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DECORĂRI LA
CONSILIUL DE STAT

La Palatul Consiliului deStat 
a avut loc, marți Ia amiază, so
lemnitatea decorării lotului, antre
norilor și sportivilor români, care, 
recent, au cucerit locul I la cam
pionatul mondial de handbal.

Distincțiile au fost înmînate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Florian Dănăla- 
che, Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, 
Mihai Gere, Ion Ioniță, Constan
tin Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Cornel Onescu, mi
nistrul afacerilor interne, Mircea 
Malița, ministrul învățămîntului, 
Anghel Alexe, președintele Con
siliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, reprezentanți * ai 
vieții sportive din țara noastră.

Pentru comportarea remarcabi
lă și ocuparea locului I la cam
pionatul mondial de handbal 
masculin •— ediția 1970 — pre
cum și pentru contribuția deo
sebită adusă la dezvoltarea aces
tui sport, a fost conferit „Ordinul 
Muncii" clasa I tovarășului loan 
Kunst Ghermănescu, secretar al 
Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport; Nicolae 
Nedef, antrenor federal de hand
bal ; Oprea Vlase, antrenor al e- 
chipei reprezentative de handbal ; 
Gheorghe Gruia, component al 
echipei reprezentative de hand
bal ; Cornel Oțelea, component 
al echipei reprezentative de 
handbal, căpitanul echipei și Cor

onei Penu, component al echipei 
reprezentative de handbal.

„Ordinul Muncii" clasa a II-a 
a fost acordat tovarășilor: Du
mitru Costea, președintele Fede
rației române de handbal; Lu
cian Grigorescu, secretar general

NATURA POLITICĂ 
A SPIRITULUI DE ECHITATE (II)

MUNCA
echilibrează cumpăna

dintre drepturi și îndatoriri
V.A. : In colocviul etic care 

a precedat dialogul nostru, in 
finalul acelui colocviu, propu
neam spre discuție raportul pe 
care-1 implică spiritul de echi
tate — raportul între îndatoriri 
și drepturi — cu alte cuvinte 
între ce dai societății tu, ea fi
ință socială și ceea ce primești 
de Ia ea. Pentru 
fi ușor urmăriți de ce] dc-al 
treilea participant al dialogului 
nostru — cititorul și, în special,

ca să putem

FIRMA

muu
se culegea porumbul, 

loc se scoteau din 
tuberculi mari, căr- 

: sfeclă. în altă parte, 
uriașe trase de trac-

Călătoream toamna trecu
tă spre Ardeal. Septembrie 
schimbase lumina lunii in- 
tr-una frumoasă de miere în
călzită, moale, aproape mă
tăsoasă. Prin geamul deschis 
al compartimentului priveam 
în afară peste cîmpuri. Un
deva i 
într-alt 
pămînt 
noși de 
pluguri 
ioare răscoleau o largă fîșie 
de pămint.

La fiecare rotație a roți
lor se schimba peisajul, se 
schimba munca, în depărta
re se schimba mereu linia 
orizontului : aci era dulce, 
lină ca suprafața unui lac 
vulcanic de munte, aci căpă
ta creste halucinante. Aproa
pe două luni neglijasem na
tura, natura in intinsa ei 
pluralitate, o uitasem pur și 
simplu. Faptul devenise alar
mant, pentru că începusem 
să mă simt stingherit, să nu 
mai am la îndemînă com
parații și metafore, puncte 
de reper, mai ales începuse 
să-mi lipsească unghiurile 
noi de vedere în problemele 
ce mi se iveau spre rezolva; 
re. Un fel de istoveală mă 
fascina în mrejele ei încîlci- 
te, o oboseală careia nu-i 
puteam găsi explicația mă 
stăpinea. Citeam undeva un 
gind înțelept, imi dădeam 
seama că-i înțelept, dar nu-I 
puteam asocia cu altul, citit 
sau descoperit altă oară. Cu 
alte cuvinte, nu-1 puteam

de GH. SUCIU
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al Federației române de hand
bal ; Eugen fTrofin, antrenor al 
echipei reprezentative de hand
bal ; Cristiani Gațu, component al 
echipei reprezentative de hand
bal ; Roland Gunesch, component 
al echipei reprezentative de 
handbal; Gavril Kicsid, compo
nent al echipei reprezentative de 
handbal : Cezar Paul Nica, com
ponent al echipei reprezentative 
de handbal; Valentin Samungi, 
component al echipei reprezen
tative . de handbal, și Gheorghe 
Mănescu, medicul echipei repre
zentative de handbal.

Prin același Decret al Consi
liului de Stat au fost conferite 
Ordinul „Meritul Sportiv" clasa 
a Il-a tovarășilor: Gheorghe 
Goran, component al echipei re
prezentative de handbal; Ghiță 
Licu, component al echipei re
prezentative de handbal; loan 
Popescu, component al echipei 
reprezentative de handbal.

Ordinul „Meritul Sportiv" cla
sa a III-a tovarășilor : Alexandru 
Dincă, component al echipei re
prezentative de handbal; Con
stantin Jude, antrenor de hand
bal ; Mihai Marinescu, compo
nent al echipei reprezentative de 
handbal; Titus Mihai Moldovan, 
component al echipei reprezenta
tive de handbal; Varac Pelen- 
ghian, arbitru internațional de 
handbal; Vasile Sidea, arbitru in
ternațional de handbal; Cristian 
Țopescu, șeful secției de sport la 
Studioul de Televiziune Bucu
rești.

A fost conferită, de asemenea, 
Medalia „Meritul Sportiv" clasai 
altor componenți ai echipei re
prezentative de handbal.

în numele celor decorați, tova
rășii Ioan Kunst Ghermănescu, 
secretar al C.N.E.F.S., și căpita
nul echipei, Cornel Oțelea au ex-

Interviu cu tov. dr.
STELIAN STOICA

lector
la Universitatea București

cititorul tînăr — transcriu aici 
finalul colocviului amintit : 
„Societatea noastră și-a luat, o 
dată cu Congresul al X-lea al 
partidului un mare angajament: 
acela de a ajunge, în cel mai 
scurt timp, in rîndurile țărilor 
puternic dezvoltate din Europa. 
E suficient dc limpede, sper, că 
echitatea socială, adică raportul 
dintre drepturi și îndatoriri pe 
care le presupune această no
țiune capătă astfel o puternică 
coloratură politică, că această 
inaltă valoare morală, dinami- 
zînd evoluția întregii noastre 
vieți sociale, inclusiv a econo
miei, domeniul hotărîtor, do- 
bîndește o importantă maximă".

Sinteți de acord cu acest 
punct de vedere ?

S. STOICA : Desigur că, o 
dată cu trecerea de la capitalism 
la socialism, prin restructurarea 
bazei economice a societății, 
prin schimbarea vieții materia
le a oamenilor se produc anu
mite mutații esențiale în rapor
tul dintre drepturi și îndatoriri. 
Dacă în vechea societate — iar 
azi în lumea contemporană, în 
societățile bazate pe clase anta
goniste — distincția între drep
turi și îndatoriri este clară 
(ceva ce poate fi definit prin 
expresia „să dai și cezarului 
ce-i al cezarului, restul să-l o- 
prești pentru tine“) acum acea
stă distincție nu mai e atît de 
tranșantă. Să mă explic. înainte 
vreme datoriile față de stat e- 
rau trăite ca. o necesitate dure
roasă. ca un fapt care frustra pe 
om. Exemplele sînt nenumărate 
și o întreagă literatură se înal
ță din dramele și tragediile a- 
cestei realități. Astăzi situația 
este cu totul alta : socialismul 
e prima societate care debutea
ză în istorie prin cucerirea 
premiselor obiective realizării 
unei profunde solidarități a tu
turor indivizilor. Această soli
daritate se realizează atît prin 
natura economică a acestei so
cietăți — punct de plecare, am 
zice — cît și prin finalitatea 
eforturilor spre realizarea idea
lului social comun, a scopului 
comun spre care este orientată 
întreaga masă a corpului social.

V. A.: Continuînd această 
idee se poate afirma că, în a- 
celași timp, idealul social — 
năzuința tuturor membrilor so
cietății, realizarea acestei nă
zuințe — este finalitatea unei 
creații colective.

S. STOICA : Exact. Opoziția 
ireductibilă între drepturi și 
îndatoriri, proprie orînduirilor 
antagonice dispare, iar acest 
raport cunoaște o stimulare re
ciprocă, dialectică ; onorarea 
îndatoririlor sociale în socia
lism concură la însăși realiza
rea propriului scop, la împli
nirea idealului individului care 
nu este altul decît cel al so
cietății.

VARTAN ARACHELIAN
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primat sentimente de profundă 
recunoștință pentru distincțiile a- 
cordate, precum și cele mai sin
cere mulțumiri pentru condițiile 
materiale și morale, create de 
partid și de guvern, pentru în
drumarea permanentă pe care 
conducerea partidului și statului 
o acordă mișcării sportive.

Subliniind că ordinele și me
daliile conferite reprezintă încă o 
dovadă a aprecierii de care se 
bucură mișcarea sportivă în țara 
noastră, vorbitorii s-au angajat să 
nu precupețească nici un efort 
pentru ridicarea pe noi trepte a 
prestigiului și gloriei sportive a 
țării noastre.

Luind cuvîntul, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU a 
spus :

Stima(i tovarăși,

vietorie sportivă pe 
obținut-o, cucerind 
treia oară titlul de 

mondiali la handbal.

Doresc ca, în numele Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, a Consiliu
lui de Stat și a Consiliului de 
Miniștri să vă adresez dum
neavoastră, tuturor — atît an
trenorilor cît și componențitor 
lotului național de handbal — 
cele mai calde felicitări pentru 
frumoasa 
care ați 
pentru a 
campioni 
Totodată, vă felicit pentru pri
mirea înaltelor distincții ale 
Republicii Socialiste România. 
Aceste distincții sînt o expre
sie a aprecierii pe care condu
cerea partidului și statului 
nostru o dă activității pe care 
ați desfășurat-o pentru însu
șirea unei înalte măiestrii 
sportive, elanului și abnegației

(Continuare în pag. a V-a)
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Aici, unde
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se nasc, conductele magistrale (secjia cazangerie a Uzinei „Independența" Sibiu)
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Ce pretenfii 
nu putem lăsa 
la garderoba 

localului
de distraefie

Ne place sau nu, e mai pre
sus de orice îndoială mirajul a- 
cestor localuri care se deschid la 
ora cînd cei mai mulți oameni se 
pregătesc de culcare și se închid 
Ia ora cînd cei mai mulți se pre
gătesc să înceapă o nouă zi de 
muncă. îndeosebi în rîndul tine
rilor. Pe ei îi afli în jurul celor 
mai multe mese, media de vîr- 
stă coborînd pînă spre 20—21 de 
ani, pe ei ai să-i auzi a doua 
zi, mîndri sau misterioși :

— Am fost azi-noapte la bar...
Așa stînd lucrurile, recunoscînd 

evidența, e cazul să-i căutăm ex
plicațiile, să cercetăm pe ce se 
întemeiază acest miraj, ce-1 poa
te determina pe un tînăr să pună 
ban lîngă ban sau să renunțe la un 
lucru util pentru o noapte la 
bar. Nu-i o întreprindere chiar 
lipsită de importanță dacă ne gîn- 
dim că cel puțin 400—500 
de tineri intră într-o singu
ră seară numai în cele 5 ba
ruri bucureștene, iar distrac-

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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ȘEDINȚA
CONSILIULUI

DECRET
pentru convocarea

Marii Adunări Naționale

DE STAT

Con-

parte 
Stat,

In ziua de 17 martie a.c. a 
avut loc la Palatul Republicii, 
ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
siliului de Stat.

La ședință au luat 
membrii Consiliului de 
precum și invitați — miniștri, 
conducători ai unor organe 
centrale de stat, președinți ai 
unor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale și 
reprezentanți ai presei.

Consiliul de Stat a dezbătut 
și adoptat următoarele decre
te : decret privind înființarea, 
organizarea și funcționarea 
Ministerului Industriei Minie
re și Geologiei; decret privind 
organizarea și funcționarea 
Băncii Naționale a Republicii 
Socialiste România ; decret 
privind organizarea și funcțio
narea Băncii de Investiții ; de
cret privind organizarea și 
funcționarea Băncii Agricole ; 
decret privind organizarea și 
funcționarea Comitetului de 
Stat pentru Prețuri ; decret 
pentru înființarea Academiei 
de Științe Sociale și Politice 
a Republicii Socialiste Româ
nia ; decret pentru organizarea 
și funcționarea Academiei de 
Științe Agricole și Silvice; 
decret privind majorarea a- 
locației de plasament familial; 
decret privind reglementarea 
transmiterii unor bunuri mo
bile, proprietate de stat, în 
proprietatea Organizației Pio- 

INDECENȚA nu trebuie să fie specificul
inevitabil al barului de noapte!<

ția aceasta costă minimum 
— minimorum 60 de lei de per
soană — ceea ce, într-un efort de 
autoeducație, ar permite achizi
ționarea a 8—10 cărți pentru bi
blioteca personală, a 15 bi
lete de cinematograf ori 10 
de concert, ar însemna o 
excursie de sfîrșit de săptămînă...

Știe de-acum toată lumea că 
un bar de noapte nu este pur și 

simplu un local, fie și de lux, 
al cărui program de funcționare 
a fost prelungit pînă în zori. 
Este, ca să zicem așa, un local 
cu specific. Specificul stînd în 
atmosfera — hai să-i zicem, pi
cantă — pe care gazdele au gri
jă s-o creeze pînă și prin amă
nunte : orchestră înclinată spre 
ritm și jazz, semi-obscuritate pe 
cît de generoasă pe atît de dis
cretă, programe abuzînd de anu
me „numere" coregrafice și de 
dansatoare cît mai sumar îmbră
cate, ospătari în frac și picolițe 

nierilor din Republica Socia
listă România ; decret pentru 
modificarea unor dispoziții ale 
legii pentru organizarea jude
cătorească ; decret pentru 
completarea Decretului nr. 
784/1969 privind organizarea 
și funcționarea Ministerului 
Finanțelor ; decret pentru mo
dificarea Decretului nr. 328/ 
1966 privind circulația pe dru
murile publice.

Consiliul de Stat a ratificat 
Convenția consulară între Re
publica Socialistă România și 
Regatul Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord, precum și 
Acordul de cooperare științi
fică și tehnologică între Gu
vernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republi
cii India. De asemenea, a fost 
adoptat decretul privind ade
rarea Republicii Socialiste Ro
mânia la Protocolul Conven
ției internaționale pentru 
pescuitul în nord-vestul O- 
ceanului Atlantic, adoptat la 
5—6 iunie 1969 la Varșovia, 
întocmit la 1 octombrie 1969 
la Washington.

Toate decretele adoptate au 
fost în prealabil examinate și 
avizate favorabil de comisiile 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale. •>

Consiliul de Stat a exami
nat apoi unele cereri de gra
țiere.

Măsurile privind elaborarea 
noului sistem de salarizare ca
re, începînd de la 1 martie 1970, 
se experimentează generalizat 
în întreaga economie, reprezintă 
rodul unei analize științifice a 
succeselor și neajunsurilor reie
șite din propria noastră expe-

cu mini-jup simbolic... Fără cine 
știe ce risipă de fantezie, prin 
mijloace oarecum simple dar di
recte, „onor publicul consuma
tor" este măcar invitat — cazul 
cel mai bun, alteori pur și sim
plu incitat — să nu exagereze în 
puritanism și sobrietate, să pe
treacă așa cum probabil n-ar pe
trece la lumina zilei. într-un cu- 
vînt, chiar în ipostaza sa ideală 
o noapte la bar e bogată în ispi
te și primejdii — morale, cultu
rale, comportamentale — cărora 
li se poate da curs fie dintr-o 
parte fie din cealaltă, pentru că 
pot fi văzuți și vizitatori care 
reacționează doar cu un zîmbet 
superior la momentele cele mai 
„fierbinți" ale programului, dar 
mai ales din ceilalți, care stimu
lează ei înșiși orchestra, soliștii,

M. COSTEA
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In temeiul articolului 64 punctul 1 din 
Constituție,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste 
România decretează:

Articol unic. — Se convoacă Marea Adunare 
Națională în a patra sesiune a celei de-a șasea 
legislaturi, în ziua de 25 martie 1970, ora 10 
dimineața.

Președintele 
Consiliului de Stat

NJCOLAE CEAUȘESCU

NOUL SISTEM
DE SALARIZARE

stimulent pentru ridicarea 
calificării și perfecționarea 
profesională

Ing. NICOLAE NIȚĂ
director adjunct în Ministerul Muncii

riență'de’ aplicare a legii econo
mice a repartiției după muncă, 
precum și a unor tendințe în 
acest domeniu din ale țări.

Se cunoaște faptul incontes
tabil că ponderea muncilor și 
activităților care se cer efectua
te de forță de muncă din ce în 
ce mai calificată, este în con
tinuă creștere. Mai mult, pro
gresul tehnic rapid în domeniul 
tehnicii și organizării produc
ției, al tuturor activităților utile 
societății, cere o perfecționare 
profesională permanentă și o 
asemenea pregătire de bază a 
forței de muncă care să permită 
o readaptare profesională rapi
dă și eficientă. Ca atare, socie
tatea în ansamblul ei are nevoie 
să_ instituționalizeze instrumente 
prin care să I stimuleze ridica
rea calificării și perfecționarea 
profesională a tuturor membri
lor săi apți de muncă. Stimula
rea prin sistemul de cointere
sare materială trebuie , să rămî- 
nă forma principală, iar siste
mul de salarizare trebuie con
ceput în așa fel încît, pe măsu
ră ce o muncă cere calificare 
mai înaltă, să fie mai bine re
tribuită.

încă de la început ar trebui 
arătat că și sistemul vechi de 
salarizare viza o stimulare a 
celor care își ridică și perfec
ționează calificarea, prin stabi
lirea de salarii tarifare diferen
țiate în raport cu gradul și ni
velul de calificare al muncii 
prestate. Avînd însă în vedere 
ponderea scăzută a salariului 
tarifar în salariul total (circa 
75—80 la sută), este evident că 
atenția salariaților era captată 
spre mărirea cîștigului prin cre
șterea părții variabile în sala
riul total, pentru care nu era 
neapărat necesară ridicarea ca-

(Continuare în pag. a lll-a)
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în sala de lectură a Bibliote
cii municipale din Brașov.

ANDREI BANC

SPECIALIST 
UITAI ?

Să presupunem că într-un ca
zan mai măricel puneți 8 părți 
de apă, adăugați în diferite pro
porții calciu, fier, iod, fosfor și 
alte cîteva substanțe utile... Apoi 
amestecați bine sau, dacă vreți, 
încălziți, comprimați, scuturați. 
Oricum ați face, însă, tot nu o 
să vă iasă de aici un om. Și 
totuși omul e 80 la sută apă 
plus calciu, fier, iod, fosfor 
ș.a.m.d. Deosebirea dintre noi si 
zeama ciudată pe care v-am 
propus să o amestecați nu e de 
rețetă ci de structură. Pînă la 
un punct aspectele calitative 
specifice ale acestei diferențieri 
pot fi explicate de biologie. Dar 
posibilitățile ei s-au dovedit li
mitate, astfel că in explicarea 
fenomenelor ce se produc în lu
mea microscopică, vegetală și 
animală au intervenit, printre al
ții și fizicienii. Apărută și dez
voltată vertiginos după 1948 
(deși unele studii au fost e- 
fectuate încă la jumătatea se
colului trecut) biofizica și-a în
scris în cartea de onoare nu
meroase descoperiri remarcabile 
și premii Nobel, instalîndu-se 
azi printre științele de avangar
dă, capabile să contribuie hotă
rîtor, în deceniile următoare, la 
progresul cunoașterii și civiliza
ției umane. Așa după cum o a- 
rată și numele, este vorba de 
fizica materiei vii. Dar nu ne 
aflăm în fața aplicării legilor 
electrodinamicii la biologie sau 
a celor ale mecanicii cuantice, 
de pildă, ci a creării unor teorii 
proprii asupra materiei vii, teo
rii ce au rigurozitatea celor din 
fizică; aplicată însă fenomene
lor complexe din lumea celulei. 
Nuanțele sînt importante in ca
zul acesta fiindcă în toată lu
mea, și la noi de altfel, ele au 
dus la pregătirea specialiștilor 
pornindu-se de la o formație de 
bază în domeniul fizicii și nu al 
biologiei.

De la acest principiu s-a por
nit, probabil, acum 8 ani cînd a 
fost înființată, la București, în 
cadrul Facultății de fizică prima 
secție din țara noastră ce avea 
să pregătească biofizicieni. Ea a 
rămas pînă azi singură cu acest 
profil ; se poate afirma, deci, că 
pregătirea în următorii 5 ani, cel 
puțin, a cadrelor de specialiști 
este direct dependentă de acti
vitatea ce se desfășoară aici. Dar, 
la urma urmei, e nevoie real
mente de biofizicieni ? Va fi ne
voie în viitor de mai multi ca 
pînă acum sau de mai puțini, ori 
de tot atîția ? O primă imagine 
a perspectivelor dezvoltării cer
cetărilor în acest domeniu ne-o 
poate oferi în primul rînd si
tuația pe plan mondial. In 
S.U.A., Uniunea Sovietică, An
glia, Cehoslovacia, R.F. a Ger
maniei, există institute de cer
cetări specializate. In Statele 
Unite în cadrul altor unități de 
cercetare funcționează circa 40 
de departamente de biofizică. 
. _A?gl.ia există o instituție de învățămînt superior cu acest pro
fil. Apar, pe glob, numeroase 
publicații de biofizică, printre 
care unele reviste și anale spe
cializate în S.U.A., U.R.S.S., Un
garia. Descoperirea ADN, de că
tre Wilkins, a propagării influ
xului nervos, de către A.L. Hod
gkin (distinse cu premiul Nobel), 
prevederea existenței bioritmu- 
rilor, indentificarea genei ca și 
amploarea luată de studiile a- 
supra activității mușchilor sînt 
tot atîtea rezultate ale progre
sului biofizicii. Aplicațiile aces-
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I Tovarășul
IULIU FURO

Vicepreședinte al Consiliului 
Național al Organizației Pio
nierilor, ne vorbește despre :

— Cînd se va desfășura aceas
tă acțiune ?

— Potrivit structurii anului 
școlar, „Săptămîna primăverii — 
anul 1970“ va avea loc, fie în 
ultima săptămîna a trimestrului 
II, fie în prima săptămîna a tri
mestrului III, în afara orelor de 
curs, acțiunea în sine continuîn- 
du-se, acolo unde condițiile spe
cifice și natura acțiunilor între
prinse o cer, în perioada vacan
ței de primăvară și în cursul tri
mestrului al treilea.

— Care este principalul obiec
tiv al „Săptămînii primăverii" ?

— Această manifestare răspun
de în" primul rînd preocupărilor 
și intereselor elevilor, contribuind 
la aplicarea în practică a cunoș
tințelor dobîndite în școală, la 
dezvoltarea sentimentelor de dra
goste îață de natură. Dorim ca

această manifestare să-și depă
șească limitele în- timp, pentru a 
se desfășura continuu, cu parti
ciparea tuturor pionierilor și șco
larilor.

— Care sînt principalele rezul
tate ale ediției precedente ?

■—• Ediția precedentă a „Săp- 
tămînii ‘primăverii" a relevat ac
tivitatea susținută a școlarilor și 
pionierilor din județele Gorj, 
Dolj, Satu Mare. In municipiul 
Constanța pionierii au realizat un 
frumos parc. In județul Timiș și 
în județul Bihor s-au amenajat 
și s-au înfrumusețat, cu participa
rea elevilor, 188 și, respectiv, 150 
baze sportive. Rezultate bune 
s-au obținut și în județele Olt și 
Alba.

— Ce alte acțiuni complemen
tare cuprinde „Săptămîna primă
verii"?

