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iața și activitatea noa
stră, a tuturor, este 
puternic influențată 

de extraordinarele cuce- 
. riri ale științei și teh

nicii contemporane. Bene
ficiem astăzi de avantajele 
radioului și televiziunii, ale 
maselor plastice și ale trans
portului supersonic. Marile 
descoperiri științifice ale zi
lelor noastre s-au integrat și 
se integrează firesc în uni
versul nostru cotidian. Inte
resul pentru noutatea știin
țifică a devenit o trăsătură 
dominantă a omului contem
poran. Fără îndoială, acest 
fenomen se manifestă cu 
acuitate deosebită în rîndul 
tineretului. Dovadă elocven
tă a acestei situații sînt nu
meroasele scrisori pe care le 
primim continuu din partea 
tinerilor cititori pasionați de

modelism, cibernetică, radio, 
automobilism și carting. Co
respondenții noștri ne sem
nalează faptul că, odată de
pășită vîrsta pionieratului, 
activitatea lor tehnică în li
cee, licee industriale, nu mai 
are asigurat un cadru orga
nizat de desfășurare. Se re
simte lipsa unor îndrumări 
sistematice, a unei bibliogra
fii de specialitate. Răspun- 
zînd sugestiilor cititorilor, 
ziarul nostru își propune ca, 
in limita posibilităților sale, 
să sprijine activitatea cercu
rilor tehnice școlare prin e- 
ditarea bilunară a unei pa
gini adresată celor interesați 
de construcții în domeniile 
electronicii, radiotehnicii, me
canicii, modelismului etc. In 
coloanele acestei pagini vom 
publica rezultatele experien
ței unor elevi sau cercuri

școlare in domeniile respec
tive, schițe și scheme repre
zentând idei tehnice originale 
ale elevilor sau cadrelor di
dactice îndrumătoare, menite 
să contribuie la creșterea in
teresului pentru activitatea 
tehnică în rîndurile tinere
tului.

Ne propunem de asemenea 
să acordăm în cadrul paginii 
un spațiu problemelor de 
ergonomie — știința relații
lor om-mașină, știința orga
nizării raționale a locului de 
muncă. Nu ne îpdoim că 
sfaturile și soluțiile propuse 
la această rubrică vor trezi 
interesul tinerilor muncitori, 
elevi, studenți sau intelec
tuali, contribuind la creșterea 
randamentului lor în lucru, 
în condițiile unei scăderi a 
gradului de efort.
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• ABSENTE INEXPLICABILE

Vreme de trei zile, scena 
Palatului Culturii din Brașov â 
găzduit întrecerea finală a tea
trelor dramatice și de poezie 
din cadrul Festivalului național 
al artei studențești organizat de 
Comitetul Executiv al U.A.S.R., 
cu sprijinul Ministerului în- 
vățămîntului. Opțiunj de re
pertoriu dintre cele mai va
riate, maniere regizorale și ac
toricești diverse, exprimînd 
concepții diferite asupra spiri
tului și menirii teatrului stu
dențesc, s-au succedat într-o 
încercare de a stabili stadiul în 
care se află raporturile* studen
ților cu Thalia. Se cuvin reți
nute, mai ales, cîteva spec
tacole care, fie printr-o alegere 
de repertoriu adecvată, fie prin- 
tr-un gînd regizoral inspirat, fie 
printr-o interpretare ieșită din 
comun, au demonstrat, măcar 
in parte, posibilitățile reale ale 
teatrului studențesc. Am numit, 
într-o corespondență de la fața 
locului, cîteva dintre ele. Să le 
adăugăm (într-o ordine arbitra
ră) : Lecția de ' Eugen Ionescu, 
citită cu atenție și cu aplicație 
de studenții Institutului peda
gogic din Constanța. ; Plus mi
nus = zero, un recital poetic 
timișorean, inegal, dar realizat 
cu nobilă simplitate ; un alt 
recital din același centru uni
versitar, intitulat Secolul XX 
și pus în scenă cu un remarca
bil meșteșug regizoral ; Strip
tease de Mrozek, un spectacol

inteligent și pătrunzător (deși 
discutabil sub raportul fidelită
ții față de intențiile textului) al 
Casei de cultură a studenților 
din Galați ; o frumoasă piesă a 
iugoslavului D.-Lebovic, Farul, 
jucată de studenții craioveni cu 
minuție psihologică și cu știința 
de a area atmosferă ; în sfîrșit, 
Moartea Bessici Smith de Albee 
(Ansamblul • dramatic Tg. Mu- 
reș), un interesant spectacol în 
limba maghiară. Fiecare din a- 
ceste reprezentații a conținut, 
cel puțin în gerYnene, o sugestie 
asupra valențelor virtuale ale 
teatrului studenților.

