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PENTRU „

TINERET

muncii voluntar — patriotice
Simbătă, 21 martie, la orele 2 și 56 minute a început primăvara astronomică. Echinocțiul, deși 

era menit să ateste o schimbare esențială în rotația anotimpurilor, nu s-a bucurat, poate in această zi, 
de o primire prea... caldă. In schimb, numeroase alte semne au arătat că anotimpul și-a reintrat în 
drepturile firești și inalienabile. Pentru majoritatea județelor, ziua de duminică, a însemnat debutul 
în anotimpul acțiunilor voluntar-patriotice. Parcurile, spațiile verzi, bazele sportive, izlazurile comu
nale — toate acele șantiere ale tineretului, pe care metaforic le-am numit șantiere ale primăverii — 
au devenit amfiteatre ale muncii și tinereții. Ziua însăși, caldă și însorită, le-a îngăduit pe deplin, 
miilor de băieți; și fete, afirmarea elanului și hărniciei, lc-a oferit posibilitatea de a-și face una din 
cele mai active prezențe din acest an pentru continuarea frumoaselor tradiții în domeniul muncii 
voluntar-patriotice.

Consemnăm în pagina a Il-a cîteva acte de prezență din acest intens catalog al muncii, în care 
s-au înscris duminică primele note. Tineri din județul Teleorman intr-o acțiune de muncă patriotică
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CE REALIZAM ACUM
ESTE HOTARITOR

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

PENTRU ÎNFĂPTUIREA EXEMPLARĂ A CELOR J 
DOUĂ PROGRAME DE DEZVOLTARE A AGRICULTURII

Este evident că inițiativele cu efect direct în producție, că munca desfășurată acolo unde se amenajează un nou sistem 
de irigații sau se ridică o construcție zootehnică, se caută soluții care să asigure utilizarea la parametri maximi a unei 
investiții, se prășește sau se recoltează, se plantează via sau se întrețin grădinile de legume etc., etc., dau contur mai exact 
activității și conferă, în ultima instanță prestigiul organizației U.T.C. în dorința de a spori contribuția tinerilor la rezolvarea 
în cele mai bune condițiuni a nevoilor producției, în multe cooperative agricole organizațiile U.T.C. au lansat inițiative 
interesante privind organizarea muncii și mai ales mobilizarea tinerilor în sectoarele cheie. „Să folosim cu randament maxim 
suprafețele amenajate pentru irigații", „Brațele de aur", Săptămîna fertilizării, concursurile pe meserii, sînt doar o parte dintre 
acele acțiuni cu eficiență deosebită în producție.

Fără îndoială, că înfăptuirea exemplară a programelor adoptate de recenta plenară a C.C. al P.C.R., privind gospodă
rirea rațională a resurselor de apă, extinderea lucrărilor de irigații, îndiguiri, desecări și de combatere a eroziunii solului, 
și cele de dezvoltare a zootehniei și creșterea producției animaliere va solicita și mai mult tînăra generație a patriei.

La redacție au și sosit vești din mai multe județe ale țării în care sînt relevate acțiuni ale organizațiilor U.T.C. ce vin 
în sprijinul înfăptuirii programelor amintite. în numărul de azi, prezentăm inițiativa organizațiilor U.T.C. din județul Ialomița 
(de fapt răspunsul acestora la chemarea lansată de tinerii din comuna Poiana Mare) care au antrenat peste 2 000 de tineri 
din cooperativele agricole în vederea pregătirii lor în meseriile pe care le solicită agricultura în condiții de irigare. Totodată, 
și în acest context, socotim necesar să atragem atenția asupra unor neajunsuri ce mai persistă în activitatea unor organizații 
U.T.C. — de pildă, la C.A.P. Lechința, județul Bistrița-Năsăud — care neînlăturate imediat, diminuează contribuția tinerilor, 
aduc chiar prejudicii în realizarea sarcinilor mari ce stau în fața unităților agricole de producție.

și cele de dezvoltare a zootehniei și creșterea producției animaliere va s , _ -. ..
La redacție au si sosit vesti din mai multe județe ale țării în care sînt relevate acțiuni ale organizații

> imediat, diminuează contribuția tinerilor, 
unităților agricola de producție.

JUDEȚUL IALOMIȚA

• 2000 de tineri învață pentru 
a lucra in sistemul de irigații

Cînd tinerii din Poiana Mare 
— județul Dolj — au lansat ini
țiativa „Să folosim cu randament 
maxim suprafețele amenajate 
pentru irigații" nu au făcut alt
ceva decît să sublinieze că în 
cadrul preocupărilor generale 
ale organizațiilor U.T.C., de co
relare a eforturilor cu nevoile 
producției, a apărut o direcție 
de dată mai recentă : îndruma
rea și recomandarea a cît mai 
mulți tineri către deservirea sis
temelor de irigații. In Ialomița, 
județ cu suprafețe dintre cele 
mai mari cuprinse în sistemele 
de irigații, preluarea de către 
organizațiile U.T.C. a unei ase
menea sarcini, de orientare a 
unui număr cît mai mare 
de tineri spre meseriile de mo- 
topompiști, mecanici pentru as- 

■ persoare, vadagii etc. se impu
nea de la sine. Așa incit iniția
tiva pornită la Poiana Măre a 
venit pe un teren gata pregătit, 
însăși faptul că peste 50 la su
tă dintre cei 13 332 de cursanți ăi 
învățămîntului agrozootehnic de 
masă a cărui tematică a fost o- 
rientată în mare parte spre agro
tehnica întreținerii culturilor 
irigate sînt tineri, demonstrează 
acest lucru.

Relevant este, apoi, pentru 
preocuparea comitetului jude
țean U.T.C., a organizațiilor să
tești, sprijinul pe care acestea 
l-au acordat organelor agricole, 
direct unităților în recrutarea 
primei serii de cooperatori șco
larizați în întreprinderile pen
tru mecanizarea agriculturii din 
județ în meseriile de mînuitori 
ai coloanelor de irigat și ari
pilor de ploaie și motopom- 
piști ; toți cei 250 de absolvenți 
ai acestor cursuri sînt tineri.

La o analiză de dată mai re
centă a problemelor ce se pun 
în fața unităților, organele agri
cole au constatat că potenția
lul de muncă calificată existent 
în sistemele de irigații mai tre
buie completat cu încă 750 de 
oameni. Organizațiile U.T.C. au 
acționat din nou prompt. „Exact 
în acel moment se lansa la Dolj 
inițiativa : „Să folosim cu ran
dament maxim suprafețele ame
najate pentru irigații", ne spunea 
Ion Necula, șeful secției pentru 
problemele tineretului 
nomie de la comitetul 
U.T.C. Era o chemare

fost consacrată materializării a- 
cestor două răspunsuri".

Lărgindu-și sfera de acțiune, 
organizațiile U.T.C. au reușit să 
acopere în întregime cu tineri 
și cea de a doua serie de 
cursanți motopompiști și asper- 
soriști. Cîștigați de frumusețea 
acestor noi meserii, de avanta
jele ce le oferă munca, califi
cată, numărul tinerilor ce s.e în
dreaptă spre deservirea sisteme
lor de irigație este în continuă 
creștere. La Ciochina, inginerul 
șef al cooperativei agricole, 
Constantin Ichim, ne telata că 
celor 1G tineri școlarizați în 
acest an li se vor mai adăuga

N. COȘOVEANU
(Continuare in pag. a V-a)

din, eco- 
județean 
ce venea

din două părți. De la organele 
agricole ale județului și de la 
colegii noștri din Poiana Mare. 
Perioada imediat următoare a

nu prin fraze meșteșugite
— Avem în sat 125 uteciști, 

sublinia Traian Călăuz, ' secre
tarul comitetului U.T.C. pe coo
perativa agricolă. Mulți dintre 
ei au realizat anul trecut peste 
200 zile-muncă. Foarte mulți, 
vreo treizeci la număr, lucrează 
în zootehnie. Sînt oameni de 
bază. Cei 4 000 de litri lapte 
obținuți ’ în 1969 de la fiecare 
vacă furajată le recomandă cu 
prisosință hărnicia, priceperea, 
dăruirea.

— Ce-i drept, anul trecut pro
ducțiile obținute în cîmp au fost 
mai mici decît cele planificate, 
a intrgt în discuție instructorul 
comitetului județean al U.T.C, 
Iulian Băcint, dar de acest 
lucru vinovați nu se fac tine
rii. Ei au lucrat, au făcut tot 
ce le-a stat în putință dar... A-

Terasa Brăilei. — O imagine de pe
irigații

șantierul“J

VOCAȚIA
CONSTRUCTIVĂ

Șl IDEALUL
IN CULTURĂ

POMPILIU MARCEA

Citind și recitind poezia emi
nesciană, rămînem, încă o dată 
convinși de perfecțiunea ei, fra
za poetului ne apare ca o ade
vărată emanație a naturii, prin 
urmare desăvîrșită în armonia 
ei, imposibil de a ft dislocată 
fără riscul unui sacrilegiu. Dar 
ceea ce impresionează este mai 
ales ansamblul, construcția ar
hitectonică. Opera poetului poa
te fi asemuită cu o _ catedrală, 
cu un magnific edificiu arhitec
tonic, avînd ca fundament ..Dio
rama", sprijinită pe Șstîîpii pu
ternici ai „scrisorilor", împodo-

în parcul de mașini agricole 
al școlii profesionale de me

canizatori agricoli Sîntana, 
județul Arad

Foto; O. PLECAM

‘„GALAXIA GUTENBERG"
NU E ÎNCĂ K. 0. O)

Ir

o „LECTURA ÎNSEAMNĂ SINGURA CONDiTIE A INSTRUCȚIUNII SI ÎN PLUS CEASURI DE 
MARE ÎNCÎNTARE" SCRIA MONTESQUIEU '• ASTĂZI ÎNSĂ, DUPĂ DOUĂ VEACURI, MC
LUHAN EXCLAMĂ CU UȘURARE : „ÎN SFiRȘIT ELIBERAT DE CARTE, ÎN CIVILIZAȚIA IMA
GINII SI A SUNETULUI, OMUL NU VA MAI GÎNDI FRAGMENTAT, CI GLOBAL" • ALȚII ÎN 
SCHIMB, MANIFESTĂ UN ENTUZIASM MAI PONDERAT : „IMPORTANT NU E A VEDEA, 
IMPORTANT E A STI, IAR A STI NU ÎNSEAMNĂ A ÎNREGISTRA PASIV, CI A RECONSTRUI ÎN 
FORMĂ CLARĂ" H. P. SIMON ® UNDE SE PLASEAZĂ AȘADAR ADEVĂRUL?

bită. cu strălucitele vitralii ale 
poeziei naturiste, cu tablourile, 
cînd pure, cînd păgîne ale ero
ticei, avînd în zenit „Luceafă
rul". Să fie convențională simi
litudinea la care ne-am gîndit ? 
în ce ne privește, credem cu tă
tic că marile opere, creații ale 

, spiritelor geniale, sînt rezulta
tul unei voințe constructive, al 
unei propensiuni a monumenta
lului, in care fiecare element 
este o parte integrantă a unită
ții, în afara căreia orice jude
cată axiologică este insuficien
tă și deformantă. Marile spiri
te nu se risipesc fără un rost 
mai adine, impulsurile fiecărei 
creații sînt determinate de che
marea miraculoasă a vocației de 
construcție, care dă sens fiecă
rei opere parțiale ; geniul este 
totdeauna prezidat de o finali
tate majoră pe care, în func
ție de împrejurările vieții, o 
realizează total sau în parte. De 
aceea cînd regretam dispariția 
prematură a unui mare talent, 
ne gîndim totdeauna la faptul 
că edificiul pe care-1 începuse 
a rămas neterminat și noi sîn- 
tem lipsiți de posibilitatea de 
a contempla încă un monument 
al artei, care să ne îmbogățea
scă sensibilitatea și gîndirea. 
Prin urmare, cînd plîngem ,pe 
marii dispăruți, plîngem de fapt 
absința a ceea ce ar fi putut să

' ne aparțină. '
Am Închipuit o mare operă 

de cultură, ca cea a lui Emi- 
nescu, ca un edificiu desăvîrșit 
și dintr-un motiv căruia-i acor
dăm o mare pondere, după cum 
se va vedea. Există' încă, și nu 
de azi, de ieri, ci de totdeauna, 
ceea ce am numi fetișul talen
tului, înțeles ca un act de iz
bucnire necontrolată, ca o ex
presie a iraționalului și deci ca 
un alibi la imperfecțiune. Ta
lentul este însă, în realitate, 
disponibilitate creatoare, dar, 
înnăscut pentru creație și n-are 
nimic comun cu capriciul tur
bulent sau cu dolcele farniente 
steril. Talentul nu poate fi o 
scuză pentru eșecuri în cultură. 
Eșecul este un moment de ador
mire a talentului, deși critica 
ne consolează de multe ori cu 
formula „eșecurilor fertile". 
Desigur, chiar un geniu poate 
rata, dar e de dorit ca rateurile 
să rămînă în sertarul de lu
cru, cum se vede de atîtea ori 
in creația marilor artiști. In o- 
rice caz talentul nu poate fi in
vocat ca o scuză în ceea ce pri
vește meșteșugul artistic (un 
cronicar literar ierta pe un tî- 
năr poet care a scris versuri 
sproape agramate pe motivul, 
"iudat, că omul „are talent"). 
Să consimțim cu toții că de la. 
oamenii talentați trebuie să ce
rem mai mult, talentul obligă, 
nu scuză, stima pe care o a- 
cordăm talentului nu se poate 
ilustra mai bine decît prin exi
gența față de cei înzestrați cu 
acest privilegiu. Dacă un pro-

...Și UN NOU „ALTAR AL 
PENAȚILOR". Cît privește vii
torul se prevede ca reprezen
tantele , mass-mediei acum dis
parate îh case să se întrunească 
intr-o. consolă informațională 
care ne va conecta, prin sunete 
si imagini la întregul univers. 
I’înă la instalarea apelui „nou 
altar al penaților" informațio
nal. beneficiem deocamdată, 
.acasă, 'de aparatele noastre ide 
radio, televizoare,, tranzis-tori, 
care chiar ‘ așa separate cum 
sînt, ne surprind cam nepregă
tiți : năvala, tehnicii nu ne lasă 
să rezistăm lucid la_ fascinația 
exclusivă,:a imaginii și a cuvîn- 
tului oral. Motiv • pentru care

O DIODA MICA + UN IN- 
£ FIM CRISTAL DE GERMA- 
w NIU... „Gata ! Drumul a fost 

parcurs : am isprăvit de explo- 
" ‘ " j“ pe care

. _ ......   civilizația cărții o'
dată cu descoperirea tiparului. 
Mass-media (mijloacele de . co- 9 mUnicare in masă : radio, T. V.
etc.) au cîștigăt' prin kliopk-put 
tehnic victoria asupra spațiului 

A și timpului !“ .Entuziaștii imagi- 
” tiii și sunetului — conduși cu

mare zgomot de canadianul 
• McLuhan — declară deschisă

odată cu noul deceniu o etapă 
în care audiovizualul nu mai e 

— lux și jucărie, ci mijloc. Uneal- 9 tă, altă unealtă decît ■ scrisul, 
dată oamenilor pentru a comu- 
nica, a se informa, și instrui. 9 Cert lucru, mica diodă și cris
talul de germaniu au dat nu nu
mai mașinile, dar au creat pu-. 9 tința realizării unei noi rețele 

. informaționale, intr-adevăr cu 
alt suport material decît hîrtia.

•
 Iar aparatele audiovizuale trec 

din laboratoarele de cercetare 
in folosul nemijlocit al oameni- 
lor, în instituții științifice, am-

9 fiteatre, curînd chiar în școli.

nul a fost vitreg. In primăvară" a rat „galaxia Gutenberg' 
au fost multe ploi, apoi secetă, 9 o întronase civilizația 
încolo, acțiunile desfășurate de 
către organizația U.T.C. s-au 
soldat cu importante cantități 
de fier vechi predate oțelăriilor, 
cu lucrări 
de zeci de 
medicinale 
adunate. •

...La Lechința, localitate frun
tașă-în județul Bistrița-Năsăud, 
purtasem o discuție despre 
MUNCA, dar iată că interlocu
torii noștri au încercat să 
prezinte in roz o situație în prea 
multe locuri umbrită de nerea'- 
lizări, iar prin frazele frumoase 
rostite, să se pună la 
de răspunderea ce le 
Pentru că, așa cum am 
mai tîrziu, la Lechința, 
1969, șaptezeci și doi de tineri 
au ocolit cooperativa agricolă,

patriotice în valoare 
mii de lei, cu plante 
și fructe de pădure

informația, cultura autentică și 
simplul divertisment — amalga
mate 1 în programele de radio, și 
T.V. — impun un aspru discer- 
nămînt al alegerii. Ca și al ju
decării fiecărui gen, după reala 
încărcătură de Conținut.

CALEIDOSCOP DE IMAGINI 
LAOLALTA AMESTECATE. 
Un număr al revistei „Courier. 
d’UNESCO", dedicat în exclusi
vitate tineretului, publica pe 
două pagini un uriaș grupaj 
fotografic alcătuit din portrete 
de vedete de cinematograf și 
șerialuri, fragmente de eveni-

VIORICA TANASESCU
(Continuare in pag. a lV-a) (Continuare in pag. a IV-a)

adăpost 
revine, 

afirmat 
în anul

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a V-a)

FIRELE

DE NISIP

DIN

ANGRENAJUL
Utilarea - laboratoarelor de 

cercetare cu aparatură modernă, 
la nivelul cerințelor științifice ac
tuale— una dintre condițiile de 
existență a cercetării științifice 
românești.— s-a'făcut și se face 
cu eforturi deosebite. Anual, sta
tul cheltuiește sume însemnate 
în acest scop. Cu atît mai de ne
înțeles sînt situațiile cînd aparate 
de mare valoare, indispensabile 
cercetărilor și pentru care s-au 
cheltuit fonduri valutare impor
tante, zac nefolosite datorită lip
sei unor piese de schimb.

O vizită în cîteva instituții de 
cercetări și în laboratoarele unor 
catedre universitare din Capi
tală, ne-a relevat un fenomen 
curios. Fondurile pentru întreți

DE
-

1
PSA PIESELOR
SCHIMB POATE
COMPROMITE

CERCETĂRII
nerea aparatelor, pentru procu
rarea pieselor de schimb și a in
stalațiilor auxiliare, fie că lipsesc 
cu desăvîrșire, fie că nu țin pasul 
cu dotarea laboratoarelor. Une
ori, în numele unei campanii de 
economii, birocratic înțeleasă, a- 
ceste fonduri sînt reduse sau 
chiar anulate. Repercusiunile a- 
cestei stări de lucruri asupra mun
cii cercetărilor sînt lesne de în
trevăzut Iată cîteva dintre ele, 
așa cum ni le-au prezentat inter
locutorii noștri, specialiști din 
cercetare și cadre didactice din 
învățămînlul superior.

■—■ Institutul de fizică, ne-a 
declarat prof. dr. doc. RADU 
GRIGOROVICI, membru cores
pondent al Academiei, director

adjunct științific al institutului, a 
acumulat progresiv, prin investi
țiile făcute, un inventar impor
tant de aparate și instalații pen
tru cercetarea științifică. în ul
timii ani însă suma acordată pen
tru achiziționarea de piese de 
schimb din străinătate a rămas 
extrem de scăzută, devenind in
suficientă față de necesitățile în
treținerii în bune condiții a 
echipamentului existent. în anul 
1969 stocul de piese de schimb 
al aparatelor provenite din unele 
țări occidentale era practic epu-

PETRE JUNIE

(Continuare in pag. a V-a)
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! ANOTIMPUL MUNCII VOLUNTAR-PA TRIOTICE O ÎNTREBARE DE LOC PREMATURĂ:
T

„Hei-rup“ — tradiționalul cîntec de brigadă și-a arcuit duminică rezonanța amplă peste sutele de „șantiere 
ale primăverii". Mii, zeci de mii de tineri i-au preluat 
mii, alte zeci de mii de tineri îl vor purta — ștafetă —

refrenul topindu-1 în substanța primelor succese. Alte 
în zilele și săptămînile ce urmează.

„CE VOM FACE ÎN

ARGEȘ
•__________ > al județului GALAȚI

RAPORTEAZĂ
VACANTA DE PRIMĂVARĂ?"

20000 DE TINERI
Iru construcția blocurilor, în
cărcat și descărcat 40 tone pă
mînt rezultat din curățirea 
străzilor, astupat gropi pe o 
suprafață de 800 m.p„ la cu
rățirea și reamenajarea parcu
rilor Libertății și Olga Bancic. 

De altfel, acțiuni de această 
natură au fost organizate în 

a pește 30 000 m.p toate localitățile județului Ar
geș, la orașe, ca și la sate. 
Evidențiem în mod deosebit 
contribuția tineretului din co
munele Căteașca, Poiana La- ■ 
cului, Hîrtiești, Citești, Alba- , 
ta, Vedea. Să lă truc și Meri- : 
șani. Iată și faptele. Tinerii 
din Căteasca au împrăștiat 
40 m.c. balastru și colectat 
1000 kg deșeuri metalice, cei 
din Hîrtiești au săpat șanțuri 
pentru înlăturarea apei de pe 
culturi pe o suprafață de 6 
hectare, la Poiana Lacului 
s-au colectat 4 000 kg deșeuri 
metalice și s-au curățat 80 
m.l. șanțuri. Cei din comuna 
Tițești au colectat 1 200 kg de
șeuri metalice și au ajutat la 
înfrumusețarea comunei, efec-

în municipiul Pitești, peste 
1 500 de tineri au fost pre- 
zenți, încă de la primele ore 
ale dimineții, in parcurile 
Trivale și Vasile Roaită, pre
cum și pe Calea Craiovei. 
dînd contur de frumusețe ora
șului lor drag. Bilanțul activi
tăților se materializează in 
curățirea 
spații verzi, curățirea a 6 km 
de șosea, a gardurilor vii pe o 
suprafață de 200 m.l. Cei de la 
CURTEA DE ARGEȘ au răs
puns cu consecvența pe care 
le-d cunoaștem an de an. Pes
te 800 de tineri au efectuat lu
crări de curățirea parcurilor 
Fintîna lui Manole, Sînicoară 
și 23 August. Taluzări, umplu
turi de pămînt pentru amena
jări de spații verzi, alei la Li
ceul agricol, încărcarea a 70 
tone piatră de rîu pentru as
faltarea străzilor și recoltarea 
a 40 kg sămință de salcîm — 
iată recolta primei zile.

La CÎMPULUNG MUSCEL, 
peste 1200 de tineri au parti
cipat la stivuit cărămida pen-

s

tuind lucrări de curățirea șan
țurilor, amenajarea aleilor, 
plantarea a 70 butași tranda
firi.