— Generalizîndu-se experiența

pozitivă a unor județe, pionierii 
și școlarii vor fi antrenați la ac
țiuni desfășurate sub deviza 
„Școala noastră —■ ca o floare". 
Se vor realiza, de asemenea, col
țuri ale naturii, cu caracter zoo
logic sau tehnic, în școală sau în 
afara școlii. Pentru elevii clase
lor III—IV se vor organiza, dife
rențiat, acțiuni privind amenaja
rea cuiburilor pentru păsărele, în
grijirea hrănitorilor, plantarea 
florilor. Se vor organiza întîlniri 
cu oameni de știință, biologi, 
cercetători, vînători, pescari și vi
zite la grădini botanice, zoologi
ce, parcuri și rezervații naturale. 
„Săptămîna primăverii" se va 
încheia intr-un cadru festiv, cu 
focuri de tabără și serbări cîfn- 
penești.

CALIN STANCULESCU

ANDREI ȘERBAN
Succesul deosebit repurtat 

în luna februarie de tînărul 
regizor Andrei Șerban la New 
York semnifică un important 
eveniment în afirmarea inter
națională a artei spectaculare 
românești. Montînd, pe scena 
teatrului experimental „La 
Marna", un spectacol compus 
din piesa lui Jarry „Uhu Boi" 
și o pantomimă împletită în 
textul restrîns al dramei elisa-

LA NEW YORK
betane „Arden din Fever- 
sham", viziunea originală a 
regizorului român, entuzias- 
mind publicul, s-a bucurat de 
aprecierea unanimă a criticii 
de specialitate, exprimată în 
fraze abundente în superla
tive (în fotografie o scenă 
dintr-unul dintre spectacolele 
sale).

L. M.

LA Zii
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UN PATRIOT ÎNFLĂCĂRAT 
Șl MILITANT NEOBOSIT

PENTRU FĂURIREA
ROMÂNIEI MODERNE

DUPĂ 5 ANI DE ABSENȚĂ

S-a redeschis Muzeul
de artă populară al R. S. R.

Muzeul de artă populară al 
R.S.R. situat in Calea Victoriei 
nr. 120 — locul istoric unde la 
1859 a fost,semnal..adul~Unirii 
— după cinci ani de absență a 
fost redeschis pentru marele pu
blic printr-o expoziție inaugu
rală de 89 deLsCpafJeipOptilfife, 
reprezentative pentru -toate zo
nele etnografice ale ’țării, lu
crate de meșterii secolelor XVII- 
XVIII și XIX. Acestea fac parte 
dintr-o faimoasă- eoleeție-tezaur 
de peste 1 500 de scoarțe pe care 
o păstrează muzeul în patrimo
niul său. Vizitatorul, amator de 
armonie și frumusețe, va putea 
admira coloristica vegetală și 
compoziția geometrică a covoru
lui din Maramureș, faimoasele 
covoare de „rudă“ cu cătane, 
scoarțele vălurite din Muntenia, 
denumite „unda apei", realizate 
din toate nuanțele - coloristice 
obținute dțrr Trunza Țiucițlțjj" și 
scoarțele olțenești lucrate in teh
nica gobelinueitor xare 
față prin varietatea elementelor 
florale și bogăția elementelor 
zoomorfe exotice. Această varie
tate de motive exotice se dato- 
rește faptului că prin sudul Ol
teniei treceau covoarele persane 
aduse din țările Orientului Mij
lociu în drum spre Veneția sau 
celelalte republici italiene. Din 
aceste motive s-au inspirat crea-

populari asimilind totul po-torii populari asimilind totul po
trivit viziunii și armoniei acestor 
meleaguri. Muzeul de artă popu
lară păstrează in tezaurul său 
peste 50 000 de podoabe artistice 
constituite din mobilier casnic, 
ceramică, pictură pe sticlă, țe
sături. feronerie etc. La redes
chiderea muzeului, din toate a- 
cestea au putut fi expuse doar 
89. Cauza : lipsă de spațiu. Cind
— și cum — vor fi totuși expuse 
și cele 49 900 ? Procedind la o 
expunere eșalonată, așa cum s-a 
făcut la inaugurare, înseamnă că 
numai in zece ani marele public 
va reuși să ia contact cu toate 
exponatele. Succesul și faima pe 
care și-a făcut-o Muzeul satului
— o instituție similară — ne în
dreptățește șă credem că și Mu
zeul de artă populară trebuie să 
fie o permanență pe itinerarul 
Vizitatorilor, .un prețios centru 
de documentare și de prezentare 
â specificului național, în ceea 
ce acesta are mai valoros. Po
trivit' acestor deziderate aștep
tăm ca, Muzeul de artă popu
lară al R.S.R. să devină dintr-un 
mare depozit etnografic, o vastă 
expoziție permanentă, un prin
cipal punct de atracție pentru 
vizitatori, tineri și vîrstnici.

I. M.

CADRAN ȘTIINȚIFIC

Invenția unui tinăr inginer ridică

productivitatea cu 600 la sută
Avem in față cîteva piese 

mici, adevărate bijuterii tehni
ce; sînt elementele vitale ale 
aparaturii de injecție fără de 
care nici nu poate fi concepută 
construirea unui motor diesel. 
Pentru ca pompele de injecție 
să fie la înălțimea cerințelor 
tehnicii,. moderne, suprafețele 
plane ale acestor piese compo
nente trebuie să nu aibă nici 
măcar o denivelare de un mi
cron. Pentru a obține aceste su
prafețe plane este necesar ca 
după prelucrarea prin așchiere 
a piesei respective să se efec
tueze și rodarea — operație de. 
lustruire și de nivelare com
pletă. în tehnica obișnuită, in
clusiv la cea folosită pină în 
prezent la Uzina de mecanică 
fină din Sinaia, operația- de ro
dare se făcea manual, prin con
tactul destul de îndelungat al 
fiecărei piese cu suprafața unui 
disc din fontă perlitică. Opera
ția aceasta scădea productivita
tea muncii și, in plus, nu asi
gura întotdeauna calitatea supe
rioară a pieselor rodate.

Un tinăr ipginer. MARIN 
ONEA a pus lă punct un pro
cedeu de rodare mecanică a su
prafețelor plane ale pieselor 
aparaturii de injecție, care asi
gură o dublă mișcare a fiecărei 
piese — de rotație și de transla
ție pe întreaga suprafață a co
roanei discului de rodare. în 
același timp, prin noul procedeu 
se realizează o apăsare uniform 
repartizată pe fiecare piesă, prin

fluxul magnetic ce ia naștere 
între piesă și discul de rodare.

Asupra acestei invenții am 
solicitat părerea tovarășului Mi
hai Simionescu, inginerul șef al 
Uzinei de mecanică fină Sinaia, 
care ne-a spus : „Noul proce
deu prezintă importante avan
taje tehnico-economice, reducînd 
timpul mediu de rodare a fie
cărei piese de 5—6 ori : asigură 
totodată calitatea superioară a 
Suprafețelor prelucrate și eli
mină munca manuală grea. Pro
cedeul poate fi utilizat la re
darea unor piese cu suprafețe 
plane cu întrebuințări foarte di
verse și prezintă interes nu nu
mai in sfera industriei noastre, 
ci și pe plan internațional. Do
vadă in această privință este 
brevetarea invenției inginerului 
Marin Onea in țări cu veche 
tradiție tehnică : Anglia. R.F. a 
Germaniei. Franța, Italia".

Noutați 
la arhiva

Preocuparea filialelor 
hivelor Statului pentru 
ziționare de noi documente 
menite să Ie îmbogățească te
zaurul este una din acțiunile 
principale ale desfășurării’ ac
tivității lor. Recent. Filiala 
din orașul Craiova a intrat în 
posesia a șase firmane ' tur
cești, pe hîrtie cerată în’ fiii- 
gram. aparținînd secolelor 
XVIII—XIX. Acestea prezintă; 
o deosebită valoare documen
tară privind timpul în care 
au fost emise.

Ar- 
achi-

E. P.

• „CEA MAI ACTIVA GRUPA U.T.C." : noua 
acțiune inițiată de Comitetul județean Caraș-Se- 
verin al U.T.C. se adresează elevilor șl este orien
tată în direcția ridicării nivelului instructiv-edu- 
cativ. Probele concursului constituie puncte de ple
care în organizarea unor acțiuni privind : discipli
na, ținuta, activitatea artistică, munca voluntar- 
patriotică. La sfîrșitul trimestrului III, cea mai ac
tivă grupă va primi un* fanion din partea comite
tului U.T.C. (OTMAR VIRAG).

• SPECTACOL EMINESCIAN. Un colectiv artis
tic de la Teatrul „Valea Jiului" din Petroșani pre
gătește pentru tineretul școlar un spectacol dra
matizat pe versuri eminesciene. Reîntllnirea în- 
tr-un astfel de context cu „împărat șl proletar", 
„Luceafărul", „Scrisoarea III", „Floare albastră", 
„Epigonii" o vor înlesni actorii Pușa Novăcescu, 
Alexe Corvin, Florin Plaur și alți tineri talentați. 
(T. P.).

• BREVIAR CULTURAL ARGEȘEAN : Începutul 
lunii martie înseamnă pentru tinerii județului Ar
geș un complex de activități, care le solicită efor
turi, cunoștințe și Inițiativă. In prezent se desfă- 
șuari tradiționalul festival „Pe aripile poeziei", care 
contribuie la aprofundarea operelor scriitorilor 
care s-au născut sau au trăit pe meleaguri arge- 
șene (Ion Barbu, Ion Pillat, G. Topîrceanu, Ion 
Bănuță, Horia Zilieru etc.). Luna martie este și 
perioada desfășurării concursului brigăzilor artisti
ce, fazele municipală si orășenească, (prof. MA
RIAN STOICA).

• „CĂUTĂTORII DE COMORI" ai Liceului din 
lila și-au adunat descoperirile în cadrul unui mu
zeu. Aici expun obiecte din lemn și ceramică, 
monede vechi, costume populare. Animați de do
rința de a evidenția bogăția șl frumusețea folclo
rului, elevii școlii îmbogățesc continuu colecția 
muzeului. (DELIA FRENȚIU).

Pentru fiecare 
bucureștean o floare!

Simțim primăvara cu sufletul, 
cu ochii dornici de verdele crud ' 
al colțului ierbii și parcă mirosim 
și raza de soare primăvăratec 
atunci cînd umblăm prin parcuri, 
pîndind miracolul mugurilor.

In acest antotimp, mai mult ca 
în altele, sîntem înclinați să cre
dem în sufletul parfumat al flo
rilor, același în fiecare an și veș
nic nou. Intre blocuri, în vaste
le spații verzi ale Bucureștiului, 
florile sînt o necesitate vitală, in
cluse în mod inseparabil în urba
nistica modernă.

Pentru a afla amănunte despre 
anul florar 1970 în Capitală — 
am făcut o vizită directorului Di
recției drumuri și spații verzi a

Cu microfonul
printre întirziați

„Primăvara 
studențească"

Luni 16 martie, a avut loc, 
în sala Institutului de teatru 
din Tg. Mureș, festivitatea de 
deschidere a suitei de specta
cole „Prțmăvara studențească 
tîrgumureșeană", aflată Ia cea 
de a treia ediție. Prima seară 
a prilejuit vizionarea recita
lului de balade „Pe un picior 
de plai“, în interpretarea 
Teatrului de poezie al Casei 
de cultură și a schițelor umo
ristice puse în scenă de către 
studenții Institutului de tea
tru.

Peste 200 de membri ai for
mațiilor de estradă, teatrul 
folcloric și cor prezintă în 
cursul acestei săptămini o 
avanpremieră a potențialului 
artistic cu care studenții mu
reșeni vor participa la Festi
valul național al artei studen
țești.

jnunicipiului București, tovarășul 
Petre Dăescu.

— V-aș ruga să ne destăinuiți 
care v-a fi „doamna" florilor 
bucureștene ?

— In primul rînd, ...să nu ui
tăm, trandafirii. Apoi panselele și, 
bineînțeles, florile de sezon.

— Ați putea să ne comunicați 
cifra aproximativă a florilor care 
vor fi plantate în București în 
anul acesta ?

— Da. 16 milioane de flori vor 
orna anul acesta parcurile cen
trale ale Bucureștiului. Pe lingă 
acestea, alte zeci de milioane, re
prezentând contribuția sectoarelor • 
și a întreprinderii horticole 1 
Mai.

— Am aflat că pregătiți și o 
surpriză. Ce amănunte ne puteți 
oferi ?

— Incepînd cu luna mai va 
lua ființă, în parcul Herăstrău, o 
expoziție floricolă permanentă. 
Vor participa cu exponate princi
palele producătoare de flori din 
București, precum și producători 
particulari. Florile vor fi expuse 
după idei originale, în aranja
mente foarte variate. Vom orga
niza și un pavilion cu flori de 
interior. Totodată, am înființat 
recent o secție de plante perene, 
care de anul acesta va începe să 
producă, ceea ce ne va da posi
bilitatea să amenajăm cit mai va
riat parcurile centrale.

— Un ultim cuvînt ?
— Omul are foarte multă ne

voie de flori. Fiecare om are. și 
trebuie să aibă, o floare a lui. 
Dacă faceți cifra totală a florilor 
din București veți vedea că ne 
străduim să dăruim fiecăruia nu 
numai o floare, ci buchete în
tregi. Pe care le dorim din ce în 
ce mai mari

Urmărind întărirea discipli
nei în muncă, Comitetul jude
țean Olt al U.T.C. și Consi
liul județean al sindicatelor 
au întreprins în cîteva mari 
unități, Uzina de aluminiu și 
Fabrica de osii și boghiuri 
Balș. mai multe raiduri-an- 
chetă. . Aspectele întîlnite, au 
fost discutate. ,în cadrul orga
nizațiilor U.T.C. cu ingineri 
și maiștri, folosind, pentru 
exemplificare, banda de mag
netofon cu înregistrările făcu
te printre tinerii întirziați. O 
parte 
te cu 
fișate 
ciența 
sesizată. Un exemplu este re
velator : de la 36 de absențe 
în cursul unei singure săptă
mîni, la Fabrica de osii și bo
ghiuri, numărul a scăzut în 
săptămîna imediat următoare 
Ia

dintre aspectele sesiza- 
acest prilej au fost a- 
la panoul uzinei. Efi- 
inițiativei a fost repede

4—5 absențe.
V. RAVESCU

NOUTĂȚI

Alexandru loan Cuza, primul 
domnitor al Principatelor Româ
ne și al statului național Româ
nia, face parte din categoria a- 
celor fii ai țării cărora istoria 
le-a hărăzit un loc aparte. Acum, 
la împlinirea unui veac și jumă
tate de la naștere, AL I. Cuza ne 
apare, in întreaga sa măreție, ca 
un domn de care și generațiile 
viitoare iși vor aduce aminte cu 
recunoștință și admirație. De nu
mele lip este legată marea în
făptuire a poporului român — 
Unirea Țării Românești și Mol
dovei intr-un stat național unic. 
Rezultatul firesc al luptei dusă 
de poporul român, Unirea a 
fost o urmare a acelei „lucrări 
a veacurilor" despre care nu o 
dată a vorbit creierul politic al 
revoluției de la 1848 — Nicolae 
Bălcescu.

S-a născut in martie 1820, pro
babil la Birlad. Studiile de în
ceput le face la Iași, capitala de 
atunci a Moldovei, urmind să le 
definitiveze mai tirziu in Franța. 
In primăvara anului 1848, Cuza 
se reîntoarce în țară unde se a- 
lătură pleiadei de revoluționari 
democrat! care au pregătit re
voluția. înflăcărat patriot, el s-a 
situat mereu alături de cei care 
au organizat, condus și agitat 
masele în încleștarea cu vechea 
orinduire. La Iași, tînărul care 
abia împlinise douăzeci și opt 
de ani, în fața mulțimii adunate 
protesta energic cerînd reforme 
noi și desființarea despotismului 
patronat de domnitorul de atunci 
— Mihail Sturdza. Aparatul re
presiv pus în mișcare din ordi
nul domnitorului avea să-și în
drepte atenția în primul rînd a- 
supra celora care îndrăzniseră 
să agite masele. A urmat un șir 
de arestări, tot felul de priva
țiuni, și după evadarea de sub 
escortă continuarea luptei alături 
de frații de peste munți, din 
Transilvania, cuprinși și ei în to
rentul marilor frămintări din 
acel an. La Blaj, Al. I. Cuza va 
participa alături de alți revolu
ționari din Moldova, Țara Româ
nească și Banat la declanșarea 
marii revoluții. Dar cum „fuga
rului" nu-i este îngăduit să ră- 
mină intr-un singur loc. trebuie 
să străbată alte pămînturi decît 
cele ale țării sale, așa că Ia pu
țină vreme după adunarea din 
inima Transilvaniei, Cuza va fi 
văzut peregrinînd pe diferite 
meleaguri ale Europei. Mai tîr- 
ziu, viitorul domn al Principate
lor, alături de M. Kogălniceanu, 
Vasile Alecsandri, Costache Ne
gri, V. Boerescu. D. Bolintinea- 
nu și numeroși alții, va continua 
lupta, de data aceasta în inima 
țării sale, animat permanent de 
ideile lui Bălcescu : „Dreptate, 
Frăție. Unitate". în întreg dece
niul care s-a scurs de la 1848 
și pînă la 1859, a fost arborat 
„marele și nobilul steag al Uni
rii". bătălia dueîndu-se atît în 
interiorul țării cit și in exterior 
pentru a atrage atenția opiniei 
publice progresiste europene la 
cauza țărișoarelor din spațiul 
Carpato-Danubian. Repetatele 
proteste ale Iui Cuza au făcut

LA... O.N.T.
• La CEPECA — Otopeni a avut loc o demonstrație a 

grupului de
zentat un 
litoral.

Aplicarea 
calității serviciilor oferite turiștilor, 
preferințelor acestora și asigurarea 
și exacte. Programul concret, care a 
liștii O.N.T., urmează să se aplice, 
mental, pe litoral încă din acest sezon estival. El a fost 
astfel întocmit, incit să țină seanța de cele două forme con
crete prin care se realizează circulația turistică, respectiv 
turismul organizat și turismul pe cont propriu.

specialiști ai O.N.T., in cadrul căreia a fost pre
program electronic de rezervări de locuri pe

acestui program are ca scop principal ridicarea 
discernarea operativă a 
unei informații rapide 
fost alcătuit de specia- 
inițial cu titlu experi-

• Zilele acestea, la Galați s-a dat in folosință un nou 
restaurant, la parterul hotelului „Galați", care are o capa
citate de circa 100 locuri 
cioase preparate culinare

la mese. Aici vor fi servite deli- 
cu specific regional.

Conf. univ. dr.
ION GHEORGHIU

eșueze manevrele, atît alesă ___ _________ , __
înaltei Porți otomane cit și cele 
ale împăratului de la Viena, do
ritori să mențină situația exis
tentă la acea dată în Principate.

Consecvent idealurilor sale, 
Cuza cere insistent punerea în 
aplicare a hotărîrilor divanului 
ad-hoc de la Iași și ca urmare 
glasul unioniștilor, a celor care 
doreau să lupte pentru Unire, 
a putut fi auzit în cele mai largi 
pături sociale. Unirea a pus te
melia statului național unitar ro
mân, a însemnat de fapt actul 
de naștere a României moderne. 
„Trebuie să recunoaștem că a- 
ceastă dublă alegere (este vor
ba de alegerea in ambele princi
pate a lui Al. I. Cuza împotri
va celor stipulate în Convenția 
de la Paris) — se scria în „Jour-

150 de ani
de la nașterea 
lui Alexandru

loan Cuza

nai des Debats" — este un mare 
pas înainte către unirea comple
tă a Principatelor". Unirea Mol
dovei cu Țara Românească a 
constituit primul pas pe dru
mul desăvîrșirii unității statale. 
Faptul ca atare avea să fie se
sizat și peste munți, în Transil
vania. unde figura lui Cuza se 
transformă în speranță pentru 
românii de pe pămînturile 
înstrăinate. Alexandru Papiu 
Ilarian, fruntaș al intelectua
lității transilvănene, consemna 
intr-un memoriu faptul că toți 
românii din această parte a pă- 
mîntului românesc sînt gata să 
sprijine pe Cuza, în calitate de 
damn al tuturor românilor.

Cuza a fost și a rămas în is
toria poporului român un condu
cător ce a militat neobosit pen
tru făurirea noii Românii moder
ne ; un om simplu și mai pre
sus de orice un domn-cetățean. 
A, stat alături de cei mulți, de 
cei obidiți, luminîndu-le calea în 
lupta ce o aveau de dus împotri
va moșierimii, permanent Vrăj
mașe noii orinduiri. A fost un 
om nou la legi noi. Priceput ju
rist și abil diplomat, Cuza a ob
ținut prin demersurile sale recu
noașterea Unirii din partea ma
rilor puteri, Napoleon al IlI-lea 
în Franța, sultanul la Constanti- 
nopol, alți conducători ai marilor 
puteri, vecinii, ca și alți șefi 
de state din întregul continent 
priveau acum Principatele cu 
alți ochi, oferindu-i lui Cuza un 
rol important în istoria Europei 
din acea vreme, rol ce avea să 
se multiplice in perspectiva isto
riei.

în decembrie 1861, Cuza se »- 
dresează poporului român cu ur
mătoarea proclamație : „Unirea 
este îndeplinită, naționalitatea 
română este întemeiată. ...în zi
lele de 5 și 25 ianuarie ați depus 
toată a voastră Încredere in ale
sul națiunii, ați întrunit speran
țele voastre într-un singur 
domn ; alesul vostru vă dă astăzi - 
o singură Românie".

Sub domnia lui Cuza, adună
rile de la Iași și București s-au 
contopit intr-un parlament unic ; 
a fost numit un singur guvern, 
capitala țării stabilindu-se la 
București. Condus de M. Kogăl
niceanu, guvernul din 1863 a re
alizat secularizarea averilor mî- 
năstirești. înfruntînd boierimea 
potrivnică reformelor, Cuza a 
fost nevoit să dizolve Camera, 
fapt care i-a permis punerea în 
aplicare a legii rurale, mult aș
teptată de întreaga țărănime. 
Această lege, dincolo de eviden
tele ei limite, a reprezentat un 
moment în dezvoltarea capitalis
mului, desființînd iobăgia ce 
dăinuia de secole. Au fost elabo
rate codul civil și penal, a fost 
pusă in aplicare, pentru prima 
dată în istoria poporului român, 
legea pentru obligativitatea învă- 
țămîhtului primar, au fost înfiin-A, 
țațe universitățile de la Iași —t 
care-i poartă numele — la 1860 • 
și după patru arii cea de la 
București ; a fost supusă apro
bării poporului prin plebiscit o 
nouă constituție (Statut) și o 
nouă lege electorală menită să 
asigure parlamentului o bază ‘ 
mai largă. Cuza a dezvoltat ar
mata națională, care mai tirziu, 
la 1877, pe cimpiile de la Gri- 
vița, Plevna și Rahova avea să 
cucerească independența națio
nală a României.

Nemulțumită de permanentele 
înoiri ale țării, boierimea con
servatoare și aripa dreaptă a 
burgheziei, s-au grupat în „mon- ~ 
struoasa coaliție" care l-au obli
gat să abdice la 11 februarie 
1866. Părăsind țara, Cuza moare . 
la Heidelberg, în hotelul „Euro- 
penischer Hof" unde iși petrece 
ultimele clipe din viață.

Dacă omul a avut unele slă
biciuni, „Domnul" a fost perma
nent la datorie, entuziast, înflă- ■ 
cărat, patriot, un militant con
secvent și neobosit, pentru bine
le poporului și al României mo- 
derne. A fost domnul căruia po
porul, român i-a așezat chipul și 
faptele alături de Stefan cel Ma
re și Mircea cel Bătrin, alături 
de Mihai Vițeazu și Nicolae Băl
cescu.