în ansamblu, însă, conceptul 
de teatru studențesc a reieșit 
mai limpede dintr-o discuție 
post-festum între realizatorii 
spectacolelor și cîțiva critici de 
teatru prezenți la Brașov, decît 
din festivalul propriu-zis. Un 
spectacol ca — bunăoară — 
Gîlceava zeilor de Radu Stanca, 
prezentat de Casa de cultură a 
studenților din Cluj într-o ținu
tă artistica destul de îngrijită și 
cu cîțiva interpreți remarcabili 
(Izabella Toth, Rodica Șandru, 
Marcel Bulac, Vasile Popa), 
este, în ciuda calităților sale, o 
mostră de deplasare a preocu
părilor de la rosturile firești 
ale unei trupe studențești la 
tendința de a mima aspecte 
lăturalnice ale repertoriului pro-

SEBASTIAN COSTIN
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RELAȚII COMPLEXE lNTR-0 VIZIUNE SIMPLISTĂ

ȚINERII Șl INDUSTRIA UNUI JUDEȚ TlNĂR
Fără îndoială, nu întâmplător 

o recentă plenară a Comitetului 
județean Ialomița al U.T.C. a 
fost consacrată în întregime dez
baterii unor problem© privind ac
tivitatea tineretului din industrie. 
Rațiunile unei asemenea încer
cări stau în dezvoltarea econo
mică din ce în ce mai impună
toare a întregului județ, care 
renunță treptat la tradiția atît de 
cunoscută de „județ cn specific 
agrar" în favoarea unui alt spe
cific, ce îl va proiecta pe coor
donatele unei industrii modeme 
la scara întregii țări. Stau drept 
mărturie a acestei ascensiuni, în
cepute deja de cîțiva ani, cele 
mai proaspete obiective econo
mice ivite pe teritoriul județului 
— fabrica de ulei, dată în folo- 

xsință anul trecut, sau fabrica de 
produse lactate și filatura de

bumbac, ce vor intra în exploa
tare anul acesta —, întreprinderi 
și unități care, alături de altele, 
relativ de mai multă vreme „in
trate pe rod“, fac ca numai in 
anul 1970 și numai în orașul Slo
bozia, de pildă, producția globa
lă să ajungă la un miliard de 
lei, față de cele cincizeci milioa
ne obținute în urmă cu cinci 
ani. Acestor obiective li se vor a- 
dăuga însă altele, atît la Slobozia 
cît și la Călărași sau Fetești, iar 
consecința firească â acestui ritm 
va fi aceea că în 1975 peste 50 
la sută din producția globală a 
județului se va realiza pe seama 
sectorului industrial,“în vreme ce, 
în prezent, 62 la sută se mai ob
ține încă datorită agriculturii.

Fără îndoială, deci, argumente 
ca cele înfățișate mai sus au

fost suficiente pentru comitetul 
' județean U.T.C., pentru a-1 de

cide să facă un pas, oricum, 
. destul de îndrăzneț investigînd o 

‘‘serie de probleme la fel de ine
dite ca și, în bună măsură, în
suși domeniul pe care îl aborda. 
O analiză la obiect a acestui 
domeniu de activitate ar fi 
fost, implicit, nu numai o 
sondare a unor stări de fapt 
actuale și o trecere în re
vistă a lor, ci poate în primul 
rînd o cercetare în perspectivă, 
o analiză care ar fi trebuit să 
țină seama cu exactitate de feno
menele și de implicațiile ritmu
lui de astăzi al dezvoltării eco
nomice în anul și în anii urmă
tori. Este exact dorința situată pe 
primul plan al lucrărilor plenarei 
și al intențiilor comitetului jude
țean U.T.C., care a pornit în

această strădanie de la recoman
dările și sarcinile stabilite de 
C.C. al U.T.C. în plenara sa din 
octombrie anul trecut.