Datele preliminarii cunoscu
te la
U.T.C. atestă următoarele rea
lizări : 25 000 ore muncă vo
luntar-patriotică, prin partici
parea a peste 10 000 de tineri, 
realizîndu-se economii în va
loare de peste 80 000 lei.

Comitetul județean al

CORNEL NECULA 
șef de sector la Comitetul 
județean Argeș al U.T.C.

Unul din semnele că primăvara a venit și pe meleagurile gălă- 
țene l-au dat duminică cei pește aproape 20 000 de tineri, mo
bilizați de organizațiile U.T.C. la întiiele acțiuni de muncă vo- 
luntar-patriotică din acest sezon. Bilanțul acestei zile cuprinde : 
66 000 ore muncă voluntar-patriotică . efectuate ; 150 tone 
metale vechi colectate ; 25 baze sportive amenajate ; 45 000 
mp spații verzi întreținute ; 5 600 pomi și 15 000 puieți de salcîm 
plantați. Un bilanț bogat deci, îmbucurător. Fapt ce îngreunează 
sublinierea evidențiaților. Pentru că au fost zeci și sute. Tre
buie totuși să remarcăm contribuția deosebită a tinerilor din or
ganizațiile U.T.C. din Galați și Tecuci, de Ia Combinatul side
rurgic și din comunele Nicorești, Drăgușeni, Proponești și Pechea.

IATĂ O ÎNTREBARE PE CARE NE-AU PUS-O 
MAI MULTI ELEVI Al ȘCOLILOR BUCURESTENE 
SI LA CARE VOM ÎNCERCA SĂ RĂSPUNDEM 
ĂSTAZI CU AJUTORUL TOVARĂȘEI ZENOBIA 
ANGHEL, SECRETARĂ A COMITETULUI MUNI
CIPAL BUCUREȘTI AL U.T.C.

TELEORMAN
Argument pentru 

distracția de
după-amiază

Peste 15 000 de tineri din orașele și satele județului, constituiți 
în brigăzi și echipe, cu cazmale, lopeți și sape s-au îndreptat cîn- 
tînd spre zeci și sute de puncte de lucru, ca : construirea unor 
obiective industriale și social-culturale, canalizări, plantări de 
pomi, amenajări de baze sportive, salvarea unor culturi de la 
inundații, construcția salariilor, curățirea parcurilor etc. In această 
primă acțiune de duminică s-a evidențiat în mod deosebit orga
nizația municipiului Tr. Măgurele, unde peste 3000 de tineri au 
participat la lucrări pe șantierele de locuințe, casa de cultură, con
strucția liceului din localitate, amenajări de spații verzi.

O contribuție însemnată și-au adus-o și tinerii din orașele Ale
xandria, Zimnicea, Videle, din comunele Bujoreni, Drăgănești- 
Vlașca, Olteni, Smirdioasa, Gratia, llădoești, Drăgănești de Vede 
și altele, unde s-au efectuat peste 30 000 de ore de muncă patrio
tică, s-au colectat 50 tone pietate vechi, s-au amenajat 26 baze 
sportive. Toate acțiunile s-au încheiat, după amiază, cu frumoase 
programe cultural-sportive și distractive.

zarzAre alexandru

I. CHIRIC

AZI, 
ÎN LIBRĂRII

• EDITURA ALBATROS

• * • „Școala Ardeleană", 
I—IU (col. Lyceum), lei 18.

• EDITURA UNIVERS

Halide Edib Adirar : 
măscăriciului", lei 16,50.

Maurice Druon : „Regii bleste
mați" vol. III, lei. 18,00. /

A. Berkeley : „Cutia cu bom
boane otrăvite" (Col. Enigma), 
6,00.

voi.

„Fiica

lei

• EDITURA M. EMINESCU

N4colae Volcu : „Poezii", 
1,25.

Traian Ren : „Frica de* somn 
lei 5,00.

lei

• EDITURA TINERETULUI

Nicolae Brehan : „Animale 
nave" (ed. II), lei 12,50.

bol-

• EDITURA MINERVA

Ion Creangă : ,,Opere“
I—II, lei 47,00

voi.

teatrele „Lucia Sturdza Bulafndra", „Ion Crean
gă" și „Nottara". N-au fost uitați nici artiștii 
fotografi amatori, cărora vacanța le va înlesni 
cea dinții confruntare din cadrul unor expoziții, 
formularea reciprocă a celui dinții punct de 
vedere critic referitor la fotografiile pe care a- 
ceștia intenționează să le prezinte în concursul 
aflat în curs de desfășurare, organizat de Mi
nisterul învățămîr.tului, Uniunea Artiștilor Fo
tografi și C.C. al U.T.C. Un capitol aparte îl 
va constitui gala de filme pentru elevi, găzduită 
între 6—17 aprilie de către Ecran-Club. .Și aceas
ta, pentru că manifestarea la care ne referim, 
realizată cu concursul Arhivei naționale de fil
me, va prezenta în fața cîtorva mii de elevi pe
licule -— se numără printre ele „Chemarea des
tinului" cu J. Marais și Roberto Benzi ; „Conte
le de Monte Cristo"; „La răscruce de vînturi" cu 
L. Olivier ; „Contesa Walewska" cu Greta Gar
bo ; „Omul din Aran“, creații ale maeștrilor 

'desenului animat W. Disney, Gopo etc. — intrate 
cu ani in urmă încă în filmoteca de aur.

S-ar putea crede că programele noastre pen
tru vacanța elevilor au fost concepute în așa 
fel îneît ele fac din prietenii artei niște privile- 
giați. Este inexact. Excursiile atît în-țară, cît și 
peste hotare, concursurile de orientare turistică 
din pădurea de la Brănești, întrecerile sportive, 
întîlnirile cu sportivi fruntași, cu membrii lo
tului de handbal, cîștigători pentru a 3-a oară 
ai titlului de campioni mondiali au .un loc bine 
definit în ansamblul acțiunilor de vacanță.

Desigur, în cîteva cuvinte nu pot fi consemna
te toate eforturile organizatorilor, toate amă
nuntele și nici nu ne-am propus să menționăm 
tot ce pregătește Comitetul municipal U.T.C., 
ceea ce și-au propus să realizeze comitetele 
U.T.C. din sectoarele Capitalei. Să lăsăm așadar, 
plăcerile descoperirii altor surprize ale apropia
tei vacanțe de primăvară, acelora cărora le sînt 
adresate.

— Așadar, ce surprize sînt pregătite miilor de 
elevi, care peste puțină vrente vor intra în va
canță ?

— Înainte de orice, ne mărturisește interlocu
toarea noastră, aș vrea să subliniez faptul că în 
tot ceea ce ne-am propus sa realizăm am urmă, 
rit nu deconectarea gratuită, ci descoperirea 
și valorificarea acelor mijloace din cuprinsul 
cărora să nu lipsească elementele instructive, 
educative. Ne-am străduit ca prin ceea ce ofe
rim să venim in întimpinarea preferințelor și 
pasiunilor lor. Iubitorii muzicii simfonice vor 
avea astfel prilejul, ca, pe baza unui program 
popularizat în toate organizațiile, să frecvente
ze concertele pregătite de studenții Conservato
rului „Ciprian Porumbescu" cu piese de mu
zică de cameră din Chopin, Mendelsohn-Bartoldy. 
Schumapn. Encscu etc. Aria audițiilor muzicale 
nu se rezumă doar la aceasta Pentru membrii 
cercurilor de muzică ușoară din licee și scoli 
profesionale sînt prevăzute nu numai întîlniri 
cu participanți la concursul recent încheiat la 

• Brașov, dar și concursuri tematice, distractive 
și, pornind de aici, schimburi de impresii între 
membrii acestor cercuri în legătură cu evo
luția actuală a genului, cu natura conținutului 
expresiv al melodiilor, cu criteriile după care 
trebuie apreciați atît compozitorii, cit și inter- 
preții cîntecelor lor. Pentru prietenii artei dra
matice au fost contractate o serie de spectacole 
— „Nepotul lui Rameau" ; „Viraj periculos" ; 
„Roata morii" : „Luna la țară" — precum și un 
medalion închinat memoriei lui V. I. Lenin, la

INVITAȚIE CRAIOVEANĂ

MZîlele A
Intre 21—24 mai, liceul „Tu

dor Arghezi" din Craiova, în co
laborare cu Comitetul. județean 
Dolj al U.T.C. și Inspectoratul 
județean școlar organizează, cu 
prilejul aniversării a 90 de ani 
de la nașterea marelui - nostru 
poet, ciclul de manifestări sub de
numirea „Zilele Tudor Arghezi“.

In cadrul acestei acțiuni se 
va desfășura Concursul de reci
tări și lectură artistică „Tudor 
Arghezi". Sînt invitați să partici
pe cîte doi elevi, reprezentanți 
ai fiecărui județ — un recitator 
și un cititor artistic. Pregătirea 
pentru concurs și selecționarea 
reprezentanților se va transforma 
într-o importantă acțiune educa
tivă, menită șă dezvolte în rîn- 
dul tineretului școlar, dragostea 
față de valorile literare româ
nești, față de creația lui Tudor 
Arghezi. Toți invitații vor parti
cipa la manifestările din cadrul

acțiunii : sărbătorirea „Zilei șco
lii", dezvelirea unui bust al poe
tului. inaugurarea unui muzeu, o 
sesiune de comunicări a societă
ților literare ale elevilor, dedica
tă vieții și operei lui Tudor £r- 
ghezi. Vor avea loc, de aseme
nea, un simpozion „Tudor Ar
ghezi", cu participarea unor re
prezentanți de seamă ai literatu
rii și criticii literare, o excursie în 
nordul Olteniei, unde se vor vi
zita localitățile Tîrgul Cărbunești 
(locul de origine al părinților 
poetului), Tîrgu Jiu, Rm. Vîlcea, 
Călimănești, Cozia.

Ciclul de manifestări, inițiati
vă generoasă a forurilor organiza
torice și participarea tinerilor la 
această acțiune cu largi impli

cații educative și instructive 
constituie lin frumos omagiu adus . 
marelui nostru poet.

ELENA PROCOP

UN ELEV, ARHEOLOG AMATOR, PROVOACĂ SPECIALIȘTII LA DEZLEGAREA 
UNEI ENIGME:

CUI APARȚINE MONUMENTUL
m w t ohmii ?

Costal C. Popescu, elev al Li
ceului „Nicolae Bălcescu" din 
Rm. Vilcea a descoperit. în luna 
decembrie .pe unul din dealurile 
legendarei Țări a Loviștei o 
piatră funerară de mari dimen
siuni. avînd gravate pe ea cîteva 
ciudate semne grafice. întreba
rea „Cum ai ajuns la această 
descoperire ?“ intervine, deci, 
firesc și necesar

— Am citit numeroase lucrări 
în care meleagurile natale, le
gendarele plaiuri ale Loviștei 
erau considerate drept vatră a 
închegării primelor formații sta
tale de pe teritoriul românesc 
actual. Drumul Loviștei consti
tuia în vechime principala cale 
de legătură a Munteniei cu ținu
turile transilvane, Pe aici abun
dă mărturiile privitoare la tre
cutul îndepărtat. Am început să 
le caut. Întîi am cercetat ur
mele unui castru roman, inves
tigat cîndva de Grigore Tociles- 
cu. Apoi am continuat cu unele, 
construcții vechi din sat și din 
împrejurimile sale. într-una din 
zile, împreună cu prietenul meu 
Nelu I. Diaconu, muncitor la 
Uzinele „Independența" Sibiu, 
în punctul numit Dosul Dealu
lui, pe o movilă de pămînt am 
observat o piatră de mari di
mensiuni, care avea pe ea o 
cruce gravată și alte semne gra
fice necunoscute nouă. Am „de
senat" semnele ciudate pe o hîr- 
tie și le-am arătat tovarășului 
profesor Doru Moțoc, care ne-a 
îndreptat la prof. Corneliu Ta- 
maș. director la Filiala Vilcea a 
Arhivelor Statului. Cercetînd 
împreună cu specialiștii s-a con
statat că nu putea fi vorba de 
o formație geologică naturală 
Movila părea ridicată de mina 
omului. Avea o formă asemănă
toare unui trunchi de piramidă, 
iar piatra cu inscripția se găsea 
jșezată deasupra ridicăturii de

pâmînt, dar mușchiul și pămîn- 
tul o acoperiseră pe jumătate. 
A trebuit să-i facem mai întîi 
„toaleta", efectuînd apoi măsu
rătorile și fotografiile de rigoare, 
transcriind, din nou, literă cu 
literă, inscripția. Ipoteza inițială 
se confirma ; era o piatră fu
nerară. iar movila, un mormînt 
tumular. Cine a fost înhumat 
intr-un astfel de mormînt. din 
ce perioadă datează ?

Cu concursul distinsului sla
vist. prof. univ. Damian Bogdan 
s-a descifrat o parte a textului 
și se pare că după caracterul 
literelor, ar fi din secolul al 
XIII-lea. Dacă această situare 
în timp este justă, se pune în
trebarea : Nu cumva mormîntul 
(remarcabil, atît prin proporții, 
cit și prin situarea intr-un loc 
vizibil din oricare punct al îm
prejurimilor) aparține unuia 
diptre primii conducători mili
tari ai stătulețelor premergă
toare lui Basarab ? în acest caz, 
ooate fi vorba de Seneslau, de 
Tihomir sau chiar de un condu
cător militar anterior celor ates
tați în Diploma cavalerilor ioa- 
niți (1 247). Modul cum este con
cepută și gravată inscripția do
vedește că ce] care a realizat-o 
nu era un pietrar de rînd. ci un 
om de carte, bun cunoscător al 
limbii slave ce se vorbea în 
epocă. Iar un asemenea om. nu 
putea fi.întîlnit la tot pasul; 
specialiștii de acest gen. cunos
cători de carte, trăia-u de obicei 
pe la curțile feudale. Conside
răm totuși că o concluzie defini
tivă nu se va putea 
după descifrarea și 
integrală a textului 
Ultimul cuvînt și-l 
desigur, arheologii.

...Acestea sînt. în rezumat, con
cluziile tînărului arheolog ama
tor. Dacă toate ipotezele la care 
s-a ’referit elevul se vor ade-

veri, înseamnă că ne aflăm în 
fața unei descoperiri de o deo
sebită importanță pentru cu
noașterea istorței noastre vechi.

VASILE RAVESCU

GABRIELA STOIAN

LA CASA ZIARIȘTILOR „Istoria izvor

DE VACANTĂ
Ce este TEATRUL

SEARĂ DE MUZICĂ UȘOARĂ
V

C. B.

Trei reputați compozitori — Nicolae Kirculeseu. Ion Cristinoiu 
și Alexandru Mandy — au fost -invitați duminică seara la „Casa 
Ziariștilor" pentru un dialog public in jurul stilurilor componis
tice pe care le promovează, in jurul tendințelor actuale din mu
zica ușoară de la noi și de pretutindeni. A fost un dialog sub 
stanțial, interesant -și instructiv, la întreținerea căruia contribu
ția ziaristului sandu Marian nu e deloc de neglijat. Un dialog 
care a continuat, de astădată prin chiar limbajul muzical în re
citalul susținut de Denise Constantlnescu, Anda Căiugăreanu, Ser
giu Cioiu și cele două românce care au intrat recent în grațiile 
cerbilor brașoveni — Angela Similea și Doina Spătaru.

Aplaudăm cu optimism această manifestare organizată de Uniu
nea Ziariștilor, reușită nu numai prin îmbinarea utilului cu plă
cutul într-o acțiune duminicală dar și prin promisiunea de a 
face permanente asemenea întîlniri fertile — depășind simplul 
divertisment — între artiști și cei chemați să le consemneze și 
să le comenteze strădaniile.

de adine
patriotism"

CICLU DE ACTIVITĂȚI 
DEMONSTREAZĂ CĂ 

INTERESANTE

trage decît 
traducerea 
inscripției, 
vor spune.

MOLI, FLANDERS : rulează la 
Patria (orele 9; 12; 15; 18; 21), Fes
tival (orele 8.45; 11,45; 14,45; 17,45; 
20,45).

DOMNIȘOARA DOCTOR : ru
lează la Republica (orele 8,45; 
11.15: 13,45; 16.15; 18,45; 21,15).

JOC DUBLU IN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Luceafărul 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18.30: 21). 
București (orele 9; 11,15; 13.30;
16,30; 18.45; 21), Favorit (orele 10; 
13; 15.30: 18; 20.30).

ELVIRA MADIGAN: rulează la 
Capitol (orele 9,80; 11,45; 14; 16,30; 
18,45; 21).

DOI BĂRBAȚI PENTRU O 
MOARTE: rulează la Victoria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

GHICI CINE VINE LA CINA ? : 
rulează la Central (orele 8,45; 11; 
13,15: 15,45; 18,15; 20,45), Bucegi (o- 
rele 9.45: 12; 15,45: 18,15; 20,30).
Giuleștl (orele 15,30; 18; 20,30).
STELEI,E DIN EGER ; rulează la 

Lumina (orele 9.30—15,45 în conti
nuare; 19,30).

MIREASA ERA IN NEGRU : ru
lează la Doina (orele 11,30; 13.45;
16; 18,15; 20,30), Program pentru 
copii (orele 9—10), Melodia (orele

UN 
CARE 
INIȚIATIVELE 
NU TREBUIE AȘTEPTATE SĂ
PORNEASCĂ DOAR DE LA 

JUDEȚ

Ne răspunde, directorul Ca
sei de cultură, prof. RADU 
MOISE. De fapt, înseamnă un 
teatru cu stagiune permanen
tă, căci la Sinaia vacanța ține 
tot anul.

Pornind de la Ideea promovării 
unei arte teatrale de ținută, ăm 
căutat să folosim ca piloni de 
susținere ai formației noastre 
dramatice cițlva talentați actori 
profesioniști din Capitală, care ne 
dau concursul alternativ în spec
tacole. paralel cu activitatea lor 
de bază. Este vorba dc actorii 
teatrului „Ion Creangă" : Magda 
Popovlci. Nicolae Simlon și Vic
tor Radovici care pun in acțiu
nea întreprinsă de noi deosebită . 
pasiune și pricepere. Alături ele 
ei au găsit condiții dintre cele 
mai favorabile de dezvoltare ta
lentele evidente ale unor amatori 
din localitate. Ne-am orientat 
pentru început către cîteva spec
tacole de destindere agreabile, e- 
vitind in același timp cu grijă 
facilul. Astfel, avem înscrise în 
repertoriu piesele „Tezaurul lui 
Justinian" de Al. Voitin, „Un 
milion pentru un surîs" de Ana- 
tolie Sofronov, „A doua împușcă
tură" de Robert Thomas și „Co
media zorilor" de Mircea Ștefă- 
nescu. Bineînțeles că ne propu
nem ca pe viitor, pe măsura do- 
bindirii unei experiențe mal vas
te, să lărgim sfera și varietatea 
tematică a repertoriului nostru. 
Existența teatrului permanent de 
vacanță nu exclude ci, dimpotri
vă, jstimulează turneele artistice 
profesioniste, care permit colec
tivului nostru un valoros schimb 
de experiență pe calea perfecțio
nării sale artistice.

H. LEREA

9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 20), Mo
dern (orele 9,15; 11,45; 14; 16.15;
18,30; 20,45).

YO-YO ; rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—17 în continuare; 
17—21 Program de filme 
men tare).

ADIO TEXAS : rulează la 
viar (orele 8.30; 11; 13,30: 16: 
21), Excelsior (orele 9,45; 
14,45; ir.;:. 
11,15; 13,30; 16; 
(orele 9; 11,15; 
20,15), Flamura 
13.15; 20,30).

VISUL DOMNULUI GENTIL : 
rulează la Grlvlța (orele 9; 11,15;
16; 18,15; 20,30), Floreasca (orele 
10; 13.45; 16; 18,15; 20,30).

STAPIN PE SITUAȚIE : rulează 
la Miorița (orele 9;.............
16; 18.15; 20,30), Arta 
15,45 în continuare ;

BĂTĂLIA PENTRU ___________
lează la înfrățirea (erele 15,30; 19).

VIA MALA : rulează la Buzești " ... ............. (orele

orele 
docu-

Fero-
18,30: 

ixueisior 12,15;
17,15; 20), Aurora (orele 9; 
-----  18,15; 20,30), Tomis

13,30; 15,45; 18;
(orele 9; 11,15; 16:

11,15; 13,30; 
(orele 9,30— 
18,15; 20,30). 
ROMA : ru-

(orele 15,30—18) ; Viitorul
15,30: 18).

COLIVIE PENTRU DOI : 
ză la Buzești (ora 20,30).

PRIETENELE : rulează la
■ rul (ora 20,30).

EXPLOZIE IN MUNȚI : rulează 
la Dacia (orele 8.30—20,45 In con
tinuare)

WINNETOU IN VALEA MOR- 
ȚII: rulează la Lira (orele 15,30 ;

rulea-

Viito-

• PRACTICA ELEVILOR — IN
TUALITATE : La invitația Comitetului 
municipal Deva al U.T.C., conducătorii 
școlilor profesionale, ai liceului industrial 
din localitate, maiștri și- elevi au partici
pat la o dezbatere deosebit Ue'interesantă 
pe tema „Practica viitorilor muncitori". 
Dispunînd din timp de un chestionar, 
vorbitorii au relevat experiența dobîndită 
și greutățile care mai există. Propuneri
le s-au finalizat intr-un plan de măsuri 
care va duce la îmbunătățirea activității 
practice a elevilor. Acțiuni similare au 
avut loc în Hunedoara și Petroșani. (Al. 
Bălgrădean).

• „BRIGĂZILE 
I)E CALITATE". Or- ' 
ganizate in cele mai 
mari întreprinderi, 
din inițiativa. Comi
tetului județean Olt 
al U.T.C. (Uzina de 
aluminiu, Fabrica- de 
conserve din Caracal-

și Uzina de repara
ții din Balș) acești 
colective vor contri
bui la îmbunătățirea 
calității produselor. 
Inițiativa va fi ex-, 
tinsă și în sectoarele 
legumicultură și iri
gații (Răvescu V.).

ANCUȚEI". 
au ■ plecat pe 
Creangă. Pri- 

elevi.

teatru a Școlii profe
sionale a Uzinei 
mecanice Pașcani, 
formația de dansuri a 
Liceului agricol din 
Iași etc. Cei mai ta- 
lentați, cuprinși în

ansamblul artistic al 
elevilor, 
turnee
Bacău,
ceava
(prof.

pregătesc 
în județele 
Neamț, Su- 
și Botoșani 

V. Văcăriță).
• SUS CORTINA t

prezentații susțtnOțe ... ____  _____
■ î lor, studenții craioveni au oferit publicu

lui, la cea dinții apariție pe scena Tea
trului național, un spectacol care s-a bu
curat de mult succes. Recitalul de muzică 
cultă a fost susținut de studenții Car
olina Cioglovan. Felix Constantinescu 
(pian), Constantin Duiu (vioară) și Miruna 
Dobrescu. A doua parte a spectacolului a 
aparținut formației de teatru. Mariana 
Straton a interpretat rolul Lucreției Col
lins din „Portretul unei madone", Vasile 
Cochilă rolul .„împăratul negru" de 
O’Neill. Prima afirmare a studenților cra
ioveni reprezintă și primul succes (V. R.).