La Ruginoasa (30 mai 1873) cu 
prilejul înhumării rămășițelor 
pămîntesti ale celui ce a fost 
primul Domn al României, Mi
hail Kogălniceanu se adresa 
mulțimii îndoliate : „Aici în
fața unui mormînt deschis. în 
fața acestei figuri care va fi pu
rurea glorioasă... sîntem datori 
să spunem că nu greșelile lui 
l-au răsturnat, ci faptele lui cele ■ 
mari. Și cit va avea țara acea
sta o istorie, cea mai frumoasă 
pagină a ei va fi aceea a lui 
Alexandru Ioan I“.

Manifestări omagiale

B. T. T.
• Din București vor pleca la sfîrșitul acestei săptămîni 

260 de tineri intr-d excursie de o zi și jumătate pe Valea 
Prahovei și la cabanele din Bucegi. Alți 150 de tineri vor 
face o excursie de o zi.C. POGĂCEANUH. LEREA AUKELIA MUNTEANU
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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 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 IN MUNȚI: rulează 
la Victoria (orele 8,30; 10,45; 13; 
15,30; 18; 20,30).

GHICI CINE VINE LA CINĂ ? ; 
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).

STĂPIN 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: 
lează la 
16; 18,15;

LEUL
Timpuri 
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 CEAȚĂ: 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 ÎNDĂRĂTNICĂ: ru
lează la Cotrocenl (orele 15,30; 18: 
20,30).

ru- 
Doina (orele 11,30; 13,45; 
20,30).
AFRICAN: rulează la 

Noi (orele 9—15 în con-

PAT și PATACHON : rulează 
la Cinemateca (Union) (orele 10; 
12; 14). Program de filme pentru 
abonați. Ciclurile A și B după a- 
miază.

I
I

Mo-

Mo-

Fla-

DON JUAN I ARA VOIE: 
lează la Volga (orele 10—12 
continuare; 16; 18,15; 20,30).

BĂTĂLIE PENTRU ROMA : ru
lează la Viitorul (orele 15,30—19 
în continuare).

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

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

CĂLUGĂRIȚA: rulează la 
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).

LA NORD PRIN NORD VEST: 
rulează la Rahova (orele 15,30; 19).

WINNETOU IN VALEA MOR- 
ȚII : rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,15).

PĂCATUL DRAGOSTEI : ru
lează -la Popular (orele 15,30; 18; 
20,15).

PREA MIC PENTRU UN 
RĂZBOI ATIT DE MARE : rulea
ză 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 la Crîngași 
(orele 15,30; 18; 20,15).

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

MIERCURI, 18 MARTIE 1970

Opera Română : RIGOLETTO — 
ora 19.30 ; Teatrul de Operetă : 
CONTESA MARITZA — ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale“ 
(Sala Comedia) : HEIDELBERGUL 
DE ALTĂ DATA — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : PĂRINȚII TE
RIBILI — ora 19,30 ; Teatrul de 
Comedie : MANDRAGORA — ora 
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Schitu Măgureanu) : NE
POTUL LUI RAMEAU — ora 20 ; 
(Sala Studio) : HARFA DE IARBA 
— ora 20 ; Teatrul Giulești : 
NUNTA LUI FIGARO — ora 19,30 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru) : VIJELIE ÎN CRENGI
LE DE SASSAFRAS ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : ENIGMATICA
DOAMNĂ ,,M“ — ora 20 : Teatrul 
Țăndărică (Calea Victoriei) : ȘO
RICELUL ȘI PĂPUȘA — ora 17 ; 
(Str. Academiei) : STROP DE 
ROUĂ ; BROTĂCELUL — ora 17 ; 
Teatrul „Ion Creangă" ; POVESTE

NETERMINATA — ora 16 ; Teatrul 
,,C. Tânase" (Calea Victoriei) : 
NICUTA LA TANASE — ora 19,30 ; 
Circul de Stat : CARNAVALUL 
CIRCULUI — ora 19,30.

MIERCURI, 18 MARTIE 1970

• 18,00 Ex-Terra ’70 — emisiu
ne pentru școlari • 18,30 Mîn- 
dr-am să te joc mireasă. „Nuntă 
la români" (IV) • 19,00 Telejurna
lul de seară • 19,20 Actualitatea 
în economie. Acțiunea „L“ • 19,30 
Muzică ușoară cu formația „Cho- 
ralis" • 19,45 Letopiseț. „Vodă- 
Cuza" — documentar TV. • 20,10 
Anunțuri — Publicitate • 20,20
Ttfle-cinemateca. „Stan și Bran — 
gemeni" • 21,35 Evocări. Masă ro
tundă cu scriitori care au parti
cipat, ca ostași, la războiul anti
hitlerist : Laurențiu Fulga, Aurel 
Mihale, Nicolae Tăutu, Traian 
Uba, Dumitru Corbea. • 21,50 In
terpret îndrăgiți ai cîntecului 
popular : Angela Buciu și Nicolae 
Sabău • 22,00 Campionatul mon
dial de hochei — grupa A. Ceho
slovacia — U.R.S.S. (repriza a 
IlI-a) • 22,45 Telejurnalul de 
noapte.
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Marți dupâ-amiază, în aula 
„Mihai Eminescu" a Universită
ții din Iași, a avut loc un sim
pozion comemorativ cu ocazia 
Împlinirii a 150 de ani de la 
nașterea domnitorului Al. I. Cu
za, la care au participat nume
roși oameni de știință, artă și 
cultură, studenți.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de prof. dr. docent C. Ci- 
hodaru, membru al Academiei 
de Științe Sociale și Politice, 
decanul Facultății de istorie a 
Univesității ieșene, care a evo
cat viața și activitatea domni
torului.

In cadrul simpozionului, conf. 
univ. Al Husar și lectorii uni
versitari Gh. Platon, V. Adască-

liți și V. Russu au prezentat re
ferate și comunicări, oglindind 
personalitatea multilaterală a lui 
Al. I Cuza '*

★
La căminele culturale din ■ 

Găinești—Slatina, Petia-Bunești -• 
și în alte localități din județul 
Suceava au avut loc expuneri 
consacrate împlinirii a 150 de 
ani de Ia nașterea lui Alexan
dru loan Cuza. Cu acest prilej, 
conferențiari ai Comitetului 
pentru cultură și artă au evo
cat personalitatea domnitorului 
Al. I. Cuza. evidențiind semni
ficația actului unirii în istoria 
luptei poporului nostru, pentru ‘ 
libertate și independență națio
nală.

(Agerpres)

LA GALAȚI

Ziua specialistului din agricultură

O acțiune deosebit de in
teresantă — „Ziua specialis
tului din agricultură" — s-a 
desfășurat la Casa de cul
tură a sindicatelor din Ga
lați. organizată de Comitetul 
județean al U.T.C., Consiliul 
județean aj sindicatelor și 
Direcția agricolă.

Peste 350 de tineri ingi
neri și medici veterinari, 
tineri și vîrstnici din C.A.P., 
I.M.A. și I.A.S. au audiat ex
punerea tovarășului inginer 
Ion Teșu, adjunct al minis
trului agriculturii și silvi
culturii, au luat cunoștință 
de importantele sarcini care 
stau în fața specialiștilor de 
pe ogoare în acest an și au 
fost informați de îmbunătă
țirile ce se preconizează a fi 
obținute în acest domeniu 
de activitate. Nu puține au 
fost îndemnurile îndreptă
țite la responsabilități pro
fesionale sporite, mai ales

acum, la începutul campa
niei agricole.

Filmele și diafilmele pro
iectate. precum și explicații
le tovarășului ministru ad
junct, au stîrnit multe reflec
ții din partea tinerilor par- 
ticipanți. Au urmat, apoi, o 
vizită la Combinatul side
rurgic, iar în final, un pro
gram artistic.

Ziua specialistului din a- 
gricultură a prilejuit un am
plu schimb de păreri, o mai 
bună cunoaștere între tine
rii ingineri și medici veteri
nari din unitățile agricole 
ale județului Galați. Tocmai 
de aceea, ea întrunește atri
butele necesare unei reedi
tări și credem că s-ar solda 
cu bune rezultate — la în
cheierea campaniei agricole 
de primăvară.

I. CHIRIC

FESTIVAL MONTAN
LA PRIMA EDIȚIE

La sfîrșitul săptămînii trecute — aflăm de la eleva Ioana Nistor 
— în Bucegi, la cabana „Poiana Izvoarelor" s-au decernat „trofeele" 
unui original concurs-spectacol școlar „Capra Neagră... de Aur". 
Inițiat ca întrecere a celor mai talentați recitatori, soliști, compo
zitori și poeți din Școala post-liceală de arhitectură și sistematizări, 
festivalul a oferit, totodată, celor 120 de participanți două zile de 
excursie și bună dispoziție. La inițiativa comitetului U.T.C. al 
școlii, principalul organizator, s-a hotărît ca viitoarele ediții să 
aibă loc anual primăvara, de fiecare dată la altă cabană...
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IA ȘCOALA: „Noi sintem angajați11
IA Iffl: „Noi sintem elevi11

ȘTIRI

La comitetul U.T.C. al Uzinei 
constructoare de mașini Reșița 

T am luat cunoștință de o situație 
care stîrnește de la început îngri
jorare. Este vorba de ucenicii 
din anul III care, după cum se 
știe, sînt angajați ca lucrători di
rect productivi iar cunoștinței) 
teoretice și le completează vrii 
cursuri serale.

— Se observă la unii dintre 
ei că nu și-au însușit întreaga 
ținută muncitorească, ne spune 
tovarășul I. PIETROIU, secreta
rul comitetului U.T.C. al uzinei. 
Nn le place să muncească. Nu 
de mult, de pildă, unii au plecat 
în vacanță invocînd la uzină că 
ei sînt elevi. Pe de altă parte, 
uneori clasa întreagă nu merge 
la cursuri susținînd la școală că 
„noi sintem angajați". Subterfu
gii încărcate de consecințe ne
plăcute.

Unde se repercutează neplă
cut asemenea atitudini nu este 
greu de înțeles. Ignorînd să frec
venteze cursurile teoretice cei în 
cauză își refuză cu bună știință 
posibilitatea de a se pregăti te
meinic. Neprezentîndu-se la locul 
de muncă, acolo unde îi așteap
tă de executat operații și lucrări 
repartizate lor, ucenicii anului 
III diminuează conștient volumul 
realizărilor secției din care fac 
nemijlocit parte.

Situația nu se reproduce din 
fericire întocmai în toate atelie
rele uzinei. Iată, spre exemplu, 
secția motoare Diesel. La capă
tul primilor doi ani de școală 
ucenicii au dovedit o relativă cu
noaștere a fabricației. Dar s-a 
impulsionat repartizarea lor, pe 
mașinile libere, avînd de grijă să 
li se asigure sculele necesare, du
lapuri. Re glorii și maiștrii au pri
mit sarcina să se ocupe îndea
proape de noii veniți. Acum con
ducerea secției apreciază că cei 
mai mulți au onorat eforturile 
suplimentare făcute pentru ei, își 
realizează normele. Sînțem chiar 
asigurați că „în sectorul rectifi
care dacă n-ar fi fost ei nu 
ne-am fi descurcat". Nicolae 
Cleșnescu, Iohan Frombach, Pe
tre Domăneanțu, Ștefan Valentic, 
Constantin Cățeluș sînt dintre cei 
„despre care se va vorbi cu si
guranță". Este adevărat că rămî- 
ne, după estimările făcute, un pro
cent în jur de 10 la sută care nu 
atinge nivelul așteptat. Dar cîș- 
tigul obținut prin folosirea celor
lalți este argumentul cel mai con
vingător în favoarea preocupării 
atente din partea uzinei pentru 
a-și pregăti în mod susținut pro
prii lucrători. Chiar dacă în mod

obiectiv nu poți pretinde să a- 
duci pe fiecare om la nivel de 
zece, eforturile vizează evitarea 
rebuturilor. Și asta se poate. Cu 
concursul ambelor părți însă — 
a întreprinderii și a școlii. Ceea 
ce poate face uzina am exempli
ficat. Și rămînem solidari păreri
lor că școala profesională trebuie 
să-și asume mai multe răspunderi. 
Și nu doar acum în anul III, ci 
încă de la primul contact cu 
proaspătul admis la examenul de 
admitere.

Dar, din păcate, secția Motoare

Diesel este o excepție spre po
zitiv. Am reținut din conversa
țiile avute în uzină semne de ne
liniște cu • privire la comportarea 
ca meseriași a acestor adoles
cenți, implicînd o justificată mo
bilizare a tuturor factorilor inte
resați de evoluția lor profesiona
lă. Cîte ceva s-a făcut și de că
tre organizația U.T.C. Dar ar fi 
păcat să încolțească ideea „că 
noi ne-am făcut datoria" prin 
cîteva intervenții singulare.

N. U.

Concentrație maximă — calificativ foarte bun (Mariana Palici 
serviciul C.T.C., Uzina de rulmenți Brașov)

Foto: C. CIOBOATA

Noul sistem 
de salarizare

(Urmare din pag. 1) 

lificării și perfecționarea pro
fesională. De exemplu, muncito
rii în acord erau cointeresați 
să obțină cit mai mari depă
șiri de acord, acestea obținîn- 
du-le cu mai mare ușurință dacă 
executau lucrări de mai joasă 
calificare, chiar cu 2—3 catego
rii mai mici, pentru a obține și 
c diferență tarifară. Amintim 
că depășirea de norme era in 
medie pe economie de peste 20 
la sută, deoarece se utilizau 
norme fără fundamentare știin
țifică.

în condițiile noului sistem, 
cînd ponderea salariului tarifar

în salariu va crește, în majori
tatea cazurilor ajungînd la circa 
90—95 la sută, realizarea unui 
salariu mai mare va fi posibi
lă numai printr-o preocupare 
permanentă pentru ridicarea 
calificării în vederea obținerii 
unor categorii superioare.

Pentru a vedea în ce măsură 
noul sistem de salarizare stimu
lează și în alt fel ridicarea ca
lificării și perfecționarea profe
sională, folosind convențional, 
pentru exemplificare, un caz 
care s-a orientat profesional că
tre ramura construcții de ma
șini, vom prezenta în cele ce 
urmează posibilitățile ce i se 
pct oferi, în diverse soluții pen
tru care ar vrea să opteze.

Să presupunem că după ter
minarea învățămîntului obliga
toriu de cultură generală un tî- 
năr optează pentru meseria de 
„ajustor mecanic", în care poate 
fi încadrat, în funcție de for
ma de pregătire pe care o va 
urma, în una din categoriile de 
calificare de pornire ale acestei 
meserii (după caz, categoria 1 
sau categoria 2). în acest caz el 
va avea la îndemînă următoa
rele posibilități, ilustrate în ta
bloul de mal jos.

Pregătirea profesională In categorie In meserie

Stagiul minim în luni pentru 
promovarea în categ. superioare

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calificarea la locul de muncă
prin cursuri de scurtă durată sau
practică în producție 18 24 30 36 42 18 42 72 108 150

Școala medie și ca lificarea la
locul de muncă prin cursuri de
scurtă durată sau practică în
producție 3 12 ÎS 24 30 3 15 33 57 87

Școala profesională 3*) 12 18 24 30 3 15 33 57 87

Școala tehnică de muincitori ca-
lificați. — 3*) 12 18 24 — 3 15 33 57

•) Reprezintă perioada de încadrare provizorie la repartizarea 
In producție.

Pentru a putea trece într-o 
categorie imediat superioară, se 
oere nu numai capacitatea de a 
executa practic lucrări prevăzu
te la categoria respectivă ci și 
un stagiu minim în categoria 
inferioară și în meserie. Chiar 
și numai cerința acestui stagiu 
minim -îl cointeresează în ridica
rea calificării și perfecționării 
profesionale. Adăugind la acea
sta și posibilitatea de a obține 
rezultate mai bune în muncă, 
care să-i permită în cazuri ex
cepționale chiar aprobarea redu 
cerii stagiului minim, interesul 
pentru perfecționare, este evi
dent.

Salariile tarifare pe categorii, 
așa cum au fost stabilite prin 
noul sistem de salarizare, pre
zintă, spre deosebire de vechiul 
sistem, creșteri progresive de la 
o categorie la alta, ceea ce sti
mulează și mai mult pregătirea 
profesională pentru a putea fi 
încadrat în categorii superioare.

Noul sistem de salarizare a 
introdus, după cum se știe, în 
cadrul fiecărei categorii de ca
lificare un număr de trepte de 
salarizare, care se pot acorda 
pe baza rezultatelor obținute în 
muncă, rezultate care sînt de
terminate în mare măsură și 
ele de nivelul de calificare.

Totodată, prin noul sistem de 
salarizare s-â stabilit ca salarii- - 
le tarifare ale maiștrilor să fie 
cu circa 15—20 la sută mai mari 
decît cele ale muncitorilor de 
cea mai mare categorie din sub- 
ordinea lor. Aceasta întrucît nu 
trebuie uitat faptul că la con
cursul de admitere în școlile 
de maiștri se pot prezenta nu
mai muncitori calificați, înca
drați în una din ultimele două 
categorii de calificare, care sînt 
absolvenți ai școlilor profesio
nale, ai altor școli echivalente, 
recomandați de unitățile socia
liste în care lucrează.

în cazul cînd se optează pen
tru învățămîntul liceal de spe-; 
cialitate care pregătește tehni
cieni, tînărul poate fi încadrat 
și Salarizat ca atare, pe funcția 
de tehnician, funcție la care 
noul sistem de salarizare preve
de salarizarea pe 7 nivele (nivel 
de bază plus 6 gradații). Trece
rea de la o gradație la alta se 
face consecutiv, fără salturi, 
fiind condiționată de aprecierea 
de către șeful ierarhic ca bună 
sau foarte bună, a activității 
profesionale și de un stagiu mi
nim de 3 ani în gradația ante
rioară.

Pentru a putea obține califica
tivele bune și foarte bune, este 
necesară ridicarea permanentă 
a calificării profesionale. Mai 
mult, salariații care obțin cali
ficativul „foarte bun“ și care 
aduc un aport deosebit la rea
lizările unităților respective, 
pot beneficia în cazuri excep
ționale de reducerea la jumătate 
a stagiului respectiv.

Prin noul sistem de salarizare 
se oferă încă un stimulent în 
sensul că, dacă salariatul ur
mează institutul politehnic, de
venind inginer, jumătate 'din 
stagiul pe funcția de tehnician 
se poate considera vechime în 
funcții tehnice superioare de 
specialitate. Cînd își ia diploma 
și este promovat de pe funcția 
de tehnician pe funcția de ingi
ner, nu mai este obligatorie în
cadrarea la nivelul de bază al 
funcției respective, ci la o gra
dație care să-i asigure o creș
tere a salariului corespunzător 
unei clase de salarizare (adică 
de circa 5 la sută).

Exemplul luat, pentru a pre
zenta modul în care noul sistem 
de salarizare îndeamnă la ridi
carea calificării și perfecționării 
profesionale, poate fi extins și 
la alte meserii, ramuri de ac
tivitate, profesii etc. Personal 
consider că ar fi utilă tratarea 
în paginile ziarului și a altor a- 
semenea c-xemple tocmai pentru 
a oferi o demonstrație practică a 
superiorității noului sistem de 
salarizare, a caracaterului său 
stimulator în domeniul pregă
tirii profesionale.

ÎN JUDEȚUL Suceava și 
Botoșani se află în construc
ție noi obiective menite să 
ducă la extinderea rețelei e- 
nergetice în această parte a 
țării. Se trasează astfel cea 
de-a doua linie electrică de 
110 kilovolți Bicaz-Gura Bar- 
narului, care va asigura o 
cantitate sporită de energie 
electrică centrelor miniere șl 
forestiere din zona montană 
a județului Suceava.

La Săveni a început con
strucția unei stații de trans
formare de 110 kilovolți, care 
va permite racordarea la sis
temul energetic național a u- 
nui număr mai mare de lo
calități.

Paralel cu aceste lucrări, 
în nordul Moldovei vor fi e- 
lectrificate alte 95 de sate 
iar rețeaua electrică existentă 
va fi extinsă cu încă 370 
kilometri.

MINERII din Bazinul Dor- 
nelor au îndeplinit sarcinile 
de producție pe primele trei 
luni ale anului. încă de la 
această dată, s-au înregistrat 
depășiri ale prevederilor de 
plan, depășiri care din punct 
de vedere valoric reprezintă 
140 000 lei la producția glo
bală și 141 000 lei la producția 
marfă. Succesele au la bază 
hărnicia și consecvența cu 
care colectivul exploatării 
miniere Vatra Dornei își o- 
norează obligațiile profesio
nale, precum și faptul că în
treaga activitate a secțiilor 
de producție munca în aba
taje, se desfășoară pe cri
teriul sporirii permanente a 
eficienței.

IN VEDEREA creșterii 
producției și îmbunătățirii 
calității produselor, Fabrica 
de aglomerate din cadrul 
Combinatului siderurgic de la 
Reșița, care va furniza în 
acest an cu 80 000 tone mi
nereu autofondant mai mult 
decît anul trecut, își lărgește 
simțitor potențialul tehnic. 
Recent, în cadrul acestei u- 
nități au fost puse in func
țiune moderne instalații pen
tru recircularea calcarului și 
preconcasarea cocsului. Alte 
soluții de ordin tehnic, apli
cate în cadrul fabricii, au dus 
la îmbunătățirea regimului 
termic, a pregătirii minereu
lui aglomerat, precum și la 
ridicarea indicilor de utili
zare a celorlalte agregate, 
soluții ale căror efecte s-au 
materializat în cele aproape 
10 000 tone de minereu aglo
merat livrat furnalelor peste 
plan de la începutul anului 
și pînă acum.

în cadrul acestor măsuri a 
fost pusă în funcție o in
stalație de electrofiltrare care 
contribuie nu numai la dimi
nuarea poluării atmosferei ci 
și la recuperarea unor im
portante cantități de mine
reuri fine.

(Agerpres)
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Exigența și maturitatea sînt firești în aceste momente : se discută cererea de primire în U.T.C. a 
unui tînăr. Foto : C. CIOBOATA

CARNETUL DE
MEMBRU AL U.T.C. -
un angajament fafă de organizație

și fafă de tine insufi
Pe măsură ce parcurgem eta

pele unui drum al formării noas
tre ca tineri bine pregătiți revin 
în memorie momentele în care 
am fost investiți de către colecti
vitate cu însemnele răspunderii 
și maturității. Aceste momente 
ni se par cu atît mai semnifica
tive, cu cît intensitatea trăirii 
lor a dobîndit o rezonanță deo
sebită în biografia noastră, la
minarea carnetului de membru al 
U.T.C. constituie, din acest punct 
de vedere, o recunoaștere civică 
a maturității noastre politice, cît 
și o confirmare a încrederii pe 
care societatea, colectivul, colegii 
noștri o manifestă față de calită
țile noastre.

Am petrecut o zi printre ti
nerii de la Combinatul 
de celuloză și hîrtie 
din Brăila, zi în care unii 

dintre ei au trăit clipe de 
adevărată emoție cu prile
jul înmînării carnetului de mem
bru al U.T.C. Cîteva opinii ale 
acestor tineri ucenici care se pre
gătesc la locul de muncă în me
serii necunoscute de părinții lor 
din Bălțile Brăilei, vin să subli
nieze încă o dată încrederea co
lectivului din care fac parte, se
riozitatea și răspunderea cu care 
aceștia privesc pregătirea lor 
profesională. „înmînarea carnetu
lui de membru al U.T.C. — ne 
mărturisește Vasile Matei, elev- 
ucenic în anul I — înseamnă

pentru mine nu numai respec
tul care mi se acordă de către 
colegii mei mai mari, ci și faptul 
că organizația U.T.C. așteaptă a- 
cum de la mine confirmarea ma
turității mele, confirmare care 
se va concretiza în rezultatele pe 
care le voi obține în muncă și 
învățătură". „Acum, în momentul 
cînd am devenit utecist — ne 
încredințează și Tudor Ioniță — 
mă simt parcă mai legat de cole
gii mei și acest sentiment mă de
termină să fac totul pentru a-mi 
însuși meseria de mecanic pe 
care am îndrăgit-o încă din școa
la elementară". Fiecare din a- 
cești tineri își face planuri de 
viitor : Ion Buda vrea să urmeze 
liceul seral, Tudor Pintilie vrea 
să devină un bun lăcătuș-meca- 
nic, Ion Cujbă a ales meseria de 
sudor pentru că „fiecare lucrare 
executată îmi dă satisfacții per
sonale deosebite".