Intențiile atît de generoase și 
firești în același timp, cu care 
se plecase la drum, n-au ■ fost 
însă, din păcate, formulate pe 
tot parcursul la fel de răspicat 
ca la început. Analiza care se a- 
nunța, sau la oare ne așteptam 
măcar, noi cei prezenți, a fost 
treptat abandonată pentru a fi 
înlocuită cu altceva mai simplu 
și mult mai la îndemînă : lectura 
unei „dări de seamă" urmată de 
altele, în miniatură, prezentate 
de cei înscriși la cuvînt. Un do
meniu atît de viu, de dinamic, 
a fost „înghesuit" într-un 
procedeu de abordare sta
tic și nemaleabil care, din cauza 
asta, nici n-a reușit să-1 cuprin

dă în ansamblul și în fenomenele 
sale esențiale. O etapă ca aceasta 
pe care o parcurge industria ju
dețului Ialomița este caracteri
zată, aș zice, aproape numai prin 
fenomene specifice, pentru că 
toate sînt mai mult sau mai pu
țin noi, iar încercarea plenarei, 
incontestabilă, de a le aborda 
n-a izbutit să ajungă tocmai la 
specificul lor. Nici nu s-a urmă
rit, de altfel, într-un mod vizibil, 
reliefarea unor fenomene, ci mai 
curînd a unor acțiuni sau mo
dalități de acțiune, nu s-au ana
lizat niște stări de lucruri cu ca
racter mai general, ci doar niște 
aspecte parțiale. Fapt pe care 
l-a declanșat însuși materialul,

D. MATALA
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O întrebare se pune, totuși : in seama cui 

cade răspunderea pentru pregătirea 

motopompiștilor necesari cooperativelor 

agricole din județul Suceava ?

Lărgirea' sistemelor de irigații, fetnomen specific agriculturii 
intensive, atrage după sine creșterea importanței meseriei 
de motopompist. Anul trecut la școlile profesionale de 

mecanici agricoli din Salcea și Fălticbni, județul Suceava, au fost 
calificați în această meserie peste o sută de cooperatori, printre 
care mulți tineri. Vremea pînă cînd apa va curge prin canale pentru 
a potoli setea ogoarelor se apropie vertiginos, dar unele coope
rative agricole din județul Suceava încă se plîng de lipsa moto
pompiștilor. Se mai găsește cîte un om, care reușește să por
nească și să oprească utilajele, dar aceasta nu este suficient pentru 
a te numi motopompist..

Astăzi? mai mult ca oricînd, meseria de motopompist, pretinde 
un volum sporit de cunoștințe teoretice și practice, datorită apa
riției a noi metode de irigare, a noilor tipuri de mașini și utilaje.

Cursurile de motopompiști organizate la școala profesională de . 
mecanici agricoli din Salcea au fost absolvite anul trecut de 60 
de elevi. Și în acest an urmau să aibă loc asemenea cursuri.

GHICA SASU
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Spre obiectivele muncii patriotice...

CRIZA DE
AUTORITATE

A CRITICII
LITERARE

OPINII de DAN ZAMFIRESCU

CU CRONOMETRUL 
RESPONSABILITĂ ȚII 

LA POARTA UZINEI...
Ora 7 și jumătate diminea

ța. La Combinatul siderurgic 
din Galați primul schimb a și 
intrat în ritmul normal de lu
cru. Pe platforma oțelăriei 
sau la furnale, la laminorul 
de tablă groasă sau la slebing, 
muncitorii, tineri și vîrstnici, 
elaborează șarjele, depun e- 
forturi pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor zilnice.

Este deci ora 7 și jumătate 
dimineața iar aici, la Combi
natul siderurgic din Galați, 
activitatea primului schimb a

început de 30 de minute. Iată 
însă că, la locurile lor de mun
că, nu-i găsim pe toți cei care 
aoum, la această oră, ar tre
bui să producă. Se află, desi
gur, cei cărora, în linii mari, 
le-am schițat mai sus un por
tret colectiv. Pe ceilalți... Da, 
sânt unii, puțini, care s-au 
obișnuit să întîrzie la pro
gram, să plece mau de
vreme, să risipească timpul de 
producție în fel și chip. Am fi 
nedrepți dacă nu am recunoaș
te că depun eforturi să chiu-

• • • • •

lească, să descbpere metode 
noi de a se sustrage de la în
datoririle lor K profesionale. 
Pentru asta se cred mai 
inteligenți decît cei care 
trudesc ca secțiile să-și în
deplinească planul, iar uneori, 
atunci cînd sînt apostrofați co
legial, îi auzi nu cu puțină ui
mire cum reproșează sarcas
tic : „Ce, mă, o să ți se ridice 
statuie ! ?“. Pe aceștia, într-una 
din zilele -trecute, la ora 7 și