După mai multe re
in cadrul facultăți-

• POPAS LA „HANUL 
Elevii din județul Vrancea 
meleagurile lui Eminescu și 
ma excursie, a cuprins 1600 de 
După Podul înalt, excursioniștii au vizi
tat lașul cu Muzeul Unirii, Piața Al. 1. 
Cuza. teiul lui Eminescu și bojdeuca lui 
Creangă. De curînd, alți 1 000 de elevi au 
plecat in documentare istorică. După po
pasul de la „Hanul Ancuței" s-au îndrep
tat spre Ipotești. Elevii au notat în jur
nal : Ipotești, casa lui Veronica Micle, 
Cetatea Neamțului, casa lui Creangă, mă
năstirile Agapia și Văratec. ’(S. Vasilescuf.

• „ȘANTIER — 
1970" : la Lugoj a 
fost inaugurat 'un 
mare șantier local 
de muncă patriotică. 
Timp de un an, cite 
o brigadă formată 
din tineri va munci 
zilnic la construcția 
noilor secții ale În
treprinderii textile.

Lunar, , comitetul 
U.T.C. vă acorda ce
lei mai bune brigăzi 
un fanion (transmi
sibil). La 
anului, 
rămîne 
cu cele
zultate. (I. Dancta).

sfîrșitul 
fanionul va 
la brigada 

mai bune re-

• „FESTIVALUL 
— CONCURS FOL
CLORIC ȘCOLAR" 
din județul Iași a 
adus pe scenă peste 
2 000 de elevi din 
școlile profesionale 
și liceele de specia
litate. Finaliștii : 500.

Un juriu exigent . n 
subliniat calitățile 
mai multor formații, 
dintre care reținem: 
taraful Școlii profe
sionale de construcții 
și Școlii profesionale 
a Uzinei mecanice 
Nicolina, form'ația de

• INEDIT : Trei originale albume-"'.afe- 
tă au luat startul la Timișoara. în ele șe 
vor consemna imagini, și date despre, opt 
dintre cele mai importable. școli profesio
nale din județul Timiș. Este prima acțiune 
de acest gen, importantă si pentru . faptul 
că va ajuta elevii în opțiunea profesio
nală. De 'remarcat este și- faptul eă .fie
care școală prezintă meseriile in care 
pregătesc viitorii muncitori și valoarea 
acestora in cadrul economiei naționale.
(1. Dancea).

In comuna Virful timpului 
județul Botoșani, comitetul co
munal U.T.C. a inițiat și organi
zat ciclul de activități cu tema 
„Istoria poporului român' — iz
vor de adine patriotism", fapt 
care a capțat interesul și aten
ția tinerilor încă de la prima ma
nifestare. Conceput ca o acțiune 
complexă, care să ofere tinerilor 
din comună o retrospectivă lar
gă asupra unor momente cru
ciale din istoria patriei și po
porului nostru, ciclul atrage 
atenția nu numai prin bogăția 
tematică ce și-a propus să o dez
bată, ci și prin diversitatea for
melor de prezentare. Ciclul a 
debutat cu un amplu exposeu 
asupra formării poporului român 
și a limbii române, în cadrul 
căruia profesorii de istorie din 
comună au angajat un viu dia
log cu tinerii, dezbătind nu
meroase aspecte privind roma
nitatea limbii române. Tenia ur- / 
mătoare a fost „Ideea de unita
te națională la români", prezen
tată sub forma unui simpozion, 
momentele 'principale fiind ilus
trate cu pasaje semnificative din 
lucrările cărturarilor militanți 
pentru unire. Expunerea a fost 
urmată de un bogat program 
dc cîntece și recitări închinate 
unirii. Acum, tinerii din comu
nă pregătesc un concurs gen 
„cine știe, ciștigă" cu tema „Pe 
urmele Iui Ștefan cel Mare".

Ciclul de activități „Istoria 
poporului român — izvor de a- 
dînc patriotism" cuprinde nu
meroase expuneri și dezbateri 
privind mișcarea muncitorească 
și revoluționară din țara noas
tră, lupta și' activitatea P.C.R. 
etc. Acțiunea se va încheia cu 
o excursie documentară — „Mo
numentele istorice din nordul 
Moldovei".

M. GHEORGHIU

Cabinet
■ ■

de orientare
profesională

• ••••••••••••••••

18), Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15), 
Vitan (orele 15,30; 18; ........

ROȘU ȘI AURIU • 
Lira (ora 20,15).

CĂSĂTORIE PRIN 
BLICITATE : rulează 
Sării (ora 20).

COMISARUL X ȘI PANTERELE 
ALBASTRE ; rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 17,45), Volga (o- 
rele' 10—12 în continuare; 16; 18,15; 
20.30).

PASĂRI ȘI OGARI : rulează la 
Cotroceni (orele 20,30).

LOVITURA PUTERNICA : ru
lează la Cotroceni (orele 15,30; 18).

URMĂRIREA : rulează la Gloria 
(orele 9.30; 12; 14,30: 17,15: 19.43).

LA NORD PRIN NORD-VEST : 
rt-lează la Moșilor (orele 15,30; 19).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR rulează la Mun
ca (orele 16; 18; 20).

DON jUan FĂRĂ VOIE : ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 18;
20.15) .

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la Rahova (orele 15,30; 18).

VIATA LUI MATHEUS : rulea
ză la Rahova (ora 20,15).

SIMPATICUL DOMN „R" : ru
lează la Progresul (orele 15,30; 18;
20.15) , Cosmos (orele 15,30:
20.15) .

NOAPTE CU CEAȚĂ :

20,15). 
rulează la

MICA PU- 
la Drumul

18:

ruiează 
la Popular (orele 15.30; 18 ; 20,30). 

OSCAR : rulează la Unirea (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
lâ Ferentari (orele 15,30; 18; 20,30).

CĂLUGĂRIȚA : rulează la Pa
cea (orele 16; 19).

PAT ȘI PATACHON : rulează 
la Cinemateca — Union (orele 10; 
12; 14. Program de filme pen
tru abonați ciclurile A si B după 
amiază).

DE ROUĂ; BROTĂCELUL — ora 
17; Teatrul „Al. Davila" din Pi
tești: TAIFUN — ora 20; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy); VA
RIETĂȚI — ora 20; (Calea Victo
riei): NICUȚĂ... LA TĂNASE — 
ora 19.30 ; Circul de Stat : CAR
NAVALUL CIRCULUI — ora 19,30.

La Liceul nr. 1 din slatina 
a luat ființă cabinetul de orienta
re profesională a elevilor. Dotat 
cu un bogat material documentar, 
cuprinzînd un număr mare de lu
crări de diverse specialități, hro- 
șuri și note cu profite de școală 
clin țară și din județul Olt, plan
șe și piese executate (unele în 
secțiune), machete, expoziții pe 
profil etc., cabinetul dc orienta
re profesională este un prețios 
ghid al elevilor în alegerea me
seriilor care să corespundă apti
tudinilor și înclinațiilor lor. In a- 
celași scop, comitetul județean 
al U.T.C. organizează cu elevii 
claselor a VIII-a și a XH-a de la 
toate școlile din județ întîlniri cu 
specialiști, directori de întreprin
deri, profesori, vizite colective în 
întreprinderi etc;

R. VASILE

MARȚI, 24 MARTIE 1970

Opera Română : FAUST — ora 
19,30; Teatrul de Operetă : MY 
FAYR LADY — ora 19,30; Teatrul 
Național „I. L. Caraglale" 
Comedia) : HEIDELBERGUL 
ALTĂDATĂ — ora 19,30; 
studio): <O FEMEIE CU BANI 
ora 19,30: Teatrul ' ~
NICNIC 
Sturdza 
VIRAJ 
Teatrul 
gheru): 
DE SASSAFRAS 
(Sala Studio): 
DOAMNĂ „M“ — i 
„Ion Vasilescu": 
DIN SIGHIȘOARA 
Teatrul _____
ei) : O POVESTE CU ClNTEC — 
ora 17; (Str, Academiei) : STROP

(Sala 
DE 

(Sala

de Comedie :
— ora 20; Teatrul „Lucia 
Bulandra" (Sala Studio) : 
PERICULOS — ora 20; 

,,C. I. Nottara" (Bd. Ma- 
VIJELIE ÎN CRENGILE

— ora 19,30; 
ENIGMATICA 

ora 20; Teatrul 
DOMNIȘOARA 

. — ora 19,30; 
Țăndărică (Calea Victo-

• 18,00 Lumea copiilor. Răzbu
narea păpușilor • 18,30 Ancheta 
economică. în obiectiv : irigațiile
• 18,55 Anunțuri — publicitate
• 19,00 Telejurnalul de seară
• 19,20 Ce știm și ce nu știm des
pre om ? Emisiune de cultură 
științifică de Andrei Bacalu
• 19,45 Seară de teatru : „Regele
Lear". Tragedie de W. Shakespea
re. In românește de Mlhnea 
Gheorghiu. Interpretează un co
lectiv al Teatrului National din 
Craiova « 22,00 Campionatul
mondial de hochei — grupa A : 
Cehoslovacia — Suedia (repriza a 
111-a) • 22,45 Telejurnalul de
noapte.

• LA RM. VILCEA a 
luat ființă un original ci- 
neclub, intitulat „Arheos". 
Inițiatorii lui, prof. Doru 
Moțoc, și Cornel Tomas, di
rector al Filialei Vîlcea a 
Arhivelor statului, și-au 
propus să valorifice pre
țioasele comori de docu
mente vechi, urice, hrisoa
ve, manuscrise rare vechi, 
obiecte de artă populară 
vîlceană existente in județ. 
Primul film color care va 
fi realizat de cineaștii ama
tori de la „Arheos" va avea 
ca temă „Influența artei 
populare asupra miniaturi
lor din documentele manu
scrise păstrate în colecțiile 
arhivei".
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DACĂ VREI SĂ LUCREZI ÎN COMERȚ...
9

în dorința de a răspunde la 
solicitările unor tineri care in- 

' tenționează să se califice în- 
tr-una din profesiunile din co
merț, ne-am adresat tovarășului 
NICOLAE BOZDOG, ministrul 
comerțului interior, care a con
simțit să ne răspundă cu ama
bilitate.

— Am dori, mai întîi, să ne 
relatați despre preocupările c- 
xistente în cadrul Ministerului 
Comerțului Interior pentru pre
gătirea cadrelor...

— în lumina Hotărîrii plenarei 
C.C. al P.C.R. din aprilie 1965 
și a Legii învățămintului, s-a e- 
laborat și stabilit un plan de 
măsuri privind pregătirea cadre
lor, in concordanță cu planul de 
dezvoltare a activității comer
ciale pe anii 1971—1975 și a li
niilor directoare pe perioada 
1976—1980. De asemenea, con
ducerea Ministerului Comerțului 
Interior a elaborat un studiu 
privind numărul de cadre cali- 
licate necesare pînă în anul 1975 
și schița planului de pregătire a 
acestuia. Concomitent au fost 
întreprinse. încă de pe acum, o 
serie de măsuri.

Paralel eu pregătirea tinerelor 
cadre prin școlile comerciale 
ale M.C.I. se aplică un plan am
plu de calificare și perfecționare 
a cadrelor existente în rețeaua 
comercială prin cursuri și prin 
instructaje. Prin acest sistem/ 
pregătim anual un număr de 
circa 29 000 de cadre.

— Socotiți că tinerii pot avea 
un rol important in introducerea 
și dezvoltarea formelor noi de 
comerț ?

— Da ! Ne bazăm această afir
mație pe faptul că tinerii însu- 
șindu-și experiența lucrătorilor 
mai vîrstnici, care au dobîndit 
rezultate deosebite-. în activita
tea lor, sint mai receptivi la 
fenomenul nouluî. acumulează 
un bagaj de cunoștințe teoreti
ce la zi în’ domeniul lor de acti
vitate. Școlile noastre dispun de 
mijloace care să le permită a- 
cestora însușirea meseriei la ni
velul cerințelor actuale.

Socotim că tinerii au de pe a- 
cum și vor avea un loc tot mai 
însemnat în ceea ce privește 
dezvoltarea formelor noi de co
merț cum ar fi extinderea au
toservirii la o gamă mai largă 
de produse (de exemplu : produ
se de uz gospodăresc, mărfuri 
textiie-încălțăminte etc.), tran
sportul mărfurilor la domiciliu, 
aprovizionarea la domiciliu pe 
bază de comenzi, prealabile ori 
prin abonament.

Sublihieth'faptul câ în unele 
unități comerciale, îndeosebi în 
cele noi și în cele aflătoare în 
zonele turistice sezoniere, de
servirea este asigurată în cea 
mai mare parte de. tineri. De 
asemenea, deservirea din ma
gazinele, restaurantele și hote
lurile școală este asigurată în 
exclusivitate de către tineri, sub 
îndrumarea unor cadre cu ex
periență, cu practică îndelunga
tă.

— Am dori să vă referiți la 
^exigențele pe care le impune ti
nerilor lucrători un comerț cu 
înalt grad de civilizație...

— Modernizarea rețelei comer
ciale, extinderea formelor avan
sate ale deservirii, tehnicitatea 
ridicată a unor mărfuri de uz 
îndelungat, deservirea turiștilor 
străini, cer lucrătorilor din u- 
nitățile comerciale și alimentație 
publică ounoștințe temeinice, 
multilaterale. Mentalitatea „mar
fa se vinde oricum" sau -„co
merț poate face oricine" a de
venit de mult anacronică, fiind 

• GRUPUL ȘCOLAR COMERCIAL ARAD, Piața George Enescu 
nr. 2. Tel. 4616.

• GRUPUL ȘCOLAR COMERCIAL BACĂU, str. Cuza Vodă nr. 1. 
Tel. 1 21 65.

• GRUPUL ȘCOLAR COMERCIAL BOTOȘANI, str. Cuza Vodă 
nr. 8. Tel. 18 40.

• GRUPUL ȘCOLAR COMERCIAL „N. KRETULESCU" BUCU
REȘTI, Bd. Hr is to Botev nr. 17. Tel. 13 90 82.

• GRUPUL ȘCOLAR DE ALIMENTAȚIE PUBLICA, BUCUREȘTI, 
Sos. Viilor nr. 38. Tel. 2348 30.

• GRUPUL ȘCOLAR COMERCIAL CLUJ, str. Decebal nr. 2. 
Tel. 1 19 56.

• GRUPUL ȘCOLAR COMERCIAL CONSTANȚA, str. Decebal 
nr. 15. Tel. 2 3119.

• GRUPUL ȘCOLAR COMERCIAL CRAIOVA, str. Brestei nr. 12. 
Tal 1 29 43.

• GRUPUL ȘCOLAR COMERCIAL IASI, str. Max Wexler nr. 9. 
Tei. 1 62 38.

o GRUPUL ȘCOLAR COMERCIAL PLOIEȘTI, str. Vornicul Boldur 
nr. 3. Tel. 1 12 02.

o GRUPUL ȘCOLAR COMERCIAL TG. MURES, str. Călimanului 
nr. 3. Tel. 42 56.

9 ȘCOALA PROFESIONALA COMERCIALĂ BRAȘOV, str. Alex. 
Petofi nr. 17. Tel. 1 40 93.

• ȘCOALA PROFESIONALĂ COMERCIALĂ GALAȚI, str. Mihai 
Bravu nr. 12.

• ȘCOALA PROFESIONALA COMERCIALĂ GHEORGHIENI.
• ȘCOALA PROFESIONALĂ COMERCIALĂ PETROȘANI, str. 

23 August nr. 6. Tel. 1716.

In cadrul grupului comercial „N. Krețulescu", funcționează 
și Liceul economic nr. 2 — cursuri de zi, serale și fără frecvență 
unde absolvenții școlilor profesionale pot să-și continue pre
gătirea.

Concursul de admitere în școlile profesionale constă din ur
mătoarele probe, din materia prevăzută în programele clase
lor V—VIII ale școlii generale :

a) LIMBA ROMANĂ — scris și oral.
b) MATEMATICĂ — scris și oral.

în contradicție cu efortul ge
neral îndreptat spre ridicarea 
nivelului de civilizație în de
servirea populației.

în pregătirea viitorului lucră
tor din comerț, unloc însemnat 
ii deține cultivarea unor trăsă
turi definitorii pentru distincția 
comportamentului cum ar fi co
rectitudinea și politețea,, testa
rea rapidă și cunoașterea ce
rințelor, gusturilor și preferințe
lor consumatorilor. Doar în acăst 
fel tînărul lucrător din comerț 
are posibilitatea să devină fac
torul de legătură, competent, 
între producție și consum. Apoi, 
lucrătorul din comerț contribuie, 
prin calitatea serviciului său, 
la evitarea pierderilor de timp 
inutile, la crearea unei ambian

Convorbirea noastră cu tov. j

NICOLAE BOZDOG, ,■ r 'J

MINISTRUL COMERTULUI INTERIOR
• ; ■ i ■ :

țe plăcute, aceste aspecte făcînd 
parte integrantă din standardul 
civilizației, al deservirii comer
ciale. Tot mai exigent și recep
tiv la nou, cumpărătorul simte 
însă nevoia ca vînzătorul să 
fie mai mult decît politicos și 
îndatoritor, sa devină un sfă
tuitor apropiat, un „consultant" 
priceput care să-i dea ajutor în 
decizia pe care o are de luat.

Astăzi, cînd producția de
larg consurp este în continuă 
dezvoltare și diversificare, 
cînd complexitatea și tehnicita- t 
tea creso de la o zi Ia alta, cînd 
pe piață se lansează numeroase 
mărfuri noi din producție indi
genă și din import se cere mult 
lărgit cadrul pentru informa
rea și îndrumarea cumpărăto
rului și a consumatorului.

produsele realizate de bucătari

— In ce măsură sistemul de 
învățămînt al Ministerului Co
merțului Interior asigură pre
gătirea unor asemenea tineri 
lucrători ?

— Pentru formarea unui ast
fel de lucrător, capabil să 
transmită cumpărătorului mesa
jul informativ asupra produse
lor pe care le comercializează e 
nevoie de cunoștințe, de crea
rea unor priceperi, de deprin
deri profesionale, etice care se 
pot realiza prin școli și unitățile 
comerciale, ce acționează con
vergent. Sistemul de învățămînt 
al M.C.I. asigură pregătirea 
unor asemenea tipuri de lucră
tori prin școli profesionale, uce
nicie la locul de muncă, licee 
economice, școli de specializare 

postliceală, centre de calificare 
și perfecționare, cursuri de ca
lificare, perfecționare și in
structaje, organizate atît centra
lizat cît și pe lîngă întreprinde
rile și organizațiile comerciale. 
Mă refer, în acest, context, la 
dezvoltarea bazei școlare prin 
înființarea a încă două școli, 
ajungîndu-se astfel să creăm 16 
unități școlare în cadrul cărora 
sînt pregătiți anual peste 14 000 
de cadre, in majoritate oameni 
tineri, viitoare cadre operative 
și personal tehnic administrativ 
de nivel mediu. Dintre aceștia 
in 1970 rețeaua comercială pro- 
priu-zisă va primi un număr 
de peste 4 000 de absolvenți.

Verificarea și perfecționarea 
priceperilor și deprinderilor 
profesionale se realizează prin

I
hss.

și cofetari cu experiență și dragoste 
lucrări de artă...

Numeroși corespondenți își 
exprimă în scrisorile lor dorința 
de a le răspunde la domiciliu 
sau în orice caz, dacă nu se 
poate decît în ziar, aceasta să 
se întîmple cit mai repede. Unii 
îmi adresează mai multe „re
veniri" iar o cititoare, căreia 
între timp i-am răspuns, m-a 
denunțat fără milă tovarășului 
Băieșu, pentru neglijența mea, 
incit redutabila amenințare de 
a mă trezi consemnat la rubri
ca „De la om la om" a atîr- 
nat ca sabia lui Damocles dea
supra capului meu. Această ne
răbdare este firește justificată 
atunci cînd aștepți ca propriul 
tău viitor să-și precizeze contu
rul. Dar poștașul este unul, în- 
tîlnirea are loc o dată pe săp- 
tămînă, iar numărul scrisorilor 
este de ordinul sutelor. Pe de 
altă parte, unii cititori pun pro- 
blejne speciale care necesită in
vestigații prealabile răspunsu
lui. Deci, răbdare, stimați co
respondenți. Vă încredințez că. 
fiecare dintre voi va primi răs
puns. Dar voi răspunde în pri
mul rînd acelora care-mi vor 
spune despre ei înșiși destul de 
multe lucruri pentru a-i cunoaș
te mai bine.

DANCIU V. ION — Bisoca — 
jud. puzău. De data asta primiți 
răspuns, ceea ce înseamnă că ați 
învățat să scrieți, caligrafia și 
ortografia s-au îndreptat, iar 
expresiile folosite nu mai par 
a fi supărătoare ! Dragă tova
rășe Danciu, chiar cînd sîntem 
oameni mari tot ne place să ne 
răsfățăm puțin. Eu te-aș sfătui, 
pentru a evita eforturi inutile, 
să te interesezi dacă situația ac
tuală a sănătății dumitale este 
compatibilă cu meseria aleasă 
deoarece se face un examen 
medical eliminatoriu. M-aș fi 
informat eu, dar scrisoarea nu 
conține suficiente date în acest 
sens. Interesează-te despre asta 
la Școala profesională sanitară — 
Buzău, str. Cuza Vodă nr. 63, 
telefon 23.94 unde vei afla tot 

Ice te interesează. Apoi, scrie-mi 
și vom vedea la ce concluzie 
ajungem. 

concursurile pe meserii, care 
urmăresc îndeosebi buna servi
re și satisfacerea cît mai bună 
a cerințelor populației. Aceste, 
concursuri se organizează pen
tru elevii și ucenicii din școli și 
pentru tinerii lucrători. Chiar 
în această perioadă se desfă
șoară concursul faza pe școli a 
elevilor și ucenicilor și faza pe 
întreprinderi a tinerilor lucră
tori.

— Ce alte activități sint ini
țiate pentru creșterea compe
tenței tinerilor lucrători ?

— Voi enumera cîteva acțiuni 
pe care le socotesc a fi mai im
portante. în toamna acestui an, 
țara noastră va găzdui concur
sul internațional al tinerilor 
bucătari, cofetari și ospătari, al 
cărui scop poate fi descifrat cu 
ușurință. între 7 și 14 martie a.c. 
a avut loc concursul pentru de
cernarea titlului de ..maistru în 
arta culinară". Printre cîștigă- 
tori s-a aflat un tînăr bucătar 
in vîrstă de 26 ani. clasat pe 
locul al III-lea.