. I egăturile care se sta-I tomicesc între organi-
“ zație și membrii săi

dobîndesc noi semnificații tocmai 
în asemenea momente deosebite. 
Această nouă ipostază am sur
prins-o de curînd și la I.C.H. 
Porțile de Fier, unde s-au înmî- 
nat documentele U. T. C. unui 
număr de cinci tineri de pe acest 
șantier de importanță națională.

Organizațiile U.T.C. de la Șan
tierul 1 Centrală și Șantierul 2 
Porturi s-au dovedit capabile să

BIOFIZICIANUL

adîncească tot mai mult legături
le ce există între tineri și colec
tivele de muncă. „Am acordat un 
loc deosebit în activitățile pe care 
le organizăm — ne încredințează 
Constantin Doina, locțiitorul se
cretarului comitetului coordona
tor al U.T.C. — atragerii tineri
lor spre însușirea unor meserii 
specifice șantierului nostru. Ast
fel, foarte mulți tineri s-au ca
lificat aici în diferite meserii ca : 
sudor, betonist, mecanic".

într-adevăr, printre cei pre- 
zenți la acest moment festiv, se 
aflau și tineri care au învățat o 
meserie pe șantier. De pildă, Du
mitru Pavel, Alexandru Gupcea, 
Mihai Ștefănescu, care au venit 
pe șantier acum 4 ani, sînt re- 
cunoscuți ca tineri cu cele mai 
bune rezultate în muncă dove
dind prin aceasta că meseria pe 
care și-au ales-o a coincis cu 
preferințele lor.

„Integrarea în colectiv a tine
rilor nou angajați în șantierul 
nostru — ne spune Dumitru Ma- 
teuță, secretarul comitetului 
U.T.C. al șantierului nr- . 2 Por
turi — constituie pentru noi 
preocuparea cea mai de seamă în 
momentul de față, intervenind la 
timp acolo unde este nevoie pen
tru a forma și consolida acea ati
tudine muncitorească caracteris
tică relațiilor din cadrul unor co
lective de muncă cum sînt ale 
noastre".

Așadar, „secretul" atragerii 
unui număr cît mai mare de ti
neri în organizație poate fi des
cifrat numai privind dinăuntru 
întregul colectiv și descoperind 
acolo ceea ce înseamnă, de fapt, 
împlinirea prin muncă și senti
mentul de participare efectivă la 
viața și preocupările fiecăruia.

La- început am avut un mo
ment de ezitare. Apoi de nedu
merire. Interlocutorul meu însă, 
repetă afirmația :

— Da, inițiativa putea porni 
de la noi '

...Mărturisesc că poposisem în 
mijlb'cul tinerilor mecanizatori de 
la Gottlob cu intenția expresă de 
a le sonda opiriia în legătură cu 
inițiativa lansată de colegii lor de 
la I.M.A. Chimogeni, secția Ne
gru Vodă, privind competiția 
„Secția cu cele nuri bune rezul
tate". Voiam deci să sesizez, să 
înțeleg exact ecoul apelului lan
sat de pe țărmul mării.

Și, pentru a fi mai explicit, 
Constantin Hărdăuț, secretarul 
organizației U.T.C. din secția 
Bulgăruș, cel care de altfel rosti
se limpede cuvintele ce dau titlul 
acestui reportaj, ține să precizeze:

— Aș vrea să fiu înțeles bine. 
Cînd zic că această inițiativă pu
tea pomi de la noi, mă gîndesc 
la voința tuturor mecanizatorilor, 
a celor din unitatea noastră. Mă 
gîndesc la atitudinea fiecăruia 
dintr.e noi care, într-o astfel de 
situație, nu putea să fie alta. Pen
tru că aceleași sarcini sporite 
sînt prevăzute pentru fiecare 
tractor sau mașină, aceleași răs
punderi — de asemenea sporite 
— revin pe umerii fiecărui me
canizator. Sper că m-ați înțeles 
acum că reacția nu putea fi de
cît una : mobilizarea tuturor for
țelor, auto-mobilizarea fiecăruia, 
pentru ca cifrele de plan ale pro
ducției anului 1970 să fie nu nu
mai îndeplinite, ci depășite— și, 
aș zice, mult, cît se poaate de 
mult depășite. Desigur, în în- 
tîmpinarea unui astfel de dezide
rat nu se putea ieși cu vorbe. 
Așa cum riscante ar fi fost și ci
frele exagerate. De aceea angaja
mentul nostru este rodul unor te
meinice și mature chibzuințe, al 
unui dialog de lucru cu toți ti- 
jierii uniiăiij. , _

Așa, sau aproximativ așa, au 
fost răspunsurile tuturor tineri
lor cu care am stat de vorbă. La 
Lenauheim, la Lovrin, la Com- 
loș — secții ale întreprinderii —

Inițiativa 
putea

declară 150 de 
tineri mecanizatori 

de la I. M. A.
Gottlob-Timiș

(Urmare din pag. T) 
tei științe s-au dovedit deosebit 
de utile și în cercetările de bio
nică, la introducerea descoperi
rilor fizicii nucleare în biolo
gie, la dezvoltarea cercetărilor 
agricole și medicale (unde s-au 
obținut rezultate de mare inte
res pentru practică). Așadar, un 
larg evantai de domenii unde 
biofizica e necesară și utilă^ Ar 
părea deci firesc ca cercetările 
din țara noastră — medicale, a- 
gricole, tehnice — să solicite un 
număr mereu mai mare de spe
cialiști ai acestei discipline.

Care este situația în prezent ? 
După opt ani de la înființarea 
secției de la Facultatea de fizi
că se pare că cei interesați și 
responsabili chiar de existenta 
ei au uitat... că ea există. în 
primul rînd trebuie spus că 
in țară nu ființează încă nici un 
colectiv de cercetare cu specific 
de biofizică. încadrarea specia
liștilor, în schemele de organi
zarea cercetării, ca „personal au
xiliar" frînează cercetarea. îm
piedică formarea unor laboratoa
re și secții de biofizică, limitea
ză posibilitățile institutelor de 
a angaja un număr mai mare 
de specialiști cu o asemenea 
pregătire.

Secția de la Universitate a 
fost absolvită pînă acum de mai 
puțin de 50 de studenți. Pregăti
rea și repartizarea lor s-a desfă
șurat și riscă să se desfășoare în 
continuare într-o atmosferă de 
indiferență. în facultate nu exis
tă absolut nici o bază materială 
pentru pregătirea studenților u- 
nei secții ce ființează de aproa
pe opt ani — nici laborator, 
nici măcar aparatură specializa
tă. Studenții de la Biofizică își 
efectuează, în limita posibilități
lor, lucrările Ia Institutul de me
dicină și farmacie, în laborato
rul conclus de conf. univ. V., Va- 
silescu, laborator dotat pentru 
cu totul alt scop decît formarea 
unor specialiști în acest dome
niu. (El servește cursului de spe
cialitate din I.M.F.). Colectivul 
de cadre didactice de la Facul
tatea de fizică alcătuit din lec
tor univ. Gheorghe Victor și ti
nerii asistenți Ion Băianu și D. 
Moisescu. (recrutați dintre absol
venții primelor serii), pentru a 
preda biofizica, o știință prin 
excelență experimentală, dispu
ne practic doar de tablă și cre
tă ! Merită menționat faptul că 
în timpul specializării sale în 
Anglia (la „sursele biofizicii" 
dacă se poate spune așa) lect. 
Gh. Victor, sesizînd faptul că 
programa a fost alcătuită eronat 
cu opt ani în urmă și apreciind 
necesitățile de dotare ale unui

laborator a făcut un memoriu 
către Ministerul învățămintului. 
Dacă asupra programei s-a re
venit, în ce privește laboratorul, 
esențial pentru pregătire, după 
un an de la înaintarea memo
riului ă sosit un răspuns prin 
care se anunță că „rectoratul 
urmează să rezolve problema 
pină în următorii cinci ani". A- 
dică există posibilitatea ca baza 
didactică șl de cercetare a sin
gurei secții de specializare din 
țară în biofizică să apară la cir
ca 13 ani de la înființarea ei !

Lipsa de interes pentru aceas
tă secție, care a atras în perma
nență o parte din cei mai buni 
studenți ai facultății, e dovedi
tă după părerea noastră și de 
modul în care au fost efectuate 
repartizările. Prima promoție a 
fost trimisă integral în învăță- 
mint (deși nu se prevede în pro
gramă practica pedagogică și 
nici nu are nimeni nevoie în 
școli de biofizicieni). Ulterior 
s-a constatat că s-a comis o e- 
roare și Ministerul învățămîntu
lui s-a declarat dispus să schim
be repartizările cu condiția ca 
absolvenții să-și găsească singuri 
post! Ceea ce s-a și întîmplat, 
pe baza sprijinului conf. V. Va- 
silescu de la I.M.F. ! Această in
tervenție, a conf. V. Vasilescu 
s-a dovedit necesară și în re
partizarea celorlalte două pro-

moții. Fenomenul e nefiresc. El A 
dovedește că la C.S.P., deși s-a ™ 
aprobat acum opt ani înființa
rea unei secții noi, nu există un 
studiu științific al necesarului de 
cadre și nici o idee clară asupra 
locului lor în rețeaua de cerce
tare. Pe de altă parte nici recto
ratul Universității nu a între
prins nimic eficient pentru po
pularizarea secției. Un exemplu 
ne-a fost oferit de asist. I. Bă
ianu care, aflîndu-se cu studen
ții în practică la Institutul Onco- A 
logic, a constatat surprinderea “ 
cu care direcția institutului a

Pentru elevii Liceului nr. 3 
din Craiova, momentul în
mînării carnetelor de mem
bru al U.T.C. a însemnat atît 

A confirmarea calităților lor profe
sionale, cît și trecerea lor spre 
alte orizonturi mai înalte și mai 

8) semnificative din viața lor de 
elevi. Asemenea festivități au 
loc în mod frecvent în școală, 
de la cele inițiate de pionieri și 
pînă la cele desfășurate de orga
nizația U.T.C. Continuitatea unor(. 
asemenea acțiuni demonstrează 
adeziunea deplină a elevilor latu taie U4XXX5UI.XC* 11X0 c* l'll f -----

luat act de existența... unor bio- colectivul din care fac parte, sin- 
fizicieni. Ea angajase deja șase ® tetizînd astfel o gamă largă de
fizicieni pe 
respecializeze 
acest gen.

care 
în 

Credem
pînă

urma 
studii 

că 
în ‘

să-i 
i de 

este 
iunie,

preocupări și idealuri comune.

• Cele 12 eleve cărora li s-a confe
rit cinstea de a fi primite în rîn-^pu^sit^ £ s St^S^d^r  ̂

ze materiale de popularizare A PȘrte. pma nu de mult, din orga-( 
prezentînd cifra de școlarizare la mzația pionierilor. De aceea, era, 
biofizică, domeniile în car.e pot Și firesc ca toți colegii lor mai»biofizică, domeniile în car.e pot 
fi utilizați absolvenții, infor- 
mînd toate colectivele de cerce
tare interesate potențial. Cei ce 
au decis înființarea secției și răs
pund de evoluția ei ar trebui 
să-și aducă aminte de responsa
bilitatea pe care o au față de 
tinerii cercetători ce se pregă
tesc aici. Mai ales că toate pro
moțiile de ,pînă azi au fost al
cătuite din studenți eminenți.

• mici să le ureze drum bun și suc- j 
oese tot mai mari la învățătură; 
cu ocazia acestui eveniment unioj

A.din viața lor. Totodată, cei mai 
” buni uteciști și-au exprimat do-

• rința de a pregăti pionierii dini 
clasa a VII-a pentru a deveni) 
uteciști, angajîndu-se ca, prin-

• exemplul lor personal, ca și prin; 
'activitățile pe care le vor desfă-J 
șura în. cadrul organizației!

• U.T.C., să asigtirelîn permanen-î 
‘ță o atmosferă de emulație și spi-i 
rit de colegialitate. Cuvintele?

9 calde exprimate de pioniera Anca 
Grigorescu din clasa VII-a cu o-

Mineri la intrarea în șut.
Foto; O. PLEC AN

• cazia despărțirii de organizația 
pionierilor a colegilor lor mai 
mari, confirmă părerea, unanim

• împărtășită și de cei peste 250 
elevi ai școlii că, de fapt, cele 
două momente se completează 

ga reciproc. Atît Georgeta Dima, cît 
" și colegele sale Alexandrina Ba

dea, Doina Rouădedeal, Mihaela 
A Ionescu etc., au subliniat că noua 
™ calitate pe care au obținut-o ca 

o confirmare a calităților lor se 
A datorește, în mare parte, și acti

vității desfășurată de ei în orga
nizația pionierilor.o *

Momentele festive s-au înche- 
A iat. Dincolo de ele însă va rămî- 
W ne întipărită în memorie, pentru 

multă vreme, atmosfera entuzias- 
tă a acestor clipe integrate pe 
deplin preocupărilor și idealuri
lor noastre și purtînd încă de pe 
acum însemnele responsabilității 
și maturității.

MIRCEA CRISTEA

în ateliere, la club, oriunde ne-am 
întîlnit și oricum ..ar. fi decurs 
dialogul, atmosfera arfost aceeași: 
de preocupare Intensa pentru o 
activitate cît mai bună, pentru 
rezultate cît mai înalte. Ca o 
certitudine a acestei. dorințe ma
jore, a acestei largi Voiiița în des
fășurare, numeroși tineri m-au 
rugat să le rețin numele. O fac 
aici cu- convingerea că așa va fi: 
Aurel Cîrlea, Grațian Dan, Ion 
Marchiș, Gavrilă Vesa, Iulian 
Seiber, Ion Leșiu, Gheorghe 
Iuga... Și lista ar fi putut conti
nua dacă n-aș fi plecat de acolo 
cu convingerea că aceștia, fie și 
numai aceștia, îi reprezintă pe 
toți cei 150 de tineri mecaniza
tori din totalul de 214 ai între
prinderii.

A doua zi, în adunarea ute- 
ciștilor din întreaga unitate, toa
te aceste puncte de vedere se 
sintetizau armonizîndu-se în an
gajamentul — răspuns la iniția
tiva tinerilor mecanizatori din 
Chimogeni :

Subordonînd întreaga activita
te producției unităților deservite, 
tinerii din I.M.A. Gottlob, jude
țul Timiș, se angajează ca, prin 
lucrări efectuate la timp și de 
bună calitate,

— să depășească sarcinile 
de plan cu 5 la sută la re
colta de grîu și porumb și cu 
12 la sută la sfecla de zahăr;

— să depășească cu 10 la 
sută veniturile planificate a 
se obține cu fiecare tractor și 
să reducă cu 5 la sută chel
tuielile la 1 000 lei venituri;

— să crească cu 9 la sută 
timpul de folosire efectivă a 
tractoarelor:

— să mărească durata de 
funcționare a tractoarelor prin 
executarea de întrețineri teh
nice Ia timp și de calitate co
respunzătoare ;

— să mecanizeze lucrările 
în proporție de 60 la sută la 
cultura sfeclei de zahăr și 40 
la sută în legumicultura :

— să-șl însușească fiecare 
cea de a doua meserie;

— să nu înregistreze nici o 
absență nemotivată și nici o 
abatere de la regulamentul 
de ordine interioară ;

— să sporească preocupă
rile pentru încadrarea și aju
torarea în procesul de pro
ducție a tinerilor nou veniți 
din școli, acordîndu-le o aten-

. ție ' deosebită în perioada 
practicii.

Angajamentul acesta ește rodul 
unor dezbateri aprinse,. pasionan
te, al unor propuneri și sugestii 
izvorîte din înseși dezideratele 
planului unității pe acest an.

N. COȘOVEANU
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\ TINERETUL - obiect de cercetare științifică

Credem că e interesant t.de 
urmărit modul în care a apă
rut relativ recent conceptul de 
sociologie a tineretului.

Una din primele condiții care 
au permis apariția unei sociolo
gii a tineretului, 
sociologii moderni, 
considerarea vîrstei 
ca o fază distinctă 
drul procesului evoluției u- 
mane. Din punct de vedere is
toric, secolul luminilor și teoriile 
despre filozofia educației a lui 
J. J. Rousseau aduc recunoaște
rea faptului (contestat în Evul 
mediu și în Renaștere) că tînă- 
rului îi este caracteristic un mod 
propriu de a se manifesta și un 
domeniu propriu de viață, care 
sînt distincte de cele ale restu
lui societății. înlăturarea pretin
sei indistincții. a grupelor de 
vîrstă în cadrul societății a re
prezentat premisa constituirii, 
mult mai tîrziu, a unei adevă
rate sociologii a vîrstei tinere.

Afirmînd că sociologia tinere
tului are ca obiect studiul ca
racteristicilor sociologice com
plexe ale existenței tineretului 
în societate, nu am reușit nici 
pe departe să circumseriem în 
mod ș' ințific obiectul acestei 
discipline. Dimpotrivă. De abia 
în acest moment apar o serie în
treagă de întrebări pe care le 
dezbat teoriile aetuale despre ti
neret și pe caro le vom expune 
aici în cîteva cuvinte.

Definind tineretul prin prisma 
devenirii, șale...adică..prin faptul 
că în succesiunea generațiilor, 
tineretul va lua ’ ’
fiilor anterioare, 
Tenbruck arată în esență Că so
ciologia tineretului se ocung d«» 
modul și de mijloacele cu ajuto
rul cărora se realizează într-o 
anumită societate depășirea sta
diului tin.erpțif si.dpbî’ndirea ma 
turității sociale. Deci, nu com
portamentul obiectiv și subiectiv 
al tineretului trebuie să ne pre
ocupe întrucît-• -îwaeesf mod.
interesul arătat tineretului 

  degenerează Jn. simpla cu- 
■ ■ riozițate,, ci objsf.țyj,., socio

logiei tinerelului ane ca scop 
analiza și confruntarea ti
neretului cu instituțiile specifice 

. pentru tineri, cu societatea în 
ansamblu și cu substratul cultu
ral al societății. Această coh- 
fruntare ar avea ca scop relie
farea modului.în care într-o so
cietate anumită, cultura e^te 
transpusă asUpra generațiilor ul. 
terioare. Vedem astfel că în op
tica acestui autor obiectul socio
logiei tineretului este mai puțin 
tineretul însuși și mai degrabă 
societatea, respectiv instituțiile, 
forțele și posibilitățile ei de in
fluențare a tineretului ; cum de- 
altminteri Tenbruck singur re

opinează 
a fost 

tirtere 
în ca

locul genera- 
Friedrich H.

cunoaște în lucrarea sa t) (p. 14) 
Dacă luăm în tonsiderație faptul 
că autorul citat încearcă în an
samblu să descrie influențele no
cive ale instituțiilor societății de 
consum asupra tineretului, devi
ne explicabil faptul pentru care 
analiza comportamentului social 
al vîrstei tinere însăși îi apare 
lui Tenbruck de prisos.

Mult, mai aproape de o defi
niție mai exactă a obiectului so
ciologiei tineretului este L. Ro 
semayr, deși și acest autor re
cunoaște limitele definiției sale 
Problema mare. spune Rosen
mayr 2), care se pune în circum
scrierea obiectului sociologiei ti
neretului este în primul rînd 
delimitarea vîrstei de care ur

File de

s
TINERETULUI
mează să se ocupe această dis
ciplină. Se ocupă oare sociologia 
tineretului de vîrsta pubertății, 
do tineri între 13—18 ani. de cei 
dintre 13 și 21 de ani, sau chiar 
de cei aflați între 13 și 25 de 
ani? Cu ce drept se realizează 
delimitări precise ? Rosenmayr 
propune ca în sarcina studiului 
sociologiei tineretului să intre 
adolescenții și tinerii adulți.

Totodată el arată însă că prin 
obiectul 
încă nu

ceptul de sociologie a tineretu
lui nici nu se reduce la Con
ceptul de acțiune socială (în 
sensul din Max Weber sau în 
sensul „teoriei ■ generale a ac
țiunii" a lui Talcott Parsons).

Considerăm că deși are drep
tate în multe privințe, Rosen
mayr nu insistă suficient în de
finirea obiectului sociologiei ti
neretului, asupra caracterului a- 
plicati? al acestei discipline. 
După opinia noastră sociologia 
tineretului nu se limitează doar 
la desprinderea unor caracteris
tici, acțiuni, legități, factori, con
diții, etc., care transpar în lu
mea tineretului ci încearcă să 
desprindă, pe baza constatărilor 
făcute, cele mai eficiente soluții 
prin care într-un anumit mo
ment al dezvoltării social econo
mice, problematica vîrstei tinere 
poate fi optimal soluționată. 
Este deosebit de util să insistăm 
asupra faptului că obiectul so
ciologiei tineretului se definește 
în mod esențial și prin latura sa 
aplicativă, adică prin modul in 
care rezultatele desprinse din 
investigarea tineretului servesc 
unui scop practic legat de rezol
varea în bune condiții a proble
melor tineretului.

Deci sociologia tineretului în
seamnă cunoașterea prin mij
loacele specifice investigației so
ciologice a problemelor funda
mentale ale vîrstei tinere, dar 
înseamnă deopotrivă și furniza
rea soluțiilor celor mai eficiente 
pentru aceste probleme și (ceea 
ce este foarte important) urmă
rirea _ adecvării, a valabilității 
soluțiilor date în condițiile dez
voltării continue a societății noa
stre.

PETRE DATCULESCU

NOTE :

(Urmare din pag. T)

delimitarea vîrstelor 
sociologiei tineretului 
este fixat. După opinia sa. „So
ciologia tineretului este o anali
ză internă și externă, orientată 
sistematic, adică urmărind legi
tăți și caracteristici de sistem, a 
relațiilor și interacțiunilor dintre 
tineri și tineri adulți și a rela
țiilor și interacțiunilor acestora^ 
(Cu alte grupe de vîrstă. organi- V 
zații, instituții și cu societatea 
în ansamblu" (p. 69). a

Dînd această definiție, Ro-^ 
senmayr este convins că 
evită 
din
(atitudini, 
să tie considerate 
biectul sociologiei tineretului și 
de aseineni prin, aceasta cbn-

ll Tenbruck F. H. : Jugend 
und Gesellschaft, Freiburg im 
Breisgau, 1962.

2) Rosenmayr L. : Haupt* 
gebiete der Jugendsoziologie. 
In : Handbuch der empiri- 
schen Sozialforschung vol II, 
Stuttgart 1969.

