale unor artiști.

Avantajul adultului față de 
copil este că a devenit cu timpul 
un „lector". El a reușit să par

Tetnele „interzise", convențio
nalismul tematic, concluziile im
puse sînt desuete și incompati
bile cu spiritul contemporan al 
teatrului pentru copii și tineret. 
Trăsătura caracteristică a dra
maturgiei pentru copii și tine
ret este simțul măsurii și capa
citatea de a vorbi despre lucru
rile complicate în imagini pe 
înțelesul spectatorului. Despre 
orice problemă de viață trebuie 
să se vorbească deschis, direct.

de masă și i se
__ „ Se găsește (?) 

un subiect de discuție și în func
ție de el sînt numiți invitații e- 
misiunii, de cele mai multe ori 
autorități în materie. Pe urmă se 
acordă un spațiu de emisie oare
care și de obicei scurt. Astfel am
biția unor redactori și criza de 
timp creează o uriașă confuzie, o 
splendidă parodie a dialogului cu 
temă dată. Invitații, fără voie, 
intră în panica extemporalului, se 
grăbesc să participe, sînt toți de 
acord, în timp ce amfitrionul (re
dactorul) nu-și dezlipește ochii de 
ceas, el ajungînd Ia un moment 
dat să pară, ca într-un coșmar de 
sîmbătă seara, un ceas viu cu 
limbile înțepenite la ora... H. Iată 
cum ar arăta, în caricatură bine
înțeles, ambițioasele „mese ro
tunde" de acest fel :

Crainica (imaginea ei apare 
brusc, fără „pauză", masa rotun
dă anterioară depășind limita de 
timp) : După „La cîțiva pași de 
adevăr", urinează emisiunea lite- 
rar-distractivă... participă invitații 
noștri...

Redactor (face prezentările, 
anunțînd) Tema discuției fiind, 
atît în originalitate cît și în pro
funzime, oe o vastitate universală 
și incomensurabilă să începem 
cu Eminescu...

Operatorul (arată ceasul și pe 
urmă înșiruie fulgerător prim-pla- 
nurile).

Invitat I. Un mare poet...
XI Mare...

Se ia orice fel 
spune „rotundă".

Oră de laborator la Institutul politehnic București anul 1 — 
subingineri Foto : EMIL COJOC ARU 
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iată ce trebuie să posede în mod 
obligatoriu cei ce creează spec
tacole pentru tineret. De pro
funzimea și plinătatea acestui 
simț depinde întotdeauna nive
lul artei adresate lui.

Nu putem ține tineretul de
parte âe curentele literare și ar
tistice ale contemporaneității 
universale. Nu putem fragmen
ta, după criterii înguste, baga
jul de cultură al omului mo
dern. De aceea documentele

m colocviu vid, sm
curgă numeroase opere de artă 
și deci are facultatea de a com
para, de a analiza, de a apre
cia. „Comentariul" lui are sub
tilitatea intelectualului elevat 
și satisfacția lui estetică este 
rezultatul unei maturități cul
turale. „Lectura" pentru tînărul 
spectator o facem prin specta
col. Este primul contact al 
viitorului om — să sperăm „de 
cultură" — omul societății mo
derne — cu fenomenul artistic. 
Cum va fi acest prim contact 
este determinant pentru toată 
„cariera lui de spectator l“.

cu pasiune, fără o falsă pudoa
re, mai ales cînd e vorba de a- 
dolescenți.

E nevoie însă de găsirea ace
lui „cifru secret" cu care se face 
„comunicarea" între scenă și 
sală. El trebuie să fie perfect 
știut atît de cel care îl emite 
cît și de cel care îl recepționea
ză. Fără această „complicitate*' 
perfectă se întrerupe „comuni
carea" și spectacolul se transfor
mă într-un splendid tablou pic
tat pentru un orb.

Simțul contemporaneității —

noastre de partid au lansat in
vitația de a lărgi selecția de pe 
toate meridianele culturii. Cum 
s-a transpus în viață această 
splendidă invitație la cultură ? 
Am ales, intr-adevăr, multe din 
certitudinile literare, valorile 
lansate, dar tot multe canaliza
te spre teatrul negației, al neco- 
municării între oameni, al im
posibilității de salvare etc...

Din acest val de negație și de
mascare ce idealuri se pot trans- 

. mite tinerelor generații ? Ce 
imbold le dă pentru viitor ? Și

ce le opunem tonic ? Cîteva pie
se cinstite, firave și foarte spo
radice. Nici măcar marile par
tituri clasice care, peste veacuri, 
rămîn mari imnuri ale umanită
ții, nu sînt frecventate cit ar 
trebui.

Și culmea, unii cronicari dra
matici, ideologi prin definiție și 
misiune, plătesc tribut acestui 
import artistic, lăudînd cam fără 
măsură teatrul de negație, tea
trul furios, teatrul cruzimii etc. 
înțelegem dorința de înnoire, 
receptivitatea la tot ce e mo
dern, necesitatea de a nu ocoli 
mișcările de artă cunoscute pre
tutindeni dar trebuie să recu
noaștem că exclusivismul acu
zat nu poate aduce decît preju
dicii mișcării noastre teatrale 
Lauda cronicarului trebuie, cred, 
să se ferească d^ a cădea în a- 
ceastă eroare.

Mulți tineri ocolesc teatrul. 
Procentele cele mai mari de 
spectatori le dau copiii și vîrst- 
nicii. Trebuie să privim cu mare1 
atenție acest îngrijorător feno- 
men. S-a emis teoria „concu
renței" televiziunii. Dar cei la 
care ne referim nu sînt nici în 
sala de spectacol nici acasă. Sînt 
uneori la superproducții cu su- 
per-risipă de cartușe sau stră
juiesc placid o masă de bar. 
Cine i-a uitat ? Familia, școala, 
colectivitatea ? Poate fiecare și 
toți.

Teatrul' nostru se intitulează, 
angajant, „pentru copii și tine-

ret" dar nu are, in pofida unui 
șir de succese naționale și in
ternaționale. conștiința împăca
tă că a realizat totul. Spectaco
lele clasice montate din Plaut, 
Dumas, Alecsandri, le-am valo
rificat tot prin copii, tineretul 
neputînd fi atras în concurența 
neloială a tuturor „Răzbunăto
rilor" și „Angelicelor". Și nu 
este posibil s-o facem numai 
prin plasare de bilete, ci neapă
rat prin convingere, prin des
chiderea gustului pentru actul 
artistic.

Teatrul nostru se străduie și 
se va strădui din ce în ce mai 
mult, dar nu vom putea face 
față singuri acestei mari mi
siuni. Teatrul cu cea mai mare 
răspundere, pentru că el crește 
viitoarele generații de specta
tori, deci contribuie direct la 
viitorul teatrului românesc, este 
privit uneori cu condescendența 
cu care se vorbește cu spectato
rii săi 1 Cred că problema dotării 
unui teatru cu un astfel de pro
fil, ca și aceea a colectivului 
său artistic trebuie reconside
rate de pe poziția importanței și 
atenției de care se bucură în 
general tineretul. Alături de a- 
ceasta, firește că elementul esen
țial rămîne dramaturgia, capa
citatea autorilor de azi de a sti
mula, prin piesele lor — scrise 
dar — mai ales nescrise ! — gîn- 
direa, gustul pentru probleme 
reale, autentice ale tinerilor 
spectatori.

VI Foarte /nare...
XIV Cel mai mare...
Redactor : Nemaiavînd timp 

azi, în emisiunea viitoare vom... 
Vă mulțumesc mult.

Numai la masa de spiritism 
mai reușesc unii să-1 convoace în 
ședință extraordinară pe Georgi- 
că și să afle astfel soarta lumii. 
Sau în piesele ionesciene 1 Atît» 
de repede ? ! Cui folosesc ase
menea „mese rotunde"? Ce ne-ar 
putea spune savantul, fie el și 
cel mai mare, silit să alerge cît 
mai repede o sută de metri. Ni
mic sau cum îl cheamă. Și a- 
tunci ? Temele sînt ambițioase și 
ne-ar cere să ne concentrăm a- 
tenția. Cînd ? Ca să nu mai 
vorbim că ar trebui „să și parti
cipăm", pentru ca aceste mese 
să fie în primul rînd eficiente. 
Or, multe dintre ele sînt doar 
rotunde, exprimă cel mult un ri
tual căruia „neinițiații" îi admi
ră doar punerea în scenă, fără 
să-nțeleagă nimic. Sînt prea mul
te mese rotunde ? Nu cred. Sînt 
prea puține cu adevărat reușite. 
O fericită excepție a fost „reali
tatea ilustrată" a lui Tudor Vor- 
nicu. Timp, invitați puțini, de 
prestigiu, pe înțelesul tuturor. 
Duminică după-masă n-a fost 
însă o zi bine aleasă pentru o 
astfel de emisiune. Duminica, 
din prejudecată, ori .din o- 
bișnuință, este o zi dată o- 
dihnei. încă de mult (cînd emi
siunea era) propuneam ca în a- 
ceastă imposibilă zi de duminică 
să rămînă „Realitatea ilustrată" 
a lui George Sbîrcea, iar „Reali
tatea comentată" a lui Tudor 
Vornicu să treacă în altă zi. Ce 
s-a întîmplat ? Emisiunea lui 
TV. a dispărut, realitatea fiind 
ilustrată un timp, pentru altele, 
și de Mikv Mause (pe care îl iu
bim, de altfel). Duminică a dis
părut și „Realitatea" aceasta. 
Sperăm să revină, ambele „reali
tăți" fiind bune, însă prost pro
gramate.