I. CHIRIC
(Continuare în pag. a IlI-a)
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)S-a vorbit, adesea, în ultimii 
ani, de o „criză a autorității cri- 
, ticii" și explicația faptului — 
real — a fost căutată adesea în 

condiția criticului dependent, în 
cadrul colegiilor redacționale, de 
voința ultimă și ultimativă a re
dactorului șef, care-i poate cen
zura ori dirija opirvile. Este, fi
rește, „ un grăunte de adevăr 
aici, fiindă obiceiul de a încre
dința conducerea revistelor lite
rare unor .scriitori, deci unor oa
meni care prin însăși profesia 
lor sînt înclinați să țină seama 
de opinia altora și să o mena
jeze, poate, oarecum, îngrădi 
„libertatea" — în sensul afirmă
rii foarte tranșante a judecății 
de valoare — criticului. întreba
rea este dacă o dată ajuns el în
suși director sau redactor șef de 
revistă, criticul, spre deosebire 
de scriitor devine automat o 
icoană a abnegației și imperso
nalității, nu dă curs nici unei 
ranchiuni de om — sau chiar de 
critic ! — nu are în vedere, cînd 
îa condeiul, alege, comandă sau 

l retușează materialele altora, nici 
1 Un interes personal, se refuză 
j oricăror „aranjamente" etc. Pe 
j de altă parte, o excelentă revistă, 
I „Familia", condusă de un poet a 

putut să grupeze, fără dificultăți, 
cîteva strălucite condee critice 
și eseistice și a izbutit în cîțiva 
ani să-și definească o ținută in
telectuală care s-a impus stimei 
și atenției generale (accidentele 
și excepțiile confirmă regula), 
înseamnă că a răsărit de aici 
„marea critică" pe.care o aștep-

Alegerea unei profesiuni a fost, și mai ales devine un mo
ment serios, hotârîtor pentru întreaga viață. O știm cu toții 
la o anumită vîrstă, dar o știu într-adevăr toți la optsprezece, 
la douăzeci de ani ? Am dat adeseori exemple de tineri hotă- 
rîți, capabili să muncească și să învețe oricît ca să-și împli
nească visul, tineri care știu să-și aprecieze aptitudinile, pu
terile și care abordează alegerea profesiunii cu maximum de 
realism și seriozitate. Ne-am întrebat ce se întîmplă cu alții, 
unii dintre aceia despre care, pe stradă, în familii, se vorbește 
ca despre niște tineri cu situație incertă. Ce gîndesc ei ? ne-am 
întrebat. Cum se reflectă asupra propriei personalități această 
stare de incertitudine ?

Cele cîteva dialoguri pe care le prezentăm mai jos, sinteze 
ale unor discuții purtate cu mai multe tinere din cîteva orașe 
ale țării, departe de a reprezenta niște intervenții critice sau 
moralizatoare, vă pun sub priviri cîteva situații de fapt...

OSCILAȚII...

— Teatrul e o pasiune pentru 
mine, nu concep viața fără să 
devin actriță.

Știam că Olga Ambruș din Tg. 
Mureș a dat anul trecut examen 
de admitere la Institutul de tea
tru pentru că „încă din grădini
ță aoresc asta", și îmi declara

„VIATA N-ARE ROST 
DATĂ Nil DEVII AURITA

convinsă că are talent deși nu in
trase la concurs.

— Ce înțelegi, Olga, prin ta
lent ?

— Cred că înseamnă... să poți 
interpreta după ce ai văzut un 
film orice rol ca actorii res
pectivi I

— Dar asta-i imitație 1

— Ce-ai făcut după concurs ?
— Nimic. Am vrut să lucrez 

undeva, dar n-am reușit și între 
timp am urmat un curs de dac- 
tilografie, sînt în echipa de dan
suri moderne la Clubul sindica
telor și la Fabrica „Metalotehni- 
ca“. Recit poezii acasă și o prie
tenă mă ascultă.

— Se apropie un nou concurs 
de admitere. Ai vreun gtnd ?

— Voi da admiterea la Institu
tul de 3 ani, la educație fizică. 
Și după ce termin anul I dau din 
nou examen la teatru. O să dau 
și 10 ani la rînd, dar trebuie să 
devin actriță.

GABRIELA IONESCU

(Continuare In pag. a V-a)

: tăm, „noua direcție" pe care o 
cerea unul din criticii amintitei 
reviste ?