ST. CONSTANTINESCU

îl trăiește Ștefan

ciclul de desene ecocind Parisul.

de O. ANGHELUȚĂ

CRONICA PLASTICĂ

ȘTEFAN CONSTANTINESCU

Două „Portrete"
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Sint destul de rare cazurile 
în care un artist atinge, acțio- 
nînd conștient în acest scop, 
acel fragil dar esențial acord 
dintre intenție și realizare. In 
fond acel acord cu sine care 
naște sentimentul unei plenare 
eliberări, a unei siguranțe, a 
unei seninătăți, a unei lejere 
și calme dezinvolturi, și care 
în artă ca și în viață sint 
expresia unor momente de 
echilibru. Unul dintre aceste 
momente
Constantinescu a cărui operă 
s-a împlinit cu consecvență 
pe parcursul a cîteva decenii. 
Pictura sa are fără îndoială ca 
punct de plecare observarea 
atentă a naturii, a realității în 
general. O observare din care 
desprinde relații și raporturi 
semnificative, o observare care 
are ca scop verosimilitatea și 
nu transcrierea naturalistă a 
detaliilor sau surprinderea nu 
știu cărei note de culoare 
locală. Descoperi uimit că un 
vast și somnolent peisaj pictat 
cu sentimentul unui Daubigny 
este un peisaj de pe Argeș. 
Sau că un țărm stîncos profi
lat pe un cer înalt în care 
subzistă un accent romantic 
propriu peisagiștilor englezi ai 
secolului trecut a fost pictat 
pe litoralul bulgar. Ștefan 
Constantinescu nu caută o 
relație conceptuală posibilă a 
lucrurilor, a detaliilor (cel mai 
adesea cu o funcție strict plas
tică fie că e vorba de un co
pac, de un deal, de o casă, de 
o siluetă umană, lăsată în sta
diu de eboșă, intenționat ne
precizată), ci atmosfera care 
conține și exprimă cel mai 
exact și nuanțat starea sa su
fletească. Acest fapt este evi
dent și în ciclul de nuduri 
devenite la un moment dat 
motiv emancipat, de studiu 
prin care exprimă o gamă in
finită de stări. Dacă ar trebui

să-i încadrezi creația în an- << 
samblu i-ai putea descoperi V 
afinități cu acel tip de post- <■ 
impresionism autohton care, y 
unește creații atît de diferite <■ 
în fond ca cele ale lui Lucian v 
Grigorescu, Henry Catargi sau << 
Ion Musceleanu. Pe de o y, 
parte. Pe de alta o rigoare, un <■ 
statism ferm, perfect logic al X 
compoziției, tendința spre sin- <• 
teză ca și transparențele de >’ 
culoare îl apropie de Pallady \ 
<i cărui severitate și asceză o > 
învăluie și o topește în nu știu <■ 
ce aer sărbătoresc, în nu știu X 
ce moliciuni honnardiene. <

Descoperirea întîlnirilor po- <• 
sibile, poate mai numeroase y 
chiar decit am putea bănui la <■ 
prima vedere, nu ne apar din V 
unghiul actului critic, fertile. <• 
Ștefan Constantinescu aparți- X 
ne acelei categorii de pictori <• 
care realizează condiția naturii £ 
și prin pictură. Altfel spus, <■ 
nu poate (și mai ales nu vrea) X 
să privească natura decît cu <• 
ochiul unui om cultivat, cu X 
un ochi care a privit și a înțe- < 
Ies multe peisaje, care prețu- > 
iește un detaliu real și prin a- < 
socierile pe care i le poate su- $ 
gera cultura. Această trăsătu- < 
ră este poate și aceea care > 
subliniază alături de un meș- < 
teșug subtil, desăvirșit, stilis- ;> 
mul artistului. Niciodată însă < 
nu vom putea vorbi în cazul > 
său, de acea condiție eclectică < 
a „picturii după pictură". Da- > 
torită în primul rînd conștiin- < 
ței acestei aporii pe care o > 
evită cu inteligență, datorită < 
legăturii evidente, stabile, cu > 
realitatea. Și poate mai presus < 
de toate datorită personalității > 
sale care-și pune amprenta < 
atît asupra viziunii cit și asu- S 
pra realizării sale concrete, <■ 
plastice. x

Sala Dalles,

această 
este 

ca datele 
cercetarea 

opinii,

că 
rezultate Q 

tineretului 
aspirații) 

exclusiv o-W

folosi, îl treceam de îndată; 
așa cum sint trecute multe 
cuvinte, in fondul pasiv al 
cugetării. Era, se petrecea cu 
mine, un fel de criză. - •

Pot spune că în trenul a- 
cela mergind spre Ardeal 
i-am găsit pricina. Era cea 
pe care o numisem mai sus : 
neglijasem natura. Nu mai 
primeam dinafară, rezervorul 
acesta imens care se chea
mă dinafara noastră, nu mai 
primeam sugestii, nu mai 
primeam’ ăeF ; evltînd tem
porar natura închisesem sin
gur un curios robinet prin 
care se scurge spre noi un 
fluid mereu primenitor, me
reu dătător de idei nouă.

Iată că .mergîțid cu trenul 
și privind înafară cimpul 
scăldat de lumina lui Sep
tembrie (era chiar la sfîrși- 
tul Balanței și se anunța 
pasul Crabului), am diagnos
ticat „boala". Da, a ieși in 
natură, în natura cea de 
toate zilele și nu neapărat 
in una exotică (către aceasta 
sint fascinați exploratorii,' 
care trebuie să recunoaștem, 
sînt ceva mai tenaci, mai 
curajoși dccit noi), înseamnă 
a primi, dacă pil soluții pro
blemelor ce ne stau în față 
— măcar sugestii spre rezol
varea lor. A te plasa oriun
de in natură, înseamnă a ob
ține un punct de vedere nou 
asupra tuturora. De aci. dc 
pildă, într-un anume-fel se 
văd cîmpurile acelea, sub o 
anumită înclinație cade um
bra de pe copaci, din alt 
punct al orizontului, incredi
bil față de cel de la fereas
tra locuinței mele, răsare 
soarele. Chiar lumina e de o 
altă intensitate și moliciune 
(ce știință a pictorilor 
presioniști de a găsi 
ghiuri noi de vedere a 
minii). Facem încă un 
mai încolo. Mai încolo, indi
ferent unde, Ia stingă. înain
te, înapoi. Se intimplă ceva 
de necrezut : ne găsim din- 
tr-odată în locul unui alt 
punct de vedere. Toate cele 
de mai sus ne apar acum 
într-o culoare nouă, într-un 
nou echilibru. Nu-i vorba de 
un joc de cuvinte, dar într-o 
lumină nouă ne apare însăși 
lumina. Hotărit că de sub 
coroana acestui stejar secu
lar, lumina pare, poate chiar 
este, mai densă, dacă vreți, 
mai groasă. în orice caz. 
mai grea decît dincolo, Ia un 
pas sau doi.

Sufletul nostru simte aces
te noutăți și se cutremură 
subțire, ca frunzele plopilor 
noaptea la susurul nurilor. 
De această vibrație avem 
nevoie mereu, cum are ne
voie toracele nostru de aer, 
auzul de sunete și inima de 
bătăi. Această vibrație e 
singura măsură că sufletul 
nostru este și tinde. Iată pe 
ce cale ușoară se poate prin
de o certitudine, prin efortul 
de a face un pas în natură.

Nu vi se pară prea scump 
efortul unui pas. Mai amor
tizează ceva din chejtuiala 
lui și spiritul. Căci dacă cu 
prețul unui . pas, după cum 
am văzut, obținem un nou 
unghi de vedere. ogre. nu 
cumva spre noi unghiuri de 
yedere, mereu proaspete, me-

im- 
un- 
lu- 
pas

reu mai lucide, aleargă 
gindurile noastre ? Și 

-cumva, lacînd pași prin
Și 

nu 
ua- 

tură' dobîndinj, ca să folosesc 
cuvintele oamenilor de știin
ță, un frumos reflex condi
ționat al spiritului nostru ?

De altfel, nici pe Lună 
omul nu a făcut decît pași, 
dar ce răscolitor și inedit 
punct de vedere a aflat prin 
aceasta asupra Pămintului : 
Luna e pustie, Pămîntul e al 
oamenilor.

„MANDRAGORA" “ MACH,AVELL'la Teatrul Național din Craiova
0. ANGHELUȚA

Mandragora este una din 
piesele cele mai cotroversate 
din istoria teatrului univer
sal, și în puține alte capodo* 
pere clasice ideea modernă 
de „operă deschisă" își gă
sește o mai exactă exempli
ficare. Tradiții de tot felul 
și-au revendicat-o, interpre
tări de toată mîna s-au depus 
ca niște straturi succesive a- 
supra ei, așa încît spiritului 
contemporan îi este destul de 
greu să se elibereze de imen
sa suprastructură care o a- 
coperă și să se adreseze 
direct realității originare a 
operei.

Punînd-o în scenă ia Tea
trul Național din Craiova, re
gizorul italian Paolo Magelli 
își asumă tocmai riscul unei 
asămenea întreprinderi. El 
susține, prin montarea se, 
ideea unui Machiavelli îndu
rerat de spectacolul fără sens

CRONICA TEATRALĂ
de cursul absurd al eveni
mentelor pe care nu le mai 
poate domina — este, în 
spectacolul craiovean, un 
pleonasm : același rol, dar 
cu mai tnultă funcționalitate 
în chiar acțiunea piesei, re
vine lui Ligurio). Intr-un 
foarte frumos final, rîsul 
voios al personajelor cărora 
le-a reușit farsa capătă 
brusc accente , patetice, pen
tru ca apoi să înghețe stupe
fiat : farsa s-a transformat în 
tragedie, inconștiența autori
lor ei a sporit violența și 
cîinoșenia acelei lumi. Un 
om a fost nimicit din joacă. 
Cînd ajungi să înțelegi asta,

mare rafinament teatral) ; 
cînd, în sfîrșit, întruchipări 
ale propriei lor conștiințe, in 
stare pură, trăind cu spaimă 
și cu înfrigurare consecințele 
tragice ale acțiunii lor. In
tre aceste ipostaze, echilibrul 
este păstrat — mai ales în 
partea a doua a spectacolului 
— în spiritul unei mari ri
gori teatrale, detaliile sînt 
compuse cu finețe; ceea cei 
se poate reproșa regizorultii 
este însă excesul de violen
ță care însoțește, în unele 
momente din prima parte, 
împotrivirea la violență.

Se înțelege că sarcina ac
torilor a fost, la ambele ni
veluri ale spectacolului, una 
dintre cele mai dificile. 
Spre lauda trupei craiovene, 
care n-a ajuns prea adesea 
la asemenea performanțe, 
rezultatele sînt admirabile, 
deși nu pretutindeni egale. 
„Vîrful" spectacolului este 
Constantin Sassu, un messer

Nicia patetic, bufon și dez
nădăjduit, transmițîndu-și 
cu forță și sensibilitate tema 
tragică. La același nivel su
perior de asimilare a ideii 
generale a montării. Petre 
Gheorghiu se mișcă cu o 
mare dexteritate între con
diția „demonică" a lui Ligu
rio și precaritatea acestuia 
în fața tragediei, Vaier Del- 
lakeza face din Timoteo o 
imagine de mare efect a ni
micniciei, iar Lucian Alba- 
nezu ii găsește lui Ca.llima- 
co resorturile cele mai e- 
xacte pentru a-1 integra în 
stilul de ansamblu al repre
zentației. Locul lui Siro 
(Emil Boroghină) este mai 
puțin precizat, deși în 
masca tragic-nedumerită a 
personajului l existau ele
mentele unei creații virtua
le. Nicolae Radu (Machia
velli) compune cu mijloace 
destul de sigure funcția, din 
păcate pleonastică, a perso- i..! s-„ Rodica

Ileana 
un con- 
mai fi-

najului-autor, iar
Radu (Sostrata) și
Sandu (Lucrezia) dau 
tur apăsat prezenței 
rave a chipurilor feminine.

y Octavian Angheluță desco- 
■Ș peră constant, cu fiecare ex- 
'< poziție mirajul culorii. Pe ar- 
y hitectura unui desen sensibil, 
? bogat în amănunte distribuie 
■> generos tonuri pure, intense, 
? feerice. Efectele de pensulație 
■$ mărturisesc mai mult aceeași 
Y plăcere de a desena, decît o 
A anumită concepție, anumite 
X restricții în a trata culoarea. 
.> Artistul e un fov cuminte. 
X Evită stridențele, evită orice 
>y tendință de deformare, de 
X subliniere violentă a expreși-
■ > vi tații formelor. Fiecare pîn- 
X ză mărturisește o candoare, o 
>> puritate aproape adolescenti- 
X nă a gestului creator. Evident
• > această dimensiune sufleteas- 
X că nu atenuează, nu dezice un 

> remarcabil simț de observație 
X pe care-I cultivă mai ales în 
•> direcția surprinderii tipologii- 
X lor. Important pentru artist „se 
>> pare că este intuirea exactă, 
X cu acuitate, definitorie a fi-
■ > zionomiei obiectului sau per- 
X sonajului abordat. Această în-
• > clinație specială își găsește un 
X teren de aplicație fericit mai

$• 
y

ales în portrete unde, prin 
cîteva accente, prin punerea 
în pagină, surprinde un 
adevăr al personajului, un as
pect psihologic complex al a- 
cestuia. Latura extremă, spe
culativă a acestei înclinații o 
constituie portretele șarjă (o 
contopire foarte personală în
tre caricatură și pictură) din 
categoria cărora am cita lu
crările dedicate graficianului 
Ș. G„ conceput ca o mască 
de Ătal bahic, sau scriitoru
lui F.N., o gulie sanguină și 
belicoasă, cu un aer gata de 
luptă chiar înainte de declan
șarea unei posibile ostilități.

O distincție se impune net. 
Scopul nu e satira propriu- 
zisă, ci o caracterologie disi
mulată. Nota de umor, de 
discreție, de noblețe sufleteas
că le completează și le defi
nește și mai exact dimensiu
nea.

C. R. CONSTANTINESCU

Galeriile de artă din B-dul 
Golescu 23 A.

SEBASTIAN COSTIN
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• LA EDIȚIA 1970 a Fes
tivalului internațional al fil
mului studențesc de la Am
sterdam, studenții Institutu
lui de artă teatrală și cine
matografică „I. L. Caragiale" 
au prezentat cinci filme rea
lizate de ei. Două dintre a- 
cestea, intitulate „Viață în 
roz" și „Divorț românesc" au 
întrunit aprecieri unanime 
din partea juriului fiind 
chiziționate de posturile 
televiziune olandeze.

La această competiție,
fost prezentate 200 de filme 
artistice realizate de tinere
tul universitar din 31 de țări.

• IN CADRUL marilor 
aniversări culturale reco
mandate de U.N.E.S.C.O., 
marți seara a avut loc Ia 
sala Dalles din Capitală o 
manifestare consacrată îm
plinirii a 200 de ani de la 
nașterea lui Friederich Hol- 
derlin. Despre personalita
tea poetului german a vorbit 
criticul literar Nicolae Balo
tă.

A urmat un recital de ver
suri aparținînd lui Friedrich 
Holderlin susținut de actorii 
Adela Mărculescu, Maria Ro
taru și Mihai Dogaru.

(Agerpres)
I

ai lumii sale, filozofînd cu 
tristețe pe seama condiției 
precare a omului hăituit. 
Conspirația comică a lui Cal- 
limaco și Ligurio, a Sostratei 
și a călugărului Timoteo, în
tru încornorarea ridicolului 
messer Nicia, încetează să 
mai fie expresia șocantă a 
unei viziuni sceptic-satirice 
asupra relației stabilite de 
epocă între viață și morală, 
și devine imaginea tulbură
toare și amară a unei lumi 
de coșmar, în .care ființa 
umană este obiectul unei vî- 
nători în același timp tragice 
și grotești. In această viziu
ne, messer Nicia — interpre
tat îndeobște drept varianta 
realistă a caraghiosului Pan
talone din comedia dell’arte
— se metamorfează într-un 
fel special de erou de trage
die, pe jumătate conștient de 
batjocora oribilă la care este 
supus, dar fără forța de a i 
se smulge, tîrît spre destră^ 
mare de un mecanism de
mențial căruia nu i se poate 
împotrivi. Celelalte persona
je nu sînt nici ele stăpîni ai 
acestui mecanism, ci servi 
umili, înțelegîndu-și din cînd 
în cînd, încremeniți de tris
tețe, condiția subalternă. 
Nici măcar Ligurio, intrigan
tul care trage sforile, omul 
care — cel puțin în aparență
— pune în mișcare din pro
prie voință jocul destinului, 
nu-i este stăpîn cu adevă
rat. Și nici măcar autorul 
însuși. (Notez în treacăt că 
apariția 'lui Machiavelli. în 
chip de bufon tragic care se 
joacă cu viața personajelor 
sale — fiind repede copleșit, 
asemeni ucenicului vrăjitor,

este întotdeauna prea tîrziu. 
Dintr-o asemenea viziune se 
poate distinge fără dificul
tate înălțimea morală, carac
terul activ al acestui specta
col cu o piesă care a servit 
nu o dată drept ignobil pre
text pentru tot felul de exhi
biții mai mult sau mai puțin 
obscene.

Paolo Magelli este un regi
zor tînâr, și reprezentația 
craioveană i-a fost și un ad
mirabil prilej de a-și expu
ne programul estetic, gîndi- 
rea teatrală, concepția des
pre stil. Ne aflăm în marele 
„theatrum mundi" al Renaș
terii tîrzii, în decorul tulbu
re și straniu al unei lumi, 
evanescente, ale cărei contu
ruri și-au pierdut fermitatea, 
ale cărei linii rafinate au 
început să prindă un aer pu- 
trefact. Această lume este un 
teatru, în care conștiințele se 
travestesc : masca este efigia 
ei simbolică. (Excepționalul 
decor al lui Vasile Buz tran
scrie această idee într-o ex
presie plastică de rară su
gestivitate). în mijlocul ei, 
actorii parcurg ipostaze va
riate ale raportului lor cu ca
racterele piesei. Ei sînt cînd 
comedianții unei trupe am
bulante, măști supradimen
sionate, pregătindu-și intră
rile în scenă, întrerupîndu-și 
din cînd în cînd acțiunea 
pentru a-i sublinia un mo
ment sau pentru a o relua 
din alt punct ; cînd aceiași 
comedianți, de data aceasta 
,,reprezentîndu-și" personaje
le în maniera violentă și 
grotescă a comediei dell’arte 
(și desenînd stările dramei 
cu ajutorul unor mijloace de

Există cîteva „scheme" cărora 
se conformează oricare autor care 
dorește să scrie o lucrare mono
grafică asupra vieții și operei 
vreunui artist, indiferent dacă a- 
cesta din urmă este pictor, muzi
cian, sculptor, arhitect, scriitor 
sau altceva. Numărul acestor 
scheme este foarte redus căci, in
variabil problemele ce sînt urmă
rite rămîn aceleași. Raportul în
tre viață și operă poate fi urmă
rit fie în ordine strict cronolo
gică, fie organizîndu-se materialul 
în funcție de anumite probleme, 
chestiuni, trăsături comune, de
gajate de analiza operei. Desigur 
că reușita unei astfel de sche
me, devenită prin forța împreju
rărilor „tradițională", depinde, în 
cea mai mare parte, de autor, de 
talentul său de a construi și de 
a reflecta pe marginea materia
lului faptic și bibliografic cunos
cut sau însușit. Am reamintit a- 
ceste truisme și datorită faptului 
că lucrarea lui Ștefan Popescu, 
vrînd, nevrînd, face parte din ca
tegoria de lucrări ca cea la care 
ne-am referit. Cel puțin prin titlu 
și prin temă ea este o mono
grafie, dorește adică, așa cum 
spuneam, referindu-ne la lucrări 
de acest tip, să trateze viața și 
opera unui mare artist, în cazul 
de față florentinul Michelangelo. 
Sînt adecvate însă mijloacele în
trebuințate de autor finalității în
săși a lucrării ? Un răspuns ime
diat ar fi pozitiv. Căci urmărind 
în detaliu elementul biografic, 
făcînd la momentul oportun ra
cordările necesare cu opera, Ște
fan Popescu tinde a da o imagine 
de ansamblu coerentă asupra per
sonalității extraordinare a marelui 
florentin. Desele citate dintr-o bi
bliografie extrem de diversă și 
bogată asupra chestiunii (înce- 
pînd cu izvoare contemporane a- 
cestuia și terminînd cu ultime 
cercetări actuale) mărturisesc o 
treaptă de informare care în sine 
conține garanția probității lucră
rii. Fapt este, însă, că deși lu
crarea posedă toate elementele 
schemelor ce au consacrat lucrări 
de acest gen ea se abate oare
cum de la normă. In primul rînd

prin dorința autorului de a oferi 
un cadru cit mai cuprinzător al 
epocii, de a preciza cu lux de 
amănunte contextul istoric în 
care se manifestă personalitatea 
lui Michelangelo. Fără voia sa 
autorul, furat de acest miraj al 
zugrăvirii ambianței istorice, este 
obligat să încerce să împace două 
fenomene, care deși nu pot fi se-

de acest tip. Avînd meritul 
esențial că încearcă să ocolească 
amîndouă aceste dificultăți lu
crarea lui Ștefan Popescu prezin
tă însă și neajunsul — afirmația 
poate părea tautologică -— de a 
cădea în fiecare. Din dorința de 
a crea o simbioză între cadrul 
istoric concret și referirile la via
ța și opera personalității se ajun-

MICHEL
ANGELO"*)

CARTEA DE ARTA

parate trebuie totuși relaționate 
astfel încît să se subordoneze te
mei însăși a studiului. In al doi
lea rînd prin tentativa autorului 
de a împăca mai multe viziuni 
asupra temei propuse : istorică, 
literară (deci nu literaturizantă) și 
cea oferită de istoria artei.

In al treilea rînd prin dorința 
de a reconcilia o viziune perso
nală asupra personalității titanu
lui cu puncte de vedere deja ex
primate în bibliografia asupra 
problemei.

Toate tendințele sînt salutare 
și probează, așa cum am arătat o 
încercare de eludare a normelor. 
E greu desigur să se mai scrie 
astăzi o lucrare care să ofere o , 
contribuție personală asupra vie
ții și operei lui Michelangelo. Pe 
de altă parte a face literatură pe 
marginea acestui caz înseamnă în 
bună parte a literaturiza deci pe 
undeva, a te abate de la adevăr, 
a divaga și bibliografiile michel- 
angiolești nu duc lipsă de lucrări

ȘTEFAN

POPESCU:

ge, nu arar, ia o dilatare a pri
mului în defavoarea celui de-al 
doilea. Și paradoxal aici istoricul 
este concurat de omul de litere. 
Altfel nu ne-am explica, de pildă, 
formulări ca acestea : „Afirma
țiile competente ale cercetătorului 
Faral dovedesc descoperirea An
tichității încă din Evul mediu" 
(p. 36). (Conștiința culturii antice 
— n.n. — s-a prelungit pînă în 
Evul Mediu, și deci nu poate fi 
meritul lui Faral — care nici 
nu este citat în bibliografie — 
de a fi semnalat ca „descoperire" 
un fapt interpretat într-un mod 
mult mai aproape de o realitate 
evidentă de alți istorici). Cea de 
a doua încercare de abatere de 
la normă (vezi mai sus) are și ea, 
uneori, un efect contrar celui 
scontat. Ocolind expresia nudă a 
faptelor istorice, neavînd de co
municat o interpretare de ordinul 
istoriei artei, autorul este pus în 
situația de a rezolva literar ma
terialul documentar. Iată de

pildă relatarea întîlnirii între papa 
Xuliu al II-lea, interesat în con
strucția mormîntului ce avea să-i 
poarte numele, și artist :

„Michelangelo fu numaidecît 
chemat.

Intîlnirea celor doi fu o înfrun
tare între două puteri. Fulgere de 
voință erau ochii papii. încredere 
în sine exprimau ochii sculptoru
lui" (pag. 92).

Cea de a treia încercare de 
abatere de la normă, Ștefan Po
pescu încearcă să o rezolve prin 
organizarea în așa fel a materia
lului încît punctele de vedere 
bibliografice care îi convin să 
se încadreze, fără disonanțe, în 
lucrarea sa. încercarea este reu
șită și prezintă doar neajunsul că 
alături de surse bibliografice de 
primă mînă (Charles de Tolnay, 
H. Tho’de etc.) apar și ‘surse de 
o calitate nu tocmai excelentă și 
chiar articole din ziare. Bibliogra
fia folosită este ea însăși și știin
țifică și literaturizantă și fenome
nul se repercutează și asuma 
cărții.