P. S. La „Bună seara fete! 
Bună seara, băieți ! s-a pus în 
discuția tinerilor telespectatori 
„teribilismul". Vrem să partici
păm și noi, desigur, deși „în
scenare" cu judecătorul, apără
torul și acuzatorul a semănat cu 
celebra piesă pentru copii „Eu 
sînt tata, tu ești mama, cine e 
copilul pentru injecție ?“ Pînă a- 
tunci semnalăm numai ca „teribi
lă" întrebarea reporterului de la 
Sighișoara (care ingnora faptul că 
aparatul de filmat descoperea o 
sală de bal, fostă de nuntă, „mi
rosind" a vin, cu scaunele întoar
se ori rătăcite printre picioarele 
dansatorilor): „ce părere aveți 
despre ținuta vestimentară cam 
neglijentă a tinerilor ?“ I se răs
pundea că tinerii din Sighișoara 
sînt buni, se achită... Sigur că 
sînt buni, se achită... dar la așa 
sală de dans, așa ținută de bal]
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TELEGRAMĂ
în drum spre Varșovia, tovarășul Todor Jivkov, prim-se- 

cretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, a adresat tovarășilor Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, și Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, o telegramă cu următorul 
conținut : „Zburînd deasupra teritoriului Republicii Socia
liste România vă transmit dumneavoastră, Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, guvernului Republicii 
Socialiste România și poporului frate român salutări cordiale 
și urări de noi succese în construirea socialismului".

• LUNI DIMINEAȚA a sosit 
în tara noastră, la invitația Consi
liului național al organizației pio
nierilor, în vizită de schimb de 
experiență, o delegație a Uniunii 
pionierilor din R.S.F. Iugoslavia, 
condusă de Emil Paravina, pre
ședintele Adunării Federale a 
Uniunii Pionierilor.

La sosire, în Gara de Nord, 
delegația a fost întîmpinată de 
președintele Consiliului, Virgil 
Radulian, precum și de membri 
ai Ambasadei R.S.F. Iugoslavia la 
București.

• LA 16 MARTIE s-a semnat 
la Ministerul Afacerilor Externe, 
Protocolul adițional pe 1970 Ia 
Planul pentru aplicarea Acordului 
de colaborare culturală între Re
publica Socialistă România și Re
publica Socialistă Cehoslovacă, 
pe anii 1969—1970.

A

In atenția 
elevilor finaliști 
ai olimpiadelor 

școlare
In legătură cu faza finală 

a concursurilor de literatură 
română, matematică, fizică și 
chimie, ale elevilor din li
ceele de cultură generală, 
liceele de specialitate și șco
lile profesionale se fac ur
mătoarele precizări : subiec
tele de concurs pentru faza 
finală vor fi stabilite din ma
teria parcursă în trimestrele 
I și II ale anului școlar 196'J 
—1970. Elevii care au obținut 
premii la două sau mai multe 
concursuri de ’specialitate la 
faza județeană vor putea 
participa în faza finală nu
mai la un concurs, la ale
gere.

MOLL FLANDERS: rulează la 
Patria (orele 9; 12; 15; 18; 21), Fes
tival (orele 9; 12; 15; 18; 21).

DOI BĂRBAȚI PENTRU O 
MOARTE: rulează la Republica 
(orele 9.30 ; 11.45 ; 14 : 16,15 ; 18.45 ; 
21).

ADIO TEXAS: rulează la Lucea
fărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21), București (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,30 ; 18,45 ; 21), Melodia (orele 9,45 ; 
12; 14,15; 16,15; 18,30; 20,45), Aurora 
(orele 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20), 
Modern (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

ELVIRA MADIGAN : rulează la 
Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 16,30; 
18.45: 21).

MIREASA ERA IN NEGRU: ru
lează la Sala Palatului (orele 17,15;
20,15),  Favorit (orele 10; 13; 15,30; 
18; 20,30), Feroviar (orele 9: 11,15; 
12,30; 16, 18,15; 20,30), Gloria (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30),

EXPLOZIE ÎN MUNȚI: rulează 
la Victoria (orele 8,30: 10,45: 13; 
15,30; 18; 20,30).

GHICI CINE VINE LA CINA ? : 
rulează la Central (orele 8,45; 11; 
13,15; 15,45; 18,15; 20,45)), Floreasca 
(orele 10 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

STAPÎN PE SITUAȚIE: rulează 
la Lumina (orele 8,45—16,30 în con
tinuare; 18,45; 21), Bucegi (orele 
9,45, 12; 16; 18,15; 20,30).

TE IUBESC, TE IUBESC: ru
lează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30).

LEUL AFRICAN: rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—15 în con
tinuare). .

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE (orele 9—21 în conti
nuare).

VISUL DOMNULUI GENTIL ru
lează la Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Tomis (orele 
9.30—15,30 în continuare; 18; 20,15), 
Flamura (orele 9; 11.15; 16; 18,15; 
20,30).

CĂSĂTORIE PRIN MICA PU
BLICITATE : rulează la înfrățirea 
(orele 15,15; 17,45; 20).

NOAPTE CU CEAȚA: rulează la 
Buzești (orele 15,30—18).

COLINA : rulează la Buzești 
(ora 20,30).

COMISARUL X ȘI PANTERELE 
ALBASTRE: rulează la Dacia
(orele 8,30—20,45 în continuare), 
Giulești (orele 15,30; 18; 20,30), Mio
rița (orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20).

CORABIA NEBUNILOR: rulea
ză la Lira (orele 15,30; 18; 20,30).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
20).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICA: ru
lează la Cotroceni (orele 15,30; 18; 
20,30).

DON JUAN FĂRĂ VOIE: ru
lează la Volga (orele 10—12 în 
continuare; 16; 18,15; 20,30).
/ BĂTĂLIE PENTRU ROMA î ru

lează la Viitorul (orele 15,30—19 
în continuare).

TAINA LEULUI: rulează la Mo
șilor (orele 15,30; 18).

UNCHIUL MEU: rulează la Mo
șilor (ora 20,30).

CĂLUGĂRIȚA: rulează la Fla
căra (orele 15,30; 19).

CIND SE ARATĂ CUCUVEAUA: 
rulează la Arta (orele 9,30—15,45 
în continuare; 18,15; 20,30).

RIO BRAVO: rulează la Vitan 
'(orele 15,30; 19).
s LA, NORD PRIN NORD VEST:

• S-A ÎNAPOIAT IN CA
PITALA ministrul construcțiilor 
industriale, Matei Ghigiu, care, la 
invitația ministerului construcții
lor și arhitecturii din R. P. Bulga
ria, a făcut o vizită în țara ve
cină, împreună cu un grup de 
specialiști.

In timpul vizitei, a fost sem
nat un protocol de colaborare și 
cooperare tehnico-științifică în 
domeniul construcțiilor, între mi
nisterele de specialitate ale celor 
două țări.

• LUNI DIMINEAȚA, a ple
cat în Kuweit Gheorghe Pacoste, 
adjunct al ministrului petrolului, 
pentru a participa, în calitate de 
observator, la lucrările Congresu
lui al VII-lea arab al petrolului.

• ADJUNCTUL MINISTRU
LUI comerțului exterior, Nicolae 
Nicolae, a plecat luni spre 
Thailanda, unde va avea întreve
deri și convorbiri cu reprezen
tanți ai vieții economice din a- 
ceastă țară privind dezvoltarea 
schimburilor comerciale bilatera
le, a colaborării și cooperării 
dintre România și Thailanda.

• LUNI S-A ÎNAPOIAT in 
Capitală delegația Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii, 
care a participat la Conferința 
Internațională dedicată aniversării 
a 100 de ani de la nașterea Iui 
V. I. Lenin, organizată de Co
mitetul cehoslovac al păcii.

• LUNI DUPĂ-AMIAZA, a 
sosit în Capitală Juan de Dios 
Carmona Peralta, senator, pre
ședintele Comisiei pentru indus
trie și minerit din Chile, care, la 
invitația Ministerului Minelor și 
Ministerului Comerțului Exterior, 
va face o vizită în țara noastră.

rulează la Rahova (orele 15,30; 19).
PREA MIC PENTRU UN RĂZ

BOI ATIT DE MARE: rulează la 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

BĂRBAȚI IN DEPLASARE: ru
lează la Popular (orele 15.30; 18;
20,15).

WINNETOU IN VALEA MORȚII: 
rulează la Unirea (orele 15,30; 18;
20,15).

O ȘANSA DINTR-O MIE: ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 18;
20,15).

PRIETENI FĂRĂ GRAI: rulează 
la Pacea (orele 15,45 ; 18 ; 20,15).

VIA MALA: rulează Ia Crîngași 
(orele 15,30; 18; 20,15).

BĂIEȚII IN HAINE DE PIELE : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20,15).

PAT ȘI PATACHON : rulează 
la Cinemateca (Union) (orele 10; 
11,30; 13; 14,30), Program de filme 
pentru abonați Ciclurile A și B 
după amiază.
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Opera Română : GISELLE — ora 
19,30 ; Teatrul de Operetă : SE
CRETUL LUI MARCO POLO — 
ora 19,30 ; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Studio) : PĂRIN
ȚII TERIBILI —. ora 19.30 ; Tea
trul Mic : PRIMARUL LUNII ȘI 
IUBITA SA — ora 20 ; Teatrul de 
Stat Ploiești (la Sala Comedia 
a Teatrului Național) : CARE DE 
VALEȚI — ora 19,30 ; Teatrul 
Giulești : COMEDIE CU OLTENI
— ora 19,30 ; (la Sala Palatului) : 
GEAMANDURA — ora 19,30 ; Tea
trul „C. I. Nottara" (B-dul Maghe-

• ru) : LA CIORBA DE POTROACE
— ora 19,30 ; Teatrul Țăndărică 
(Calea Victoriei) : ȘORICELUL ȘI 
PĂPUȘA — ora 17 ; (Str. Acade
miei) : STROP DE ROUĂ ; BRO- 
TĂCELUL — ora 15 ; Teatrul „Ion 
Creangă" : EMINESCU ȘI VERO
NICA — ora 19,30 ; Teatrul „C. 
Tănase" (Calea Victoriei) : NICU- 
TĂ LA TĂNASE — ora 19,30 ; Cir
cul de stat : CARNAVALUL CIR
CULUI — ora 19.30.
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• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Lumea copiilor. „Universal șo
tron": litera „F“ • 18,30 Actuali
tatea în economie. „Stimulente și 
echitate" • 18,55 Anunțuri — pu
blicitate • 19,00 Telejurnalul de 
seară • 19,20 La volan — emisiu
ne pentru conducătorii auto • 
19,35 Atomul — această necunos
cută. Ce este reacția termonu
cleară dirijată ? • 20,00 Reflec
tor • 20,10 Reportaj TV. — Baia 
Mare. Post scriptum la un premiu. 
Un film realizat de Valentin Mun- 
teanu șl Gheorghe Marian • 20,25 
Trinom cinematografic. „Tortura 
speranței", „Legenda jucătorului 
de șah", „Tatăl" — producții ale 
Studioului de Televiziune din 
R. P. Polonă • 21,55 Corul de ca
meră al Casei de cultură „Ciprian 
Porumbescu din Sighișoara o 22,10 
Telejurnalul de noapte « 22,20 
Antologia poeților contemporani 
• 22,35 Teleglob. Bolivia • 23,00 
închiderea emisiunii.