Pentru selecționarea unor ca
dre tinere cu aptitudini cores
punzătoare meseriilor din co
merț s-a organizat in mod ex
perimental în anul școlar 
1969/1970. verificarea aptitudini
lor profesionale pe bază de 
teste (psiho-sociogramă profe
sională). în prezent, se verifică 
concordanța între rezultatele 
obținute teoretic și aptitudinile 
practice pentru a putea extinde 
aplicarea în viitor a acestei 
metode moderne, in scop selec
tiv, la admiterea în școală.

Paralel se întreprind și unele 
acțiuni de orientare profesio
nală către meseriile din co
merț a tinerilor absolvenți ai 
școlilor de cultură generală 
Evident, orice sprijin primit în 
această direcție din partea pre
sei, a radioteleviziunii ori a ci
nematografiei este bine venit

Interviu realizat de
CAROL ROMAN

de meserie sint adevărate

acesta. A- 
București,

M. G. Ciulnița — Ialomița. 
Secția de biblioteconomie func
ționează în cadrul Institutului 
pedagogic de 3 ani, concursul se 
dă la literatura română scris și 
oral, limba română — scris, dar 
anul trecut secția n-a primit 
studenți în anul I și nu știu ce 
se va întîmpla anul 
dresa institutului : 
șos. Panduri nr. 90, sectorul V. 
în cadrul facultăților universi
tare nu este consemnată o sec
ție de biblioteconomie deși stu
diile de filologie dau acces la 
această profesiune.

POȘTA PAQINII de SEN ALEXANDRU

VIAȚA
Biliuschi Liviu — Vama jud. 

Suceava. Dragă Liviu, scuză-mă 
că nu-ți pot răspunde personal 
deoarece încerc să răspund unui 
număr cît mai mare de cores
pondenți. Prima mișcare nece
sară : consultă un foarte bun 
specialist pentru a preciza cu 
exactitate ce poți și ce nu poți 
face. în acest sens, te-ai putea 
adresa și Institutului de exper
tiză și recuperare . a .capacității 
de muncă din București, str. 
Romulus-62, care, prin examene 
de specialitate, ți-ar putea pre
ciza limitele compatibilității cu 
o profesiune dorită. Ceea ce îmi 
spui că te împiedică are grade 
diferite. Cu așa ceva se poate 
sta la masă și desena proiecte 
de avioane, se poate urma fa
cultatea de istorie pentru a ne 
ocupa de istoria aviației, putem 
fi bibliotecar la o bibliotecă teh
nică. Nu-i așa ? Uite țaviule, eu 
îți sugerez să nu pierdem legă
tura, după ce vei realiza cele

binevoitoare față de cumpărătoare... Foto: C. CIOBOATA„Secretul" ei: solicitudine și, deopotrivă, o atitudine

în cadrul grupurilor școlare comerciale din întreaga țară 
funcționează și ȘCOLI DE SPECIALIZARE POSTLICEALE, in care 
se pot înscrie absolvenți ai liceului de cultură generală, cu 
examen de bacalaureat sau cu certificat de absolvire, pe bază 
de concurs de admitere la următoarele materii :

— MATEMATICĂ (scris și oral) și DESEN LINIAR Șl ORNA
MENTAL (lucrare grafică) pentru specialitatea „VITRINIER- 
DECORATOR" ; MATEMATICĂ (scris și oral) și ECONOMIE PO
LITICĂ (oral) pentru specialitatea „CONDUCĂTORI DE UNI
TĂȚI COMERCIALE"; MATEMATICĂ (scris și oral) și CHIMIu 
(oral) pentru specialitatea „TEHNOLOG PENTRU ALIMENTAȚIE 
PUBLICA"; LIMBA ROMANĂ (scris și oral) O LIMBĂ STRĂINA 
(rusă, engleză, franceză sau germană) — (scris și oral) pentru 
specialitatea „RECEPȚIONER ÎN HOTEL".

La concursul de admitere pentru învățămintul seral și fără 
frecventă se pot înscrie absolvenți ai liceului de cultură gene
rală, dacă lucrează în domeniul specialității în care doresc să 
se preaătească. Se mai pot pregăti prin aceste forme de în
vățămînt și : „CONTABIL PENTRU COMERȚ", examenul de 
admitere constînd din MATEMATICĂ (scris și oral), ECONOMIE 
POLITICĂ (ora!) ; „MERCEOLOG PRODUSE ALIMENTARE" și 
„MERCEOLOG PRODUSE INDUSTRIALE", cu examen de ad
mitere la MATEMATICA (scris și oral), CHIMIE (oral),

Candidații pentru aceste forme de învățămînt vor prezenta la 
înscriere, pe lîngă actele obișnuite și dovada de încadrare în 
muncă, cu precizarea specialității sau funcției îndeplinite, eli
berată de întreprinderea sau instituția unde lucrează.

propuse, anunță-mă și ne vom 
mai sfătui.

V. U. Roman, jud. Neamț. Nu, 
tovarășă V.U., scrisoarea dumi
tale nu m-a plictisit și nici n-am 
socotit-o prea lungă deoarece e- 
fortul pe care l-ai făcut spre a 
te autodefini mi s-a părut inte
resant. îngăduie-mi, așadar, să 
adaug și eu la „groaza de sfa
turi" pe care le-ai primit încă 
unul. Te-ai gîndit vreodată să 
te faci învățătoare ? ■ Din cele 
ce-mi comunici despre dumneata 
mi se pare că, această profesiu-

BA TE LA UȘĂ
I
ne minunată ți se potrivește cel 
mai bine. Trebuind să-ți educi 
elevii sub toate aspectele, ai 
putea utiliza foarte adecvat toa
te înclinațiile pe care le ai în 
educație fizică, desen și muzică 
iar înțelegerea rapidă ar spori 
eficiența acestui tip de activita
te. Cit despre materiile la care 
,.nu ții extraordinar de tare", în 
această profesiune nu te-ar ne
căji prea mult. în plus, este o 
profesiune care favorizează de 
obicei împlinirea unor aspirații 
ca cele pe care, le ai dumneata 
deoarece presupune o perma
nentă activitate artistic-educati- 
vă. In concluzie, prezintă-te la 
un liceu pedagogic. Te poți in
teresa la Direcția de învățămînt 
din Roman a Consiliului popu
lar orășenesc, unde funcționează 
liceul pedagogic al județului în 
care locuiești.

SANDA DUMITRACHE — 
Ofelul Roșu — jud. Caraș-Seve- 
rin. Dragă Sanda, iată ce su

O ambianță plăcută este întotdeauna apreciată de consumatori.

CHISMAR CORNEL, — Siria 
— jud. Arad, 
pentru mine 
dență cu autorul a șapte .____
ții (trei tipuri de mașini, releu 
electric, trăgătorul de benzină 
și creionul-țigară) care este și 
responsabilul cercului tehnic 
din școală. Voi primi cu plăcere 
schemele făgăduite și le voi face 
să ajungă la „Cutezătorii". A- 

CATALINA BÎGU — Vorni- dresa cerută este : Liceul indus- 
ceni — jud. Botoșani. Pentru in
formații în legătură cu profe
siunea de cosmeticiană, adre- 
sați-vă direct Școlii postliceale

gestie îți dau ! scrie-i o scrisoa
re la fel de frumoasă și de cla
ră ca aceea pe care mi-ai scriș-o 
mie, directorului liceului nr, 21 
(cu limba de predare germană) 
din București, str. Nuferilor nr. 
56, sectorul VII. Dacă nu reu
șești în acest fel, mai scrie-mi 
și voi căuta să găsesc altă so
luție.

, . Eco-
nr. 47, sectorul

UCECOM—București, str. 
nomu Cezărescu 
VII.

G. — Moldova 
Caraș-Severin.

MARGARETA 
Nouă — jud. 
Școli postliceale de stenodacti
lografie funcționează în Bucu
rești, Bd. Bacul Tei nr 63, sec
torul 2 și în Craiova, str. Cara
cal, nr. 105, avînd două secții i 
secretar stenodactilograf limba 
română și secretar stenodactilo
graf limba română și limbi străi
ne. Pentru prima secție se dă 
concurs la Limba română (scris 
și oral) și Geografia României 
(oral), pentru a doua — Ia Lim
ba română (scris și oral) și o 
limbă străină (rusă, engleză, 
franceză sau germană), scris și 
oral. Despre profesiune ca atare 
am, firește, o părere foarte bu
nă dar, deoarece nu mi-ai spus 
mai nimic despre aptitudinile și 
interesele dumitale nu-mi dau 
seama în ce măsură ți se potri
vește.

In culisele 
unor profesiuni 

atractive
Ne-am adresat tovarășului 

Ion Anghel, director adjunct 
al Direcției personal și învă
țămînt a Ministerului Comer
țului Interior, rugîndu-l să ne 
prezinte. cîteva dintre mese
riile cele mai frecvente din 
domeniul comerțului, precum 
și posibilitățile de realizare 
ale tinerilor ce le practică.

— Înainte de toate, m-aș 
referi la frumusețea și utilita
tea meseriilor de „vînzător" 
și „ospătar", două din cele 
mai frecvente meserii din do
meniul servirii populației, ln- 
trînd în contact permanent cu 
un mare număr de oameni de 
cele mai diferite profesii și 
gusturi, cele două categorii 
de lucrători din comerț tre
buie să posede o serie de în
sușiri necesare acestei acti
vități profesionale. Mă re

I
l. Socot o cinste L 
să fiu în corespon- I 
orul a șapte inven- I 

trial de chimie Făgăraș (tehno
logie chimică anorganică, utilaj 
în industria chimică) sau : Li
ceul industrial de chimie anor
ganică. Absolvind acest liceu, 
vei deveni tehnician chimist și 
apoi, te vei putea duce și la fa
cultatea de chimie de la Uni
versitate sau la un Institut poli
tehnic, la chimie industrială. 
Noroo bun și mai scrie-mi ce 
lucrezi în laboratorul propriu.

ZAHARIA CONSTANTIN — 
Buhuși, jud. Bacău. Răspunsul 
e limpede : inginer constructor, 
prietene dragă. Fără îndoială că 
ăsta este drumul. Tot ce mi-ai 
scris despre dumneata impune 
acest răspuns. Adresa cerută : 
Institutul politehnic din Galați, 
str. Republicii nr. 111. Faculta
tea de mecanică a acestui insti
tut are secția : Nave și instalații 
de bord ; durata studiilor : 5 1/2 
ani ; concurs la i matematici 
(algebră, geometrie plană și în 
spațiu, trigonometrie, elemente 
de analiză matematică) — scris 
și oral, fizică (mecanică, elec
tricitate, fizică moleculară și 
căldură) scris. Succes ! Și, sus 
ancora!

VINA I. CONSTANTIN — 
Corn. Casincea — jud. Tulcea. 
Se cere absolvirea școlii gene
rale. Concurs se dă la limba ro
mână și matematică din materia 
claselor V—VIII, documentele
necesare sint: cerere de în
scriere la concurs, 
de absolvire a s 
sau a unei școli echivalente, 
certificat medical, dovada de 
încadrare în muncă. 

I
rs, certificatul ■ 
școlii generale I 
oii echivalente, I

fer la aspectul fizic plăcut, la 
posibilitatea de exprimare u- 
șoară; aceștia trebuie să deți
nă un vocabular ales, să aibe 
atenție distributivă, mînuire și 
rapiditate în mișcări, stăpîni- 
re de sine, perspicacitate, răb
dare, calm tact, acestea îm
binate cu anumite trăsături de 
caracter, cum ar fi cin
stea, corectitudinea, discipli
na, punctualitatea, sensibilita
tea etc. Vînzătorul și ospăta
rul trebuie să aibă o atitudi
ne atentă, înțelegătoare și 
binevoitoare față de client, să 
aibă putere de convingere, să 
aibă maniere civilizate.

M-aș referi apoi la alt do
meniu. Realizarea unei game 
largi și variate de preparate 
culinare (de bucătărie și cofe
tărie) cu valoare alimentară 
ridicată și cu aspect atrăgător 
nu poate fi realizată decît de 
„bucătari" și „cofetari" care 
au o bună pregătire profesio
nală și un simț artistic dez
voltat. Expozițiile de artă cu
linară și vitrinele bogate, apre
cierile cumpărătorilor, cît și 
cele ale turiștilor străini o do
vedesc pe deplin... Măestria 
și chiar virtuozitatea profesio
nală se împletesc cu folosirea 
tehnicii moderne, cu aplica
rea severă a cerințelor de 
igienă, aceasta avînd re
percusiuni directe asupra să
nătății cumpărătorilor. Produ
sele realizate de bucătari șt 
cofetari cu experiență- și cu 
dragoste de meserie, sînt ade
vărate lucrări de artă. De alt
fel, nu întimplător acest sec
tor de activitate este cunos
cut și sub denumirea de artă 
culinară.

Orice om, indiferent de vîr
stă, gusturi ori ocupație, este 
tentat cînd merge pe stradă, 
să admire frumusețea vitrine
lor pe care le întîlnește în 
cale. Aproape întotdeauna as
pectul acestora este judecat 
public. V-ați întrebat vreoda
tă cine sînt cei care decorea
ză asemenea vitrine, care, de
seori, izbutesc să dea fiecă
rui oraș o nuanță specifică ? 
Munca aceasta este rezultatul 
strădaniei, priceperii și talen
tului „vitrinierilor-decoratori", 
capabili iă modeleze, să pic
teze, să decoreze cu multă 
fantezie spațiile aflătoare de 
la intrare și în interiorul ma
gazinelor. Tot ei aduc o con
tribuție însemnată la faima 
standurilor românești de la 
tîrgurile internaționale — or
ganizate în numeroase țări, 
contribuind și pe această cale 
la creșterea bunului renume 
al produselor românești.

M-aș referi, în continuare, 
la un alt domeniu atractiv. 
Orice turist, autohton sau 
străin, nu va putea uita nici
odată cum și-a petrecut zilele 
concediului, la reușita acestuia 
avînd o contribuție însemnată 
„lucrătorii hotelieri" care le-au 
asigurat cazarea.

Hotelierul are posibilitatea 
de a cunoaște turiști prove- 
niți din cele mai diferite me
dii ori domenii de activitate 
umană. Hotelierilor le revine 
dificila misiune de a le des
coperi preferințele, de a le 
da unele indicații orientative 
asupra obiectivelor turistice, 
asupra folosirii timpului dis
ponibil, pentru a-i face să se 
simtă cît mai bine. Puține pro
fesii dezvoltă atîtea cunoștin
țe de limbi străine și chiar 
de cultură generală.

Toate aceste meserii pot fi 
îndeplinite cu mult succes, 
atît de către tineri cît și de 
către tinere, fetele avînd, de 
regulă, avantajul unui mai dez
voltat simț gospodăresc și es
tetic, la care se adaugă o re
ceptivitate, o sensibilitate și 
un grad de comunicativitate 
sporit.
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• CRONICI • CRONICI • CRONICI • CRONICI •
Am urmărit timp de cîteva zile 

fiecare moment al repetițiilor în 
care Pietro Argento a pregătit ul
timul simfonic al Radwteleviziu- 
nii.

Muzician de complexă formație 
— compozitor, dirijor, organiza
tor al vieții muzicale, critic mu
zical, profesor la Academia 
„Santa Cecilia" — Pietro Argen
to conduce ansamblul orchestral 
cu maximă participare, creionea
ză cu precizie marile linii sonore, 
știe să sublinieze în același, timp 
fiecare detaliu.

Am participat la repetarea 
Preludiului simfonie de Ion Du
mitrescu, piesa pe care, dirijorul a 
integrat-o în program ■— după 
cum mi-a declarat într-o suc
cintă convorbire, drept „un oma
giu adus artei românești de care 
se simte profund legat". Pentru 
ascultătorul care în seara concer
tului a urmărit întreaga linie a 
lucrării este greu să-și imagine
ze modalitățile în care la repeti
ție dirijorul fragmentează totul 
în dorința ca fiecare detaliu să 
aibă continuitatea dorită, suflul 
rivnit, culoarea necesară.

Valorile stilistice ale lucrării, 
adine împlîntate în seva folclori

Materializarea

„ideii" literare
« Numele lui Victor Papa 

l-am întâlnit coiisecvent în mani
festările colective de amploare. 
Dar abia astăzi, după aproape 2S 
de ani de la absolvirea studiilor 
de specialitate (clasa Oscar Han) 
și-a asumat responsabilitatea unei 
expoziții personale. Și, fără în
doială^ ea oferă întreaga măsură 
a posibilităților sale. Victor Papa 
aparține acelei binecunoscute ca
tegorii de sculptori modelatori. Și 
nu întâmplător acest mod de tra
tare se asociază perfect unei vi
ziuni „clasice", unei propensiuni 
pentru o figurare decisă a temei, 
pentru relevarea cu răbdare și 
minuție a detaliului. Sculptura sa 
este în linii mari o „sculptură e- 
roică", o sculptură care apelează 
la teme generoase (figuri din 
cultura sau istoria poporului nos
tru). Este o creație celebrativă 
prin excelență (de unde și tim
brul ușor monocord), care apelea
ză chiar la forme „tradiționale" 
ale acesteia, ca alegoria (Zamolxe, 
Gebeleizis, . Dacia). Vom prefe
ra totuși cfteva portrete (printre 
care cel al lui Eminescu) în care 

că, în atmosfera spirituală româ
nească au fost perfect intuite.

Sub elocventa gestică a lui Pie
tro Argento, partitura a căpătat 
totalitatea culorilor. Vitalitatea 
conceptului dirijoral a fost vizi
bilă în întreg simfonicul care a 
mai cuprins Preludiile lui Liszt, 

l MUZICALĂ
Oaspeți la pupitrul 

dirijoral
traduse în sonorități pline de 
prospețime, și o primă audiție a 
unui creator italian contempo
ran : Simfonia a 6-a de Mario Za-, 
fred. (In interviul amintit, Pietro 
Argento îmi vorbea despre Sim
fonia lui Zafred ca despre o lu
crare modernă fără urmă de a- 
vangardism „dar care vrea să fie 
o muzică .modernă care literal
mente să placă publicului". In 

artistul vădește mai multă sen
sibilitate și unde ritmica decora
tivă este subordonată unei adin- 
ciini de sentiment.

• Expoziția lui George-Paul 
.Mihail are, în ciuda ambiguități
lor exprimate în prefața catalo
gului, un program decis. Pictorul 
vrea să investigheze mari „ade
văruri umane", care să redea „e- 
xistenței omului, măreția1". De a- 
ceeu în pînzele sale refuză în 
mod obstinat orice alt obiect sau 
element natural pe care în mod 
necesar existența le presupune și 
pe care arta, din rațiuni simboli
ce, le-a utilizat adesea. în pînze
le sale apar numai oameni, exclu
siv oameni, înlănțuiți, izolați etc., 
puși în cele mai diverse situații 
plastice. Artistul vrea cu insisten
ță să refacă, să restituie o dem
nitate umană frustrată după păre
rea sa — căci expoziția are și un 
accent polemic — de către „lu
mea" obiectelor, să elibereze spi
ritul uman de atracția lor male
fică. El pornește de la o „idee" 
literară dacă vrem, pe care se 

fapt la o primă întâlnire partitura 
mi s-a. părut lipsită de doza de 
inedit, de elementele de profundi- 
tale a tratării necesare captării a- 
tenției publicului).

Solista concertului, pianista 
Maria Fotino — prezență solis
tică totdeauna așteptată cu inte

res — ne-a tălmăcit concertul lui 
Schumann cu sensibilitate și o 
grijă permanentă pentru detalii.

Filarmonica bucureșteană a o- 
ferit în această săptămînă pupi
trul dirijoral unui alt șef de or
chestră străin : Lawrence Foster.

Tînărul dirijor american ne 
este cunoscut din 1967 cu prilejul 
vizitei pe care a făcut-o în țara 

străduie să o ilustreze cit mai e- 
locvent, premisele adecvării cău- 
tîndu-le insă mai mult în gene
rozitatea ideii decît in realizarea 
ei plastică. Acești oameni, situați 
în peisaje stinghere, au devenit 
la rîndul lor obiecte, se mișcă 
mecanic. Senzația de evanescență 
a vieții e evidentă și situarea 
„personajelor" în diverse iposta
ze (plastice) posibile nu convinge 
suficient. Culoarea nedifinită, 
irizată nu îndeplinește o funcție 
plastică, ci una de „atmosferă". 
Ne gîndim că uneori teme seri
oase, abordate cu sinceritate și pa
siune nu pot convinge pe măsura 
intențiilor, tocmai datorită for
mei, a realizării artistice de care 
sînt condiționate.

C. R. CONSTANTINESCU

Expoziția de sculptură — 
Victor Papa, deschisă la Galeriile 
de artă din B-dul Magheru nr. 
20 și expoziția George-Paul Mi
hail, deschisă la Galeriile de artă 
din Calea Victoriei nr. 132. 

noastră Orchestra simfonică din 
Los Angeles •— Lawrence Foster, 
fiind pe atunci, asistentul lui Zu
bin Mehta.

După cîteva vizite la Filarmo- 
nicile din celelalte centre muzi
cale ale României, Lawrence Fos
ter a apărut în această săptămi- 

nă în fruntea primei formații a 
țării. Distins acum cîfiva ani cu 
Premiul Fundației Kunsewitclii, 
acordat de Orchestra simfonică 
din Boston în cadrul Festivalului 
din 'Tanglewood, Lawrence Fos
ter s-a impus cu autoritate în 
fruntea unor formații europene și 
americane.

Integrarea în programul bucu- 

reștean a celei de a doua sim
fonii de Robert Schumann i-a 
permis tânărului șef de orchestră 
o demonstrație de măiestrie vizi
bilă în claritatea reperelor stilis
tice, in știința construcției planu
rilor sonore, într-un excepțional 
sistem de organizare a detaliilor 
și a pilonilor arhitectonici, într-o 
minunată sistematizare a dina
micii.

★
In sfîrșit, mi-aș mai permite, 

deoarece nu am acut prilejul să 
ofer, în numărul de sîmbătă, ci
titorilor noștri cîteva' elemente de 
avancronică, să punctez „eveni
mentele" unei săptămîni care- ne 
oferă prezenta unui alt prestigios 
oaspete la pupitrul Filarmonicii— 
(Louis de Fromentf, inaugurarea 
unui nou ciclu simfonic, două 
prime audiții românești, (Con
certul pentru orgă și orchestră de 
Paul Richter și un cvartet de 
D. Bughici), și o premieră pe 
țară în cadrul stagiunii lirice 
TV.: operă — parodic „Geamgii 
din. Toledo" de Tiberiu Olah.

IOSIF SAVA

Vocația constructivă 

si idealul în cultură 
3

(Urmare din pag. I)

fesor cere mai puțin unui șco
lar inteligent decit unuia mo
dest el sâvîrșește o mare eroa
re pedagogică.