„Criza de autoritate" a criti
cilor activi astăzi nu este decît 
în mică măsură rezultatul situa
ției lor în schema colegiilor re
dacționale (și sînt critici care be
neficiază realmente de o liber
tate de mișcare contestată numai 
de aceia pe care opiniile despre 
drnșii îi deranjează). Cu atit mai 

’ puțin este, ea rezultatul unei 
lipse de talente critice (aproape 
nu este revistă care să nu-și 
aibă unul, cîteodată doi sau 
trei critici de incontestabil ta
lent). Explicația fenomenului 
trebuie căutată mai degrabă în 
modul cum criticii înșiși își în
țeleg misiunea în momentul li
terar actual, în concepția actua
lă despre rolul și sarcinile con
crete ale criticii, în gradul de u- 
tilitate socială (termenul nu tre
buie să sperie, dar nu este altul) 
a criticii. Fiindcă nu este greu 
de constatat că una din funcții
le esențiale ale criticii* noastre, 
și tocmai aceea care i-a confe
rit în toate epocile marea auto
ritate rîvnită astăzi, a fost a- 
ceastă utilitate socială, înțeleasă 
ca angajare în slujba unei cul
turi întregi, expresie a unei so
cietăți întregi, într-un anumit 
moment al evoluției sale istorice 
și spirituale.

Spaima de critica „dogmatică" 
a dus la pulverizarea magiste- 
riului critic, la reducerea lui 

I treptată, pînă la proporțiile in- 
S vizibile și la situația de astăzi 
| cînd adesea pe critici nu-i ci-

I (Continuare în pag. a V-a)
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TINERII SĂRBĂTORESC
CENTENARUL NAȘTERII LUI LENIN

Comuna Miercurea - Niraj, județul Muc

Prezentările au fost făcute de lectori ai 
Cabinetului județean Dîmbovița al P.C.R. 
(G> —-CORVIN).

•
• La simpozionul „Lenin și tineretul", 

organizat de Comitetul municipal Tîrgo
viște al U.T.C. au luat parte 600 de tineri.

• „Clubul de documentare politică" de 
la Liceul agricol din Drăgășani organizea
ză, în această perioadă, acțiuni interesante, 
consacrate centenarului nașterii lui Lenin. 
Recent, a avut loc o sesiune de referate, 
realizate de către elevi. Profesorul Victor 
Ceaicovski a vorbit celor prezenți despre 
recenta sa vizită făcută în Uniunea Sovie
tică. (ION CÎRLEA).

SEMN DE
ÎNTREBARE

Cu ani în urmă, specialiștii, 
tși ridicaseră glasul împotriva 
contrafacerilor practicate pe 
scară largă ce se înfăptuiau — în 
numele unei pretinse dragoste 
față de frumos — în arta, popu
lară. ha acea vreme, principa
lul cap de acuzație i se aducea 
U.C.E.C.O.M.U.-lui și magazine
lor sale, care își etalau „pe ta
rabă", in frumoase ambalaje, 
pseudo-produsele, sub numele 
de „artizanat". Glasurile au că
pătat ecod și treptat, treptat 
orațiile alogene începuseră să 
dispară. Surogatul artistic de la 
un timp, își ;manifeștă din nou 
prezența în magazinele de pe 
Bulevard, cu viză de largă 'cir-

•
reș. Peste 300 de tineri, elevi și coopera
tori, sînt prezenți la acțiuriile care cinstesc 
centenarul nașterii lui Lenin. între acestea 
se numără un fotomontaj și o expoziție cu- 
prinzînd operele marelui ginditor, un sim
pozion, vizionarea de filme documentare, 
recitaluri de poezii etc. (P. CORNEL).

DESPRE NASTURI ARTISTICI 
Șl PAFTALE FOLCLORICE

culație eliberată chiar de insti
tuția care prin esența și func
ționalitatea sa ar trebui să-i fa
că o netă opoziție : Fondul plas
tic. „Creațiile" (artizanilor, mem
bri ai fondului plastic) sînt doar 
prin unghiul efectelor de supra
față inspirație din arta popu
lară. Sărbătorescul lor ocazio
nal amintește pe undeva de ne
fericitul stil de altă dată, Bru
marescu, stil de bazar, baroc 
suprapus ani la rînd peste crea
ția populară, cu transferări de 
elemente și amestecînd decorul 
iilor cu al ploștilor. Avantajele 
celor care expun sub egida F.P. 
sînt sporite din punct de vedere 
economic. Prețul unei linguri

strunjite mecanic, este de 80 Iei 
— față de 15 lei, lingura lui 
Badea Nicolae din Tîrpești, cio- 