DOUĂ ATRIBUTE
DEFINITORII PENTRU

O SWCUSĂ CAZDÂ: CONSUM
1. OSPITALITATE TRADIȚIONALĂ 2. CONDIȚII DE MASĂ Șl CAZARE PE 

PLACUL FIECĂRUI TURIST = PRESTIGIU BINEMERITAT

PUBLICITATE
In fiece zi aproape, dar sîm- 

băta și duminica în mod spe
cial, întîlnim în cele mai di
ferite colțuri ale patriei un 
anumit gen de călători: tu
riștii. E drept, îi îndeamnă la 
aceasta o adevărată explozie 
de posibile popasuri, frumoa
se locuri pe care țin să le 
vadă. Oriunde ar pleca ițisă 
turiștii nu trebuie să uite că 
vor avea un însoțitor 
prezent: cooperația de 
suin. Așadar, tovarășe 
tor, prima întrebare :

omni- 
con- 

direc-

— Cu ce anume veniți în 
întîmpinarea turiștilor ?

— Desigur, o dată pornit la 
drum, turistul intră, pentru a 
mă exprima astfel, în atenția 
mai multor gazde. Pe trasee
le cele mai importante, pe cele 
mai diverse, mai pitorești și 
mai atrăgătoare pe care le co
lindă, unitățile noastre îi ies 
îmbietor în cale. Turistul tre
buie să știe că, prin abunden
ta preparatelor care le găseș
te la aceste unități, prin con
dițiile de masă și cazare,_ în 
general prin ambianța plăcu
tă cu care este înconjurat, u- 
nitățile cooperației de con
sum nu se dezmint, ospitalita
tea lor fiind cu adevărat pro
verbială. A intrat de acum în 
tradiție — și mulți excursio
niști s-au convins de aceasta : 
unitățile cooperației de consum 
asigură, de la A la Z prin tot 
ceea ce oferă turistului, ca
drul specific locului unde a- 
cesta se află.

— Prin urmare, dacă am 
reținut bine, unitățile coopera
ției de consum au în peisajul 
tuturor gazdelor care-I încon
joară pe turist, o notă aparte, 
notă care poate fi exprimată 
sintetic : ospitalitate tradițio
nală, condiții de masă și ca
zare pe placul fiecăruia, ca
dru natural și de servire spe
cific. Pe deasupra tuturor, so
licitudine maximă.

— De acord întrutotul.

altă întrebare : 
deosebite ale 

consum au in
i'* în anul

— Și acum o 
ce unități mai 
cooperației de 
trat „pe producție' 
care a trecut ?

I
I

— O enumerare succintă a 
acestora, mai precis o indicare 
a localităților unde se află 
ar arăta astfel : hanurile din 
Covasna, Geoagiu-băi, și Ho
rezu, braseriile Rîul Vadului, 
Vlăsia, Perșani, Miclăușani, 
Pădurea Malu și multe alte
le. Se înțelege, pe lîngă ase
menea unități, cooperația de 
consum pune Ia dispoziția tu
riștilor un număr însemnat de 
campinguri.

I
I
I
I
I

— Desigur, construcția ha
nurilor, a cabanelor turistice, 
restaurantelor și bufetelor este 
continuată cu intensitate de 
cooperația de consuni și în 
1970. Ce noutăți aveți să ne co
municați din acest punct de 
vedere ?

I
I
I

— Noile investiții au fost o- 
rientate spre localități „bătu
te" cu intensitate de către 
turiștii din întreaga țară. E- 
xemple : hanurile de la So- 
vata (județul Mureș), Ilișești 
(județul Suceava), Valea Ur
sului (județul Argeș), Bran 
(județul Brașov), Cheia (jude
țul Prahova). Sînt apoi de a- 
mintit noul restaurant și co
fetăria de la Țăndărei, veni
tă parcă în mod special în 
întîmpinarea tuturor turiști
lor care merg spre litoral. De 
asemenea, o braserie și un 
camping situate într-un cadru 
cu totul și cu totul aparte : în- 
tr-o pădure de lîngă Babadag 
(pentru cei care merg spre 
frumoasa Deltă a Dunării).

I
I
I
I
I
I
I

Presupunînd ci vi pregă I

înainte de orice, să aducem 
astăzi cuvenitele cuvinte de lau
dă pentru federație — care sim
bătă făcea public următorul co
municat : „Federația română de 
fotbal atrage atenția tuturor clu
burilor eă partidele echipelor 
de tineret-rezerve -din etapa a 
XVII-a (15 martie 1970) și ur
mătoarele, vor fi programate in 
mod obligatoriu în deschiderea 
meciurilor din divizia A".

Salutind fermitatea acestui for. 
care dovedește din ce în ce mai 
multă grijă față de speranțele 
soccerului românesc, să "perăm, 
totodată, că și cluburile de 
fotbal vor proceda la fel. Chiar 
dacă, alaltăieri, condițiile atmos
ferice au împiedicat cuplarea 
meciurilor la Arad sau la Pi
tești, este ,bine că reprogramă- 
rile de ultim moment s-au făcut 
numai cu aprobarea F.R.F. si 
este bine ca atunci cînd vremea 
va fi mai îngăduitoare, hotărirea 
să fie respectată cu strictețe.

O soluție bună a găsit clubul 
Dinamo București, care — deși

tiți pentru o deplasare în țară, 
ca turist, ce traseu recoman
dați tinerilor noștri cititori, 
mari amatori de călătorii ?

— Mai întîi că mi-ar fi 
greu, dacă nu chiar imposibil, 
să aleg din toate traseele 
și aici nu e vorba numai 
trasee, ci și de ceea ce pot 
feri unitățile cooperației 

de 
o- 
de

Convorbirea noastră cu tov. GH. FEȚEANU, 
director al Direcției de dezvoltare și organizare din Centrocoop

60 
condiții 

care, 
vrea 
prin

consum răsfirate peste tot.
— Și totuși.-.
— Cu condiția de a nu le 

neglija pe celelalte, mă voi re
feri astăzi la cîteva din ele :

1. Dorind Să Văd renumi
ta rezervație de zimbri din 
pădurea Hațegului din jude
țul Hunedoara m-aș opri, de 
pildă, la hanul turistic 
„Bucura". El dispune de 
locuri de cazare și 
bune pentru un oaspete 
venit de la drum lung, 
să servească o masă „ca 
părțile locului", iar apoi să se 
odihnească cîteva ceasuri 
bune. Dacă cumva de aici do
resc să merg mai departe, spre 
Oradea, nu voi ocoli 
de la Piatra Craiului, 
pe cota cea mai înaltă 
selei care traversează 
cu același nume, 
care ți se oferă aici de către 
lucrătorii cooperației de con- 

. sum, unitatea în ansamblu, de 
o pronunțată atractivitate, îm
prejurimile, totul mă face 
să-mi amîn plecarea măcar 
cu o zi, două. Dacă posed tu
rism, nici o grijă : sînt crea
te aici, ca și în multe alte 
părți, condiții bune și sigure 
de parcare.

2. Un drum către nordul 
Moldovei, un drum care poa-

hanul 
situat 
a șo- 

dealul 
Serviciile

(Urmare din pag. I)

La prima vedere, deci dosarui 
contractelor este destul de volu
minos la cele două unități știin
țifice Și nu se poate imputa ni
mănui nimic. în realitate, nu 
este tocmai așa, La o atentă 
analiză sesizezi posibilități con
tractuale nebănuite, care sînt 
însă blocate de o mulțime de 
factori ce nu depind de institu
tele în cauză.

Nici pînă astăzi, (n.n. 10.111 
a c.) ne spune acad. CRISTO- 
FOR SIMIONESCU, președin
tele Filialei din Iași a Aca
demiei, la peste o lună de la 
apariția hotărîrii prin care In
stitutul de cercetări macromole- 
culare „Petru Poni“ este tre
cut în nomenclatorul Ministeru
lui învățămîntului, situația nu-i 
de fapt reglementată. Mai pre
cis, institutul „n-a ajuns" însă 
la minister, rămînînd undeva 
pe drum suspendat în aer. Din 
această cauză, cercetătorii nu se 
pot deplasa în unitățile produc
tive în mod operativ pentru a 
încheia noi contracte. Poate vă 
veți mira, dar așa este. De ce ? 
Nu există fonduri de deplasare, 
iar eu din partea Academiei, nu 
le mai pot da. Ca să vă convin
geți, voi chema contabilul șef 
să vă confirme.

Și într-adevăr, contabilul șei 
a confirmat că nu se pot face 
deplasări, că nu se pot face di
ferite cumpărări la zi de sub
stanțe chimice, că nu... etc. etc.