De unde provin aceste con
cesii, această abdicare de la exi
gență ? De multe ori se crede 
că este vorba de mentalități de 
grup, de menajamente amicale, 
se invocă vicii de natură etică 
ale criticii actuale (de aceea se 
fac mereu referiri la pildele 
de conduită critică ale lui Ma- 
io-escu sau Lovinescu), se de- 
plînge lipsa unei personalități 
sau a unor individualități criti
ce etc. Toate acestea pot fi 
— si unele sînt, intr-adevăr — 
reale. Nutrim insă bănuiala că. 
dată fiind persistența fenome
nului, unor asemenea cauze li 
se adaugă un viciu de fond, de 
concepție, abdicarea de Ia exi
gențele majore ale artei pe mo
tive. ca să spunem așa „de 
principiu", (căci principiile, se 

știe, pot fi folosite în multiple 
sensuri). în general, ultima pe
rioadă din istoria culturii cu
noaște tendința renunțării la 
imperativele perfecțiunii, a pul
verizării criteriilor. Locul ope
relor mărețe, desăvîrșite, l-au 
luat creațiile interesante, care 
nu satisfac setea noastră de 
perfecțiune, ci mai de grabă de
zideratul ineditului. Poate și 
pentru motivul că experiența 
artistică a dus la concluzia că 
perfecțiunea însăsi nu poate fi 
nici o dată obținută, fiind o en
titate absolută, un ideal prin 
urmare. Dar tocmai acest ideal, 
spre care au aspirat marii ar
tiști ai tuturor timpurilor, este 
stimulentul fundamental în crea
ție, în absența lui nu este de 
conceput flacăra vie a pasiunii, 
ce presunune o permanentă au- 
todepășire, o ieșire a omului 
<’:n propria-i condiție. Dacă nu 
rivim în sus și nu ne înălțăm, 

iu ne rămîne decît să ne tîrîm.
ceasta aspirație spre cunoaște

re, spre perfecțiune, spre auto- 
denăsire, care apare mereu ca 
o temă majoră a literaturii, 
distinge pe om de restul viețui
toarelor într-o măsură mai 
mare decît oricare dintre cele
lalte particularități ale sale. Nă
zuind spre absolut, omul nu-1 
atinge niciodată ; nu e cumva 
acesta un motiv de scepticism, 
de renunțare ? Pentru naturile 
puternice însă o asemenea în
trebare nici nu se pune căci 
marea satisfacție și fericire nu 
constă în obținerea absolutului 
(adică a imposibilului) ci în în
suși drumul spre, absolut. Și 
nici nu se poate altfel pentru 
că, o dată ajuns la capătul unui 
drum, la o împlinire, omul 
simte că chemarea spre noi cu
ceriri nu s-a încheiat, că o 
nouă împlinire cheamă altele. 
Excelsior (mai sus), iată starea 
lui spirituală permanentă. Nu 
sîntem niciodată literalmente 
fericiți (înțelegem aici fericirea 
ca pe o stare morală și intelec
tuală) în momentul în care am 
ajuns la capătul unui țel ț dim
potrivă, s-ar părea’ că în acest 
moment sîntem cuprinși de obo
seală. Adevărata fericire- este, 
în realitate, drumul către acest 
țel. Cea mai autentică iubire 
este cea care nu se împlinește 
niciodată și un mare poet ca 
Arghezi a sugerat excelent a- 
cest adevăr atunci cînd exprimă 
idealul in dragoste : „Apropiată 

mie și totuși depărtată / logod
nică de-apururi, soție nicioda
tă".Bine, se va spune, dar atîția 
oameni se declară fericiți, gă
sesc fericirea în ceea ce le ofe
ră viața, pe care au înțelepciu
nea de a și-o face cît mai co
modă. E adevărată, dar nu a- 
ceștia alcătuiesc floarea umani
tății ; omul superior este omul 
existenței eroice, cel care are 
vocația absolutului.

Am ales exemplele de mai 
sus pentru a sugera ce repre
zintă, pe plan intelectual, artis
tic, moral, idealul și năzuința 
către ideal și spre a ne da sea
ma, pe de altă parte, de înfri- 
coșătoarea eventualitate a ab
senței idealului. Nu sîntem per- 
fecți, firește, dar a deduce de 
aici că însăși ideea de perfec
țiune trebuie înlăturată din gîn- 
dul oamenilor este de-a dreptul 
înspăimîntător. S-ar părea că 
omenirea contemporană suferă 
de un nou „mal de siecle“, de 
un „Weltschmertz" al secolului 
nostru, care este rezultatul unor 
dezamăgiri sociale în sînul lu
mii capitaliste. Acolo există o 
puternică pornire iconoclastă, 
un nihilism total, expresie a 
perioadelor de criză a spiritu
lui și a unui individualism exa
cerbat. Marile seisme sociale se 
încadrează în acest context. La 
noi, însă, o asemenea atitudine 
este de-a dreptul anacronică și 
ridicolă, ea nu se poate mani
festa decît sub forme mimetice 
și sterile, fapt de altfel ușor de 
constatat. O societate tînără, 
care pune fundamentul unei 
lumi noi bazată pe cele mai 
înalțe idealuri umane este, prin 
definiție, o societate robustă și 
eroică, plină de » mare încre
dere în viitor și, mai ales, a- 
nimată de o mare capacitate 
constructivă și atunci ideea de 
permanentă autodepășire, de 
perfecțiune, trebuie să catalize
ze fiecare faptă. Iar faptele de 
cultură, expresii ale vitalității 
spirituale a unui popor într-un 
moment al existenței sale, sînt 
chemate să coroleze epoca noa- 
sfră gs<ăjlfilișt|. Lecția clasicilor 
este,' "în acest'- sens, ‘ ălHÎeatoare. 
Ce ar fi Eminescu fără obsesia 
perfecțiunii („Upde voi găsi cu
vântul să exprime adevărul ?“) 
fără voința de construcție pe
renă ? Ce ar fi întreaga artă a 
umanității în absența idealului 
desăvirșirii ? Iată o rtiare pro
blemă de meditație în cultură, 
un „memento" perpetuu.

h:
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Pentru televiziune primăvara 
a început cu aceeași veche pri
mejdie de a-i pierde de tele
spectatori pe plimbăreți, pentru 
că nu moi este frig, pentru că 
multora dintre noi le place să 
se plimbe cînd n-au altceva mai 
bun de făcut, Și atunci? Atunci 
eforturile realizatorilor se cer in
tensificate pentru a ne atrage 
si reține în fata micului ecran 
chiar și atunci cînd se vor cerne 
florile caisului, Programele tre
buiesc deci alcătuite astfel, incit 
fiecare seară să fie „înarmată 
cu cel puțin două-trei emisiuni 
cîrlig. astfel incit „telespectato
rii" să se zbată ca peștii în undi
țele televizoarelor. Sînt semne ? 
Prea multe nu și tot cele bine 
cunoscute sînt și cele mai sigure. 
Sînt cîteva emisiuni-pescar care 
ne prind dintofdeauna în plasă, 
sînt cîteva năvoade pline ochi cu 
lume, seară de. seară, lună de 
lună și chiar... an de an, Tele- 
enciclopedia, Telecinemateca, Re
flectorul, Telejurnalul, Steaua 
fără nume, între metronom și 
cronometru, Bună seara, fete ! 
Bună seara, , băieți 1 Telesport, 
iată-le I Emisiuni care ne-au 
cîștigat treptat atenția, care ne-au 
făcut să le urmărim chiar și în 
obișnuita absență «, recomanda- 
rilor din programul de radio și 
de televiziune. Emisiuni pe care 
le vedem da la un cap la altul 
cu plăcere, emisiuni despre care, 
vorbim, despre care scriem mai 
bine sau mat rău. In orice caz 
emisiuni cu personalitate. Și pen
tru a avea personalitate o emi
siune trebuie să fie făcută de o 
„telepersonalitate". Cum ar ară
ta aceasta la modul ideal? Ar ft 
realizatorul unei emisiuni în mi
mul rînd un „om de televiziu
ne", adică un bun cunoscător m. 
tuturor .secretelor cometei (ca 
Boris Ciobanii ori ca Radu Ian- 
sen). Ar fi pe urmă un priceput 
„campereur", cunoscător a ce 
puțin două limbi străine, să zi
cem. ca Andrei Bacalu (ați vă
zut ce frumos comentariu am au
zit sîmbătă la tele-enciplovedie. 
„Amprente"). Ar fi un anima,or 
inteligent, cu mult hun simt al 
proporțiilor ca Tudor Vornicu. 
Ar fi un entuziast al „senzații
lor", un agitat ca Buhoiu (aiuns 
sîmbătă cu pelicula la Weimar). 
Ar fi sobru și atent ca Giosanu. 
alert ca Stark, cu farmec perso
nal ca Ion Mustață și Mi
hai Florea, ori cu ironie sub
țire ca Dan Deșliu... In
sfîrșit, ar mai fi și altele care

PERSONALITATEA
EMISIUNILOR

de IULIAN
adunate vor face portretul robot 
al unei telepersonalități ideale, 
preferăm însă să mai uităm cî
teva, pentru că și așa este im
posibil de reconstituit o aseme
nea ambiție extremă. După cum 
vedeți, am numit numai câțiva 
realizatori t.v. care se evidenția
ză aproape întotdeauna pe micul 
ecran cu emisiuni bune, atracti
ve. Cît despre ceilalți care nu 
știu să se întrebe decît de ce nu 
vorbește ori nu scrie nimeni des
pre ce fac ei, mai bine lipsă. To
tuși, pentru ca să nu se creadă 
că nu vedem și asemenea emi
siuni . cenușii, ruginite, șchioape 
și chioare le vom exemplifica 
prin două „momente" ale săptă
mânii joi, în loc de pauză, au 
apărut doi cîntăreți (Alexandru 
lula și Ionel Miron) care n-au 
știut (șl nici n-au fost învătati) 
să se miște; de cînțat ce să citi
te,., părea că vedem un filmuleț 
de glumă, cu doi amatori im
presionați și ei de atâta încrede
re... ; sau sîmbătă, emisiunea a- 
ceea cu titlul ‘foarte interesant 
(greu găsit) probabil) de „Emi
siune literară", în care, printre 
altele, la rubrica „Semnal", ru-

(Urmare din pag. I) 
mente, reproduceri ale Giocon- 
dei, ale afișelor reclamă,. cri
me, copii din Biafra, manifes
tații politice, sportive. Iar ex
plicația foto-caleidoscopului 
suna astfel : „toate imaginile 
lumii se năpustesc . se rostogo
lesc, năvălesc așupra tineretu
lui de astăzi; primul care a 
crescut în fața televizorului. 
Pentru el imaginea primează 
asupra scrisului. Atenție, căci 
în felul acesta afectivitatea și 
raționamentul tinerilor se pot 
modifica ! Și nu în bine". Fiind
că. explică revista într-un ar
ticol consacrat afluxului de 
imagini și sunete al mass-medi- 
ei. tinerii, chiar din copilărie, 
trec în același moment prin in
termediul televizorului de la 
asasinarea lui Martin Luther 
King la o cursă de automobile 
și apoi la un serial polițist.; Ei 
sînt bombardați de cunoștințe 
parcelare, neintegrate, neierar
hizate. nestructurate — într-un 
cuvînt neaxate pe valori sau 
linii de forță. „Tiranizați astfel, 
conchide revista, adolescenții 
nu-și pot dezvolta nici spiritul 
de analiză, nici puterea de sin
teză. McLuhan. care seamănă 
peste tot perturbarea prin de
clarațiile sale de sfîrșit al „Ga
laxiei Gutenberg", încriminează 
pe nedrept cuvîntul scris — sin
gurul care angajează toate re
sorturile intelectului".

NEACȘU
brică de noutăți „am aflat" după 
atâtea luni(l) că a apărut, o car
te : „Asasinii printre noi" de Si
mian Wisenthal. Cită actualitate, 
cită promptitudine, ca să nu 
mai vorbesc de frumusețea scur
telor comentarii pe marginea 
cărților, comentarii de un înalt 
nivel... de școală primară 1 Cită 
fantezie creatoare cheltuită pen
tru „un popas literar în Vîlcea" 
(aceiași copaci de peste tot, ace
lași fluier doinind în fundal și 
aceleași „vorbe", prețioase — 
permanența, imaterialul, milenii 
— dintofdeauna, -toate potrivin- 
du-se peste tot, la Caracal ca și 
la Calafat, la Dorohoi ca 'și la 
Cluj). Iată dar că problema în 
realizarea unei emisiuni nu ar fi 
atît de tehnică. Omul sfințește e- 
misiunea și nu invers, cum mai 
cred unii „nedreptățiți". O clădi
re nouă, splendidă, aparate ex
traordinar de moderne, telespec
tatori, avem 1 Și atunci ? Pe lin
gă telepersonalitățile care sînt, 
să le căutăm pe cele care încă 
ne lipsesc. Și aceasta se poate, 
nouă nerămînîndu-ne decît bucu
ria de a le scrie aici numele.

Fireșțe, modificarea sensibili
tății și a rațiunii n-o operează 
în țările la care se referă 
„Courier d’UNESCO" numai 
bombardamentul mijloacelor de 
comunicație în masă, prin sine 
însuși ; dar pe aceste canale —- 
în primul rînd J— circulă ade
văratul și pe deplin vinovatul 
acestor modificări — ideologia 
unei societăți. Ea exprimă și re
prezintă o lume unde trăiește, 
se dezvoltă, potrivit acestei ideo
logii, un tineret, pe care o ase
menea lume adesea îl merită.

MASS-MEDIA NU E VINO
VATA DE TOATE, Și pretutin
deni. Fiindcă la urma-urmelor 
inundația ei informațională face 
ca omul din cea mai fragedă 
virstă să aibă acces la un nu
măr uriaș de date. Radioul, 
televiziunea, cinematograful sînt 
în țara noastră instrumente de 
promovare a culturii, ele relevă 
tineretului valori reale, il jd?" 
sează în miezul actualității ; 
prin multe dintre emisiunile 
lor, ele stimulează dorința de 
instruire, stîrnesc curiozitatea 
asupra unui cerc larg de cu
noștințe, influențează universul 
afectiv. Instrucțiunea tinerei 
generații implică un complex 
de factori educativi și sociali în 
cadrul căruia mass-media înce
pe să aibă o mare pondere. 
Forțate de noile mijloace de 
informație, zidurile instituțiilor 
de învățămînt se lărgesc și nu

de RADU GABREAUn număr de anticipație 
publicat de revista cineclu- 
burilor franceze — Cinema 
81 — povestește despre un 
scandal ce ar fi fost provo
cat la Diisseldorf de un dis
tribuitor de filme numai 
pentru faptul că ar fi înlo
cuit ecranul cu o deschidere 
largă lăsînd să se vadă în 
locul unui film, spectacolul 
străzii.

Publicul, deși a recunoscut 
foarte bine strada și locu
rile, a acceptat mult timp 
totul ca pe o ficțiune, des
coperind entuziasmat în tot 
ceea ce vedea un spectacol.

Puțin obișnuiți să priveas
că in jurul lor, sau neavînd 
timpul și răbdarea pentru 
asta, evenimentul comun, 
cotidian, acest spectacol al 
vieții la care fiecare parti
cipă involuntar ca actor în 
fiecare ceas al existenței, li 
se va fi părut acelor specta
tori o revelație. 11 priveau 
cu interes și curiozitatea 
stîrnită de cel mai bun film 
de ficțiune. De ce ? Pentru 
că descopereau ceva plin de 
interes și farmec în acest 
obișnuit atît de puțin obser
vat.

Chiar dacă anticiparea re
vistei Cinema 81 are în ea 
doza de fantastic a oricărei

va trece mult cînd viața tineri
lor va fi intr-adevăr o uriașă 
școală fără ziduri. Dar girul 
permanenței în evoluția lor 
multilaterală rămîne tot lectura 
Mass-media, cu toate meritele 
sale, se vădește a fi și un mare 
devorator de timp, obligînd o 
lume întreagă să asimileze nu 
numai informații și cultură, ci 

„Galaxia Gutenberg"
să înghită pe nerăsuflate — și 
mai ales pe negîndite — tot ce 
are și nu are nevoie. Mass-me
dia, nestăpînită cu chibzuință 
și măsură, smulge pur și sim
plu cartea din mînă.

Și totuși, la noi, dacă în ul
timul deceniu numărul televi
zoarelor, de pildă, a depășit un 
milion, dacă radioul a trecut în 
fiecare casă, volumul producției 
editoriale n-a încetat să crească, 
ca și numărul celor care cum
pără cărți sau frecventează 
biblioteci. Atunci cine este lec
torul asiduu și cine este fanati
cul mass-mediei ? Firește, ne 
interesează vîrsta celor două 
categorii, în speță apartenența 

povestiri de acest gen, un 
lucru <■ însă cert : există 
ceva care face ca propria 
noastră imagine să ni se 
pară de multe ori prin inter
mediul filmului uimitoare și 
incredibilă Este cunoscută 
anecdota despre actorii care 
plîng eind se privesc intîia 
oară pe ecran. în orice caz,

un sentiment de o oarecare 
jc:;â și de nedumerire apare 
întotdeauna. Se pare că fie
care din noi este tulburat 
atunci cînd se descoperă pe 
sine așa cum a fost văzut de 
obiectiv. Chiar celor care 
au trăit mult timp împreună 
cinematograful pare că nu 
le oferă reciproc chipul și 
expresia pe care și-o cunosc 
ei. Există întotdeauna ceva 
mai mult, o calitate nouă, o 
trăsătură nouă, ceva adăugat 
de imagine, ceva care parcă 
obiectivul însuși îl descoperă

tineretului la una sau alta din
tre ele. Fiindcă tinerii sînt cei 
ce se află în plin proces de pre
gătire intelectuală, proces care 
cere o permanentă activitate, o 
atitudine selectivă față de valo
rile asimilate. Plus capacitate 
de analiză și sinteză a tot ce 
ingurcitează — într-un cuvint, 
capacitatea logică.

36 000 DE TINERI RĂSPUND 
la o anchetă întreprinsă nu de 
mult de Centrul de cercetări 
pentru problemele tineretului 
că ntass-media este principala, 
prima lor îndeletnicire de timp 
liber, întrebați asupra felului 
cum își petrec acest timp, din
tre cei 21 000 de fete , și băieți 
care lucrează în industrie 42.1 la 
sută au declarat că urmăresc cu 
primordialitate programele de 
radio și televiziune : 37,6 la sută 
dintre cei-circa 15 000 tineri ce 
locuiesc în mediul rural au dat 
același răspuns. Cît despre tim- 

in trăsăturile noastre. Ca și 
cum ar exista altă față a 
lumii pe care filmul nc-o 
relevă restituindu-ne-o în 
imagini mai fidele, mai a- 
dinci decit aparența ce se 
oferă privirii noastre ; s-ar 
putea spune o față nevăzută 
a lumii, descoperită în pro
pria ei imagine, în fața ei

văzută și ușor de recunoscut. 
Dacă filmul privește atent 
realitatea, el descoperă în 
fiecare imagine îngemănate 
cele două fețe ale realului. 
Fața lui nevăzută esențială, 
și fața văzută, fenomenală 
Dar — și asta este sigur — 
ele se dezvăluie întotdeauna 
împreună,

„Cinematograful este me
nit să ne descopere frumuse
țea trecătoare și veșnică pe 
care numai spectacolul na
turii sau activitatea oameni
lor ni le pot da..." (L. Delluc).

pul afectat lecturii de către 
acești 36 000 de tineri, el este 
direct proporțional cu nivelul 
pregătirii lor profesionale : cir
ca 28 la sută intelectualii, cam 
24 la sută cadrele medii, sub 
20 la sută muncitorii. Și dacă 
ancheta a mai ’ demonstrat un 
fapt lesne de presupus și anume 
că se citește ca predominanță 

in mediul industrial, ea a evi
dențiat totodată — surprinzător 
pentru ambițioși 1 — că lectura 
este o ocupație de predilecție 
feminină. In tot cazul, prefe
rința marcantă a tinerilor pen
tru mass-media — după obser
vațiile sociologilor — este în 
plus dublată și, de o constanță 
a interesului tînăr pentru pro
gramele T.V.. interes care nu 
se întrevede a scădea și care, 
din păcate,, se îndreaptă cu 
mare predilecție numai către 
emisiunile de divertisment.

CEEA CE NU S-A CONSTA
TAT ÎN MEDIUL UNIVERSI
TAR. Același Centru de cerce 
țări s-a interesat asupra activi

Cunoaște oare filmul artis
tic românesc acest spectacol 
uluitor ? Cum iși îndeplineș
te el această menire de des
coperire a realității ascunse 
in noi înșine ? Reușește el 
să fixeze frumusețea profun
dă a vieții în trecerea cli
pei ?

Dacă s-ar încerca aici, 
undeva, la cinematograful 
„Republica" sau „Central", 
de pildă, experiența antici
pată de revista franceză 
cum ar reacționa oare publi
cul nostru ? S-ar recunoaște 
pe el sau nu ?

Ce vor putea spune pasio
nalii scormonitori ai unei 
arhive de film peste o sută 
de ani despre viața noastră 
de astăzi ?

In imaginile pe care fil
mul românesc le fixează și 
le închide apoi in cutiile de 
tablă, există ceva din cele 
două fețe ale lumii pe care 
filmul ar trebui să le desco
pere ? Un străin ar putea 
oare cunoaște Bucureștiul 
așa după cum noi ani cunos
cut fiecare colț al Romei 
din filmele lui Zavattini și 
De Sica ? Și, mai ales ar 
ști el ceva mai mult despre 
noi după ce ne-ar vedea fil
mele ?

tății studențești în afara stu
diilor. anchetînd 2172 de stu- 
denți din toate centrele univer
sitare ale țării. Aici, pe primul 
loc, la o distanță apreciabilă 
de alte ocupații se află lectura; 
urmează vizionarea de specta
cole (unde, adevărat, intră și 
cinematograful, deci mass-me
dia) și pe locul al treilea audi
țiile radio, vizionarea T.V. Nici 
mediul studențesc nu e scutit de 
predominanța feminină în pre
ferința lecturii ; băieții merg 
în primul rînd la spectacole, 
fetele citesc mai mult. O carac
teristică a centrelor universi
tare București și Cluj ; specta
colele pe locul I ; l i iași, Timi
șoara și celelalte orașe, la loc 
de frunte se află lectura. Acti
vitățile denumite de cercetători 
creatoare — muzică, pictură, 
sculptură, literatură — ■ ocupă 
penultimul loc, însumînd doar 
4,4 la sută. Aici (ca și în activi
tățile artistice de amatori, orga
nizate) se pare că mass-media 
face mare concurență. Cum e 
mai ușor să privești decît să ac
ționezi, televiziunea, radioul la 
priză sau cu tranzistori. tind să 
anihileze talente și predispoziții 
artistice, mulți tineri rămînînd 
toată viața spectatori și asculj 
tători.