Luată așa cum se prezintă, 
cartea are calitatea de a nu diferi 
cu mult, după' părerea noastră, 
de cărți de același tip, apărute pe 
alte meridiane, și care își propun 
a iniția cititorul în chestiuni le
gate de ambianța artistică renas
centistă. încercarea de abatare 
de la normă, cu scăderile semna
late, ni se pare pozitivă. Autorul 
a avut conștiința că lucrarea sa ' 
trebuie să fie altceva decît lucră
rile anterioare, apănite la noi, ale 
lui Paul Constantin și Dan 
Hăulică și a procedat în conse
cință scriind o carte despre 
Michelangelo și epoca sa pentru 
cititorii pe care îi interesează mai 
mult amănuntul biografic decît 
opera de artă. în acest sens pre
zența notelor explicative, trimi
terile, ce însoțesc volumul, unde 
sînt explicate semnificațiile unor 
noțiuni și sînt oferite pe larg 
date privind unele personalități 
(Aristotel, Botticelli, Cellini etc.) 
își găsește o explicație reală.

GRIGORE ARBORE 
■4*) Editura tineretului.
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Decorări la Consiliul de Stat
(Urmare din pag. I)

cu care ați luptat pentru cu
cerirea titlului de campioni. 
Se află probabil aici mulți to
varăși care au urmărit — îm
preună cu cetățenii patriei 
noastre — modul cum a evoluat 
— în scurgerea încordată a 
minutelor — scorul întrecerii 
care a fost cînd în favoarea, 
cînd în defavoarea noastră : 
pînă la urmă, așa cum au re
marcat pe drept comentatorii 
sportivi din diferite țări, au 
învins cei mai buni. Am avut 
satisfacția ca handbaliștii ‘ ro
mâni — echipa noastră națio
nală — să fie cei mai buni.

Iată de ce, tovarăși, vă feli
cit dorindu-vă să obțineți în 
viitor rezultate și mai bune în 
activitatea dumneavoastră 
sportivă. Am fi mulțumiți dacă 
și la următorul campionat 
mondial vă veți comporta la 
fel și veți cîștiga din nou titlul 
de campioni. Aceasta depinde 
de felul cum vă veți pregăti ; 
desigur și de felul cum se vor 
pregăti adversarii dumneavoas
tră. Noi vă dorim în orice caz 
succese și mai mari.

De asemenea, tovarăși, ți- 
nînd seama că în afară de ac
tivitatea sportivă, dumneavoas
tră lucrați în diferite sectoare 
ale producției materiale și spi
rituale, vă doresc ca și în a- 
ceste munci să obțineți re
zultate cit mai bune. Vă urez 
ca și în întrecerea desfășurată 
pentru dezvoltarea societății 
noastre socialiste, să vă plasați 
tot pe primul loc.

Multă sănătate și 
ricire la toți !

După solemnitate, 
Nicolae Ceaușescu 
conducători de partid și de stat 
s-au întreținut într-o atmosfe
ră caldă cu cei decorați și s-au 
fotografiat în mijlocul sporti
vilor.

multă fe-

tovarășul 
și ceilalți

în cadrul unei solemnități ce 
a avut loc marți la amiază, la 
Palatul Consiliului de Stat, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat, a 
înmînat artistului poporului 
Costache Antoniu, personalitate 
de prestigiu a vieții artistice ro
mânești, Ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România" clasa I, 
conferit pentru îndelungata și 
rodnica activitate artistică și di
dactică, cu prilejul împlinirii vîrs
tei de 70 de ani.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ion Gheorgbe Maurer, 
Emil Rodnaraș, Vasile Vîlcu, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă, Mircea Malița, ministrul în- 
vățămîntului. și Radu Beligan, 
directorul Teatrului Național „I. 
L. Caragiale".

Mulțumind din inimă pentru 
înalta distincție ce i-a fost acor
dată, artistul poporului, Costache 
Antoniu a exprimat hotărîrea de 
a-și consacra și în viitor, cu ace
lași devotament și abnegație, ta
lentul înfloririi artei românești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
felicitat călduros pe sărbătorit, în 
numele conducerii de partid și de 
stat, cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 70 de ani, pentru activitatea 
bogată desfășurată și i-a urat ca 
și în viitor să se bucure de a- 
ceeași putere de muncă pentru 
a-și îndeplini înalta misiune ce 
îi revine în ridicarea artei și cul- 

• turii românești.
După solemnitate, secretarul 

general al partidului și ceilalți 
conducători de partid și de stat 
s-au întreținut cordial cu artistul 
cetățean Costache 
tru continuator al 
trului românesc.

Argumentul

cifrelor stat I S11
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Antoniu, ilus- 
tradițiilor tea-

(Agerpres)

Am văzut și continui să văd — 
speranțele nu-mi sînt înșelate — 
în insigna „Cercurile olimpice", 
inițiativă valoroasă a Ministerului 
învățământului, o largă mișcare 
sportivă de masă în rîndurile e- 
levilor. Spuneam că această iniția
tivă este deosebit de valoroasă 
prin ceea ce și-a propus : a) a- 
tragerea elevilor și studenților la 
practicarea atletismului —■ disci
plină olimpică ale cărei rînduri 
se anemiază mereu: h) depistarea 
și orientarea elevilor cu aptitu
dini deosebite spre atletismul de 
performanță și c) răspîndirea ideii 
olimpice. Din păcate, scopurile 
propuse nu s-au realizat. în final. 
Mă întreb : ce stimulent poate fi 
pentru elev cînd normele — mă 
refer cu precădere la gradul în- 
tîi și doi — sînt inaccesibile ? 
Mă voi folosi, pentru argumen
tarea afirmației, de cîteva exem
ple concrete, care vorbesc de la 
sine. Este vorba de media per
formanțelor realizate la o compe
tiție specifică organizată de 
U.T.C. — Pentatlonul atletic șco
lar. La faza județeană s-au pre
zentat la ștart 3 072 participant 
— băieți și fete — care, de bine 
de rău, dacă au ajuns pînă la a- 
ceastă etapă, se presupune că 
sînt vîrfurile activității atletice din 
școli. Ce se constată ? Cele 1 455 
fete, la 100 m plat, au realizat o 
medie de 15,2 sec. în vreme ce 
gradul întîi al insignei „Cercu
rile olimpice" cere 14,5 sec.; la 
lungime — 3,82 m, și pentru pri
mul grad trebuie 4,50 m. Cei 
1 617 atleți școlari au realizat ur
mătoarele metrii: la 100 m — 
12,8 (pentru primul grad al 
„Cercurilor olimpice" fiind nece
sar timpul de 12,5); la lungime

SEPTIMIU TODEA
adjunct de șef de secție 

la C.C. al U.T.C.

— 5,14 (5,40 m); 800 m —
2:32,0 min. (2:12,0 mim).

Ca să insistăm asupra argumen
tului cifrelor statistice vom mai 
arăta că din cele 1 455 de eleve, 
doar 300 au realizat performanta 
care le asigură gradul 1 al insig
nei — ceea ce reprezintă doar 23 
la sută. Din cei 1 617 elevi, doar 
479 (36,5 la sută) fi-nu putut a- 
sigura gradul întîi. Perfor
mantele acestor campioni de ju
dețe luate pe probe, în raport cu

i
i
i
I
I
I

consacrate

SOMNUL SĂLILOR DE SPORI

0 problemă actuală 
a sportului ieșean

1

Prin decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Bujor Almășan 
a fost numit în funcția de mi
nistru al industriei miniere și 
geologiei.

în perioada 14—17 martie, 
Kristen Helveg Petersen, minis
trul culturii și al dezarmării din 
Danemarca, a făcut o vizită în 
țara noastră. Cu acest prilej, mi
nistrul danez a avut convorbiri 
cu ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, și președinte
le Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Pompiliu Maco
vei.

De asemenea, a vizitat unele 
instituții social-culturale din Ca
pitală și orașul Brașov.

(Agerpres)

IND
(Urmare din pag. I)

cupletiștii să treacă dincolo de 
hotarele bunului gust.

Și dacă așa stau lucrurile în 
general, concret primejdiile se în
mulțesc. Cu cîteva zile în urmă 
ziarul nostru, atrăgînd atenția a- 
supra acelor pretenții pe care nu 
le putem lăsa la garderoba loca
lului de distracție, publica o se
rie de observații la programele 
de la barurile bucureștene „A- 
tlantic", „Athenee Palace", „Mon 
Jardin". (In privința acestuia din 
urmă, trebuie să adăugăm că 
schimbarea programului de la o 
noapte la alta, îmbogățirea re
pertoriului cu cîntece românești, 
precum și introducerea unor dan
suri cu iz folcloric, — schim
bări pe care le apreciem ca ata
re — n-au curățat totuși progra
mul în ansamblu de momente 
neinspirate, glume nesărate, vor
be fără „duh"!). Continuînd rai
dul, am petrecut o noapte la 
„Melody" avînd surpriza de a-I 
afla în fruntea unui eventual cla
sament al insanității. însăși am
bianța coboară ștacheta ; scaune 
cu picioare șubrede sau cu tapi
țeria în dezordine, pete de ume
zeală pe tavan și coșcoveli pe pe
reți, o orchestră care îndată ce 
intră în exercițiul funcțiunii in
terzice nu numai orice plăcere 
dar și orice convorbire între co
meseni. Să te mai miri atunci că 
anunțul de la intrare — „Ținuta 
de seară obligatorie" — pare o 
glumă a gazdelor față de vesti
mentația de hol de cinema sau 
chiar de Piața Obor a majorită
ții clientelei ? Programul nu con
trazice primele impresii: debu
tând cu bătrînul cuplet indecent 
„Femeia, femeia cu ea să nu te 
pui", cîntăt în vreme ce un
xemplar în costum de baie se 
străduie să ne convingă de drep
tatea solistului, continuă cu un 
dans „pentru prima oară în Ro
mânia" (sperăm și pentru ulti
ma !) intitulat exotic „Go-go“, un 
dans rizibil dacă n-af fi mai în
tâi scandalos, continuă apoi cu 
două soliste vocale lipsite de ori
ce dar... vocal, cu un cîntăreț 
oaspete care abuzează de ospita
litatea noastră și se încheie cu un 
așa-zis „dans popular" dansat 
în... costume de baie. Adăugați 
la cele de mai sus un public pe 
măsură și veți înțelege de ce un 
om cu frica lui dumnezeu, nime- 
țit întâmplător la „Melody", ar 
gțjțSa-Simți permanent nevoia de

e-

comuneleÎN ORAȘELE și 
din județul Timiș continuă să 
aibă loc numeroase manifestări 
consacrate aniversării centena
rului nașterii lui V.I. Lenin. La 
„Electromotor", întreprinderea 
de construcții industriale și în 
alte | întreprinderi timișorene, 
sute de muncitori, tehnicieni, 
ingineri și funcționari au ascul
tat expuneri prezentate de oa
meni de știință și cultură, lec
tori ai cabinetului județean de 
partid, despre viața și activita
tea revoluționară a întemeieto
rului primului stat socialist din 
lume.

★
LA CASELE de 

minele culturale 
Gorj au avut loc 
numeroase acțiuni dedicate a-
niversării centenarului nașterii

cultură și că- 
din județul 

zilele acestea

ECE

Alte opinii 
la dezbaterea 

noastră
„Cercurile 
olimpice"

cerințele gradelor insignei, ne 
conduc la constatări și mai sur
prinzătoare. La unele probe, cum 
ar fi înălțimea, 100 m plat, 
din cei 1617 elevi numai 3 au 
realizat performanța pentru gra
dul 3 al insignei (0,2 la sută) și 
respectiv 8 (0,6 la sută), iar hare
murile prevăzute la lungime, gre
utate și 800 m n-au fost atinse.

Iată de ce revizuirea, reașezarea 
— în sensul de a reduce haremu
rile la primele grade — cercuri 

■— este pe deplin justificată. Iată

una din cauzele fundamentale 
pentru care insigna „Cercurilor 
olimpice" nu se bucură de o 
largă audiență și popularitate în 
școli și facultăți. La această sta
re de lucruri a mai contribuit și 
faptul că nu s-au organizat con
cursuri speciale, că nu s-au nomi
nalizat și popularizat atleții care 
au obținut diferite grade ale in
signei. Apoi, elevii, puțini cîți 
sînt, care au îndeplinit anumite 
haremuri, n-au prioritate la dife
rite concursuri: cred că n-ar fi 
rău dacă, spre exemplu, elevii 
care au dobîndit cercul doi, să fie 
considerați calificați direct în fi
nala pe județ sau pe țară la cam- - 
pionatele școlare de atletism ; or, I 
bunăoară, pentru cei cu trei sau ■ 
patru cercuri să se orgi 
tabere speciale în timpul 
țelor. Trebuie modificate și mo
dalitățile de decernare a insigne
lor înlăturîndu-se j 
care-l obligă pe atlet să aștepte 
întocmirea formelor, zile, săptă
mâni în șir. E necesar, după opi
nia noastră, ca să se apeleze și la 
organizațiile U.T.C. din școală, 
care, prin mijloacele și autoritatea 
pe care o au, ar putea să colabo
reze la organizarea de concursuri 
pentru trecerea normelor, la ac
țiunile de popularizare ale insig
nei „Cercurile olimpice".

Am expus mai sus cîteva gîn- 
duri fără pretenția de a fi epui-

cercuri să se organizeze 
vacan- !

s a insigne- ■ 
formalismul I

I
I
I
I
I

săîn 
nul 
nu de mult în ziarul nostru, 
semnalam o serie de fenomene 
negative în utilizarea unor spații 
destinate sportului în București.

Pentru a afla în ce măsură 
asemenea aspecte se întîlnesc și 
în alte localități din țară am re
petat raidul nostru — desigur, în 
proporții reduse — prin sălile de 
sport din municipiul Iași.

Am ales o oarecare zi a săptă
mînii, joi, în care, între orele 
9—13, am vizitat aproape toate 
sălile de sport ieșene, fiind în
soțiți, în prima parte a acțiunii, 
de șeful comisiei sportive a Co
mitetului municipal Iași al 
U.T.C., Vasile Văcăriță.

Punct de plecare — complexul 
de săli al C.S.M. Iași, aflat în 
plin centrul municipiului. La ora 
9,15 trei dintre săli erau ocupate 
astfel : în sala de jocuri se an
trenau.. atleții juniori și copii, în 
sala de box și lupte se antrenau... 
voleibalistele de la Penicilina iar 
sala de gimnastică era pe jumăta
te goală. Cea de-a patra sală, re
zervată scrimei și tenisului de 
masă era încuiată. O scurtă pri
vire asupra programului celor trei 
săli în care am putut intra ne 
relevă mari perioade de timp în 
care sălile se odihnesc. „In zilele 
de vacanță, lipsa studenților des
congestionează sălile de sport ale 

unui dintre 
. „Da. 

însă, populația tînără a lașului 
tiu e formată exclusiv din stu
denți" — ne simțim îndemnați să

materialul 
sălilor de

cu titlul „Som- 
sport" publicat

uun tara pretenția ue a Jl epui- n 
zat problematica acestui excelent |

L. C.S.M.", ne spune unul 
antrenorii întâlniți la lucru. 
Îîoozi il n/i n FÎmzi*?» rn T

criteriu, cu speranța că ele vor 
găsi ecoul cuvenit la inițiatorii și 
organizatorii activității îndreptate 
spre impunerea insignei „Cercu
rile olimpice" în rindul masei 
largi de elevi și studenți.

I

replicăm. Dar, mai bine 
năm această replică pentru 
duzii. La ora 9,30 sala Voința e 
animată doar de mătura femeii 
de serviciu care împrăștie praful 
prin aerul înghețat. Are loc ur
mătorul dialog. „Sala e liberă ?“ 
„Da“. „Pînă cînd ?“ „Pînă cînd 
o veni cineva /“ Instructorul teh
nic Ion Turcu care răspunde în 
cadrul Asociației sportive „Voin
ța" de sala de sport ne confirmă, 
prin programul pe care ni-1 pune 
la dispoziție, că acest spațiu des
tinat activității sportive stă ne
folosit o mare parte din timpul 
săptămînii. Deși după-amiaza, 
între orele 15—23 sala Voința e 
supraaglomerată, nu se poate spu
ne nici pe departe că e integral 
utilizată. Diminețile sînt ocupate 
sporadic, iar între orele 12—15 
nici o adiere nu tulbură somnul 
păianjenilor ce străjuiesc deasu
pra panourilor de baschet, ca 
niște acuzatoare embleme și măr
turii ale neglijenței cu care con
ducerea A. S. „Voința" și organe
le de resort locale îngrijesc patri
moniul — și așa destul de „stră
veziu" — al sportului ieșean.

In trecere pe la noua și spa
țioasa sală de sport a Liceului 
Industrial al M.I.U. observăm, 
alături de o mai intensă utilizare 
a acestui spațiu, și modul lipsit 
de răspundere în care a fost re
cepționat, majoritatea instalațiilor 
(spaliere, panouri de baschet, 
fringhii etc.) fiind încă așteptate 
cu legitimă nerăbdare de elevi și 
profesorii de educație fizică.

La Clubul C.F.R. Nicolina una

amî- 
con-

dintre săli a fost rezervată sporti
vilor. La ora 10,45, deși pe pro
gram scrie „antrenament", numai 
doi tineri se joacă „de-a haltere
le". în sală e loc cel puțin pen
tru 30! Și aici programul are 
mari goluri, în special între orele 
12—15. Sînt oare aceste ore im
proprii activității sportive ? Greu 
de crezut. Dar, să ne continuăm 
investigația și prin sălile cluburi
lor studențești. Cele două săli de 
la Institutul pedagogic sînt, la 
ora 11,30 încuiate. La fel de 
adînc „doarme" sala Institutului 
politehnic iar în cele două săli 
ultramoderne ale Institutului a- 
gronomic întîlnim doar... doi ti
neri, care fac o partidă de ping- 
pong.

Așteptăm aici pînă după ora 
14, cînd trebuiau să apară voleiba
listele de la Penicilina. Nu apar 1 
Deși, îndatoritoare, gazdele au 
pregătit toate cele necesare.

* '
Concluziile scurtei noastre 

investigații se impun aproape 
de la sine. Ne amintim că, în 
repetate rînduri, dezbătînd 
problema sportului de masă, 
diferiți activiști la nivelul ju
dețului Iași au acuzat lipsa 
acută de spațiu, mai ales în 
timpul iernii. Este o problemă 
pe care organele locale au 
pornit s-o rezolve cu toată 
răspunderea, în ultima vreme 
în municipiul Iași fiind date 
in folosință o serie de spații 
destinate sportului iar altele 
fiind în construcție. Iată însă 
că, dincolo de aceste dificultăți 
cu caracter obiectiv, de altfel 
pe cale de a fi înlăturate, se 
manifestă și aici aspecte nega
tive a căror origină e pur su
biectivă. ale căror cauze rezidă 
în condamnabila comoditate 
cu care organizatorii sportului 
ieșean tratează sportul de 
masă, în neglijența cu care 
este urmărită folosirea inte
grală a bazei materiale. Comi
tetele U.T.C. și Asociațiile 
sportive din întreprinderi și 
instituții, C.J.E.F.S. Iași, Sin
dicatele se mulțumesc a se la
menta steril că le lipsește spa
țiul în loc sa lupte pentru o 
mai judicioasă -folosire a celui 
existent.

Spre exemplu, deși se știa 
că în vacanța studențească să
lile institutelor vor fi goale, 
nici una din asociațiile sporti
ve, nici unul din comitetele 
U.T.C. din întreprinderi și in
stituții nu a solicitat aceste 
săli pentru antrenamente sau 
competiții. O sală modernă ca 
a Institutului agronomic e 
doar parțial folosită, cu toate 
că, după cum ne spunea prof. 
D, Zugrăveșcu, șeful catedrei 
de Educație fizică a Institutu
lui, „noi 
inimă 
tăhți“.

Atîta timp cît cei răspunză
tori de destinele sportului în 
județul Iași nu își vor concen
tra eforturile spre atragerea 
masivă a tinerilor la o activi
tate sportivă permanentă și 
organizată, atîta timp cît spa
țiile destinate sportului — cîte 
sînt și așa cum sînt — nu vor 
fi folosite în acest scop la 
întreaga lor capacitate, miș- 
carea sportivă ieșeană nu se 
va putea afirma Ia adevărata 
ei valoare, nu își va putea ex
prima integral valențele pe 
plan național.

învins cu 
pe america- 
într-o altă

JUCĂTORII români Pe- 
Mărmureanu și Sever

6—3. 6—4 cu- 
N’Godrella —
femei, Chan- 

întrecut-o 
Molesworth 

. 6—2, iar

• DUPĂ 8 runde. în tur
neul internațional feminin 
de șah de la Belgrad, con
duc Alia Kușnir și Nona 
Gaprindașvili cu cîte 4.5

lui Vladimir Ilici Lenin. La că
minul cultural din Turburea, de 
exemplu, s-a desfășurat simpo
zionul „Spiritul leninist în cul
tură", iar la Stejaru — simpo
zionul intitulat „Lenin și tine
retul".

*
MARȚI, la Casa de cultură a 

sindicatelor din Tg. Mureș a 
avut loc o seară literară cu 
tema ,.Lenin în literatura uni
versală". Au vorbit conferen
țiarii universitari Ion Chereji 
și Olah Tibor. Studenți ai In
stitutului de teatru din locali
tate au recitat din lirica uni
versală închinată întemeietoru
lui primului stat socialist din 
lume. în încheiere, a fost pre
zentată o gala de filme de scurt 
metraj despre viața și activita
tea lui V. I. Lenin.

NȚA
a fi protejat de organele ordinii 
publice.

Față de „Melody", o noapte la 
„Continental" e reconfortantă. 
Chiar dacă anunțul similar de la 
intrare e și aici ignorat de dra
gul planului, ținuta consumatori
lor se menține între limite accep
tabile. Doi tineri soliști capabili 
să obțină aplauze de pe orice 
scenă de estradă — Angela Dră- 
gulescu și Mihai Constantinescu 
—, o orchestră discretă și în- 
tr-adevăr muzicală (condusă de 
Barbu Sorin), un amuzant număr 
de iluzionism, cîteva momente 
coregrafice izbutite, decente și... 
o excepție : partea solistică a u- 
nui balet cu luminări, • pe care 
nici cea mai inspirată stilizare 
n-ar fi putut-o salva de obsceni
tate atîta vreme cît aduce în pu
blic un act de neînfățișat spec
tatorilor (e de mirare cum o co
regrafă de talia Adrianei Dumi
trescu — autoarea unor aprecia
te partituri pentru televiziune 
sau diverse scene — a putut gira 
un asemenea număr).