„Or, în aceste condiții, conti
nuă acad. C. Simionescu, timpul 
trece fără ca cercetarea să pro
ducă atît cît ar putea. Mai pre
cis, iată, se scurge un trimestru 
sub zodia unor forme birocra
tice. în plus, trebuie s-o afirm 
cu regret, cercetarea pierde 
mult din capacitatea ei de crea 
ție cu lucruri care ar putea fi 
rezolvate operativ dacă spiritul 
de răspundere ar funcționa la 
toate nivelurile factorilor care 
răspund direct de bunul ei 
mers"

Că anumite forme birocratice 
îngreunează munca de laborator 
ne-a confirmat și profesorul 
universitar I. CURIEVICI, di- 

anunțase prin presă programa
rea partidei juventiste pentru 
ora 10 — a revenit duminică și 
a modificat ora : 14. adică în 
deschiderea meciului de A. 
Este drept că ploaia n-a permis 
cadeților să intre pe terenul 
mare, dar ei au înțeles și au pă
șit cuminți pe terenul cu zgură, 
de-alături. Au înțeles și specta
torii (citeva sute, dacă nu peste 
o mie), care n-au pregetat să 
stea in picioare pentru a lua o 
„gustărică" de fotbal înaintea 
marelui spectacol în care aștep
tau o spectaculoasă victorie di- 
namovistă.

Rezultatele insă au fost sur
prinzătoare la București. In pri
mul rind, a surprins că gazdele 
— care beneficiază de un atac 
cu mare poftă de goluri, situin- 
du-se pe locul II, după bă
căuani. în privința eficacității - 
n-au reușit să păcălească nici 
măcar o singură dată apărarea 
mînjilor de la poalele Feleacu- 
lui. Și-atunci, un pici — extrema 
dreaptă Pripici, mi se pare —

te deveni instructiv din toate 
punctele de vedere, m-ar ten
ta, de asemenea. Condiția este 
una singură : să cunosc din 
vreme unitățile cooperației de 
consum care-mi pot asigura 
serviciile cele mai complete, 
ireproșabile. Aș aminti aici 
hanul de la Agapia, situat în 
apropierea renumitei mînăs- 
tiri a cărei biserică este pic

tată de marele Grigorescu. 
Hanul de la Agapia are și el 
cîteva particularități, care, jnu 
ne îndoim, vor- rămîne plăcu
te amintiri în memoria turiș
tilor. Este vorba de o con
strucție nouă, formată din 
mai multe corpuri de clădiri- 
La fel, și aici personalul, de 
o calificare și un rafinament 
înalt, îmi poate oferi întrea
ga gamă a renumitelor prepa
rate din bucătăria moldove
nească printre care, bineînțe
les, nu lipsește excelenta to- 
chitură cu mămăliguță.

3. în sfîrșit, fiindcă tra
seele București — Pitești, pre
cum și București — Brașov 
sînt îndeobște cunoscute și, 
drept urmare, nu lipsesc de 
pe „harta** nici unui turist, rpă 
voi referi și eu la ele. Mă re
zum să indic însă, în treacăt, 
doar punctele de popas. în 
primul caz : unitățile din Vlă
sia. Mătâsaru, Găești. în al 
doilea : Săftica, Țigănești. Ro
mânești. Doftana. Breaza ș.a.

în final, două completări ab
solut necesare. Cele mai mul
te din unitățile noastre au a- 
sigurate condiții pentru buna 
primire a turiștilor și pe timp 
de iarnă (prin asigurarea spa
țiilor încălzite de consumație, 
în primul rînd, și, în multe

rectorul Centrului de cercetări 
tehnice ; relatîndu-mi o discuție 
avută de cyrînd cu tpv. Veroni
ca Ardeleanu, directorul „Peni
cilinei" dînsul a scos în evidență 
faptul, că nici pînă azi întreprin
derea ieșeană n-are fonduri a- 
probate pentru cercetare și că 
din această cauză conducerea 
uzinei încheie contracte pe pro
pria răspundere.

Intr-o situație oarecum ase
mănătoare se afla și Uzina me
canică din Pașcani care, la ofer
ta făcută de cercetare a afirmat 
că în acest scop nu poate aloca BIROCRAȚIA
decît 10 000 lei, sumă desigur 
derizorie.

IDEILE PRECONCEPUTE DĂU
NEAZĂ SI CERCETĂRII, DAR 

MAI ALES... PRODUCȚIEI

Tot atît de nocivă — ne spune 
prof. univ. I. Curievici, pentru 
dezvoltarea dialogului cercetare- 
producție pe bază contractuală 
se dovedește a fi însă și con
cepția unor conducători de în
treprinderi care nu doresc să 
investească nici un leu pentru 
cercetare atît timp cît indicii de 
producție sînt îndepliniți. Ei in
tră în ‘alertă abia atunci cînd 
anumite sectoare rămîn de... că
ruță, cum s-ar spune. Uită, cu 
alte cuvinte, că fără introduce
rea în producție a tehnicii celei 
mai înaintate, pe baza ultimilor 
cuceriri științifice nu se poate 
ține pasul eu ceea ce este nou 
pe plan mondial, nu se poate 
obține competitivitatea necesa
ră cu produsele străine similare. 
Așa se face că uneori cercetarea 
este considerată nici mai mult 
nici mai puțin decît o simplă 
„agenție de reparații". O situa

și-a luat inima in dinți și a în
cercat el „marea cu sarea". A 
încercat și... 1—0 pentru „U“ 
Cluj, la București ! ! Studenții 
(invingători și in tur cu 3—2), 
reușesc astfel în acest campionat 
două victorii la temutul teâm din 
Ștefan cel Mare. Este drept că, 
de această dată, cițiva dintre 
obișnuiții juventiști dinamoviști 
(Pirvu, Cheran sau chiar... i Fră- 
țilă), au fost trimiși să um
ple golurile din unsprezecele 
„mare", dar meritul clujenilor 
este incontestabil. Cuplată cu 
victoria seniorilor, victoria tine
rilor realizează o performanță 
clujeană care dă sarea și pipe
rul acestei etape. Dați-mi voie 
să scriu aici numele celor 
unsprezece flăcăi care, cu aceas
tă victorie, s-au aburcat pe lo
cul 4 al clasamentului juven- 
tist : Ștefan — Ielciu, Mihăilă, 
Fanea, Codreanu — Șudi, Lică 
— Pripici, Nichiti, lordache. Co- 
man.

In rest, această a doua etapă 
a returului a fost lipsită de sur-

din cazuri, pentru cazare). A- 
poi, un amănunt de loc de ne
glijat : fiecare din unitățile 
cooperației de consum pune 
la dispoziția turiștilor, în orice 
perioadă a anului, delicioase
le preparate „specialitatea ca
sei", precum și băuturile, în 
cea mai largă gamă posibilă, 
preferate de către turiști. Este 
cazul să amintesc că la toate 
cele de mai sus contribuie și 
faptul că, pe lîngă multe din 
hanurile, braseriile și comple
xele noastre turistice, ființea
ză gospodării anexe. O friga
re proaspătă de purcel, o pa
săre „din ogradă" — cum se 
spune, sau un pește la fel de 
proaspăt, vor fi întotdeauna 
preferate de orice turist-

— Dacă veți fi de acord, to
varășe director, în încheiere 
să, le dorim turiștilor călăto
rie plăcută și popasuri odih
nitoare, reconfortante în uni
tățile cooperației de consum. 
Vă mulțumim pentru sumara 
dar plăcuta incursiune pe har
ta țării și pentru substanța in
formației pe care ne-ați pus-o 
la dispoziție.

I. BODEA

Aspect din

trofeelor oferite de ziarul

concursul inter-nostru Ia

I. B. In numerele viitoare 
vom publica scurte reportaje 
însoțite de fotografii din cele 
mai pițorești locuri ale țării 
unde, prin unitățile sale, coo
perația de consum își întîm- 
pină cu generozitate oaspeții.

ție asemănătoare este prezentă, 
după cum rezultă din discuția 
pe care am avut-o cu inginerul 
șef și la Fabrica de zahăr din 
Bucecea. Multe procese tehno
logice care cîndva erau automa
tizate, astăzi au instalațiile de
teriorate, învechite moral. Da 
aici prin efortul eventual ai 
cercetării stația de epurare ar 
putea fi automatizată.

Unii conducători de între
prinderi. după cum a reieșit din 
consfătuirea avută cu directorii 
de întreprinderi din Iași, în ca
drul căreia s-au discutat tocmai 

problemele privind realizarea 
contractelor, se postează pe o 
poziție rigidă. Ei nu bcceptă în 
principiu decît contracte înche
iate pe o perioadă de un an. 
Or, se știe că nu toate temele 
se pot rezolva în această unitate 
de timp fixă. Mai mult, sînt 
unele teme care nu numai că 
nu se pot desfășura pe un an, 
dar prezintă și un alt inconve- 
r.iet, nu există siguranța că pot 
fi rezolvate Ca să-mi exempli
fice, profesorul Curievici mi-a 
spus că la ora actuală „Penici
lina" Iași este interesată în gă
sirea unei metode automate de 
determinare a concentrației oxi
genului în fermentatoare, pro
blemă nerezolvată încă pe plan 
mondial. Or, încheierea unui 
contract într-o situație de acest 
tip este riscantă numai pentru 
cercetători din moment ce pro
ducția nu-și asumă și ea un anu
me risc. Conducerea fabricii a 
propus centrului de cercetări ca, 
mai întîi să cerceteze tema, s-o 
rezolve și numai după aceea să 
încheie contractul !

„Ar mai fi multe de spus, 
mi-a declarat la plecare direc- 

prize : 3 victorii acasă — ieșenii 
la constănțeni, ceferiștii la mi
neri și petroliștii la rapidiști — 
și alte două victorii scontate în 
deplasare : Steaua 2—1 la Arad 
și A.S.A. 2—0 la Pitești. Intere
sant este că argeșenii au pierdut 
acum, acasă, cu același scor cu 
care ciștigaseră în tur la... Tg. 
Mureș ! Dincolo de comicul si
tuației, este insă cazul să spu
nem că juventiștii de la Argeș 
nu mai sînt acum doar juventiș
tii de la Argeș, ci și „băieții lui 
Bazil Marian", iar lumea e cu 
ochii pe ei, să vadă cum îi pre

gătește maestrul. Răspunderile 
lor. care beneficiază de un an
trenor de carate, au crescut și ei 
trebuie să le onoreze pe măsu
ră. Evident, răspunderea e și de 
partea maestrului, poate chiar 
mai mare. Dar, dacă în primul 
meci de sub bagheta sa, băieții 
au suferit o înfrîngere scuzabi
lă (1—3 la liderii orădeni), fa- 
dingul de duminica aceasta pu
tea fi evitat. Deocamdată, nu 
facem nici o legătură cu faptul 
ca, in cursul săptămînii trecute, 
Bazil Marian a fost văzut cam 
mult prin Capitală : luni seara, 
marți toată ziua, vineri seara și 
simbătă toată ziua. Deocam
dată...