DECI DIN NOU, PRO ȘI 
CONTRA. Radioul și televiziu
nea, spun educatorii., pot fi un 
liant al familiei, altă dată risi
pită, de excursii, sport. Dar

La. Institutul pedagogic de trei 
ani din Timișoara, viitorii 
profesori de desen, dornici 
să-și perfecționeze măiestria 
profesională, caută deseori 
ambianța laboratorului de 

montaj.
Foto: O. PLEC AN 

dacă acum mass-media unește 
membrii familiei acasă, faptul 
se petrece în aer închis — pre
cizează medicii — în întuneric, 
obosind grav adolescenții și ti
neri care, între altele, dorm 
mult mai puțin. Fapt constatat, 
elevii, studenții, care se uită 
pînă seara tjrziu la televizor își 
fixează a doua zi 1 mult mai 
greu atenția, oboseala afectîn- 
du-le, firește negativ, rezulta
tele Ia studiu
. Adeseori se constată admira

tiv că astăzi adolescenții au o 
zestre intelectuală mai bo
gată șj mai timpuriu adunată 
mai ales prin mass-media, acum 
la îndemina tuturor Constata
rea e indubitabilă dar educa
torii sîpț avertizați asupra âdîn- 
cimii și valorii reale a acestui 
soi de zestre. Informația, in
strucția. cultura reală alcătuită 
vizual si auditiv implică si 
riscuri. Imaginea. în special, 
invită la superficialitate, nean- 
trșnînd toate valențele spiritu
lui așa cum face cuvjntul scris. 
„Cine digeră o hrană intelec
tuală gata preparată, sfîrșeste 
prin a deveni doar un spectator 
blazat, opinează Jean Rousselet. 
Tot ingerînd pasiv sunete și 
imagini selectate în prealabil, 
tînărul se lipsește d^ bucuria 
de a descoperi ceva singur, 
treptat imaginile se tocesc, de
vine incapabil să ' selecteze ți 
pierde orice simt critic".
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COOPERATIVE AGRICOLE

Euni Ia amiază a plecat la 
Moscova tovarășul Gheorghe 
Cioară, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planifică
rii, pentru a purta convorbiri cu 
membri ai conducerii C.S.P. al 
Uniunii Sovietice în probleme 
privind colaborarea și cooperarea 
economică și schimbul de mărfuri 
dintre cele două țări pe perioa
da 1971—1975.

Luni a plecat la Pekin minis
trul comerțului exterior Cornel 
Burtică, pentru a purta tratative 
în vederea semnării Protocolului 
privind schimbul de mărfuri în
tre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Chineză, 
pe anul 1970.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți membri ai 
conducerii Ministerului Comerțu
lui Exterior, precum și alte per
soane oficiale.

Noul ambasador al Republicii 
Socialiste Cehoslovace în Repu
blica Socialistă România, Miro
slav Sulek, a depus luni dimi
neața o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru

libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism»

Luni la amiază, a sosit în Ca
pitală, la invitația C.C. al P.C.R., 
o delegație de activiști ai U.C.I., 
condusă de Milorad Stanoievici, 
membru în Prezidiul U.C.I.. care 
va face o vizită de schimb de 
experiență în țara noastră.

CRONICA
U. T. C.

Luni după-amiaza s-a 
intors in Capitală delegația 
U.A.S.R. condusă de tova
rășul Sorin Ionescu, secre
tar al Consiliului U.A.S.R., 
care a efectuat o vizită în 
unele țări nordice.

La aeroport, delegația a 
fos intimpinată de tovară
șul Mihail Stoica, vicepre
ședinte al Consiliului 
U.A.S.R., de activiști ai 
Comitetului Executiv al 
U.A.S.R.

Centenarul Lenin
ÎN CLUBURILE întreprinde

rilor din Ploiești, la casele de 
cultură din Cîmpina și Sinaia 
și la căminele culturale din 
peste 40 de localități rurale ale 
județului Prahova au avut loc 
manifestări consacrate aniver
sării a o sută de ani de la naș
terea lui Lenin. Cu viu interes 
a fost urmărită expunerea inti
tulată „Răspindirea ideilor leni
niste în România",

ȘI ÎN JUDEȚUL Buzău au loc 
numeroase manifestări consa
crate apropiatei aniversări a 
centenarului nașterii lui 
V. I. benin. în comunele Pie

troasele, Greabănu și Cilibia 
s-au desfășurat simpozioane pe 
tema ,,Lenin — tovarăș și om", 
în comuna Bălăceanu, după ex
punerea „Benin și copiii" — a 
urmat filmul „Cele trei primă
veri ale lui Lenin", iar 
cooperatorii din Zărnești și Me- 
rei au vizionat filmul „Benin în 
Polonia".

LA CASA de cultură a stu
denților din Cluj a avut loc luni 
seara un simpozion intitulat 
,,Lenin despre educația tinere
tului" la care au luat parte ca
dre didactice din școlile și li
ceele din localitate.

Vă 
prezentăm
Complexul turistic 

„CĂPRIOARA^

DE PRODUCȚIE 
PREMIATE

Analizind rezultatele din ca
drul întrecerii organizate in 
cinstea Congresului al X-lea al 
Partidului și a celei de a 
XXV-a aniversări a eliberării 
patriei, Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție și Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii au acordat unor 
cooperative agricole de produc
ție titlul de fruntașe pe țară in 
întrecerea socialistă desfășurată 
in 1969.

La cultura porumbului boabe, 
premiul I a fost obținut de 
C.A.P.-Comana, județul Con
stanța, care, de pe 639 hectare, 
a realizat producții medii de 
7 086 kg.

La cultura florii-soarelui, pre
miul I a fost atribuit C.A.P.- 
Cobadin, județul Constanța, 
care de pe 300 hectare a obținut 
în medie 3 070 kg și a liyrat la 
fondul de stat 3 005 kg pe hec
tar.

Premiul I la cultura sfeclei 
de zahăr a revenit C.A.P.-Irațo- 
șu, județul Arad, care de pe 300 
hectare a obținut în medie 
40 285 kg.

La cultura cartofului, pre
miul I s-a atribuit C.A.P.- 
Tușnad-Sat, județul Harghita, 
care a obținut în medie 20 418 
kg de pe 455 hectare.

La cultura legumelor, a obți
nut premiul I. C.A.P. Falazul 
Mare, județul Constanța, recol- 
tind de pe 160 hectare o produc
ție medie de 18 265 kg.

Premiul I la producția de stru
guri a fost acordat C.A.P.-Tîm- 
boieșli, județul Vrancea, care de 
pe 606 hectare a obținut 13 289 
kg/'ha.

La producția de fructe, pre
miul I — C.A.P.-Unirea-Bozioru, 
județul Buzău, care de pe 173 
hectare a obținut 8 000 kg în 
medie pe hectar.

Premiul I la producția de 
lapte : C.A.P.-Stoicănești. jude
țul Olt. care a obținut 3 152 litri 
lapte in medie de la 422 vaci 
și a livrat la fondul de stat 
9 585 hl lapte.

Premiul I pentru îngrășarea 
porcilor — . C.A.P.-Lenaulieim, 
județul Timiș, care a îngrășat 
3 282 porci și a vîndut statului 
333 tone carne de porc.

La producția de lină, pre
miul I a revenit C.A.P.-Limariti, 
județul Constanța, care de la 
3 076 oi a obținut în medie 7 kg 
lină.

Premiul I la producția de 
ouă : C.A.P.-Salonta I, județul 
Bihor, care de la 5 320 păsări a 
obținut în medie 165 ouă.

Cooperativele clasate pe locul 
I. vor primi drapelul, diploma 
și premii bănești.

S-au acordat de asemenea di
plome și premii cooperativelor 
situate pe locurile II și III. Alte 
C.A.P. au primit mențiuni.

ÎN SEMIFINALE C.C.E. LA 
HANDBAL :J u V

Nimic surprinzător nu ne-au 
oferit rezultatele juventiste în 
această a treia etapă a returului. 
Două egalități (care au copiat — 
de fapt, au premers — egalită
țile seniorilor : 0—0 Steagul roșu 
la Petroșani și 1—1 Petrolul cu 
A.S.A.), o victorie în deplasare 
(propriu-zis pe teren neutru : 
F. C. Argeș cu Rapidul, la Plo
iești) și, în rest, obișnuitele vic
torii acasă. Clasamentul rămîne 
astfel aproape neschimbat.

Crișul — care anul trecut a 
pierdut titlul juventist „la musta
ță" — are acum 62,5 puncte (și un 
meci mai puțin), urmăritoarea sa
— Pinamp Bacău — fiind handi
capată de 4,5 puncte. Este lim
pede că locul I al campionatului 
de tineret va fi de data aceasta 
disputat între aceste două tea- 
muri de temut — care, de alt
fel, sînt și cele mai eficace : 42 
goluri au marcat pînă acum bă
căuanii și 33 orădenii. Partida 
lor — 21 iunie, la Bacău — va 
constitui un veritabil derbi, care 
ar merita chiar o atenție egală 
cu cea acordată îndeobște con
fruntării seniorilor. Oricum, dacă 
tinerii Crișului vor ieși campioni 
(ceea ce e posibil), iar colegii lor 
de la a I-a, la fel de tineri, vor 
retrogada (ceea ce nu e imposi
bil), clubul din Oradea se va afla 
într-o situație paradoxală căre i 
va da serios de gîndit.

Dacă tot vorbim de paradoxuri, 
să nu trecem cu vederea derbiul 
nostru. La Ploiești, veritabilul 
derbi al celor mari — fruntași în 
campionatul primei divizii — a 
fost precedat de derbiul secun
zilor — codași în campionatul de 
tineret. Și, la fel ca seniorii, ju- 
ventișții au încheiat tot cu 1—0 
dar, pentru argeșeni, care au tre
cut astfel rușinoasa lanternă ro
șie în mina rapidiștilor.

Altceva însă, mai mult decîl 
aceste simple reflecții pe margi
nea rezultatelor și a clasamentu
lui, doresc să subliniez în cro
nica de astăzi. Doresc să sublinie-,
— cu aldine și verzale —■ IN
FUZIA DE JUVENTIȘTI D 
TEAMURILE DE „A“.

Vă amintiți cînd vorbeam noi 
la această rubrică, de Dorn Po 
pescu ? Dacă nu, vă reamintesi 
eu : în prima cronică juventistă 
publicată cu mai mult de un an 
de zile în urmă, lăudînd perspi
cacitatea și Insistența antrenoru

lui Traian Ionescu în depistarea 
tinerelor talente, prevedeam un 
viitor de aur băiețandrului 
Doru Popescu găsit la Turnu Se
verin. A trecut ceva timp, poate 
mai mult decît ar fi impus valoa
rea lui, și iată-1 acum pe juven
tist-profitînd de lipsa lui Dumi- 
trache și monopolizind el marca
rea golurilor pentru Dinamo 
București : în trei reprize, cît a 
jucat, a scuturat de patru ori 
plasa porții adversarilor. O ase
menea evoluție îl impune — 
cred și sper — pe vlăjganul din 
Ștefan cel Mare drept titular, 
chiar și după reintrarea Mopsu
lui. Un cuplu Dumitrache — Do
ru Popescu ar fi o soluție nu nu
mai pentru Dinamo București ci 
și — cum prevedea Traian Io- 
nespu, omul al cărui ochi nu s-a 
înșelat niciodată — chiar pentru 
națională (cîndva 1). Dacă aș avea 
prilejul, m-aș ruga în genunchi 
de antrenorii de la Dinamo Bucu
rești să-l mențină pe juventistul 
Doru Popescu în prima forma
ție !

O rugăminte am și față de 
clubul Steaua. Unsprezecele mi
litar a suferit duminică o infu
zie de tinerețe puțin obișnuită în

fotbalul nostru : Cristache, Giu- 
garin, Naom, Ștefănescu și Hel- 
vei. Este adevărat, echipa a în
vins, acasă, doar cu 1—0, iar 
mînjii au fost notați doar cu 5 și 
6. Dar ce contează rezultatul în 
situația actuală a Stelei cînd mai 
important este pentru ea să-și 
construiască un viitor. Din acest 
punct de vedere, împărtășesc și 
susțin fără rezerve punctul de 
vedere exprimat ieri, în „Scîn- 
teia“, de către colegul Valentin 
Păunescu : „Tinerii promovați 
merită să fie susținuți în tenta
tiva lor de a-și cuceri locul in 
formație și în fotbalul nostru in 
general. Pentru că au talent și 
mai ales pentru că, în definitiv, 
dacă ani de zile a existat atîta 
răbdare cu unii „bătrîni“, de ce 
nu s-ar aplica același tratament 
și celor cea au viitorul în față ?“

Susținînd acest punct de vede
re, dacă aș avea prilejul m-aș 
ruga și-n genunchi și de antreno
rii de la Steaua să-i mențină pe 
Cristache. Ciugarin, Naom, Ște
fănescu și Helvei în prima forma
ție. Bineînțeles, nu spre binele 
meu...

STEAUA—V.F.L GUMMERS
BACH (R.F. A GERMANIEI)

La Koln a avut loc tra
gerea la sorți a semifinale
lor „Cupei campionilor eu
ropeni" Ia handbal mascu
lin. In prima semifinală, 
DYNAMO BERLIN va juca 
cu CERVENKA ZRENIAN 
(Iugoslavia), iar în cea de 
a doua, V. f. L. GUMMERS
BACH (R. F. a Germaniei) 
va primi replica formației 
STEAUA BUCUREȘTI. ME
CIURILE TUR SE VOR 
DISPUTA LA 4 APRILIE. 
IAR PARTIDELE RETUR 
LA 11 APRILIE.

ASTĂZI, ÎN SALA DINAMO, 
MECI INTERNATIONAL DE 

VOLEI
Sala Dinamo din Capitală 

găzduiește astăzi după-amia- 
ză, cu începere de la ora 
16,00, meciul internațional 
amical de volei dintre echi
pele masculine Dinamo 
București și Mladost Zemun 
Belgrad. In continuare se 
vor întilni formațiile mascu
line de baschet ale celor 
două cluburi.

G. MITROI

Grație și măiestrie Foto : O. FLECAN

• ADUNAREA generală a fe
derațiilor sportive, internaționala 
(A.G.F.I.), întrunită la Milnchen, 
cu participarea a 60 de delegați, 
reprezentind 27 de federații, și-a 
încheiat lucrările, hotărînd, 
printre altele, să recomande in
cluderea^ unor noi discipline în 
programul Jocurilor Olimpice, 
în contrast cu opiniile preșe
dintelui C.I.O., Avery Brundage 
(care agită mereu pericolul gi • 
gantismului Olimpiadelor), re
prezentanții federațiilor sporti
ve au hojărît să prezinte Con' 
greșului CzI.O. (acesta va avea 
loc în luna mai la Amsterdam) 
propunerea de a fi incluse în 
programul olimpic și alte ramuri 
sportive, între care : canotajul

MERIDIAN
academic feminin, schiul nautic, 
soft-balul. patinajul artistic pe 
rotile, proba de dansuri pe 
gheață, schi-bobul etc.

★
• CAMPIOANA MONDIALA 

Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.) a 
preluat conducerea în turneul 
feminin de șah de la Belgrad, 
totalizînd după 11 runde 8 
puncte și două partide între
rupte. Fosta lideră Alia Kușnir 
(U.R.S.S.) are 7,5 puncte și trei 
partide întrerupte. Maestrele 
românce Elisabeta Polihroniade 
și Alexandra Nicolau ocupă lo
curile 8—9 cu cite 5,5 puncte 
fiecare.

BRAZILIA — CHILE: 5—0

• SELECȚIONATA de fotbal a 
Braziliei, sub „bagheta" noului 
său antrenor Mario Zagalo, a ob
ținut o victorie categorică cu 

15—0 <4>—0) în meciul cu reprezen
tativa Chile, disputat la Sao 
Paulo. Scorul realizat de brazi
lieni putea să fie si mai mare, 
notează comentatorii de presă, 
dar nu trebuie omis nici faptul 
că, începînd din minutul 3 al 
partidei, oaspeții au jucat numai 
în 19 oameni, în urma eliminării 
de pe teren a mijlocașului Cassell, 
care protestase (se pare prea ve
hement) la primul gol însers de 
Roberto (după aprecierea chilieni
lor din poziție flagrantă de 
ofsaid). Același Roberto a majo
rat scorul în minutul 30, celelalte 
două goluri ale primei reprize 
fiind marcate de Gerson (min. 
42) șl Pele (min. 45), în urma u- 

Inei subtile combinații cu Paulo 
Cesar. Tot Pele a pecetluit scorul 
partidei, în minutul 80 la capătul 
unei acțiuni personale. Cronicarii 
de fotbal, prezenți la acest meci, 
evidențiază din nou fayiul că li
nia de atac rămîne punctul forte 
al echipei braziliene, în timp ce 
în apărare s-au comis erori ce 
puteau fi speculate de înaintași 
mai atenți. Au jucat următoarele 
formații :

BRAZILIA : Leao — Alberto. 
Brito, Joel, Antonio — ColUoaldo 
(Lopez). Gerson — Jairzinho, Ro
berto, Pele, Cesar.

CHILE : Astorga, Diaz Laube. 
Herrera, Cruz, Acevedo, Casseli, 
Fouilloux, Zelada, Castro, Hoff- 

S man.

Unei păduri masive tie ste
jar, pădure veche, cam de 
150—200 de ani, aflată in 
punctul botezat de localnici 
„crîng" i-a lipsit, pînă nu de
mult ceva, l-a lipsit ceva care, 
pe linsă umbra răcoroasă a 
copacilor seculari, să-i asigu
re turistului condiții adecvate 
pentru cazare și masă. Acum, 
golul a fost completat și nu 
e de mirare că localitatea din 
imediata vecinătate — Pe- 
treștii Vrancei — a început 
să fie însemnată cu roșu pe 
hărțile turiștilor români și 
străini. Aici ființează, încă de 
anul trecut, complexul „Că
prioara".

Corpul principal al com
plexului, o clădire cu etaj, 
construită în parte din bîrne, 
din șiță și din piatră de riu, 
are o atractivitate aparte care 
pornește de la concepție și 
pină la ultimul detaliu de e- 
xecuție. Firește, stilul nu pu
tea să fie altul decît cel vrîn- 
cenesc, de o rară frumusețe. 
Combinate cu ingeniozitate, 
dar fără obișnuita stilizare cu 
pretenții, piatra, așa cum a 
fost scoasă de riu, lemnul ma
siv, șița fac acest complex să 
fie ceea ce în mod obișnuit 
se cheamă o realizare de bun 
gust și simț artistic. In preaj
ma lui sînt amplasate căsuțe 
formînd un camping pe care 
ni-l dorim fiecare atunci cînd 
plecăm in excursie. Camere 
mobilate în stil românesc se 
găsesc însă și la etaj, în corpul 
principal. Acelora dintre tu
riști care sînt hotăriți să trea
că prin această unitate a coo
perației de consum și care ar 
avea temeri cu privire la ca
pacitatea de cazare și masă 
le oferim o cifră: 500. Atîtea 
însumează locurile la mese pe 
care le oferă „Căprioara" în 
local, în bar și pe terasă. Dar 
pentru cei care doresc să as
culte muzica preferată, la ori
ce oră din zi și din noapte, 
care vor să danseze ? li infor
măm că, în afara orchestrei 
existente în perioadele de 
vîrf ale sezonului turistic, s-a 
montat zilele trecute un tono- 
mat căruia nti-i lipsesc plăcile 
cu melodiile cele mai bune,

intr-o paletă largă de inter- 
preți și stiluri, l.a tonomat, fa 
orchestră, veți spune, trebuie 
și un ring de dans. Nici o 
grijă. Acesta va fi gata, execu
tat. de asemenea, într-o ma
nieră originală. în cursul verii 
care se apropie. Se vor crea 
apoi condiții pentru a mări 
numărul locurilor de cazare, 
se vor construi grupuri socia
le. Aici există instalații pentru 
apă curentă, lumină electrică 
etc.

Dar, luîndu-ne cu vorba, 
am lăsat pe ultimul plan in
formarea turiștilor cu ceea ce 
e mai important: conținutul 
și felul preparatelor culinare 
din bucătăria nu mai puțin 
renumită a vrîncenilor. Că 
este vorba de specificul casei, 
nici vorbă. Dar care este a- 
cest specific, ce ne pot oferi 
meșterii bucătari ? Aflăm, 
printre multe altele : cîrnăciori 
vrîncenești, pastrama și sa
lam de mistreț, urs, căprioară. 
Urmează, în ordine, scordolea 
de pește, tobă de Gugești, 
pui la frigare și... tochitura 
cu mămăliguță care nu sea
mănă nici pe departe cu cea 
de la București pentru că, 
prin definiție, deținătorii se
cretelor preparării ei sînt.. 
moldovenii.

In sfîrșit, un amănunt nu 
lipsit de importanță pentru 
unii dintre excursioniști. Am 
întrebat membrii personalului 
de servire de la complexul 
„Căprioara": Ce program a- 
veți spre a li-l comunica vii
torilor dv. oaspeți ?

Răspunsul a venit pe cit de 
prompt pe atît de amabil.

— .Noi stăm la dispoziția 
clientelei atît timp cît aceasta 
ne va onora cu prezența. Nu 
ținem seama de ore.

Am întrevăzut în aceasta o 
notă de o rară frumusețe și 
distincție profesională. Deci, 
atenție turiști! La ieșirea din 
Focșani, la numai cîțiva km. 
spre Mărășești, dacă părăsiți 
șoseaua E 20 pentru un po
pas la „Căprioara" nu veți 
regreta.

I. BODEA

(Urmare din pag. I)

izat. C? urmare, aparatura de 
cercetare a devenit sau riscă să 
devină progresiv inutilizabilă, în 
cursul anului 1970, datorită lip
sei unor sume ce nu depășesc 3,5 
la sută din valoarea sa. De ase
menea, lipsa unor materiale — 
cheie în activitatea de cercetare 
cum ar fi sticla razoterna sau 
materialele refractare va paraliza 
progresiv, încă în cursul acestui 
an, o mare parte din activitatea 
institutului nostru. Și aceasta cu 
deosebire la temele legate de cer
cetarea aplicativă.

Evident, în aceste condiții in
stitutul nu-și va putea îndeplini 
obligațiile asumate prin planul 
de cercetare și nu va putea onora, 
în termenele ferme stabilite, con
tractele încheiate.

Chiar cînd fondurile pentru 
procurarea pieselor de schimb 
există, formalitățile de comandă 
și avizare durează un timp ex
trem de îndelungat.