' plită în două zile cu brișcă ; un 
ulcior „stilizat" de un membru 
al1 Fondului Plastic costă 175 lei, 
față de 6 lei ulcelele lui Moș Ni
colae Cotocu din Tg. Jiu. Ni se 
motivează cu reproș că „arta-i 

. scumpă,, obiectele sînt unicate !“ 
„Romarta“ a instituit o comisie 
care avizează aceste mărfuri de
numite „decorațiuni moderne", 
puțin cioplite, puțin arse, puțin 
vopsite, cu puțin har... Dar a- 
ceastă comisie de cine este, oare, 
avizată ?

IN BUCUREȘTI S-A DESCHIS: 
„SALONUL STUDENȚESC 

DE PRIMĂVARĂ"
Aseară, la Sala Kalinderu a Institutului de arte plastice din 

Capitală — în prezența reprezentanților Comitetului Executiv al 
U.A.S.R., Consiliului U.A.S. din Centrul universitar București și 
Ministerului Invățămintului. a numeroși studenți și cadre didac
tice universitare — a avut loc vernisajul „Salonului studențesc 
de primăvară" Organizat în cadrul Festivalului național al artei 
studențești, salonuȚ cuprinde lucrări de artă plastică — picturi, 
sculpturi, gravuri,, tapiserie,, ceramică Sînt relevante, pentru pre
ferințele artistice, gusturile și înclinațiile estetice ale studenților 
creatori, atitudinea militantă, evitarea experimentului gratuit, 
pasiunea pentru arta, autentică. Conf. univ. dr. Gheorghe Achiței, 
președintele juriului, a făcut cunoscut că, drept răsplată pentru - 
păunea și- talentul studenților care își prezintă creațiile în cele

■ două expoziții ale „Salonului studențesc de primăvară", Comitetul 
Executiv ,al. U.A.S.R.. a acordat numeroase premii și mențiuhi :

PREMIUL I : Ana Maria Tamas, din anul VI al Institutului de 
arte plastice din Cluj, pentru lucrarea „Compoziție" (tapiserie) ; 
Mihai Cismaru, din1 anul' VI ăl Institutului de arte plastice din 
București, pentru lucrarea „Principii" (pictură) ; Barbu Bocu, 
din anul III al Institutului de arte plastice din Cluj, pentru lu
crarea „Vîntoasele" (gips)' ; loan Horvat, din anul VI, al Institu
tului de arte plastice din Cluj, pentru lucrarea 
(gravură metal) ; txheorglie Dascălu,wdin anul IV 
de arte plastice din București, pentru lucrarea 
râtiv“' Ciherăl ’șr lemn).............

PREMIUL II : Dorothea Stăncioiu, din anul V 
de arte plastice din- București, pentru lucrarea „Compoziție" (ta
piserie) ; Alexandru Seferovici, dm anul IV al Institutului de 
arte plastice București, pentru lucrarea „Compoziție" (pictură) ; 
Marioara Pruteanu, din anul V al Institutului de arte plastice 
din Cluj, pentru lucrarea „De veghe" (pictură) ; Elena Pădean, 
din ânul V al Institutului de arte plastice din Cluj, pentru lu
crarea „Serviciu de masă" (porțelan) ; Veronica Tatulea, din 
anul III al Institutului de» arte plastice din Cluj, pentru lucrarea 
,.Margot nebună", (gravură) ; Sergiu Dinculescu, din anul IV al 
Institutului de arte plastice din București, pentru lucrarea „Com
poziție" (gravură metal).

PREMIUL III : Miron Agafiței, din anul III al Institutului de 
arte plastice din Cluj, pentru lucrarea „Circ" (ulei) ; Ștefan 
Elekeș, din anul III al Institutului de arte plastice din Cluj, 
pentru lucrarea „Compoziție" (metal) ; Pavel Bucur, din anul V 
al Institutului de arte plastice din București, pentru lucrarea 
„Zbor în spațiu" (metal) ; Matei Negreanu, din anul IV al Insti
tutului de arte plastice din București, pentru lucrarea „Vas 
decorativ" (sticlă).