O surpriză și cinci rezultate 
normale (craiovenii și orădenii 
n-au jucat) nu puteau, deci, să 
bulverseze clasamentul. Crișul 
și-a păstrat, totuși, locul prim ; 
băcăuanii (trecind pe locul 2) au 
schimbat , cu colegii lor bucu- 
reșteni ; clujenii au trecut ei pe 
locul 4, lăsîndu-le arădanilor lo
cul 5 ; iar steliștii au suit pe 6, 
coborindu-i pe constănțeni pe 7. 
în subsol, F. C. Argeș păstrează 
lanterna, dar C.F.R. a sărit, 
peste Rapid, pe locul 14. Tn în
cheiere, cîteva cuvinte despre 
clasamente. Revista Fotbal pu
blică săptăminal clasamentul ju- 
ventist întocmit potrivit siste
mului experimental (trei puncte 
pentru victorie, unul pentru ega
litate și o jumătate de punct 
pentru fiecare gol marcat) ; 
ziarul Sportul, dimpotrivă, 
fixează ierarhia după punctajul 
obișnuit. E foarte bine ! Pe par
curs, putem compara cele două 
sisteme, iar la sfirșit vom putea 
opta în cunoștință de cauză 
pentru cel mai bun

G. MITROI

„U" CRAIOVA 
ÎNVINGĂTOARE CU 3—1

In „Cupa Prieteniei" la 
fotbal, care se desfășoară la 
Teheran, echipa Universitatea 
Craiova a Învins cu scorul de 
3—1 (2—0) echipa de tineret a 
Iranului prin punctele înscrise 
de Bălan (2) și Nlță.

MARȚI ULTIMA

PRONOEXPRES

torul Centrului de cercetări teh
nice, dar rpă, voi rezuma la o 
situație care mie nu mi se pare 
normală Se realizează - și rea
lizăm și noi, pe bază de cunoș
tințe — o serie de contracte în 
regiuni de la extremitatea cea
laltă a țării. N-ar fi oare mai 
util dacă contractul unităților 
științifice din Iași ar viza 
întîi unitățile industriale 
Moldovei ? Pentru ca șă fie 
fel, ar trebui ca producția -- -------------S--- » -i 

mai 
ale 

as'- 
să 

și să știe 
necesitățile, 

ieșene car<j
ne ajute mai mult 
să-și formuleze 
Sînt întreprinderi

n-au contracte de cercetare, nu 
pentru că n-au probleme, ci 
pentru că ele nu sînt cunoscute, 
Sînț sigur că optimizarea bilan
țului termic, pe care o cercetăm 
pentru Combinatul petrochimic 
din Pitești ar trebui cercetată și 
în unele întreprinderi din Iași".

„BUTURUGA MICĂ RĂSTOAR
NĂ CARUL MARE"

în ancheta pe care am înțre- 
prins-o la Iași mi-a fost dat să 
întîlnesc la Institutul „Petru 
Poni" și un caz cu totul ieșit 
din comun care reedita încă 
o dată vechiul proverb cu butu
ruga mică. Despre ce este vor
ba ? Pe anul în curs s-a pre
lungit un contract cu „Danu
biana" București în domeniul 
obținerii cauciucului poliureta- 
nic vulcanizabil cu sulf. Prin 
cercetările întreprinse s-a ur
mărit obținerea unui cauciuc cu 
caracteristici superioare, adică 
cu o rezistență sporită la uzură 
mecanică și Ia alte solicitări și 
deci cu o durată de folosire 
mult mai mare decît cauciucul 
actual. Ea început s-a obținut

Medaliații 

„europenelor** 

de atletism 

despre ei înșiși...
Ieri după-amiază în aeropor

tul Băneasa, înainte ca imagi
nile vii transmise prin inter
mediul televiziunii să se es
tompeze, am și avut prilejul 
să schimbăm cîteva cuvinte cu 
atleții români participant la 
Campionatele europene de 
jsală.

Viorica Viscopoleanu, cu 
surîsu-i modest, a fost asaltată, 
imediat după apariție, de un 
grup de fetițe. Sînt reprezen
tantele școlilor bucureștene, 
care au venit în întîmpinarea 
campioanei olimpice și acum 
și europene. „A fost greu, dar 
minunat** începe ea. Cineva îi 
vorbește de încredere în for
țele proprii. „Am avut mereu 
încredere în mine, atunci cînd 
am fost în plenitudinea forțe
lor mele. La ultima săritură, 
m-am concentrat mai mult. Mă 
gîndeam — ori... ori... Acum 
sînt fericită**.

Șerban Ciochină este grăbit. 
Tn contrast cu satisfacția din 
privire, începe : „Regret că 
proba de triplu salt nu a fost 
cloul întrecerilor așa cum au 
sperat unii din ziariștii noștri 
sportivi. Am încercat totul, 
însă noutatea compoziției pis
tei de elan, nu ne-a permis o 
acomodare perfectă. Emoțiile 
mele au fost mărite și prin 
faptul că pînă la ultima sări
tură am fost pe locul II**.

Cea mai recentă „stea“ a e- 
chipei noastre Cornelia Po
pescu, care s-a întors cu o 
neașteptată medalie de argint, 
nu se lasă copleșită de felici
tări : „Am sărit mult sub po
sibilități. Terenul și condițiile 
de concurs noi, m-au făcut să 
nu mă simt în largul meu. Fie
care elan și săritură erau dife
rite. Ah ! dacă nu aș fi 
„șters** cu piciorul sting șta
cheta Ia prima încercare la 
1,85 m, cred că nici Ilona 
Gusenbauer nu ar mai fi sărit 
fără griji, și altul era rezulta
tul../4 Bravo Cornelia ! Nemul
țumirea ta va însemna din nou 
momente de muncă, de străda
nii șiî de succese și mai mari 
pe care le așteptăm cu încre
dere.

Ion Șerban este mulțumit 
fiindcă : „Mi-am ținut făgă- 
duiala făcută Ia plecare de a 
sări 2,17 m. Au fost prezenți 
toți săritorii buni din Europa, 
iar performanțele au fost mai 
bune decît la ultimele campio
nate europene din aer liber, 
cînd s-a cîștigat cu 2,17 m“.

Curînd holul aeroportului s-a 
golit, iar noi ne-am grăbit la 
redacție...

SILVIU DUMITRESCU

timpul luminării

național de patinaj artistic

un cauciuc foarte bun care însă 
nu putea fi prelucrat prin pro
cesele tehnologice ale uzinei. în 
consecință, s-âu pornit noi cer
cetări și în ultimul timp s-a rea
lizat un cauciuc vulcanizabil cu 
sulf care poate fi prelucrat. 
..Pînă aici, ne spune șeful co
lectivului de cercetare, inginerul 
ADRIAN CARACULACU, totul 
a mers, să-i zicem, normal. Iată 
însă că pe neașteptate, cînd ne 
gîndeam mai puțin a apărut un 
punct mort, Trebuia să realizăm 
o cantitate mai mare din noul 
cauciuc pentru a o transmite 
beneficiarului care urmează să 
facă încercările necesare. Și 
timpul trece, fără a putea să 
„producem" această mică canti
tate. Cauza? Ne lipsesc 2 kg de 
alcool aljlic pe care nu l-am 
putut procura oricîte intervenții 
și încercări am întreprins pînă 
acum"

„De vină, ne spune inginerul 
A. CARPOV, cercetător princi
pal. e decalajul care există în
tre planul de cercetare și cel de 
aprovizionare. O asemenea si
tuație duce, evident, la anomalii 
de-a dreptul exasperante, cum 
este și cazul nostru" Din impas, 
îmi spune tov. Caraculacu. nu 
s-ar outea ieși decît oe două 
căi fie să solicităm din import 
cantitatea necesară, ceea ce ar 
dura doi ani. fie să încercăm să 
fabricăm cu forțele noastre, ceea 
ce ar fi total neeconomic".

După cum se vede, într-ade- 
răstoarnăvăr, buturuga mică 

fcarul mare.
★

In baza acestor 
' cruri evidențiate 
este nevoie deci ca în domeniul 
contractelor dintre cercetare și 
producție factorii în drepț să 
urgenteze pe cît e posibil ridi
carea tuturor barierelor, mici 
sau mari, care într-un mod sau 
într-alțul se contrapun unei ac
tivități de cercetare dinamice, 
menită să răspundă în cele mai 
bune condiții nevoilor produc

ției.

stări de lu
de anchetă,
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Stare de alertă în Cipru

După asasinarea fostului ministru
P. Gheorghadjis

Duminică seara, a fost asasinat, în împrejurări încă ne
clare, fostul ministru cipriot de interne și al apărării Poly- 
carpos Gheorghadjis. Trupul 
găsit intr-un automobil oprit 
ximativ șase kilometri est de

Gheorghadjis a fost inclus 
printre persoanele suspectate 
a fi avut legături cu organiza
torii atentatului din 8 martie 
asupra președintelui Maka
rios. Din această cauză el era 
îndeaproape supravegheat. In 
seara asasinatului, fostul mi
nistru a reușit să se sustragă 
atenției polițiștilor și să se du
că la o întîlnire în afara ora
șului. Asupra modului în care 
a fost aranjată și s-a desfă
șurat această întîlnire există 
versiuni diferite. Se știe, însă, 
că pe o porțiune de drum el

Rezultatele 
alegerilor 
cantonale 
din Franța

PARIS 16. — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal, trans
mite : Alegerile cantonale din 
Franța s-au încheiat duminică, 
prin desfășurarea celui de-al doi
lea tur de scrutin menit să de
semneze pe titularii locurilor de 
consilieri generali rămase în ba
lotaj la primul tur din 8 martie. 
Ministerul de Interne a comuni
cat luni rezultatele complete din 
metropolă (cu excepția a două 
cantoane din Corsica) și din une
le teritorii de peste mări. Potrivit 
acestor rezultate, poziția princi
palelor formațiuni politice este 
următoarea : Partidul Comunist 
Francez a obținu,!;, J53 loqurj, cu 
19 mai mult decît la preccdente- 

la alegeri ; Partidul socialist — 
267 locuri, cu 12 mai pu
țin ; Partidul Socialist Unifi
cat — 22 locuri, cu două mai 
mult; diverse organizații de stin
gă mai mici — 297 locuri, cu 31 
mai puțin ; partidul guvernamen
tal U.D.R. — 219 locuri, cu 33 
mai mult; Republicanii indepen
denți — 110 locuri, cu 5 mai 
mult ; centriștii afiliați majorită
ții guvernamentale — 42 locuri, 
cu 2 mai mult ; moderații favo
rabili actualei majorități — 306 
locuri, cu 10 mai mult; centriștii 
din opoziție — 140 locuri, cu 7 
mai puțin ; moderații din opoziție 
și grupările de extremă dreaptă 
au obținut împreună 103 locuri, 
cu 20 mai puțin.