— Sistemul de comandă a pie
selor de scliimb este organizat 
încă defectuos, ne-a declarat 
prof. univ. dr. I. DRIMUȘ de la 
Facultatea de chimie industrială 
a Politehnicii bucureștene. In ca
zul în care o piesă trebuie înlo
cuită, aducerea ei din străinătate 
durează între 6 și 18 luni. Aș 
vrea să vă dau un exemplu. De 
mai bine de 6 luni singurul cro- 
matograf al catedrei noastre este 
inutilizabil. Și aceasta datorită 
faptului că s-a defectat o celulă 
al cărei cost reprezintă cam 5% 
din valoarea aparatului. Din a- 
ceastă cauză, analizele cromato- 
grafice de care avem neapărată 
nevoie în cercetările noastre le 
facem la laboratoarele Combina
tului petrochimic Brazi. Ce în
seamnă un asemenea mod de lu
cru pentru noi este ușor de închi
puit, mai ales în condițiile în 
care avem contracte ferme în va
loare de peste o jumătate de mi
lion. De altfel, din lipsa unor po
sibilități de lucru legate tocmai 
de aparatură, am fost nevoiți să 
refuzăm oferte de contracte în 
vioare de încă un milion.

La catedra de chimie analitică 
a Facultății de chimie de la U- 
niversitate situația este similară. 
După cum ne relata conf. dr. 
GEORGE BAIULESCU, aparatul 
de bază în activitatea de cer
cetare — un spectrofotometru 
Beckman DP — nu a putut fi 
întrebuințat luni de zile datorită 
încetinelii cu care a fost procu
rată o... baterie. Costul ei este 
neglijabil în comparație cu valoa
rea de peste 60 000 lei valută a 
aparatului.

— Datorită imposibilității de 
a folosi operativ mici sume va
lutare, unul dintre aparatele 
noastre de bază, printre puținele 
de acest fel din țară, nu lucrează 
la parametrii normali, ne-a de
clarat prof. dr. VICTOR SAHINI, 
membru corespondent al Acade-

de n
miei, șef de secție la Centrul de 
chimie-fizică. Este vorba despre 
spectrometrul de rezonanță mag
netică nucleară al centrului. 
Cheltuielile de intreținere nor
mală a aparatului abia ar atinge 
un procent de 5%. Evident, pen
tru noi, mai ales în condițiile con
tractelor pe care le-am încheiat 
cu unitățile productive, această 
stare (le lucruri este extrem de 
neplăcută. După părerea mea, 
acolo unde există aparate de 
mare valoare, care reprezintă o 
investiție însemnată, ar fi nor
mal să se acorde un fond de în
treținere cît de mic. de cel mult 
5% anual, de exemplu. Aceste 
sume ar urma să fie la dispoziția 
institutului sau laboratorului res
pectiv pentru a-și putea comand# 
direct, în minimum de timp, pie
sele care s-au defectat. Există as
tăzi posibilitatea ca firmele pro

ducătoare, să onoreze o comandă 
în cîteva ‘zile. S-ar evita astfel o 
filieră extrem de complicată care 
prevede întocmirea fișei de cere
re, obținerea negației privitoare 
la faptul că respectiva piesă nu 
se fabrică in țară și, în sfîrșit,' 
cuprinderea ei în planul de achi
ziții al „Tehnoimportului" pen
tru... anul următor. S-ar evita 
astfel situația ca aparate extrem 
de necesare cercetării să fie in
utilizabile datorită' lipsei unor 
piese mărunte dai de neînlocuit.

Rezumînd opiniile interlocuto
rilor noștri, subliniem faptul că 
rezolvarea problemei puse în dis
cuție nu presupune suplimenta
rea fondurilor valutare acordate 
cercetării, ci numai repartizarea 
unei cote din aceste sume pen
tru întreținerea inventarului de 
aparate din import. In acest fel, 
chiar dacă pe ansamblul unități-

lor de cercetare numărul aparate- A 
lor importate se va micșora cu™ 
cîteva unități, deci cu o cotă ex
trem de scăzută, această măsură A 
ar permite funcționarea în cele™ 
mai bune condițiuni a utilajului 
de cercetare existent a cărui va- C 
loare de investiție și de utilizare w 
în rezolvarea problemelor con- _
tractuale nu mai trebuie, credem, 
subliniată.

Desigur, propunerea ca aceste— 
fonduri de întreținere să poată w 
fi folosite direct, în cel mai scurt 
timp, de unitățile de cercetare in- £ 
teresate pentru procurarea piese
lor de schimb, poate avea și ea 
urmări deosebit de favorabile. ™

Considerăm că situațiile sem
nalate de interlocutorii noștri con- ® 
stituie o bază de analiză pentru 
factorii responsabili și se reco-^ 
mandă atenției deosebite a 
C.N.C.S. Rezolvarea acestei Pro‘® 
blenie. deloc minoră, ar avea, 
fără îndoială, urmări fertile în ac- 
tivitatea de cercetare științifică.™

Simbătă la ora 

in sala

România (tineret) - Iugoslavia (tineret)
Deși, .nai ales in uiumul timp. bucureștemi au avut ocazia să 

vizioneze cîteva gale de box 4- este vorba de partide din cadrul 
campionatului național pe echipe — ei resimțeau însă lipsa unei 
intîlniri de anvergură, mai ales a unei întîlniri internaționale. 
O astfel de întîlnire a fost perfectară. Echipa națională de tineret 
a României va intîlni, sîmbâtă seară, pe ringul instalat in sala 
Floreasca, echipa similară a Iugoslaviei. Partida se anunță deo
sebit de interesantă. Despre oaspeți încă nu putem da cititorilor 
unele amănunte. în schimb, despre echipa României, ca și des
pre aprb’piata întîlnire, am solicitat cîteva păreri antrenorului 
ȘERBI. NEACȘU, care. îțnpreună cu antrenorul FUREZ, se ocu
pă de pregătirea echipei noastre. Tată ce ne-a declarat ȘERBU 
NEACȘU:

„Primul examen internațional ăl tinerilor noștri boxeri este 
extrem de greu. Pugilișlii din țara vecină sînt tehnici șl dispun 
de o bună pregătire fizică Credem, însă că echipa noastră ie va 
servi 0 replică puternică. Nu ne-am hotărît. încă asupra echipei. 
Vă pot spune însă că nu vor lipsi din formație BOBOC, IVAN, 
GYOKFI, N. MIHALCEA, tineri talentat! în plină afirmare. La 
semigrea va evolua, totuși Siliște, pentru că sperăm ca el să se 
refacă după accidentul suferit simbătă. La categoria grea, 
Zelinca este titular. Vreau să subliniez. în încheiere, 
că, deș-l ne interesează și rezultatul final al întîlnirii, scopul 
nostru principal rămîne verificarea unora dintre tinerii boxeri pe 
care "intenționăm să-i prezentăm peste cîteva luni la prima edi
ție a Campionatelor europene de juniori, din Ungaria. In acest 
sens. întîlnirea cu boxerii sîrbi ne este extrem de folositoare.

T. P.

Recoltele
(Urmare din pag. b 

pierzindu-și vremea cu te miri 
ce, fără ca organizația U.T.C. să 
intervihă in vreun fel. Apele în 
creștere au amenințat in primă
vara trecută terenul din luncă, 
cel mai fertil pămint al coope
rativei, dar cu excepția citorva 
oameni mai in virstă. puțini 
cooperatori și încă și mai pu
țini tineri și-au propus să pre
vină efectele unei asemenea ca- , 
lamități. Un simplu dig — pen
tru tinerii comunei rezultatul 
muncii de cel mult două-trei 
zile — ar fi însemnat cîteva 
sute de tone de porumb în pă- 
tule. Așa insă au dispărut pe 
apa simbetei.

La cooperativa agricolă din 
Lechința s-a pierdut din cauza 
inundației, dar s-a pierdut și 
din cauza neexecutării lucrări
lor de întreținere.

— Din suprafața cultivată cu 
porumb — ne spune cu amără
ciune tovarășul Vaier Borșa, in
ginerul șef al cooperativei — 
doar pe 119 hectare am aplicat 
prima prașilă manuală. Două ■ 
prașile nu.știu dacă s-au execu
tat în vreo tarla. Cea mai mare , 
parte a suprafeței a rămas com
plet neprășită. N-am avut oa
meni. Majoritatea plecaseră din 
sat pe la construcții, la I.A.S., iar 
o altă parte — și n-aș vrea să-i 1 
cruț pe tineri — ‘pur și simplu 
rezemau pereții în sat, se lup
tau cu somnul, cu umbra cea 
mai deasă. Firesc, de pe terenu
rile semănate, în toamnă, pu
team aduna mal multă iarbă de
cit știuleți de porumb.

— Dacă numai tinerii ar fi 
fost aceia care să participe la 
muncă, era posibil ca prașilele 
la porumb, pe întreaga supra
față, să se execute la timp ?

înainte de a răspunde, agrO- 
nomul-șef al cooperativei ope
rează cîteva minute, cu cifrele. 
In final răspunde :

— Da ! Numai patru zile le-ar 
fi trebuit tinerilor să execute 
prașila intii pe toată suprafața, 
iar pentru ' cea de a doua lu
crare cu sapa, cel mult două
sprezece zile. Dacă s-ar fi exe
cutat aceste lucrări, cred că am 
fi avut cel mai bogat an al nos
tru. Dar ce puteam face dacă 
la muncă ne veneau numai trei- 
patru tineri, iar în rest femei 
care se gîndeau mai mult la 
gospodărie și numai rar de tot 
ne puteam dispensa de bărbații 
în putere de la lucrările de stro
pit în vie, de la cosit, de la 
construcții...

— Am vrea să aflăm numele 
celor care, lucrează la zootehnie 
— i-am întrebat pe interlocuto
rii noștri amintiți la inceput.

— Păi au fost... Ion Mureșean, 
dar acum e conductor de atelaj, 
Gheorghe Kroițăr, dar s-a mu
tat în cultura mare, Aurel Lă- 
can și Simion Borșoș, dar s-au 
mutat în alt sector, Vaier 
Motintan. dar s-a plictisit — 
cum ne spunea chiar el, și a- 
cum stă acasă. Doar Irma Ver- 
meșan lucrează în continuare 
dar nu mai e la vacile cu lapte, 
ci la viței'. Mai lucrează și...

O pauză de tîteva minute ne-a 
obligat la o nouă intervenție.

— Vorbeați, tovarășe secre
tar, de o cifră — 30. iar pînă a- 
cum abia ați numit — cu „au 
fost“ in față — șase îngrijitori...

— Vă rugăm să ne scuzați, 
intervine într-un ’tîrziu secreta
rul organizației U.T.C., in zoo
tehnie nu lucrează 30 de tineri 
ci mult mai puțini. La vacile cu 
lapte nu este nici un tînăr, la 
tineretul bovin sînt doi uteciști, 
iar la oi sînt trei. Și, vă spun că 
de la vacile cu lapte nu s-au ob
ținut, în medie, 4 000 litri lapte 
cit v-am spus ci doar 1940. Cre
deam că o să ne credeți...

Să-i fi lipsit organizației 
U.T.C. Lechința - mijloacele prin 
care să antreneze tinerii comu
nei la o muncă pătrunsă de răs-

pundere ? Sau, să fie aceștia 
chiar atit de recalcitranți la so
licitările producției, atit de pu
țin receptivi la argumentele a- 
duse de- către organizație ? Răs
punsul e negativ și in primul 
și in cel de al doilea caz. Indi
ferența cu care tinerii au pri
vit munca în cooperativa agri
colă. interesele economice ale u- 
nității agricole ai cărei membri 
sint, s-a dezvoltat neînchipuit 
de repede și de viguros pe te
ritoriul formalismului din acti
vitatea comitetului U.T.C., al 
superficialității cu care instruc
torul teritorial s4a străduit să 
ducă la înfăptuire hotârîrile bi
roului, comitetului județean al 
U.T.C. Cită aderență la nevoile 
stringente ale producției ar pu
tea să aibă hotărîrile unui co
mitet U.T.C. care trăiește numai 
prin măsluirile în dosare» reali
zate noaptea tîrziu (după ce află 
că’a doua zi cineva de la ziar 
și de la C.C. al U.T.C. va veni 
la Lechința) de’ către secretarul 
comitetului organizației U.T.C. ?

Anul trecut, tinerii s-au întil- 
nit în adunări doar de trei ori. 
abordînd teme care (ciudat !) au 
ocolit nevoile producției. In iar
na trecută, deși la dosar se află 
un plan de acțiune interesant, 
tinerii neantrenați de către or
ganizație, n-au mișcat nici mă
car un deget, in timp ce la co
mitetul județean U.T.C. se știa 
că aici, la Lechința, tinerii 
„sînt o forță". Cum se ajunsese 
la o astfel de imagine superbă ’? 
Poate că activistul de sector va 
fi pină la urmă intrebat în mod 
serios de modul cum folosește 
timpul de muncă. Gunoiul de 
grajd se află și acum in plat
forma din cadrul sectorului zoo
tehnic ; deși apa din pîrjiașul ce 
străbate comuna a ieșit în re
petate rînduri din vad, ajungînd 
să acopere și șoseaua, cei 125 
de uteciști din Lechința nu s-au 
gindit că ar putea săpa un șanț, 
să ridice un diguleț de apărare 
— o jumătate de zi fiindu-le 
mai mult decît suficientă. Apoi, 
tot în această- perioadă. prin 
organizarea unor intilniri cu 
specialiștii unității, cu tovarăși 
din consiliul de conducere, co

mitetul U.T.C. ar fi putut con
tribui in modul cel mai eficient 
cu putință la explicarea pentru 
tineri a noului sistem-de nor
mare și retribuire a muncii in 
C.A.P. ; prin pătrunderea mai 
atentă in conținutul prevederi
lor planului de producție ar fi 
fost posibil să se desprindă o- 
biective valoroase pentru acti
vitatea din această perioadă a 
organizației U.T.C. S-a trecut, 
insă, cu ușurință pe lingă toate 
acestea.

Bazindu-se pe posibilitățile de 
care dispun, pentru acest an. 
cooperatorii din Lechința au a- 
doptat cifre de plan cu mult 
superioare realizărilor din 1969, 
vizind prin aceasta ințs-;,.„a e-

conomică a cooperativei, spori
rea posibilităților de a contri
bui la formarea fondului cen
tral, precum si creșterea pro
priilor lor condiții de trai. Dar 
e un lucru știut: numai un plan’ 
bun nu este suficient, totul se 
leagă de munca omului. Sesi- 
zind deficiențele (și urmările a- 
cestora) manifestate anul trecut 
în activitatea organizațiilor 
U.T.C., ne manifestăm speranța 
că biroul Comitetului județean 
Bistrița-Năsăud al U.T.C. va a- 
naliza situația de la Lechința și 
că, prin măsuri urgente, de lar- 

! gă cuprindere, va determina
scoaterea din anonimat a ener-

I giilor celor 125 de tineri.

2000 de tineri
(Urmare din pag. h 

în perioadele de vîrf încă pa
tru mecanizatori de la secția de 
tractoare. „Pentru ei — ne spu
nea dumnealui — problema cali
ficării este mai simplu de rezol
vat. E nevoie numai de citcva 
exerciții practice"

Dăr atenția ce o acordă orga
nizațiile U.T.C. valorificării cu 
maximum de randament a su
prafețelor amenajate pentru iri
gații nu se oprește aici. „Cu 
asta, spunea inginerul șef de la 
cooperativa agricolă din ?>ndră- 
șești. Dan Nedelescu, problema 
tot nu ar putea fi considerată 
ca rezolvată. Este nevoie in ace
lași timp și de un număr cores
punzător de mînuitori de co
loane, de vadagii. Greutatea aici 
nu o mai constituie pregătirea 
lor. Prin demonstrații practice 
direct la locul de muncă ei își 
pot însuși în scurt timp cunoș
tințele necesare. Ceea ce rămîne 
de rezolvat este atragerea, per
manentizarea lor. Sarcină pe care 
și-a asumat-o organizația U.T.C., 
așa Incit sprijinul ei l-am pri

mit și din acest punct de vede
re, pînă în prezent recomandîn- 
du-ne 12 tineri".

Sigur, exemplele bune, con
crete ‘de pe raza județului Ialo
mița nu se reduc numai la cele 
cîteva unități amintite. Chiar 
dacă am mai aminti și inițiativa 
de amploare a organizației 
U.T.C. de la Dragalina care s-a 
soldat cu antrenarea a 77 de ti
neri, a celor de In Munteni Bu
zău, de la Roseți. Vlad Țepeș, 
Scînteia — fiecare dintre ele 
înscriindu-și contribuția la răs
punsul chemării tinerilor din 
Poiana Mare cu cite 16, 23, 20 și 
respectiv 18 tineri recomandați 
— și tot ar fi puțin. Suflul ini
țiativei pornite din acea locali
tate aflată în sudul Olteniei : 
să folosim eu maximum de ran
dament suprafețe amenajate 
pentru irigații și care s-a făcut 
simțit în cele 114 cooperative ale 
județului Ialomița — este sem
nul. neîndoielnic că celor peste 
2 000 de tineri atrași pînă în 
prezent în activitatea din acest 
sector li se. vor adăuga în con« 
tinuaf.e și alții.



Protest al R. D. K împotriva

escaladării de către S. V. L
a războiului în Laos

HANQI. — Ministerul Aface
rilor Externe al R. D. Vietnam a 
dat publicității o declarație în 
care protestează împotriva inten
sificării escaladării războiului de 
către S.U.A. în Laos. După ce 
menționează că S.U.A. au adus 
noi trupe în Laos și au intensifi
cat bombardamentele asupra te
ritoriului laoțian, declarația sub
liniază că aceste acțiuni pun în 
primejdie pacea și securitatea în 
Indochina, în Asia de sud-est, 
precum și în lumea întreagă.

Guvernul R. D. Vietnam, în 
calitate de semnatar al acorduri
lor de la Geneva din 1962 cu 
privire la Laos, sprijină întru- 
totul poziția justă a Frontului 
patriotic din Laos, care urmă
rește soluționarea pașnică a pro
blemei laoțiene pe baza acordu-

rilor de la Geneva și a progra
mului în cinci puncte propus de 
Frontul patriotic.

Statele Unite, se arată în în- 
tncheierea declarației, trebuie să 
pună capăt amestecului și agre
siunii în Laos, folosirii terito
riului laoțian în războiul său de 
agresiune din Vietnam. S.U.A. 
trebuie să pună capăt definitiv 
și necondiționat bombardamente
lor asupra teritoriului laoțian, 
permițînd părților interesate din 
Laos să se întîlnească în ve
derea reglementării problemelor 
interne ale țării. San Francisco, care protestează împotriva prezentei în universitate

la Universitatea din 
recrutorilor militari

S.U.A. — Polițiștii încearcă să imobilizeze cu bruschețe pe studenții de 
San Francisco, care protestează împotriva prezenței în universitate a

NICOSIA:

AU FOST RELUATE
CONVORBIRILE

INTER-
COMUNITARE

NICOSIA — Luni au fost re
luate la Nicosia convorbirile in- 
tercomunitare, întrerupte în urmă 
su o lună, între președintele Ca
rierei Reprezentanților din Cipru, 
Glafkos Clerides și Rauf Denktaș, 
liderul comunității cipriote tur
te. într-o» declarație făcută pre
sei, înainte de începerea discuții
lor, Glafkoș Clerides și-a expri
mat speranța că recentele eveni
mente care au avut loc în insulă 
nu vor afecta convorbirile din
tre cele două comunități cipriote.

ORIENTUL
APROPIAT

PEKIN. — Agenția China 
Nouă anunță că la Pekin au a- 
vut loc convorbiri între Li Sien- 
nien, viceprenher al Consiliului 
de Stat, și președintele Organi
zației pentru eliberarea Palesti
nei, Yasser Arafat, care se află 
într-o vizită în R. P. Chineză.

• ROGERS DESPRE 
CEREREA ISRAELULUI 
DE A I SE LIVRA A- 

VIOANE
WASHINGTON. — Secreta

rul de Stat al S.U.A., William 
Rogers, a anunțat, în cadrul unei 
conferințe de presă ținută luni, 
că „președintele Statelor Unite 
a hotărît să suspende pentru 
moment pronunțarea unei hotă- 
rîri definitive asupra cererii Is
raelului de a i se livra, supli
mentar, avioane de luptă". Șeful 
diplomației americane a preci
zat, totodată, că „este vorba 
doar de o decizie provizorie". Pe 
de altă parte, Rogers a anunțat că 
guvernul american a hotărît să 
acorde un ajutor financiar cerut 
de către Israel la finele anului 
trecut, detaliile acordării acestui 
ajutor urmînd să fie discutate de 
către guvernele celor două țări.

Secretarul de Stat al S.U.A. a 
relevat că guvernul american va 
intensifica eforturile diplomatice 
în vederea unei soluționări paș
nice a conflictului din Orientul 
Apropiat.

BEIRUT — Joseph Luns, mi
nistrul de externe al Olandei, ca
re întreprinde în prezent o vizi
tă oficială în Liban, a fost pri
mit- luni de către președintele 
Charles Helou.

în cadrul întrevederii au fost 
abordate o serie de probleme re
feritoare la situația din Orientul 
Apropiat.

Proclamația lui
Norodom Sianuk

PEKIN 23 — Corespondentul 
Agerpres, I. Gălățeanu, trans
mite : Secretariatul particular 
al lui Samdech Norodom Sia
nuk, șef al’statului cambodgian, 
are onoarea de a face cunoscut 
proclamația sa solemnă din 23 
martie 1970 adresată națiunii 
Khmere :

1. Samdech Norodom Sianuk, 
in calitatea sa de șef legal al 
statului, dizolvă, pentru crimă 
de înaltă trădare, cabinetul mi
nisterial prezidat de generalul

CONGO (Brazzaville)

Lovitura
de stat
a eșuat

BRAZZAVILLE — In Repu
blica Populară Congo s-a pro
dus în zorii zilei de luni o ten
tativă de lovitură de stat. Un 
grup de militari a ocupat imo
bilul radioului din Brazzaville 
difuzind un comunicat in care 
se afirma răsturnarea guvernu
lui și arestarea șefului Consi
liului de Stat, Marien N’Gouabi. 
La scurt timp de la acest anunț, 
clădirea radiodifuziunii a fost 
înconjurată de unități armate 
ale țării, grupul de complotiști 
fiind arestat după o luptă sol
dată cu pierderi de ambele 
părți.

Locotenentul Kikanga, condu
cătorul grupului de complotiști, 
și-a manifestat continuu opozi
ția, în ultimii ani, față de trans
formările din Congo (B).

Lon Noi, adunarea națională 
prezidată de Cheng Heng și con
siliul regatului prezidat de Ong 
Sim.