MENȚIUNI : Secția de grafică a Institutului de arte plastice 
din Cluj ; Secția de ceramică a Institutului de arte plastice din 
București ; Studentul Lucian Cociuba. din anul Iii al Universi
tății Timișoara, pentru lucrarea „Fantezie" (ulei pe pînză).

A. VASILESCU

„Riduri albe“ 
al Institutului 
„Panou deco-
al Institutului

Viitorii lucrători din comerț in concurs
Faza finală s-a disputat ieri la Craiova
La Craiova s-a încheiat 

marți faza finală a concursu
lui pe meserii al elevilor și 
ucenicilor din școlile profesio
nale comerciale, organizat de 
către Ministerul Comerțului 
Interior, pe bâza Regulamen
tului elaborat de către Minis
terul Invățămintului și C.C. 
el U.T.C. Timp de două zile, 
ți-au cqnfruntat aptitudinile și 
cunoștințele 172 de elevi din 
ultimul an al școlilo^ cu acest 
profil, din întreaga . țară, în 
probe practice de vînzători 
pentru produse alimentare, 
textile-încălțăminte și metalo- 
chimice, ospătari, bucătari și 
«ofetari-patiseri.

Concursul, a cărei primă 
parte s-a desfășurat în prezen
ța publicului, la diferite uni
tăți comerciale din Craiova, a 
dovedit măiestria viitorilor lu
crători din comerț, dragostea 
lor față de profesia aleasă, do
rința de a contribui la îmbu
nătățirea deservirii consuma
torilor.

Juriul a acordat 33 premii și 
10 mențiuni. Cele mai multe 
premii au.'revenit concuren- 
ților de la Grupul școlar pen
tru alimentație publică din 
București și celor de la Grupul 
școlar comercial din Craiova.

„CHEIA FABRICII"
inițiativa

ION MARCOVICI

ESPERANȚA
Puțini ar fi aceia care, 

luînd Calea Dorobanților, să 
nu fi văzut noul sediu al te
leviziunii; și să nu le fi plă
cut frumosul amestec de be
ton și sticlă, geometria senină 
a celor două clădiri (produc
ție, redacții) îmbrățișate prin- 
tr-o punte învelită cu sticlă 
pe care își vor purta de-acum 
redactorii suspinele; iar înă
untru, înăuntru ce să fie 
dacă nu minuni de pricepere 
arhitecturală și tehnică, biju
terii de lemn și de aluminiu, 
pupitre de comandă și apara
te noi, înfricoșătoare prin per
fecțiune. Platouri noi, aparate 
dintre cele mai moderne; fața 
televiziunii s-a schimbat a- 
proape cu totul și de aceea' 
bine ar fi> fost și ar mai fi 
să se facă un reportaj despre 
asta. în asemenea condiții 
este firească schimbarea, iar 
schimbarea de formă-trebuie 
urmată neîntârziat de o schim
bare de fond a ceea ce în
țelegem prin „programe de 
televiziune". O dată cu deco
rul în care se lucrează se 
schimbă și decorul fiecărei 
emisiuni în parte. Semne sînt. 
Crainicele noastre au început 

* să zîmbească altfel decît șco
lărește (au mai mult loc pen
tru un zîmbet, două, chiar și 
trei) pe fotoliu, între două 
glastre, se poartă, în fine, mai 
omenește și vorbesc mai pe 
înțelesul nostru. Telejurnalul, 
în ultima săptămînă, a fost 
mai imaginativ, mai plimbă
reț prin lume, cu comentarii 
vioaie; cred că noua sa „u- 
vertură" nu este foarte bună, 
jricum, față de ceea ce a

fost, bubuiturile acelea ame
nințătoare din noapte (în ge
neral de la o oră In sus ar fi 
bine, pînă cînd se disciplinea
ză toți telespectatorii din 
blocuri, ca semnalele emisiu
nilor Să fie mai dulci, mai 
temperate!), este bine. Au 
mai fost și linii noi, interlu
dii bine gindite, reportaje