Din aceste date reiese că 
Partidul comunist își consolidează- 
în general pozițiile, candidații săi. 
ieșind învingători în multe cir
cumscripții în care au avut spri
jinul celorlalte formațiuni ale 
stîngii. Totodată, se constată un 
progres sensibil al grupărilor 
majorității guvernamentale (un 
spor de 50 consilieri generali), 
deși, în ansamblu, ele rămîn mi
noritare în cantoane, cu un nu
măr de aleși mai mic decît cel al 
formațiunilor stîngii.

Relevînd creșterea influenței 
comuniștilor, Georges Marchais, 
secretar general adjunct al P.C. 
Francez, a accentuat asupra im
portanței unității stîngii în jurul 
unui candidat unic. El a subli
niat că din alegerile cantonale se 
desprinde concluzia că există în 
rîndul oamenilor muncii și demo
craților o aspirație profundă spre 
realizarea înțelegerii între parti
dele și organizațiile democratice. 
Acest scrutin — a spus Georges 
Marchais — confirmă faptul că 
cooperarea între partidele și or
ganizațiile democratice, pe baza 
unui program comun de guverna
re, va crea cele mai bune con
diții pentru constituirea unei 
majorități capabile să substituie 
actualului regim o democrație 
avansată, deschizînd calea spre 
socialism.

• 500 DE DELEGAȚI Min 31 
de țări ale lumii au sosit la 
Kuweit, capitala emiratului cu 
același nume, în așteptarea reu
niunii inaugurale a celei de-a 
șaptea conferințe a O.P.E C. — 
Organizația statelor producă
toare de petrol. programată 
pentru seara zilei de luni.

Printre delegați se numără 
reprezentanții a 11 state arabe, 
precum și a altor țări, printre 
care Nigeria. Japonia, Brazilia.

Lucrările reuniunii urmează 
să se desfășoare în cadrul a 
trei comisii, toate problemele 
înscrise pe ordinea de zi refe
rindu-se la aspectele economice 
și tehnice ale extracției și co
mercializării petrolului.

e ÎN URMA unui acord in
tervenit între reprezentanții 
patronatului presei pariziene și 
liderii sindicatelor ziariștilor 
din Paris, s-a hotărît suspen
darea acțiunii greviste a lucră
torilor din presa pariziană, în

sau ciuruit de gloanțe a fost 
pe un drum de țară, la apro- 
Nicosia.

a fost însoțit de un ofițer de 
poliție ce-i era prieten și că 
acesta a reușit să scape cu 
viață.

Asasinarea fostului ministru 
complică și mai mult situa
ția din Cipru. Guvernul cipriot 
a ținut o ședință extraordina
ră de cinci ore pentru a exa
mina consecințele ultimelor 
evenimente. Poliția și Garda 
națională au fost, puse în sta
re de alertă. Există temerea 
că moartea lui Gheorghadjis, 
care avea numeroși prieteni 
și partizani în rîndul poliției 
și a cercurilor politice care se 
opun unirii - cu Grecia 
(E.N.O.S.I.S.), ar putea provo
ca un nou val de violențe și 
o creștere a încordării.

Ministrul de externe turc, Ihsan 
Sabri Caglayangil, a declarat luni 
presei că „obișnuința încetățenită 
în Cipru de a recurge la acte te
roriste pentru realizarea unor 
scopuri politice sau personale... 
este în toate cazurile inadmisibi
lă".

ORIENTUL APROPIAT
• Semnalarea unor noi incidente • Convorbirile 

lui Gunnar Jarring
TEL AVIV. — Comunicate 

militare publicate la Tel Aviv 
anunță că duminică noaptea 
și luni dimineața unități de 
comando israeliene au pă
truns pe teritoriul Siriei pen
tru a ataca o serie de obiec
tive militare. în același timp, 
comunicatele menționează un 
raid al aviației israeliene a- 
supra unor instalații militare 
d.in Siria. La Damasc, un pur
tător.. . de. .cuvînt,.a..confirmat 
raidul aviației israeliene. Ă- 
tacurilecomandourilor, ,n.d,, ă.u 
fost însă menționate de pur
tătorul de cuvînt sirian.

CAIRO. — După cum in
formează agenția M.E.N., săp- 
tămîna trecută la New York 
a avut loc o întrevedere între 
ambasadorul R.A.U. la O.N.U., 
Abdulla Al-Erian, și Gunnar 
Jarring, în timpul căreia tri

SITUAȚIA DIN LAOS

Scrisoarea lui A. Kosîghin 
adresată lui R. ton

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
Agenția TASS informează că în 
legătură cu agravarea situației 
din Laos, Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a trimis o scrisoare 
președintelui S.U.A., Richard 
Nixon, al cărei conținut a fost 
dat publicității la Moscova.

Referindu-se la sprijinirea de 
către președintele Nixon a pro
punerii privind ținerea de consul
tări între statele semnatare ale 
acordurilor de la Geneva din 
1962, care prevăd neutralitatea 
Laosului, Alexei Kosîghin arată 
în scrisoarea sa că această pro
punere „este nerealistă în situa
ția actuală, cînd Statele Unite 
continuă războiul în Vietnam și 
își lărgesc amestecul militar în 
Laos, cînd guvernul de coaliție 
creat la Vientiane este paralizat 
ca urmare a acțiunilor forțelor 
de dreapta".

Restabilirea păcii în Laos, a 
arătat președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., ar trebui în
cepută prin consultări între for
țele politice ale țării, amintind în

cepută duminică. Comitetul di
rector al Uniunii Naționale a 
Sindicatelor Ziariștilor cere tu
turor lucrătorilor să-și reia ac
tivitatea de îndată.

Lipsiți luni de ziarele de di
mineață și după-amiază pari
zienii își vor putea citi marți 
presa în mod normal.

DEMONSTRAȚIE 
ANTIRĂZBOINICĂ ÎN S.U.A.

• O PUTERNICA demon
strație antirăzboinică a avut loc 
duminică in capitala statului 
California, Sacramento. Un grup 
de veterani ai celui de al doi
lea război mondial și războiu
lui din Vietnam au instalat în 
mod simbolic pe treptele din 
fața Centrului administrativ al 
statului, un sicriu, acoperit cu 
un drapel arflerican. După ce 
sute de participanți îa demon
strație au trecut prin fața aces-

LUPTE 
IN REGIUNEA 
SAIGONULUI

Detașamentele Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului 
de Sud au atacat în noaptea 
de duminică spre luni, cu 
rachete și mortiere, șapte 
obiective militare america- 
no-saigoneze, a anunțat un 
purtător de cuvînt al co
mandamentului S.U.A. de 
la Saigon.

Potrivit aceluiași purtător 
de cuvînt, au fost semnalate 
angajamente directe în re
giunea Saigonului unde for
țele patriotice au atacat o 
serie de subunități america
ne. Lupta cea mai impor
tantă a avut loc în apropie
re de Tai Ninh, la nord-vest 
de capitala Viet^^lui de 
sud, unde o subunitate ame
ricană a căzut într-o am
buscadă organizată de pa- 
trioți.

misul special al, secretarului 
general al O.N.U. în - Orientul 
Apropiat a fost informat asu
pra punctului de vedere egip
tean privind reluarea misiunii 
sale. După cum precizează a- 
genția citată, R.A.U. este de 
acord cu reluarea misiunii di
plomatului suedez, cu condiția 
ca acesta să aibă în vedere un 
program de aplicare a rezolu
ției Consiliului de Securitate 
din 22 noiembrie 1967, privind 
reglementarea crizei din Ori
entul Apropiat. în același 
timp, ambasadorul egiptean la 
O.N.U. i-a informat pe Gun
nar Jarring că în concepția 
R.A.LT. rezoluția de încetare a 
focului este inseparabilă de 
rezoluția Consiliului de Secu
ritate din 22 noiembrie 1967, 
și orice încercare de a dife
renția cele două documente va 
fi respinsă de țara sa.

acest sens programul de regle
mentare în cinci puncte prezentat 
recent de Comitetul Central aJ 
Frontului Patriotic din Laos. în 
primul rind este necesar, se arată 
în scrisoare, ca S.U.A. să pună 
capăt escaladării războiului, în- 
cetind complet și necondiționat 
bombardarea teritoriului laoțian, 
deoarece numai în acest fel pot 
fi create condițiile care să per
mită întîlnirea părților laoțiene 
interesate.

Alexei Kosîghin, a arătat că sa
lută ideea unor contacte între 
prinții Suvanna Fumma și Sufa- 
nuvong, care, în condițiile înce
tării amestecului american în 
Laos, ar permite slăbirea încor
dării în țară și crearea condițiiloi 
pentru o reglementare politică.