2. Se va forma un guvern de 
uniune națională.

3. In așteptarea reîntoarcerii 
Cambodgiei la o situație nor
mală, se va constitui o adu
nare consultativă ai cărei mem
bri vor fi reprezentanții ca
lificați ai clerului budist, ar
matei, poliției, gărzii provin
ciale, tineretului, intelectualilor, 
țăranilor, muncitorilor și altor 
oameni ai muncii, comerciamți- 
lor, industriașilor, funcționari
lor, femeilor etc, aparținind tu
turor tendințelor patriotice, pro
gresiste și antiimperialiste.

4. Se va constitui armata na
țională de eliberare pentru eli
berarea patriei de sub dictatura 
și opresiunea clicii reacționarilor 
trădători și pro-imperialiști care 
are in fruntea ei pe Lon Noi, 
Sisowath Sirik Matak și Cheng 
Heng și pentru lupta contra im
perialiștilor americani, stăpînii 
lor, luptă care se va duce in co
mun cu alte forțe populare și 
antiimperialiste ale țărilor ffă- 
țești.

5. Guvernul de uniune națio
nală, adunarea consultativă și 
armata națională de eliberare se 
vor uni cu masa poporului pen
tru a forma împreună un front 
unit care va purta numele 
Frontul Unit Național al Cam
bodgiei, avind dubla sarcină a 
eliberării țării și reconstrucția 
ei după victoria asupra dușma
nului 
săi.

imperialist și a lacheilor

Incident „lipsit
de gravitate"

în Irlanda
de nord

uni-Poliția nord-irlandeză și 
tățile trupelor britanice disloca
te în insulă au fost nevoite du
minică să întărească măsurile de 
securitate în Londonderry, pen
tru a împiedica declanșarea u- 
nor incidente între cîteva gru
puri de demonstranți catolici și 
protestanți. Aproximativ 200 de 
tineri, rezidenți ai cartierului 
catolic „Bogside" din London
derry, au organizat, în noaptea 
de duminică spre luni, o demon
strație în centrul orașului. La in
tervenția forțelor de ordine, de
monstranții au fost împrăștiați. 
Un reprezentant al poliției, care 
califică incidentul ca „lipsit de 
gravitate", a anunțat că au fost 
operate mai multe arestări, iar 
cîteva persoane au fost rănite.

Pe de altă parte, în primele 
ore ale dimineții de luni, o 
bombă a explodat intr-un maga
zin din Belfast, în apropiere de 
un sediu 
Explozia 
provocînd 
riale.

al trupelor britanice, 
n-a produs victime, 
numai pagube mate-

Vizita delegației P. C R.
în Anglia

LONDRA 23. — Corespon
dentul Agerpres, L. Rodescu, 
transmite : Delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de 
tovarășul Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., a făcut luni o- 
vizită la sediul central al Parti
dului Comunist din Marea Brita- 
nie. Cu acest prilej, oaspeții ro
mâni s-au întîlnit și au avut o 
convorbire cordială cu tovarășii 
John Gollan, secretar general al 
Partidului Comunist din Marea

Britanie, Reuben Falber, secretar 
general adjunct, Bert Ramelson, 
Jack Woddis, Anthony Chater, 
membri ai Comitetului Politic, și 
cu alți membri ai conducerii 
partidului.

în cinstea delegației P.C.R., 
tovarășul John Gollan a oferit un 
prinz la care au participat mem
bri ai conducerii Partidului Co
munist din Marea Britanie.

în cursul după-amiezii, dele
gația P.C.R. a plecat la Leeds, 
unul din marile centre industria
le ale țării.

Plenara C. C. al Partidului Comunist

Helsinki. — La 21 și 22 mar
tie a avut loc la Helsinki o ple
nară a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Finlandez, 
consacrată în special examinării 
rezultatelor alegerilor parlamen
tare și a situației create după a- 
legeri. Un raport în această 
chestiune a fost prezentat de E. 
Kivmaki, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C. 
Finlandez. Rezoluția adoptată de 
plenară adresează un apel pen
tru intensificarea luptei împotri
va forțelor de dreapta. întărirea 
pozițiilor forțelor de dreapta, se 
spune în rezpluție, pune în pri
mejdie politica externă iubitoare

de pace, promovată de mulți ani 
de Finlanda, drepturile și liber
tățile democratice ale poporului. 
Remarcînd că partidele muncito
rești și cele care colaborează cu 
acestea în actualul guvern conti
nuă să dețină majoritatea în noul 
parlament, rezoluția arată că ac- 
ționînd împreună aceste forțe 
pot zădărnici planurile dreptei, 
inclusiv» încercarea ei de a pă
trunde în guvern. Numai un gu
vern care se bucură de sprijinul 
clasei muncitoare și al țărănimii 
muncitoare care se opune în mod 
efectiv marelui capital și acțio
nează în interesul oamenilor 
muncii poate avea succes.

într-o declarație difuzată de 
postul de radio Kinshasa, guver
nul Republicii Democratice 
Congo a dezmințit categoric a- 
firmațiile privind un amestec 
în tentativa de lovitură de stat 
survenită luni la Brazzaville.

RIPOSTA CANADIANĂ

Austria: 
primele clarificări

Pe scena politică austriacă post-electorală, apele încep să sc 
limpezească, semnele de întrebare dispărind unul cite unul. 
Cenzura în procesul dificil de formare a noului guvern a consti
tuit-o ședința conducerii federale a Partidului populist, întrunită 
la 17 martie pentru a analiza rezultatele recentelor alegeri pentru 
Consiliul Național la care, după cum sc știe, populiștii au 
înregistrat prima lor înfrîngere în fața socialiștilor. Conducerea 
partidului urma să stabilească nu numai cauzele eșecului elec
toral de la 1 martie, ci să ia și o hotărire intr-o problemă care, 
în lumina rezultatelor alegerilor, se dovedea de o importanță 
de prim ordin : participarea sau neparticiparea partidului la 
un guvern condus de socialiști. Problema era nu numai impor
tantă, ci și extrem de complicată. Eșecul electoral scindase par
tidul în două tabere distincte — adepți și adversari ai cola» 
borării subordonate cu socialiștii Ia guvern.

Sciziunea traversa întregul partid populist, pină în vîrful 
conducerii sale. în fruntea grupării adversarilor participării la 
guvern se situa fostul președinte al partidului, cancelarul de- 
misionar Josef Klaus, sprijinit de forțe importante, printre care 
și organizația de tineret a populiștilor, „Junge Generation". 
Klaus și gruparea sa pledau pentru intrarea și refacerea parti
dului în opoziție, respingind ideea conguvernării sub un can
celar socialist. Motorul principal al acestei poziții pare să fi 
fost rivalitatea politică puternică și îndelungată a celor două 
mari partide austriece. Gruparea miza, de asemenea, pe difi
cultățile pe care le-ar fi avut de intîmpinat în parlament socia
liștii cu un guvern monocolor minoritar, îndeosebi în îndeplini
rea promisiunilor lor electorale. Din aceste dificultăți, gru
parea Klaus spera ca populiștii să tragă maximum de foloase.

Gruparea adepților refacerii „marii coaliții", chiar sub un can
celar socialist, avea drept principal purtător de cuvînt pe 
Herman Withalm, vicecancelar și secretar general, și ca atare 
a doua personalitate in ierarhia P.P.A., considerat de mai mulți 
ani drept omul din umbră și adevărata mînă-forte a partidu
lui. încă din primele zile de după alegeri, în timp ce Josef 
Klaus combatea energic ideea marii coaliții cu socialiștii, 
Withalm refuza să respingă apriori această posibilitate pe con
siderentul, desigur, că o autoindepărtare a partidului de la pir- 
ghiile puterii ar fi mai degrabă dăunătoare. El a și fost, de 
altfel, șeful delegației P.P.A. și partenerul lui Kreisky Ia con
tactele preliminare și convorbirile exploratorii care as avut loc 
cu socialiștii în primele două săptămîni de după alegeri.

La ședința de marțea trecută a conducerii federale a populiști
lor, Withalm a reușit să întrunească majoritatea de partea sa. 
Ca urmare a înfrîngerii electorale și a respingerii poziției sale în 
problema atitudinii partidului în noua situație, Klaus și-a pre
zentat demisia din postul de președinte al partidului, propunind 
partidului pentru această funcție pe Withalm. Hotărîrea în acest 
sens urmează să fie luată de congresul extraordinar al P.P.A., 
care se va întruni la 22 mai. Avind în vedere incongruența at
mosferei festive cu insuccesul de la 1 martie, conducerea fede
rală a partidului a anulat totodată congresul jubiliar al P.P.A., 
convocat anterior jsentru 17 aprilie, cînd se împlinesc 25 de ani 
de la crearea partidului.

Clarificările din tabăra populistă nu înseamnă însă automat 
că problemele constituirii guvernului au dispărut. Rivalitatea 
politică a celor două partide, cvasiegalitatea forțelor lor (81 de 
mandate P.S.A., 79 P.P.A.), deosebirile programelor lor poli
tice, alcătuirea unui program guvernamental coerent și a dis
tribuirii funcțiilor — nu numai guvernamentale — toate aceste 
probleme urmează a fi încă puse de acord. Negociatorii( popu- 
liști se prezintă^ în ciuda situației critice din partid, chiar cu 
forțe reîmprospătate la 15 martie de o revanșă spectaculoasă 
asupra socialiștilor în landul Stiria. Socialiștii, la rindul lor, 
au căutat, de asemenea, să-și întărească pozițiile pentru nego
cierile propriu-zise cu populiștii. în acest sens este interpretată, 
în orice caz, la Viena, preluarea de către Kreisky a șefiei 
grupului parlamentar socialist — funcție pe care o dețiijea fostul 
președinte al P. S. A., Bruno Pitterniann, cunoscut ca un critic 
de marcă al cursului imprimat partidului de actualul său pre
ședinte.

între timp, prima fază a negocierilor, la care s-a discutat un 
document de 40 de pagini alcătuit de P.S.A., s-a încheiat ur- 
mind ca ele să fie continuate între 1 și 6 aprilie. Șefii delega
țiilor au făcut scurte declarații cu privire la „atmosfera de lucru 
și de bunăvoință reciprocă" a tratativelor.

Organul P.P.A., „Volksblatt" opinia că, dimpotrivă, „climatul 
convorbirilor a devenit mai rece", dar nu pare a fi decît un 
pesimism subtil. Căci, deasupra tuturor dificultăților, există 
deja o premisă fundamentală : voința politică a celor două 
partide de a-și împărți răspunderea guvernamentală. Ca atare, 
pe linia orizontului politic austriac, formula „marii coaliții", de 
astă dată cu rolurile schimbate, se conturează din ce în ce 
mai clar.

BAZIL ȘTEFAN

dezbate-

Măsuri de austeritate
în Danemarca

în timp ce FolkeSing-ul danez (parlament) aduce ultimele re
tușuri proiectului de buget pe noul exercițiu financiar care în
cepe la 1 aprilie, guvernul și Banca Națională au făcut cu
noscut că vor fi luate noi măsuri de austeritate pentru a se încer
ca astfel „să se oprească alunecarea pe mai departe a economiei 
naționale pe pista dificilă în care a intrat"

Guvernul danez a anunțat că 
toațe lucrările publice planificate, 
care urmau să fie efectuate rn 
următoarele luni (clădiri oficiale, 
rețea rutieră) vor fi suspendate, 
în același timp, Banca Națională 
a cerut tuturor băncilor particu
lare și caselor de economii să 
vegheze ca volumul împrumutu
rilor să nu depășească pe cel în
registrat în 1969. O măsură pa-

jumătate de miliard de coroane 
la 12 miliarde, ceea ce reprezintă 
o sporire anuală de 1 miliard co
roane. Sursa citată adaugă că 
moneda daneză inspiră din ce în 
ce mai puțină încredere în străi
nătate. Toate acestea determină 
pe experții danezi să considere 
că este dificil de evitat o deva
lorizare a coroanei.

Suspendarea 
rilor dintr-un parlament 
asupra unei 
urgente pentru a fi re
adusă in discuție o altă 
chestiune reprezintă un 
eveniment care nu sca
pă atenției celor ce ur
măresc evjoluția politică 
a unei țări. Un 
nea eveniment s-a 
suniat recent la Ottawa, 
în parlament, cînd chiar 
primul ministru a interve
nit în dezbaterile urgente 
asupra griului anunțind 
dramatic în fața Camerei 
comunelor că este gata să 
prezinte p legislație 
ceptională pentru a 
piedica vînzarea 
tre monopolurile 
ne a 
țiuni 
la sută, acțiuni aparținind 
unor firme canadiene.

Intervenția premierului 
Pierre Elliott Trudeau 
viza în mod direct o 
afacere în curs 
stîrnise un puternic 
rent de împotrivire 
numai în rindul 
nenților tradiționali ai 
investițiilor străine în
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Ziarul „Le Monde" relevă că 
anunțarea măsurilor avute în ve
dere coincide cu publicarea ra
portului anual al Băncii Naționa
le, care nu este deloc îmbucură
tor. în raport se arată că între 
anii 1959—1970, datoria externă 
a Danemarcei a crescut de la o
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stat, Herbert Gray, 
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mai, un proiect de lego 
privind politica cana
diană față de investi
torii străini ; 2) se are 
în vedere introducerea
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între 17 și 20 martie 1970, 
la Moscova a avut loc cea 
de-a 34-a ședință a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru 
siderurgie.

La ședință au participat de
legații din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Polonă, Repu
blica Socialistă România, 
R.P. Ungară și Uniunea So
vietică.

La Muzeul Central „V .1. 
Lenin" a avut loc ședința 
festivă a comisiei consacrată 
centenarului nașterii lui 
V. I. Lenin. Participanții la 
ședință au depus o coroană 
de flori Ia Mausoleul lui 
V. I. Lenin și au vizitat lo
curile memoriale legate de 
viața și activitatea lui V. I 
Lcnin.

• AGENȚIA TASS anunță că 
amiralul Serghei Gorșkov, co
mandant suprem al Flotei ma
ritime militare a Uniunii So
vietice, va face o vizită în Al
geria între 25 martie și 1 apri
lie. Vizita va avea loo la invi
tația comandantului Flotei ma
ritime militare a Republicii 
Algeriene Democratice și Popu
lare, maiorul Ben Mussa.

TREI EXPLOZII ÎN NEW YORK

• ALTE TREI EXPLOZII 
s-au produs la două mari maga
zine newyorkeze — „Blooming
dales" și „Alexander’s" producînd 
importante pagube materiale. O 
a patra explozie nu a mai avut 
efectul scontat, deoarece bom
ba incendiară, de mărimea u- 
nui pachet de țigări, a luat foc 
în buzunarul unui individ care 
a fost arestat imediat de către 
poliție.

Pină acum au fost arestate 
patru persoane suspecte, care 
se află de puțin timp în State
le Unite. Ele erau în posesia 
unor pașapoarte ecuadoriene.

• AGENȚIA China Nouă a- 
nunță că la Pekin, a sosit o 
delegație japoneză condusă de 
Kenzo Matsumura. La sosire, 
delegația a fost întîmpinată de 
Go Mo-Jo, președinte de onoa
re al Asociației de prietenie 
China-Japonia, precum și de 
alte persoane oficiale.

După cum s-a mai anunțat, re
cent a sosit la Pekin o parte din 
delegație în frunte cu Yosihimi 
Furui, pentru- a purta convorbiri - 
privind schimburile comerciale 
chino-japoneze.

• UN NOU CRATER al vul
canului Etna a început să eru
pă duminică, împrăștiind lavă 
pe distanțe de mii de metri în

jur. Noul crater sb află situat 
lingă un altul, care și-a înce
tat activitatea, după ce erupsese 
cu cîteva zile în urmă. Se a- 
preciază că de-a lungul isto
riei sale, Etna a provocat 
moartea a aproximativ un mi
lion de persoane.

COPIL CU DOUĂ CAPETE

• LA MATERNITATEA spi
talului central din Amman a 
fost născut un copil cu două 
capete, care prezintă, de ase
menea și alte anomalii. Copilul, 
ale cărui capete au fiecare cite 
un nas, doi ochi, două urechi, 
și cite o gură normal constitu
ite, nu are decît un singur corp, 
în schimb are trei.- miini dintre 
care două cu cinci degete, iar 
cea de-a treia cu zece, și trei 
picioare, de asemenea, cu cite 
cinci degete la primele două și 
zece la cel de-al treilea.
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Intre 12 și 22 martie a.c„ 
sub auspiciile Universității 
„Boleslaw Bierut" din Wro
claw, a fost organizată o de
cadă a culturii țărilor socia
liste. Cu acest prilej au fost 
deschise două expoziții, una 
care prezenta cartea româ
nească contemporană și o 
alta pe tema „monumente 
arheologice din Dobrogea". 
Au fost organizate, de aseme
nea, o gală de filme româ
nești, audiții muzicale, pre
cum și un concurs „Ce știți 
despre România ?“

Ambasada română din 
Varșovia a oferit în dar lec
toratului de limbă română, 
înființat recent la Universi
tatea din Wroclaw, 300 de vo
lume de literatură politică, 
social-istorică și beletristică.

• ÎN URMA NEGOCIERILOR 
purtate între o delegație română 
și o delegație tailandeză, a fost 
semnat la Bangkok un acord co
mercial între România și Tailan- 
da.

România va exporta în Tai- 
landa diverse instalații indus
triale, mijloace de transport ru

xelor către statul 
nadian.

Aceste măsuri, hotă- 
rîte deja sau aflate in 
discuție vor da o nouă 
orientare raporturilor e- 
conomicc și financiare 
americane — canadiene și 
— după opinia unor ob
servatori — nu vor ră- 
mîne fără repercusiuni 
și pe planul relațiilor 
politice. Deja vestea con
struirii unei rețele de 
baze americane din con
troversatul sistem de 
arme antirachetă în a- 
propierea frontierei cu 
Canada a stîrnit ne
mulțumiri la Ottawa. Și 
toate acestea într-o pe
rioadă cînd Ia Washing
ton încă nu s-au stins 
ecourile defavorabile ale 
„hotărîrii irevocabile" a- 
doptate de guvernul ca
nadian privind retra
gerea unor trupe pur- 
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IOAN TIMOFTE

După o evoluție ca
racterizată continuu de 
contradicții și perspec
tive incerte, criza de 
guvern din Italia a în
registrat luni seara un 
prim pas, important, pe 
calea rezolvării ei.

Conducerile partidelor de cen- 
tru-stînga, regăsindu-se pe ace
eași platformă, au aprobat do
cumentul ce le-a fost prezentat 
sîmbătă de către premierul-de- 
semnat, Mariano Rumor, în ve
derea reconstituirii unui guvern 
cvadripartit. Survenit după în
delungate tratative, în timpul și 
în cadrul cărora au reieșit cu 
claritate divergențe de fond între 
partidele democrat-creștin, socia
list, socialist-unitar și republican

tier, feroviar și maritim, trac
toare, mașini agricole, mașini- 
unelte, produse chimice și petro
lifere, țesături textile și altele. 
Tailanda va livra României o 
serie de mărfuri tradiționale, 
inclusiv cauciuc natural, iută 
brută, lemn exotic și altele.

SOLDAȚI ÎN LOCUL 
FACTORILOR POȘTALI

• PREȘEDINTELE S.U.A., 
Richard Nixon, a anunțat luni 
seara că a ordonat armatei să 
restabilească activitatea servi
ciilor poștale din New York, 
unde problemele provocate de 
greva factorilor poștali au de
venit extrem de grave. El a 
menționat că militarii trimiși 
să înlocuiască lucrătorii servicii
lor poștale newyorkeze vor fi 
retrași imediat după încetarea 
grevei. Președintele a precizat 
totodată că autoritățile nu vor 
negocia cu lucrătorii serviciilor 
poștale decît după încetarea gre
vei.

în afară de New York înce
tarea activității lucrătorilor poș
tali afectează și alte mari orașe 
americane, luni după-amiază

numărul total al greviștilor a- 
propiindu-se de 170 000.

• LA 23 MARTIE, ministrul 
comerțului exterior al Italiei. 
Riccardo Misasi, l-a primit pe 
Nicolae Nicolae, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior al 
României, cu care a avut o con
vorbire cordială privind rela
țiile economice dintre cele două 
țări și posibilitățile dezvoltării 
lor in continuare.

In aceeași zi, adjunctul minis
trului comerțului exterior al 
României s-a intîlnit cu Guido 
Carii, guvernatorul general al 
Băncii Italiei.

• DELEGAȚIA Confedera
ției industriilor britanice, con
dusă de președintele ei Arthur 
Norman, care face o vizită în 
Uniunea Sovietică, a sosit luni 
la Moscova. în aceeași zi dele
gația a fost primită de D. Gvi- 
șiani, vicepreședinte al Comite
tului de stat al U.R.S.S. pentru 
știință și tehnică. Cu acest pri
lej, relatează agenția TASS,. au 
fost discutate probleme referi
toare la dezvoltarea colaborării 
economice dintre cele două țări 
in domeniul industriei.

asupra orientării politice genera
le și a cîtorva probleme concre
te — cum ar fi alianțele la nive
lul administrației locale, politica 
social-economică — acordul in
tervenit între cele patru partide 
poartă, inevitabil, pecetea com
promisului. Aceasta o dovedește, 
între altele, așa-numitul „docu
ment Rumor". O lectură a sa 
demonstrează că în fond este 
vorba de o „asamblare" a prece
dentelor „documente", elaborate 
de Amintore Fanfani, sau Aldo 
Moro, dar pe baza cărora, la 
timpul respectiv, nu s-a putut 
realiza o înțelegere. Un ultim re
tuș dat acestora de Mariano Ru
mor le-a făcut însă acceptabile, 
cu toate că nu se poate afirma' 
că modificările aduse ar repre
zenta schimbări de fond.

Sprijinind soluția Rumor, par
tidul democrat-creștin pare a fi 
ajuns la concluzia că în condiții
le actuale nu poate încerca o 
altă variantă a formulei guver
namentale fără riscul de a pro
voca serioase fisuri în propriile-i 
rînduri. Eșecul lui Aldo Moro și 
Amintore Fanfani nu face decît 
să ilustreze faptul că raportul de 
forțe în interiorul democrației- 
creștine nu a putut fi modificat, 
înfruntarea finală dintre diferite
le curente fiind așadar amînată. 
La rindul lor, socialiștii au con
firmat în cadrul lucrărilor direc
țiunii lor că față de perspectiva 
reală a dizolvării anticipate a 
parlamentului, . a trebuit să se 
mulțumească cu includerea în 
programul guvernamental doar a 
unora din propunerile sale de 
bază, lăsînd ca timpul să le ofe
re un prilej mai favorabil preva
lării tezelor lor. Socialiștii-unitari 
sînt satisfăcuți că există acum 
condițiile reconstituirii unui gu
vern cvadripartit.

Urmînd practica-constituțională 
stabilită, Mariand Rumor s-a 
prezentat luni seara la palatul 
Quirinale anunțîndu-1 pe preșe» 
dintele republicii Giuseppe Sara» 
gat, că acceptă să formeze noul 

guVern.
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