Cu momentul acesta solistic ne 
întoarcem din nou într-o zonă a 
discuțiilor de principiu. în toate 
cele 5 baruri bucureștene — și, 
pentru a extinde aria geografică, 
putem aminti aici și „Capra 
Neagră" din Poiana Brașovului —- 
am constatat că programele își 
bazează atractivitatea pe core
grafie, pe o anume coregrafie, 
măcar pe sugestiile dacă nu chiar 
pe incitațiile sexy. Să fie chiar 
singura modalitate de a obține 
specificul barurilor de noapte, 
așa cum diverși responsabili de 
asemenea localuri sau programe 
au încercat să ne convingă ? în
drăznim să credem că nu. Și 
continuăm să credem că tocmai 
această pedalare pe sexualitate — 
îndeosebi prin dans dar, cum s-a 
văzut, și prin cuplete — consti
tuie principala sursă de prost gust 
în aceste nopți de bar, principala 
lor armă de atac împotriva mo
ralității publice. Pentru că inde
cența nu rămîne pe ringul de — 
dans ci se răspîndește în tot lo- W 
calul și nu întîmplător tocmai în 
aceste baruri de noapte își oferă 
serviciile multe din „clientele" ™ 
serviciilor de moravuri ale mi
liției. a

Pericolul e prea serios pentru W 
a ne face că nu-1 vedem de dra
gul planului de încasări, al „spe- A 
cificului" acestor localuri. Cu atît ™ 
mai mult cu cît ar putea fi afla- o
te mijloace prin care barurile de A bim de tagma 
noapte să nu rămînă »— -după ne- frunze eîiniler

cesara eradicare a sexualității in
decente — niște austere lăcașuri 
de pocăință. Există o bogată zes
tre de cîntece de palier, ar putea 
fi reînnodată tradiția variete-ului, 
pentru cuplete sînt, slavă domnu
lui, destule subiecte și condeie 
care să le valorifice agreabil. Și 
oamenii care și-au făcut o mese
rie din a-și distra semenii fără 
îndoială că vor putea oferi — 
dacă vor fi întrebați — încă nu
meroase alte idei care să menți
nă mirajul barului de noapte, dar 
prin prezența bunului gust, al de
cenței și civilizației.

(Urinare din pag. I)

V.A.: V-aș ruga să concreti
zați această afirmație care con
stituie nota specifică a acestui 
raport propriu 
cialiste.

S. STOICA : 
multe situații 
fundă la modul cel mai direct 
cu dreptul. Am să dau un sin
gur exemplu care este, de alt
fel, esențial existenței : dreptul 
la muncă garantat de Constitu
ție este în același timp și o în
datorire de onoare a fiecărui 
cetățean. A nu-ți face aici da
toria — ca.să continui cu acest 
exemplu — este în același timp 
un rău social pe care-1 comiți 
dar și un mod de a-ți fura, 
cum se zice expresiv, căciula. 
Nu este vorba numai de di
minuarea cîștigului, a mijloa
celor de trai ci de a-ți refuza 
propria-ți libertate care nu este 
în esență altceva decît dezvol
tarea multilaterală a personali
tății.

V.A. : Aș vrea să insistăm pe 
această direcție în care schim
bul de valori mijlocit de muncă 
— între drepturi și îndatoriri — 
este în socialism cheia de bol
tă a dezvoltării unei personali
tăți multilateral configurată. Aș 
vrea să insistăm și pentru mo
tivul că la unii tineri se mani
festă '■— spre deosebire de imensa 
majoritate a colegilor de gene
rație — o mentalitate rudimen
tară asupra muncii, un soi de 
pragmatism străin atît morali- 

și — tocmai 
vitreg însăși 

omului ca 
contribuția 

,atîta-mi plă- 
ei neso-

orînduirii so-

în socialism, în 
datoria se con-

tații noastre dar 
prin aceasta ! —
condiției realizării 
om. Socotindu-și 
productivă prin „i 
tești, atîta muncesc", ti 
cotesc condiția esențială a omu
lui care nu se poate lipsi de 
nevoia unei perspective, a unui 
ideal social. Ca să nu mai vor- 

i tăietorilor de
frunze clinilor — e adevărat,

puțin numerică dar nu de negli
jat ca mentalitate străină mo
ralității socialiste — care păgu
bește obștea și se păgubește pe 
sine prin această mentalitate 
parazită.

S. STOICA : Acest cvasiorag- 
matism ar necesita o discuție 
specială. Pentru că a venit vor
ba despre această mentalitate, 
aș vrea să spun că e suficient 
pentru dialogul nostru să pri
vim puțin spre occident unde 
pragmatismul a guvernat mai 
bine de jumătate de secol. As
tăzi etica pragmatică se află 
într-o criză acută și chiar se 
vorbește de o moarte a sa. De 
ce ? Este suficient să cităm 
cîteva dintre marile autori
tăți ale filozofiei occidentale 
care învinuiesc — pe bună 
dreptate — pragmatismul de o 
lipsă de perspectivă, de absen
ța oricărui ideal social ; o e- 
xistență pragmatică e ca o 
abandonare într-un labirint fă
ră ieșire, o viață care, lipsită 
de o finalitate de lungă durată, 
nu duce, firesc, nicăieri.

Ceea ce numeam cvasiprag- 
matism, în cazul amintit în 
această discuție, fiind manifes
tat pe un cu totul alt fundal 
social are și o altă explicație, 
în cazul acestor tineri, puțini 
la număr, este vorba de un mod 
deficitar de orientare, mai exact 
spus de o educație carențială 
și de o autoeducație care în
târzie să se exprime.

V.A. : Să nu 
Ia o explicație 
acord ?

S. STOICA :

rămînem 
generală.

doar 
De

Semnul distinc
tiv al unei generații este mai 
ușor de relevat comparînd-o cu 
cea care a precedat-o. Genera
ția care era la vîrsta de azi a 
tinerilor în urmă cu un sfert 
de veac a intrat în viața socială 
într-o perioadă de puternio 
elan revoluționar, perioadă care 
dădea posibilitatea manifestării 
generoase și clare, a unor ma-

nifestări direct și clar expri
mate. Lupta pentru cucerirea 
puterii, transformase strada, ma
rile piețe publice in vaste scene 
sociale ; șantierele anilor de 
Reconstrucție erau polii mag
netici ai prelungirii elanului re
voluționar care a cucerit pute
rea politică. Sarcinile acelei 
perioade, care au fost încredin
țate deja istoriei, solicitau op
țiuni clare, esențializate și ge
nerația care a debutat atunci 
în viața socială s-a definit la 
înalta temperatură a acelor ani. 
Astăzi sarcinile sociale sînt 
mult mai complexe, cu nimic 
mai minore decît cele din ur
mă cu două decenii dar care 
cer, neîndoios, punerea în ope- i

a ÎN PRIMUL tur al pro
bei de simplu bărbați din 
cadrul turneului internațio
nal de tenis de la Sydney, 
Ion Țiriac l-a 
6—1, 6—4, 6—4 
nul Buchholz.
partidă, Ilie Năstase l-a eli
minat cu 6—3. 6—4, 6—4 pe 
Alan McDonald (campionul 
de juniori al Australiei). 
Alte rezultate : Lutz (S.U.A.) 
— Moore (Republica Sud- 
Africană) 6—3, 4—6, 4—6,
6—4, 6—2 ; Cooper (Austra-

— Stolle (Australia) 
3-6, 6-3, 1-6, 6-2.

puncte și trei oartide între
rupte fiecare. în runda a 
8-a, Alexandra Nicolau a re
mizat cu Lazarevici, Ferrer 
a cîștigat la Vujnovici. Eli- 
sabeta Polihroniade a în
trerupt, în poziție complica
tă, cu Radzikowska.

• LA MINSK au continuat 
întrecerile concursului in
ternațional de haltere la 
care participă și sportivi 
români. în limitele catego
riei ușoare, victoria a reve
nit polonezului Zbigniew 
Kaczmarek” cu Urî' total de 
425 kg, urmat de Bagocz 
(Ungaria)"— 420 kg și Deh- 
navi (Iran) — 420 kg. Halte-

M E R I D I A N
Dron au încheiat cu un re
marcabil succes participarea 
lor la turneul internațional 
de tenis de la Menton 
(Franța), ciștigînd proba de 
dublu bărbați. în finală, 
Mărmureanu și Dron au în
vins cu 3—6. 
piu] francez 
Goven.

La simplu 
freau (Franța) a 
în finală pe 1 
(Anglia) cu 6—1. 
proba de dublu femei a re
venit perechii Aschner 
(S.U.A.), Chanfreau (Fran
ța), învingătoare cu 6—3, 
6—1 în partida cu olandezele 
Schaar și Walhorf

re biopsihologică care presupu
ne nevoia exprimării imediate 
a exploziei de energie pe care 
o conține. într-o perioadă de 
stabilitate socială, de dezvolta
re calitativă, de profunzime 
uneori nespectaculoasă cum e 
cea pe care o trăim în prezent, 
captarea pe căi utile a acestei 
energii este o problemă com
plexă care cere tact pedagogic 
și inițiativă socială.

V.A. : Cu ce ar trebui în
ceput ?

S. STOICA : Intr-o carte cele
bră, „Sociologia crimei". este 
demonstrat convingător că de
lincventa juvenilă — furtul de 
automobile, de exemplu — nu 
e un reflex al nevoii de a avea

MUNCA
ră a unor calități a căror re
velare presupune eforturi in- 
structiv-educative mult mai 
mari, mult mai calificate.

V. A. : Îmi permit să vă com
pletez. Ideea pe care o prefigu
rați e aceea că omul la vîrsta 
adolescenței este animat de do
rința de a realiza fapte măre
țe...

S. STOICA : Exact, în pri
vința aceasta — fără a diminua 
în vreun fel meritele genera
ției mijlocii de azi — trebuie 
să fim de acord că 
care societatea i-a 
la debutul lor social 
tr-un fel — mai 
vîrstei lor. Să mă explic. Ado
lescența înseamnă o structura

sarcinile cu 
întîmpina.t 

erau — in
convenabile

pe căi ilicite un automobil, ci 
reflexul nevoii de aventură a 
vîrstei. De ce am amintit de 
aceasta? Se crede eronat — de 
fapt se ignoră deseori cu știin
ță — setea de aventură a tine
rilor de azi care prin aceasta 
se aseamănă cu tinerii dintot- 
deauna. Expresia antisocială a 
acestei energii potențiale a vîrs
tei este efectul faptului că 
nu întotdeauna și nu tuturor ti
nerilor știm să le oferim un sis
tem valoric spre care ei să nă- 
zuie. In acest prezent noi trăim 
încă într-o perioadă de gestație 
morală, în sensul că vechea mo
rală — cu moravurile sale — 
n-a depus încă definitiv și în 
toate formele concrete de mani-

<

rofilul român Fiți Balaș a 
ocupat locul cinci cu 412 500 
kg. La categoria semimijlo- 
cie, pe primul loc 
Evgheni Smirnov 
cu 447,500 kg. Pe 
cu nd s-a situat 
Bîkov cu 415 kg.

s-a clasat 
(U.R.S.S.) 
locul se- 
bulgarul

• ÎN CADRUL 
curs de atletism, 
la Berkeley ( 
sprinterul american Kirk 
Klayton a fost cronometrat 
pe distanța de 100 -yazi cu 
timpul de 9"3/10.

★
La Greenvale (New York), 

Dave Romansky a stabilit un 
nou record al S.U.A, în pro
ba de 20 km marș, cu tim
pul de îh 30’ u”sno.

. unui con- 

. desfășurat 
(California), 

american

— mandatul, deși a in- 
ilegalitate (vezi blamul 
publice la adresa favo- 

a

așteptăm cu dragă 
pe eventualii solici-

OV. PĂUN

testare 
trat în 
opiniei 
ritismului, a nepotismului, 
carierismului etc), ea continuă 
să acționeze.

V.A. : Intre principiile 
le enunțăm și pe care 
cenții le ascultă de la 
catedrei...

S. STOICA : De altfel 
sibilități reduse, prin o 
mă, de a le asculta de la cate
dră căci lipsa eticii din progra
ma școlară e încă o absență 
flagrantă...

V.A. : ...și moravurile blama
te, altfel, dar care se mai fac 
încă văzute, sînt percepute de 
adolescenți ca o discrepanță 
dintre, vorbe și fapte. Ne învîr- 
tim într-un cerc vicios ?

S. STOICA : Edificarea noii 
morale e un proces dialectic. 
Ceea ce dă impresia divorțului 
amintit e urmarea insuficienței 
pe care o reprezintă educația 
făcută la nivelul principiilor 
generale și mai puțin la nivelul 
normelor etice, a modelelor 
morale. Drumul de la enunțarea 
principiilor fără a trece prin 
celelalte verigi educaționale — 
amintite aici — la cristalizarea 
unor deprinderi morale e aproa
pe imposibil.

V.A. : Imposibilă e în condi
țiile noastre manifestarea spi
ritului de aventură juvenilă ?

S.STOICA : Din păcate, edu
cația exclusiv orin principii — 
lasă că nu e nicidecum educa
ție ! — favorizează manifesta
rea anarhică a energiei juve
nile. Implicațiile sociale sînt 
mult mai grave decît par. Pri
mele fapte antisociale făcute 
dintr-un gust al insolitului des
coperă la autorii lor un alt gust, 
gustul obținerii bunurilor pe 
nemuncite, gustul parazitismu
lui social.

V.A. : Ajunși — din motive de 
spațiu — la capătul dialogului

pe care 
adoles- 
nivelul

au po- 
progra-

nostru ar trebui să conchidem 
| că energia propulsivă a raportu- 
| lui care compune spiritul de 

echitate socială — cel dintre 
îndatoriri și drepturi aflate în
tr-o stimulare reciprocă — este 
munca. Dar mai sîntem datori 
— prin problemele ridicate de 
dialogul nostru — la cel puțin 
încă un răspuns.

Anecdotele de circulație ma- 
gazinistică fetișizează întâmpla
rea, șansa ca sursă a unor mari 
descoperiri. Să denunțăm ast
fel de erori tot așa cum ace
lași tratament trebuie să-l su
porte sinonimul ignoranței care 
este „îl face mama savant", a- 
dicâ om cu bani și mașină la 
scară. Că se știu drepturile sa
vantului, ale omului care a iz
butit într-o profesie, e bine, e 
foarte bine ; dar că nu se știe 
austeritatea, lungă de cele mai 
multe ori cit o viață de om, 
nopțile înfrigurate petrecute în 
tovărășia cărților sau printre 
complicate instalații de labora
tor. epuizarea a ani de ziie 
de muncă trudnică într-un 

/punct mort, fără de ieșire, că nu 
se știu numele celorlalți mar
tiri. cărora viața nu le-a dat 

.nici glorie, nici satisfacția îm
plinirii, nu e bine și poate ge
nera multe drame. Adolescenți
lor trebuie să li se» țină de la 
înălțimea catedrei savantului 
lecții despre etică și sacrificiile 
profesiei, despre bucuriile lor 
și, despre durerile care jalonea
ză drumul succesului.

S.STOICA : Adică lecții de 
etică, adică cultivarea modele
lor morale-

V.A. : Exact, a acestor modele 
care pot prefigura tinerilor co
ordonatele dorinței lor de aven
tură : de a fi cei mai buni în 
profesia pe care o vor îmbrăți
șa.’ Singura încarnare morală a 
aventurii de care sînt prcapliuj 
la vjrsta adolescenței.



□ □ □ a
Implicarea americană 

în Laos
dezvăluirile senatorilor Symington

și Young
Senatorul Stephen Young a acuzat guvernul american, în 

cursul unei conferințe de presă, organizată Ia Columbus 
(statul Ohio), de a nu fi spus adevărul cu privire la ameste
cul S.U.A. in Laos și a declarat că circa 400 de militari ame
ricani și-au pierdut deja viața in această țară din sud-estul 
Asiei.

El a reliefat că Agenția centra
lă de Investigații (C.I.A.) „duce 
o largă campanie" în care sînt 
antrenate forțe militare ale S.U.A 
C.I.A. a adăugat el, „nu infor
mează popoiul american despre 
afacerile în. care este implicată" 
și tocmai de aceea Senatul tre
buie să exercite, după părerea lui 
Young, controlul asupra acțiuni
lor ei.

Senatorul Young, unul dintre 
principalii critici ai politicii Ad
ministrației față de Vietnam, a 
dezvăluit, totodată, că aviația a- 
mericană a aruncat în Laos mai 
multe bombe decît în Germania 
hitleristă în tot cursul celui de-al 
doilea război mondial.

La rîndul său, senatorul Stuart 
Symington a învinuit administra
ția Nixon că a cenzurat o serie 
de audieri din Congres în legă
tură cu uciderea unui număr de 
americani în Laos în momentul 
cînd o stație radar secretă a fosl 
atacată și ocupată de forțele Pa- 
tet Lao. Senatorul a refuzat să 
dea amănunte, dar, după cum a 
relatat ziarul „WASHINGTON 
POST", peste 10 americani au 
fost uciși în Laos, în urmă cu 
doi ani, în cursul atacului asupra 
acestei stații radar. Ea se afla 
ascunsă într-o peșteră, la altitu
dinea de 1900 metri,. în munții 
Pha Thi și era folosită de ameri
cani pentru ghidarea avioanelor 
asupra obiectivelor din R. D. 
Vietnam.

Senatorul Symington, care este 
președintele unui subcomitet se
natorial pentru relațiile externe 
ce a întreprins audieri iu proble
ma laoțiană, este de cîteva săp-. 
tămîni în conflict cu administra
ția’’în legătură cu publicaj-ea. de
pozițiilor făcute "în -cursul a- 
cestor audieri. Referindu-se la

cele publicate de ziarul „WA
SHINGTON POST", el a decla
rat că „acest episod era cuprins 
în depoziții. El constituie una 
din mărturiile ce le deținem".

Secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers a declarat marți, 
în cadrul unui interviu televizat, 
că Statele Unite ar putea reveni 
asupra hotăririi lor de a nu tri
mite trupe combatante în Laos 
„dacă situația va cere acest lu
cru". El a reafirmat cu acest pri
lej poziția oficială a administra
ției care neagă prezența de tru- 
le combatante americane în Laos 
Iar a afirmat că aceasta „nu ex

clude posibilitatea pentru preșe
dinte de a reconsidera poziția 
noastră". întrebat de ziariști 
dacă sînt adevărate speculațiile 
privind posibilitatea menținerii a 
100 000 pînă la 150 000 de mili
tari americani în Vietnamul de 
sud în următorii doi sau trei ani, 
Rogers a spus : „Nu vreau să fac 
nici un fel de prevederi". In fe
lul acesta, potrivit agenției U.P.I., 
secretarul de stat american a in
dicat în fapt posibilitatea de a fi 
menținute importante efective 
militare americane: în Vietnamul 
de sud chiar și în perioada alege
rilor prezidențiale din 1972.

• SUBSECRETARUL de stat 
al S.U.A., Elliot Richardson, care 
a fost audiat în fața Comisiei se
natoriale pentru problemele ex
terne, a lăsat să se înțeleagă că 
guvernul nu este dispus să în
ceteze operațiile militare ameri
cane din Laos. El a afirmat că 
Administrația nu consideră nece
sară obținerea unei aprobări prea
labile din partea Congresului 
pentru continuarea raidurilor ae- 
riene americane asupra teritoriu
lui laoțian,

COMITETUL 
PENTRU 

DEZARMARE

„Febra"

Tensiunea
din Cipru

Persistă misterul în jurul împrejurărilor
asasinării fostului

împrejurările în care 
a fost asasinat fostul 
ministru cipriot de in
terne și al apărării, Po- 
lykarpos Gheorghadjis, 
rămîn învăluite de mis
ter.

Cum a ajuns Gheorghadjis în 
acel loc pustiu unde și-a găsit 
moartea ? La Nicosia circulă 
două versiuni în această privin
ță. Una dintre ele afirmă că fos
tul ministru a primit un telefon 
din partea unor persoane care îi 
cereau o întîlnire pentru a-i re
mite niște documente importante 
referitoare la atentatul asupra 
președintelui Makarios. Potrivii 
înțelegerii, el s-a sustras suprave
gherii polițiștilor plasați în fata 
casei sale și s-a îndreptat cu au
tomobilul său roșu, de producție 
japoneză, pe drumul prăfuit de 
țară care duce spre satele Mia 
Milea și Kythrea, la est de capi
tală. împreună cu el se afla ofi
țerul de poliție Kyriakos Patata- 
kos. vechi prieten al său. La ju-

Sfidarea implicată de proclamarea „Republicii" rasiste rho
desiene e condamnată în întreaga, lume. Valul de indignare e 
însoțit de cerința de a se acționa mai perseverent și mai efi
cient împotriva arbitrariului rasiștilor de la Salisbury. Aceasta, 
deoarece este evident că sfidarea lui lan Smith își are un pu
ternic suport în slabele efecte ale așa-numitelor „sancțiuni 
economice". Drapelul alb-verde ridicat la Salisbury — nota 

simbol al eșecului boicotului 
Smith".

DER SPIEGEL — flutură ca un 
economic împotriva guvernului

La începutul lui 1966, premie
rul Wilson declara : „r 
nile noastre economice vor îm
pinge Ia capitulare în cîteva 
săptămîni regimul ilegal" din 
Ruhodesia de sud. Au trecut de 
atunci 227 de săptămîni și, așa 
cum remarca zilele trecute re-

.Sancțiu- 
vor ir

cut cea mai mare parte a co
menzilor de petrol ale Rhode- 
siei. Firmele rhodesiene și bri
tanice au găsit însă, repede, po
sibilitățile de evitare a bloca
dei. Concernul Shell a livrat ra
finăriilor sale din Durban can
tități de petrol necesare Rhode-

Patrula maritimă britanică în apropiere de Beira : „mai mult 
o formalitate ?".

devize la Salisbury aproape că 
s-a dublat in ultimii trei ani". 
Anul trecut, rasiștii rhodesieni 
au profitat de grevele de la ex
ploatările de nichel din Canada 
și au obținut mari profituri de 
pe urma livrărilor suplimentare 
și mai bine cotate de nichel.

Exportul de tutun, principala 
bogăție a Rhodesiei, n-a avut 
nici el de suferit prea mult. Tu
tunul rhodesian ajunge pe pie
țele vest-europene și americane 
sub etichete false de produse 
din Zambia. Malawi sau Mo- 
zambic. Cea mai mare parte a 
tutunului rhodesian e expediat 
prin portul mozambican Beira, 
exact punctul cel mai „păzit" 
de navele militare britanice. 
„Trucul" este banal. Un vas 
fără nici o încărcătură iese în 
larg și, in vreme ce „patrula 
maritimă" britanică e ocupată 
cu controlul lui, alt vas, încăr
cat cu tutun se „strecoară" li
niștit. în asemenea împrejurări, 
unii își pun întrebarea — așa 
cum face corespondentul lui 
DER SPIEGEL — dacă prezen
ța „patrulei britanice" lingă 
Beira „nu este mai mult o for
malitate decît o barieră reală 
pentru comerțul rhodesian".

Dincolo de diverse trucuri și 
mecanisme de eludare a bloca
dei economice un lucru este, 
însă, limpede : în actuala lor 
aplicare, sancțiunile economice 
împotriva regimului rasist rho
desian sînt ineficiente.

E. R.

ministru de interne

La 10 kilometri de Osaka, 
al doilea oraș al Japoniei, 
pe o întindere de 300 de 
hectare, a fost deschisă sîm- 
bătă „Expo-70", o grandioa
să expoziție internațională, 
avînd ca deviză : „Progres 
și armonie pentru omenire".

în fotografie : vedere ge
nerală a expoziției.

în ședința de marți a Comi
tetului pentru dezarmare, șeful 
delegației pakistaneze, Kamahd- 
din Ahmed, a insistat asupra ne
cesității ca Franța și R.P. Chi
neză să participe la negocierile 
de la Geneva. Subliniind că in
terzicerea experiențelor nuclea
re subterane întârzie din cauza 
divergențelor dintre marile pu
teri nucleare asupra modalități
lor de control, vorbitorul a ară
tat că tehnologia modernă în
găduie rezolvarea acestei proble
me fără a ii necesară inspecția 
la fața locului. El s-a declarat 
de acord cu delegații care au 
cerut negocieri efective în ve
derea dezarmării generale.