Totodată, președintele Consi
liului de Miniștri al Uniunii So
vietice a declarat că guvernul so
vietic va depune și în viitor e- 
forturi urmărind încetarea acțiu
nilor militare în Laos, crearea 
condițiilor pentru dezvoltarea a- 
cestei țări pe calea păcii, inde
pendenței și neutralității.

jp e
tui sicriu, veteranii au aruncat 
medaliile primite din partea gu
vernului american în semn de 
protest împotriva războiului 
din Vietnam.

Această manifestație a inau
gurat campania de acțiuni anti
războinice organizate de parti
zanii păcii din statele de pe 
coasta de vest a Statelor Uni
te.
• APROXIMATIV 7 000 de 

muncitori și funcționari de la 
întreprinderile de prelucrare al 
salpetrului din provinciile chi
liene Antofagasta și Tarapaca 
se află în grevă. Ei revendică 
majorarea salariilor și înceta
rea concedierilor. Patronatul re

R. F. a GERMANIEI. - 
Aspect din timpul unei de
monstrații desfășurată la 
Dortmund împotriva războ

iului dus de S.U.A. 
în Vietnam

Răscoală la bordul navei
„Columbia Eagle“

• RĂSCULAȚII AU CAPTURAT NAVA ÎNCĂRCATA CU MUNIȚII 
SI AU CONDUS-O ÎN APELE TERITORIALE ALE CAMBOD- 
GIEI. • PRIMELE REACȚII LA WASHINGTON.

Ministerul Apărării al S.U.A. a anunțat că cargobotul civil a- 
merican „Columbia Eagle" care transporta bombe și muniții pen
tru bazele americane din Tailanda a fost obligat sîmbătă seara 
do un grup de răsculațiaflați Ia bord să-și schimbe ruta și sa se 
îndrepte spre coastele Cambod giei.

Citind „știri inițiale și incom
plete", un purtător de cuvînt al 
Pentagonului a declarat că 24 
din membrii echipajului cargo- 
botului au părăsit nava în două 
bărci de salvare în urma unei 
alarme privind „iminența unei 
explozii" în timp ce restul de 
15. printre care și căpitanul va
sului. au rămas la bord. Mai tîr- 
ziu bei 24 de marinari au fost 
salvați de un alt cargobot ame
rican „Rappahannock" care a a- 
juns luni în portul tailandez 
Sattahip. în aceeași zi „Colum
bia Eagle." a ancorat în apele 
teritoriale cambodgiene, în apro
pierea portului Sihanukville. 
Pină în prezent se cunosc puține 
informații cu privire la cele îfi- 
tîmplate la bordul cargobotului 
„Columbia Eagle". Ziarul ..New 
York Times", eitîrid surse infor
mate din .Washington, a relatat 
luni că potrivit unui mesaj radi i 
recepționat în S.U.A.. vasul a 
fost capturat de „persoane înar
mate" care par să aibă legaturi 
cu mișcarea din S.U.A. pentru 
pace în Vietnam. Pentagonul a 
lăsat să se înțeleagă că muni
țiile transportate urmau să fie 
folosite de avioanele americane 
staționate în Vietnamul de sud 
și Tailanda pentru bombarda
mente în Vietnam și Laos. în 
ce-i privește pe cei 24 de mari
nari sosiți în Tailanla, ziariștii 
au fost împiedicați de autorită
țile americane și tailandeze să 
ia contactul cu ei. Totuși, o se
rie de amănunte au devenit cu
noscute prin intermediul mem
brilor echipajului cargoului 
„Rappahannock". Ei au declarat 
că marinarii salvați de pe „Co-

Un comunicat dat publicită
ții de comandamentul forțelor 
S.V.A. de la Saigon anunță că 
bombardierele B-52 au între
prins în ultimele 24 de ore 
raiduri asupra unor zone din 
Laos. Comunicatul informea
ză, totodată, că un bombar
dier de vînătoare de tipul 
Skyhawk a fost doborît sîm
bătă în partea de sud a te
ritoriului laoțian. Agenția 
France Presse relevă că acesta 
este primul comunicat oficial 
privind acțiunile aviației ame
ricane în Laos, după hotărârea 
președintelui Nixon de a da 
publicității informații în legă
tură cu activitatea aeriană a 
S.U.A. în această țară și pier
derile suferite. Comunicatul a- 
daugă că, în conformitate cu 
instrucțiunile primite de la 
Pentagon, la Saigon vor fi di
fuzate zilnic astfel de comu
nicate.

ti r*
';â.

-t
fuză satisfacerea cererilor gre
viștilor.

Camera Deputaților a Con
gresului chilian, care a luat în 
dezbatere situația oamenilor 
muncii, a constatat condițiile 
grele în care lucrează .muncito
rii și funcționarii din numeroa
se ramuri de activitate din ța
ră. Muncitorii agricoli din a- 
ceastă provincie au cerut pro
prietarilor majorarea salariilor 
și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă. Conflictul este foarte 
ascuțit, latifundiarii refuzînd să 
satisfacă revendicările muncito
rilor. în provinciile unde au fost 
declarate greve, autoritățile au 
făcut apel la forțele poliție
nești. 

lumbia Eagle" le-au povestit 
despre faptul că au primit or
din din partea comandantului 
navei să-și îmbrace centurile de 
salvare și să coboare în două 
bărci, întrucît la bord s-ar afla 
o bombă cu explozie întîrziată. 
Imediat după ce bărcile s-au 
îndepărtat, nava s-a îndreptat 
cu toată viteza spre coastele 
Cambodgiei.

Oficialitățile din Washington 
au anunțat că s-a intrat în con
tact cu misiunea cambodgiana 
în 'S.U.A. iar aceasta a comuni
cat că guvernul de la Pnom 
Penh „este de acord să dea aju
tor și să coopereze" în această 
problemă. Aceleași oficialități 
au refuzat să comenteze știri de 
presă privind faptul că marina
rii răsculați de pe „Columbia 
Eagle" ar fi cerut azil în Cam- 
bodgia.

„Convorbirile exploratorii" 
din capitala Austriei 

O „mare coaliție” sau un guvern 
minoritar ?

• OCUPÎNDU-SE de evolu
ția demersurilor în vederea for
mării noului guvern în Austria, 
corespondenții de presă remar
că faptul că la încheierea pri
mei runde a „convorbirilor ex
ploratorii" secrete dintre repre
zentanții celor două mari par
tide austriece — Partidul so
cialist și Partidul populist — 
există o singură certitudine : 
Bruno Kreisky va fi noul can
celar al Austriei.

Principala întrebare o consti
tuie însă dacă el va conduce un 
guvern al „marii coaliții",_ așa 
cum au făcut populiștii între 
1945 și 1966, sau va constitui un 
guvern minoritar socialist.

Potrivit ziarului vienez „Die 
Presse", tendința favorabilă 
unei „cure de opoziție" ar cîști- 
ga tot mai mulți aderenți în rîn- 
durile populiștilor. Totuși, Her
mann Withalm, secretar gene
ral al Partidului populist și vi
cecancelar al guvernului demi-

• S-A ÎNCHEIAT vizita în 
Bulgaria a lui John Lyng, mi
nistrul afacerilor externe al 
Norvegiei. în comunicatul pu
blicat cu acest prilej, se relevă 
că oaspetele a avut convorbiri 
cu Gheorghi Traikov, președin
tele Prezidiului Adunării Popu
lare, Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Miniștri, și cu 
șeful diplomației bulgare, Ivan 
Bașev. După cum relevă agen
ția B.T.A., în cursul convorbi
rilor au fost abordate probleme 
ale relațiilor dintre cele două 
țări, subliniindu-se dorința re
ciprocă de a se dezvolta comer
țul bilateral, colaborarea tehni- 
co-științifică și culturală.

• EA 16 martie, .a sosit în
tr-o vizită. prietenească la Mos
cova Jeno Fock, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele guvernului revolu
ționar muncitoresc-țărănesc un
gar. El este însoțit de Matyas 
Timar, vicepreședinte al guver
nului, și de Imre Pardi, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării. La sosire, oaspetele 
a fost primit de Alexei Kosî
ghin, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

• LUNI a sosit la Varșovia o 
delegație de partid 'și guverna
mentală a R.P. Bulgaria, condu

CONGRESUL
P. C. M
IRLANDA 

DE NORD
Sîmbătă s-au încheiat, la Belfast, 

lucrările celui de-al 14-lea Con
gres al Partidului Comunist din 
Irlanda de Nord, care a hotărît 
în unanimitate reunificarea cu 
Partidul Muncitoresc Irlandez 
(din Republica Irlanda).

Tovarășul Vasile Vlad, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., dele
gatul Partidului Comunist Ro
mân Ia lucrările congresului, a 
avut o întrevedere cu membri ai 
noului Comitet Executiv ales. Cu 
acest prilej au fost abordate pro
bleme ale relațiilor dintre cele 
două partide și alte probleme de 
interes comun. întîlnirea s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, to
vărășească.

sionar, a lăsat să se înțeleagă 
că comitetul director al parti
dului se va pronunța marți, 17 
martie, pentru continuarea ne
gocierilor cu reprezentanții Par
tidului socialist. „Partidul popu
list nu va trece în opoziție îm
pins doar de eșecul înregistrat 
în alegeri și fără a studia din 
aproape propunerile socialiste, 
în același timp, noi nu șîntem 
nici partizanii unei coaliții, cu 
orice preț", a precizat Withalm.

La Kaerntnerstrasse. sediul 
Partidului populist, unde s-au 
întrunit joia trecută conducăto
rii acestui partid, un purtător 
de cuvînt a enumerat, în ordi
ne, cele trei puncte de înțele
gere considerate indispensabile 
ajungerii la un acord : progra
mul guvernamental, modul de 
lucru al partidelor (acordul de 
coaliție) și repartizarea porto
foliilor în cadrul guvernului.