Șeful delegației olandeze, 
Henri F. Eschauzier, a pus ac
centul pe pericolul pe care îl 
reprezintă pentru toate statele 
diversitatea armelor chimice și 
biologice. El a propus elaborarea 
unui sistem de control în acest 
domeniu.

dominicană

vista americană U S NEWS 
AND WORLD REPORT, „Rho
desia cunoaște actualmente cel 
mai mare boom din istoria ei".

acolo, au ajutorul cis- 
petrolul era preluat de 
specializată rhodesia- 

,i acest 
complicat, a

Etichete false
și petrol din belșug

Metoda prin care guvernul de 
la Salisbury eludează blocada 
economică, este foarte simplă : 
baloturile cu tutun, contcinerele 
cu crom sau minereu de fier 
din Rhodesia sînt etichetate ca 
provenind din Africa de Sud 
sau coloniile portugheze și ex
pediate via Durban sau Lau-• 
rențo Marques. Circa 85 la sută 
din produsele rhodesiene de ex
port sînt vîndute prin acest 
mecanism. Prin același itinerar 
economia rhodesiană primește 
tot ceea ce-i este necesar. Doi. 
ani de Ia hotărîrea O.N.U. pri
vind boicotul economic, în ma
gazinele din capitala rhodesia
nă găsești cea mai marc varie' 
tate de mărfuri din 
aparate fotografice 
mane, magnetofoane 
încălțăminte franceză, whisky 
scoțian. Automobile BMW, Alfa 
Romeo, Peugeot. Daihatsu, so
sesc cu sutele, în piese deta
șate, pc numele unor firme co
merciale sud-africane.

Nici benzina nu lipsește. Cîte
va vase de război britanice pa
trulează permanent în fața 
tului petrolier ~ 
zambic pentru 
punct unde se

siei. De 
ternelor, 
agenția 
nă Genta. Intre timp și 
sistem, oarecum < ,2
fost abandonat. Portugalia și-a 
construit o mare rafinărie la 
Laurențo Marques și de aici 
se asigură aprovizionarea din 
belșug a Rhodesiei cu produse 
petroliere.

Un drum ceva mai complicat 
au trebuit să parcurgă mașinile 
agricole importate din Anglia ! 
ele au fost livrate prin... Sal
vador.

„Patrule maritime"
și trucuri banale

import : 
vest-ger- 
japoneze,

por-
Beira din jlo- 
a controla gjȘest 
descărca, in -tre-

Intermediarii, în cea mai 
mare parte foștii ofițeri rhode
sieni in armata britanică, diri
jează operațiunile anti-blocadă 
în cea mai pură manieră a ser
viciilor de spionaj. 
Cifrate sînt un lucru 
„Number One Port" 
destinația Laurențo 
„Salată de fructe" — 
transport „combinat" cu doi sau 
trei destinatari falși — și așa 
mai departe.

„Rhodesia — constată U. S. 
NEWS AND WORLD REPORT 
— nu are aproape nici un fel 
de probleme cu obținerea devi
zelor pe piețele occidentale... 
Dată fiind lipsa pe piața mon
dială a asbestului și cromului 
livrările rhodesiene sînt foarte 
căutate... In genere, stocul de

Codurile 
obișnuit. 

— indică 
Marques, 

indică un

X -
• LA PALATUL PREZIDEN

ȚIAL DIN LA VALLETTA, am
basadorul Republicii Socialiste 
România în Malta, Iacob Ionaș- 
cu, a depus scrisorile de acredi
tare către guvernatorul general 
al statului Malta, sir Maurice 
Dorman. După o convorbire cor
dială, în cadrul căreia s-a subli
niat evoluția favorabilă a rela
țiilor dintre cele două țări și 
perspectivele dezvoltării lor în 
continuare, guvernatorul gene
ral al Maltei a reținut la dejun 
pe ambasadorul României.
• PREZIDIUL CONSILIULUI 

DE MINIȘTRI AL R. D. GER
MANE a aprobat marți com
ponența delegației R.D.G. la 
convorbirile de la Erfurt cu 
cancelarul R.F.G., Willy Brandt. 
Agenția A.D.N. anunță că din 
delegație fac parte : Willi 
Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri, Otto Winzer, minis
trul afacerilor externe, Michael 
Kohl, secretar de stat la Consi
liul de Miniștri, Giinther Kohrt, 
secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, funcționari 
superiori de la Consiliul de Mi
niștri și M.A.E.

• O REUNIUNE SPECIALA 
A GUVERNULUI VEST-GER- 
MAN s-a ținut marți dimineața 
sub președinția cancelarului 
Willy Brandt. Au fost exami
nate ultimele pregătiri în ve
derea întîlnîrii de ia Erfurt 
dintre cancelarul R. F. a Ger
maniei și președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Germa
ne. Willi Stoph.

mătatea drumului, între cele 
două sate, ofițerul a coborît, iar 
Gheorghadjis a pornit cu mașina 
mai departe. La o anumită dis
tanță, un bărbat a pătruns în ma
șină trăgând cu pistolul asupra 
celui de la volan. Un altul a tras 
o rafală de armă automată asu
pra automobilului. Ofițerul a în
cercat să intervină, dar a fost 
prea tîrziu.

Potrivit postului de radio ci
priot însă, Gheorghadjis însuși a 
aranjat întîlnirea. El și-a părăsit 
casa sîmbătă, cerînd familiei să 
spună tuturor celor ce ar întreba 
de el că-i bolnav. A doua zi a 
telefonat cuiva, stabilind o întîl
nire pentru seara. Celelalte amă
nunte nu diferă esențial de pri
ma versiune.

Din ultima versiune s-ar putea 
deduce că autoritățile sînt în po
sesia numelui 
prezent însă, 
oficială nu a

Membru al organizației de re
zistență Eoka în timpul domina
ției coloniale britanice, Gheor
ghadjis a ajuns după proclamarea 

unor por-

asasinilor. Pînă în 
nici o comunicare 
fost făcută.

ghadps a ajuns după p 
independenței titularul 
tofolii cheie în guvernul arhiepis
copului Makarios. El și-a părăsit 
funcțiile ministeriale cu 15 luni 
în urmă, la insistența guvernului 
grec, care l-a considerat a fi unul 
din organizatorii atentatului îm
potriva premierului Papadopou
los. După atentatul nereușit asu
pra președintelui Makarios, din 8 
martie, Gheorghadjis a fost con
siderat unul dintre posibilii orga
nizatori ai acestui act criminal. 
Plecarea lui în străinătate a fost 
interzisă, iar vinerea trecută a 
fost scos dintr-un avion care toc
mai decolase cu destinația Bei
rut și care fusese readus pe pistă. 
Cu o zi înainte, un tribunal îl 
condamnase la plata unei amenzi 
pentru port ilegal de armă.

Urmărind să împiedice o e- 
ventuală părăsire a insulei de 
către persoanele implicate în asa
sinarea fostului ministru de in
terne cipriot, Polykarpos Gheor
ghadjis, autoritățile de la Nico
sia au hotărît să suspende toate 
plecările de avioane de pe aero
porturile din Cipru. Potrivit unor 
informații din capitala Greciei, 
însuși președintele Ciprului, ar
hiepiscopul Makarios, care ur
mărește îndeaproape desfășura
rea anchetei, ar fi ordonat a- 
ceastă măsură.

• FORȚELE BRITANICE au 
remis autorităților libiene o se
rie de instalații militare de la 
baza Tobruk, care urmează să 
fie definitiv părăsită de efecti
vele engleze pînă la 31 martie.

Plenara C. C. al P. C. I.
Timp de două zile s-au des

fășurat lucrările Plenarei extra
ordinare a C.C. al P.C.I., întru
nită pentru a analiza evoluția 
situației politice din Italia, pre
cum și sarcinile ce decurg pen
tru comuniștii italieni. Prezen- 
tînd un amplu raport, Pietro 
Ingrao, membru al Direcțiunii 
P.C.I., șeful grupului parlamen- , 
tar comunist în Camera Depu- 
taților, a caracterizat drept 
gravă situația politică actuală, 
necesitînd o intervenție hotărî- 
tă a P.C.I. și maselor populare. 
El a relevat că actuala criză se 
datorește, «între altele, încercă
rii grupurilor conducătoare ale 
marii burghezii de a lovi pro
cesul unitar din rîndul forțelor

REZULTATELE
SCRUTINULUI
FINLANDEZ

Alegerile generale care au 
avut loc duminică și luni în 
Finlanda au adus unele mo
dificări în configurația Par
lamentului țării. Potrivit re
zultatelor definitive publicate 
marți la Helsinki, noul Par
lament va avea următoarea 
componență : Uniunea Demo
crată a Poporului Finlandez, 
grupare din care face parte 
și Partidul Comunist, a obți
nut 36 de mandate ; Partidul 
social-democrat — 51 manda
te ; Partidul de Centru — 38 
mandate ; Partidul Popular 
Suedez — 12 mandate ; Par
tidul de coaliție — 37 manda
te ; Partidul Agrarian — 18 
mandate ; Partidul Liberal — 
7 mandate ; Partidul rural — 
1 mandat.

Principala concluzie ce re
zultă din noua componență a 
Parlamentului este că forma
țiunile coaliției guvernamen
tale de pînă acum își mențin 
majoritatea (ele dispun împre
ună de 137 mandate din tota
lul de 200), deși unele dintre 
ele au înregistrat pierderi 
apreciabile.

Noul Parlament se va în
truni la începutul lunii vii
toare. îndată după aceea, 
guvernul condus de Mauno 
Koivisto își va prezenta de
misia. Se crede că va fi posi
bilă reconstituirea actualei 
coaliții guvernamentale.

de stînga. Considerăm — a spus 
raportoruj — că perspectiva di
zolvării Parlamentului reprezin
tă o încercare de a da înapoi 
întreaga mișcare populară.

P.C.I., a continuat vorbitorul, 
apreciază că este nu numai gre
șit din punct de vedere politic, 
ci chiar absurd să se insiste în 
tentativa de a pune pe picioare 
o coaliție cvadripartită care nu 
ar putea fi decît un amalgam de 
propuneri politice contradictorii. 
Dacă eșuează încercarea lui 
Fanfani de a forma guvernul, 
este necesar ca grupurile parla
mentare să aibă posibilitatea de 
a-și expune din nou punctul de 
vedere și propunerile.

P. Ingrao a relevat apoi im
portanța dezvoltării procesului 
unitar în rîndul sindicatelor în 
perspectiva unei noi politici e- 
conomice și în respingerea con
traatacului patronatului. Tre
buie să se dezvolte instituțiile 
democratice, iar forțele politice 
de stînga — de la P.C.I., 
P.S.I.U.P. și socialiști pînă la 
aripa progresistă a mișcării ca
tolice — să se angajeze într-o 
acțiune comună organizată, care 
să facă vizibilă de pe acum po
sibilitatea unei opțiuni politice 
de alternativă.

Avalanșa de acuzații din cele mai grave pe care și le aduc 
reciproc principalii protagoniști ai cursei prezidențiale din 
Republica Dominicană cunoaște cu citeva săptămîni înaintea 
scrutinului, o intensificare ce-și pune puternic amprenta asupra 
vieții politice dominicane. Cei șase candidați nu scapă nici un 
prilej ca în cadrul întîlnirilor electorale, al interviurilor acor
date presei, să se acuze unul pe altul de „fraude", „necinste", 
„dorință de înavuțire" lăsînd în afara campaniei electorale cea 
mai mare parte a problemelor politice.

Potrivit comentatorilor, elementul cel mai caracteristic al 
disputei pentru scaunul prezidențial îl reprezintă cursa dintre 
actualul președinte dominican Joaquin Balaguer șl vicepreședin
tele țării, Francesco Augusto Lora, ambii lideri ai Partidului 
reformist.

Cind cu circa 4 ani în urmă Balaguer devenea președinte al 
țării cu sprijinul ferm al lui Lora, care obținuse la rîndul său 
postul de vicepreședinte, documentele oficiale consemnau printre 
primele declarații prezidențiale și aceea a renunțării la un al 
doilea mandat. Mai mult decît atît, Balaguer nu numai că-și fă
cea cunoscute intențiile de a nu candida pentru a doua oară la 
președinție, dar menționa că-1 va sprijini pe Lora în viitoarea 
bătălie electorală. Evoluția ulterioară a situației politice domi
nicane A-arătat însă că Balaguer s-a „obișnuit" atit de bine cu 
funcția prezidențială incit nu dorește să renunțe la un nou 
mandat. Dar nici Lora nu a renunțat Ia proiectele sale, amenin- 
țindu-1 pe Balaguer că in cazul în care își va anunța candida
tura va fi exclus din partid. Balaguer și-a asigurat sprijinul fac
torilor de comandă din armată cu ajutorul cărora, după cum a 
anunțat „va lovi în elementele care atentează la stabilitatea 
națională". Lideri ai armatei și poliției au declarat Ia rîndul lor 
că în spiritul hotărîrilor adoptate de Balaguer sînt gata „să 
adopte toate măsurile pentru asigurarea ordinii în țară".

După opinia observatorilor prezenți în Caraibe, lupta pentru 
putere dintre Balaguer și Lora face ca prezența în cursa elec
torală a celorlalți patru candidați, toți exponențl ai marilor lati
fundiari și ai oligarhiei financiare, să treacă aproape neobservată. 
Unele știri anunțau că, deși aceștia patru au fost înscriși pe 
listele de candidați, n-ar fi exclus ca toți să se retragă în ulti
mul moment, lăsînd „cale liberă" lui Balaguer.

Partidul revoluționar dominican, al cărui președinte este Juan 
Bosch, aflat în exil, a făcut cunoscut prin secretarul general al* 
partidului, încă cu mult timp în urmă, că această organizație 
nu-și va prezenta candidați proprii, propunînd membrilor si 
simpatizanților săi să boicoteze alegerile deoarece actualul pre
ședinte Balaguer „a creat toate mecanismele necesare pentru a 
se menține la putere după viitoarele alegeri, iar scrutinul se va 
desfășura într-o ambianță de teroare și violență". O poziție 
asemănătoare au adoptat și alte organizații cum sînt Partidul 
Comunist Dominican, Partidul „Mișcării revoluționare 14 
iunie", „Mișcarea populară dominicană" și „Mișcarea 24 aprilie".

Pe măsură ce se apropie alegerile se întețesc răpirile, numă
rul oamenilor politici dați „dispăruți" ridicîndu-se la ordinul 
sutelor. Fiecare demonstrație de protest împotriva rînduielilor 
instaurate de Balaguer este urmată de arestări masive. Recent 
trei lideri ai Federației studenților din Santo Domingo au „dis
părut" după ce organizația lor adusese la cunoștință în cadrul 
unei conferințe de presă activitățile unei grupări clandestine de 
extremă dreaptă. Dar, în ciuda represiunii dezlănțuite atît de 
autorități cit și de organizațiile clandestine de extremă dreaptă 
în Republica Dominicană are loc în prezent o continuă inten
sificare a mișcării protestatare împotriva regimului ce nu a 
întreprins practic nimic pentru redresarea stării economice și 
sociale a țării. Dimpotrivă „programul de austeritate" lansat de 
Balaguer s-a soldat cu accentuarea instabilității : numărul ce
lor fără slujbe atinge cifra de 400 000 de oameni, reprezentînd 
circa 50 la sută din totalul forței de muncă active, se constată 

o vertiginoasă creștere a costului vieții etc.
Climatul politic dominican este dominat în aceste zile de 

tensiune. Arestările masive, operate împotriva oponenților lui 
Balaguer, sporesc „febra preelectorală" : iar desemnarea viito
rului președinte capătă caracterul unui adevărat simulacru 
electoral.

IOAN TIMOFTE

Ceremonia de la
W/W C. IV. £ S. C. 0.

MARȚI, a avut loc la Paris 
inaugurarea oficială a celei de 
a cincea clădire a sediului 
U.N.E.S.C.O. Noua clădire, în 
formă de dreptunghi alungit, 
ridicată în stil foarte modern 
în 
pe . . .
de guvernul francez, răspun
de necesităților dezvoltării

inima unui vechi cartier, 
un teren pus la dispoziție

necesităților dezvoltării 
U.N.E.S.C.O., care grupează azi 
125 de state membre.

La ceremonia inaugurării au 
asistat președintele Republicii 
Franceze, Georges Pompidou, 
ministrul de externe, Maurice

• IN CAPITALA KUWEITU
LUI se desfășoară lucrările ce
lui de-al 7-lea Congres arab al 
petrolului, la care participă 600 
de reprezentanți din țările arabe 
și observatori din alte țări. In 
calitate de observator, la lucrări 
participă Gheorghe Pacoste, ad
junct al ministrului petrolului 
din Republica Socialistă Ro
mânia.

Schumann, și alți membri ai gu
vernului francez. Președintele 
Pompidou a fost întîmpinat la 
sosire de Rene Maheu, director 
general al U.N.E.S.C.O., de 
Eteki, președintele Conferinței 
generale, și de ambasadorul Va
lentin Lipatti, președintele Co
mitetului Sediului U.N.E.S.C.O,, 
delegatul permanent al Româ
niei.

în cuvîntul rostit cu acest 
prilej, președintele Pompidou a 
subliniat însemnătatea rolului 
U.N.E.S.C.O. în sistemul agenții
lor specializate ale O.N.U. 
a insistat asupra importanței 
acțiunii culturale .. _
U.N.E.S.C.O. o desfășoară azi în 
lume. Pompidou a susținut ideea 
unei culturi polivalente și di
versificate. „Cred, a conchis el, 
că acțiunea internațională în 
domeniul cooperării culturale 
nu trebuie să caute unitatea, ci 
să apere diversitatea, nu să im
pună o formă de civilizație, ci 
să favorizeze dezvoltarea tutu
ror civilizațiilor și îmbogățirea 
lor reciprocă, prin interpenetra
ția lor".

ți
pe care

‘ ' - -...... El ti r* "t
Aplauze in

I 

parlamentul din 
Massachussets

• CAMERA REPREZENTAN
ȚILOR din statul Massachusetts 
a votat o lege care interzice lo
cuitorilor statului să servească în 
armata americană în cazul în 
care aceasta este angajată în 
lupte fără o declarație formală 
de război din partea Congresului 
S.U.A. Legea a fost adoptată cu 
136 voturi contra 89 in aplauzele 
unei asistențe formate din tineri 
ce urmează să fie înrolați în ar
mată și, eventual, trimiși în 
Vietnamul de sud.

• MARȚI AU LUAT SFÎR- 
ȘIT la Ulan-Bator lucrările 
consfătuirii grupului permanent 
de lucru al țărilor socialiste 
pentru telecomunicații spațiale. 
La lucrările consfătuirii au luat 
parte reprezentanții Bulgariei, 
Cehoslovaciei, Cubei, R.D. Ger
mane, Mongoliei, Poloniei, Ro
mâniei, Ungariei și Uniunii So
vietice.

l-a primit marți pe Norodom 
Sianuk, șeful statului cambod
gian, informează agenția TASS. 
Cu acest prilej, a avut loo o 
convorbire în cadrul căreia au 
fost abordate problema situației 
din peninsula Indochina și rela
țiile sovieto-cambodgiene.

• MARȚI DUPA-AMIAZĂ a 
părăsit Moscova îndreptîndu-se 
spre patrie, Jeno Fock, mem
bru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, 
președintele, guvernului revolu
ționar muncitoresc țărănesc un
gar, care a făcut o vizită de 
prietenie în U.R.S.S. In zilele 
de 16 și 17 martie, Jeno Fock a 
avut convorbiri cu Alexei Ko- 
sîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., în pro
bleme privind dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țări.

glezi chestionați s-au pronunțat 
impotriva aderării Angliei la 
Piața comună, 18 la sută nu 
și-au exprimat nici o părere, și 
numai 19 la sută s-au declarat 
favorabil.

în zilele de 15 și 16 martie, 
informează agenția P.A.P., s-au 
aflat în vizită la Varșovia Klaus 
Dieter Arndt, secretar de stat 
în ministerul Economiei al R.F. 
a Germaniei, și Egon Emmel, 
ambasador cu misiune specială 
în Ministerul Afacerilor Exter
ne al R.F.G., însoțit de un grup 
de experți. La Ministerul Co
merțului Exterior al R. P. Po
lone au avut loc convorbiri in 
probleme rămase încă deschise

• LEONID BREJNEV, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S.,

Englezii 
și Piața comună

în• UN SONDAJ efectuat 
Marea Britanie de Institutul 
Louis Harris, Ia cererea săptă- 
minalului „Paris Match", arată 
că 63 la sută din cetățenii en-

• AGENȚIA CHINA NOUA 
anunță că la 16 martie o navă 
de război a S.U.A. a pătruns în 
apele teritoriale ale R. P. Chi
neze într-o zonă situată în In
sula Hainan din provincia Gu- 
nandun.

Agenția menționează că un 
purtător de cuvint al Ministru
lui Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze a fost autorizat să adre
seze un avertisment în legătură 
cu această acțiune provocatoare.
• MARȚI AU CONTINUAT 

la Varșovia convorbirile oficiale 
la înalt nivel polono-bulgare. La 
convorbiri participă din partea 
poloneză Wladislaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Jozef Cyrankiewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone, și alte persoane 
oficiale. Delegația de partid și 
guvernamentală bulgară este 
condusă de Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria.
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La chemarea „Noului co
mitet de mobilizare pentru 
pace în Vietnam", în peste 
100 de orașe din Statele Uni
te a început o săptămînă de 
manifestații antirăzboinice și 
pentru readucerea în țară a 
militarilor americani dislocați 
în Vietnamul de sud. Potrivit 
programului de acțiune al a- 
cestei organizații 
din S.U.A., care a 
Moratoriul pentru Vietnam 

anului

pacifiste 
condus

din toamna 
noile manifestații din cursul 
săptămânii vor culmina joi, 
când vor fi organizate de
monstrații de masă în fața 
centrelor de recrutări din 
principalele orașe americane.

încă de duminică, campa
nia a fost inaugurată în mai 
multe orașe. La Washington, 
un grup de manifestanți pur- 
tînd lumânări în mîini, a în
treprins un marș în fața Ca- 
pitoliului (clădirea Congresu
lui), unde le-au stins apoi, 
una cîte una, fiecare simboli- 
zînd moartea unui militar a- 
merican ucis în Vietnam.

trecut,

în cadrul tratativelor care se 
desfășoară din octombrie 1969 a- 
supra încheierii unui acord pe 
termen lung în domeniul schim
burilor comerciale și colaborării 
economice și tehnico-științifice 
pe anii 1970—1974. A fost, de a- 
semenea, discutată încheierea, 
înainte de semnarea acordului, 
a unui protocol privind schimbul 
de mărfuri pe anul 1970, care să 
prevadă creșterea contingentelor 
de produse.

an internațional

de luptă anti-rasistă
„Este aproape de 

neconceput ca în 
1970. la 25 de ani 
după adoptarea Car
tei Națiunilor Unite, 
prejudecățile și dis
criminarea rasială 
să mai reprezinte 
una dintre cele mai 
importante probleme 
socl„l_ 
declarat 
general al 
U Thant,

iportante prob 
ciale ale lumii", a 

secretarul 
O.N.U., 
într-un 

mesaj cu ocazia Zi
lei internaționale 
pentru eliminarea 
discriminării rasiale. 
Ziua aceasta va fi 
celebrată la 21 mar
tie în memoria tra-

evenimente 
Sharpeville 

(Africa de sud), unde 
în urmă cu 10 ani o 
manifestație pașni
că împotriva rasi
știlor a fost brutal 
reprimată. în același 
mesaj, U Thant, a a- 
nunțat că anul 1971 
va fi declarat anul 
internațional de lup
tă împotriva rasis
mului și a discrimi
nării rasiale. Este 
vorba, a precizat el, 
de o activitate con
certată la 
participa 
ganismele 
instituțiile

gicelor 
de la

care vor 
toate or- 

O.N.U., 
speciali-

zate și numeroasa 
alte organizații in
ternaționale. „Unul 
din obiectivele aces
tei acțiuni preconi
zate pentru anul 
1971 va fi acela de a 
încuraja factorii res
ponsabili, atît pe 
scară națională, cit 
și internațională, să 
întreprindă noi efor
turi mai viguroase 
si mai intense pen
tru a obține elimi
narea rapidă și to
tală a tuturor forme
lor de rasism și de 
disoriminare rasia
lă", se arată în me
sajul lui U Thant,

Tiparul: Combinatul poligrafic „Casa Scînteli"