Bruno Kreisky, președinte 
al Partidului socialist, va 
prezenta marți un raport parti
dului său. La cererea sa, în 
cursul săptămînii trecute a fost 
stabilită o „ordine de priorități" 
a programului socialist, întocmit 
încă înainte de alegeri. Se apre
ciază că acest program va sta 
la baza discuțiilor cu reprezen
tanții populiștilor. Se remarcă 
totuși, încă de pe acum, că in
tențiile noului cancelar desem
nat de a crea un minister al 
economiei cu competențe lărgi
te în domeniul planificării și de 
a obține, de asemenea, pentru 
socialiști și portofoliul finan
țelor' au creat deja o anumită 
neîncredere în rîndurile popu
liștilor.

să de Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, care, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez și Guvernului R.P. Po
lone, va face o vizită oficială de 
prietenie în Polonia.

SCRUTIN ÎN PROVINCIILE 
OLANDEI

• MIERCURI urmează să se 
desfășoare în Olanda alegeri 
provinciale. La ele vor partici
pa aproximativ 6,5 milioane de 
alegători. In perspectiva acestor 
alegeri — despre al căror rezul
tat se spune că va prefigura pe 
cel al alegerilor legislative, fi
xate la începutul anului viitor 
— în ultima vreme pe scena 
politică olandeză s-au înre
gistrat o serie de frămîntări, le
gate în specia) de rezolvarea 
unor probleme cu caracter eco-

ROMA:

Tentativa nr. 3
Mariano Rumor a abandonat după trei săptămini de ste

rile negocieri. Aldo Moro l-a imitat Ia capătul unei runde 
mai scurte de convorbiri. Amintore Fanfani se află după trei 
zile de tratative și o duminică destinată meditației. Luni a • 
început faza finală a misiunii sale exploratorii. Va reuși 
președintele Senatului performanța de a soluționa o criză de 
guvern care durează de 37 de zile ?

Comentatorii, cunoscători ai subtilităților jocului politic, 
sînt sceptici. Scria cineva că „numai printr-o adevărată mi
nune" s-ar putea reconstitui guvernul cvadripartit. Speran
țele în minuni se risipesc chiar și la Roma. Prelungitele de
zacorduri provin dintr-o realitate complexă iar personali
tățile chemate să soluționeze criza nu pot compensa prin 
numele lor absența unei platforme comune și a încrederii re
ciproce. IL MESSAGGERO scrie că dacă „oamenii politici 
pot fi schimbați, problemele continuă să rămînă".

Aparent două probleme domină dosarul divergențelor: 
divorțul (în legătură cu care se abordează relațiile cu Vati
canul și dimensiunile suveranității italiene) și raporturile 
partidelor „centrului-stînga" cu alte forțe politice, mai ales 
cu comuniștii atît în parlament, cit și pe plan local. Con
fruntările depășesc latura tehnică a elaborării unui program 
guvernamental. Conflictul are profunzimi fără precedent: 
pe scena politică ciocnirea se produce între o atitudine con
servatoare față de evoluția italiană și tendințele de înnoire 
a structurilor sociale. Ziarul socialist AVANTI scria că „pro
blemele pe care le-a declanșat criza nu se referă doar la 
dificultatea de a reglementa neînțelegeri ivite între partide, 
survenite în urma unor evenimente grave și dramatice, ci 
la salvgardarea unui patrimoniu comun al tuturor forțelor 
democratice — libertatea, suveranitatea, autonomia statului 
republican".

Problema divorțului a dobîndit proporții neașteptate. De- 
mocrat-creștinii (firește, unele fracțiuni, dar cele care dețin 
o influență decisivă) se arată mai rigizi deoarece nu pot 
exclude posibilitatea unor alegeri anticipate și, ca atare, 
mizează pe sprijinul electoral al bisericii catolice. In alte 
sectoare ale vieții politice se avertizează asupra consecințe
lor transferării problemei divorțului pe terenul unei „bătălii 
religioase" care ar diviza națiunea.

Fanfani vorbea despre „tenacitate și răbdare" dar Fran
cesco de Martino, secretarul P.S.L, constata succint : „Toate 
problemele rămîn așa cum au fost — nerezolvate". într-un 
articol publicat in L’UNITA de Gian Carlo Pajetta, membru 
al Direcțiunii P.C.I., se sublinia : „Presiunea unor cercuri 
clericale, dorința social-democraților de a adinei neînțele
gerile și de a se prevala de anticomunism pentru a împiedica 
procesul unitar ce se desfășoară în țară... au contribuit la 
agravarea crizei, au făcut să devină mai obscură evoluția ei".

Perspectivele sînt examinate cu prudență. Vom asista la 
reîntoarcerea la un guvern „monocolor" (constituit doar de 
democrat-creștini) ? Unii (foarte puțini) introduc în calcul 
și ipoteza unei formule „bicolore" — democrat-creștini și so
cialiști. Șansele unei asemenea coaliții sînt minime. în 
schimb, socialiștii ar putea acorda sprijin parlamentar unei 
echipe „monocolore". Pentru P.S.U. nu se pune, însă, pro
blema asumării de obligații în afara guvernului. Socialiștii 
unitari concep posibilă doar participarea la un guvern cva
dripartit. Nimic altceva. O altă întrebare: eventualul gu
vern „monocolor" își va fixa o durată limitată și va avea 
doar misiunea unui scrutin anticipat ? Ideea unei noi che
mări la urne a provocat reacții imediate. „Am fost și vom fi 
împotriva aventurilor și de aceea ne opunem alegerilor po
litice anticipate" — spunea de Martino. La rîndul său, Ter- 
racini sublinia că Partidul Comunist Italian respinge orice 
intenție de a se dizolva parlamentul și de a se organiza ale
geri generale anticipate, și lansează un apel tuturor forțelor 
democratice de a acționa energic în vederea unei soluții po
zitive a crizei, pentru formarea unui guvern orientat spre 
stingă care să răspundă cerințelor de transformări democra
tice pe care le exprimă masele populare. „Comuniștii — cu 
toate că sînt convinși că un apel la corpul electoral ar înre
gistra o sporire a forței lor — se opun dizolvării parlamen
tului, ținînd seama de interesele generale ale democrației" 
— se spune în apelul P.C.L adresat poporului italian.

Tragedia de la Pozzuoli a erupt în paginile ziarelor, a 
acaparat titlurile primelor pagini, a emoționat Italia și acum 
treptat se retrage în uitare. San Remo și-a stins ecourile mu
zicale. Doar evoluția politică a rămas neschimbată. Infor
mațiile de astăzi par copia celor de ieri.

Consultările de la Palazzo Madama se desfășoară sub pre
siunea unei evidente crize de timp. Prea multe săptămini de 

’ discuții infructuoase s-au scurs pentru ca să se poată ignora 
repercusiunile prelungirii actualului impas politic. Dar înlă
turarea obstacolelor în calea formării unei echipe cvadri- 
partite — operațiune considerată chiar de Mariano Rumor, 
în prima zi a crizei de guvern, drept o formalitate relativ 

( facilă — se dovedește extrem de dificilă (poate chiar aproa
pe de imposibil — cum pretind scepticii în curs de înmulțire 
printre comentatorii din Roma). Fanfani poartă o bătălie 
cu timpul și cu moștenirea împovărătoare a unui „centru- 
stînga" care a acumulat doar eșecuri. Totuși, prestigiosul om 
politic explorează în continuare zona în care Rumor și Moro 
au naufragiat. Reporteri neobosiți îi urmăresc înt/evederile, 
consemnează declarațiile lapidare făcute pe treptele de la 
Palazzo Madama și așteaptă, cu răbdare profesională, dez- 
nodămîntul crizei de guvern. Pină cînd ?

EUGENIU OBREA

Puternică mișcare 
grevistă in Japonia

• SUB CONDUCEREA comitetului de acțiuni comune în 
cadrul ofensivei de primăvară, creat de Consiliul General al 
Sindicatelor din Japonia (S.O.H.Y.O), în insulele nipone a 
început prima etapă a ofensivei de primăvară a oamenilor 
muncii.

Peste 460 000 de muncitori si 
funcționari au organizat la 15 
martie la Tokio, Osaka și alte 
orașe ale țării mitinguri și de
monstrații, în timpul cărora au 
revendicat majorarea salariilor 

nomic și social. Cercurile pa
tronale au avertizat parlamen
tul în legătură cu riscurile pe 
care le prezintă inflația pentru 
economia olandeză.

• O DELEGAȚIE de parla
mentari francezi a făcut o vizi
tă în U.R.S.S., anunță agenția 
TASS. în cursul convorbirilor 
care au avut loc, s-a exprimat 
satisfacție față de colaborarea 
economică, tehnică și culturală 
sovieto-franceză. Dezvoltarea cu 
succes a acestor relații contri
buie la întărirea păcii și con
stituie un exemplu elocvent al 
lărgirii relațiilor reciproc a- 
vantajoase, se relevă în comu
nicatul dat publicității la în
cheierea vizitei parlamentarilor 
francezi. Au fost discutate pro
bleme referitoare la consfătui
rea general europeană, precum 
și la condițiile restabilirii păcii 
în Orientul Apropiat și în Asia 
de sud-est. 

și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

După cum s-a hotărît la re
centul congres al S.O.H.Y.O. — 
cel de-al 39-lea — în timpul ac
tualei campanii de primăvară 
sindicatele intenționează să re
curgă la diferite forme de luptă, 
inclusiv la greve, demonstrații 
si mitinguri pentru a obține sa
tisfacerea revendicărilor lor.

Comitetul de acțiuni comune 
a hotărît ca în timpul campaniei 
de primăvară, care este strîns 
legată de lupta oamenilor mun
cii japonezi împotriva alianței 
militare cu S.U.A., să fie trasa
tă ca o sarcină principală lupta 
pentru lichidarea tratatului de 
securitate japono - american 
pentru retrocedarea imediată și 
necondiționată a Okinavei.

• MINISTRUL afacerilor ex
terne al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, doamna Nguyen 
Thi Binh a sosit la Alger, unde 
urmează să întreprindă o vizită 
oficială la invitația omologului 
său. Abdelaziz Bouteflika. în 
cursul zilei de 'luni, d-na Ngu
yen Thi Binh a fost primită de 
șeful statului algerian. Houari 
Boumediene.
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