MSHM

TELE-
SPECTATOR

de IULIAN NEACȘU

(Șimanian), filme alese cu gri
jă (excelent „Roșii și albii':t 
de vineri), „Oliver Twist" 
care incintă copilăria fiecă
ruia, „Sumbra toamnă", serial 
foarte bărbătesc care ne um
ple de invidie (de ce n-am 
putea face și noi unul la fel?) 
și „Război și pace" (fără co
mentarii), „Răzbunătorii", se
rial care nu mi s-a părut nici
odată violent din cauza umo
rului bătrîior al lui ' Steed, 
absentează, ceea ce ne face să 
ne întrebăm dacă nu cumva 
ei s-au răzbunat destul, sau 
televiziunea ar trebui să se 
răzbune pe seriale de reală 
violență și nocivitate. Speranțe 
sînt și aceasta ne face și mai 
nerăbdători de-acum încolo. 
Nu înseamnă că așteptăm mi-

nuni, pentru că nu credem în 
ceea ce s-ar face peste noap
te, deodată, chiar și cu cea 
mai mare bunăvoință. Mai a- 
les că numai bunăvoința nu 
poate face, ea singură, mi
nuni. De exemplu: păcălelile 
de 1 aprilie, emisiune cu u- 
mor țeapăn, atît de nereușită 
îneît ne-a amintit-de vremea 
în care citeam gazetele de 
perete; Salonul literar (De- 
butantismul) cu aceleași in
terviuri meschine, plicticoase, 
cu recitări grăbite, școlărești, 
cu false preocupări „stringen
te", ne-a convins mai mult de 
debutantismul realizatorilor 

• care nu reușesc de atîta vre
me să impună emisiunea a- 
ceasta de noapte. Mozaicul 
duminical, emisiune nou nu
mită, a sclipit de cîteva ori 
(George Ejiescu — arhitect și 
Țarzan din Timișoara) și atît, 
departe de predecesoare (Rea
litatea ilustrată). A fost „săp- 
tâmîna bunăvoinței ; aceasta 
.insă fără plușul de compe
tență și strălucire așteptat, nu 
înseamnă nimic. Avem nevoie 
de teleaști și nu doar de bi
nevoitori. Televiziunea își 
are acum un loc potrivit și 
recunoscînd acest lucru, îi 
trebuie și oameni care să i 
se potrivească. Sperăm că vor 
fi descoperiți și aceștia, cu 
răbdare, cu înțelegerea exactă 
a ceea ce le cerem și a ceea 
ce ne pot da. în sfîrșit, este 
primăvară, și ca în orice pri
măvară bate și vîntul, ghio
ceii au apărut, pomii sînt în 
floare, si nouă nu ne rămîne' 
decît să așteptăm cu răbdare 
toamna, cînd se numără.

a
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PROFESIA DINCOLO la Căminul cultural din
•

DE MANUAL
LA MAȘINADE LA REFERATE 

DE VERIFICAT Șl APRECIAT 
CUNOȘTINȚELE ELEVILOR

Putna, Intr-o
impresionantă frescă

pe care
unul din

ne-o prezintă 
cei doi autori
pictural arhitecta-

Ieri după amiază la Com
binatul chimic din Craiova s-a 
desfășurat prima etapă a 
concursului pe meserii intitu
lat „Cheia fabricii14. Inițiat de 
către organizația U.T.C., con
cursul antrenează colectivele 
a 16 fabrici din combinat, a- 
vmd drept scop policalifica
rea. cunoașterea de către ti
neri a principalelor 
tehnologice din toate

procese 
unități-

Ie. Etapa inaugurală a con
cursului a adus în fața unei 
exigente comisii de examina
re pe reprezentanții ținerilor 
din fabricile de amoniac și o- 
xigetn. Cîștigătorii se vor în
trece cu reprezentanții altor 
fabrici ale combinatului, în- 
tr-o etapă următoare. în ur
mătoarele zile vom reveni cu 
amănunte privind această in
teresantă inițiativă.

: în fiecare
VĂ PREZENTĂM;

MUZEUL MARINEI ROMANE
pe stra-

Elevii piteșteni au luat parte 
duminica trecută la un con* 
curs turistic și de îndemînare 
pe aleile înverzite din „T ri
vale". In clișeu, se pregătește 

o cină argeșeană.

Foto : ANDREI BÂRSAN

'Clădirea cu nr. 53 de 
da Traian atrage atenția vizita
torilor Constanței. Două turnuri 
de bord străjuiesc cu sentimen
tul datoriei, pentru trecut și pre
zent, Muzeul Marinei Române, 
muzeu tînăr și primul de acest 
gen din țară. Căpitanul de ran
gul I loan Pascu ne servește 
drept ghid :

Muzeul cuprinde peste 3 000 de 
exponate care ilustrează evolu
ția și dezvoltarea marinei pe 
teritoriul patriei noastre : hărți, 
scheme, arme sub apă, instru
mente de navigație, machete de 
nave, pavilioane de . luptă, fi
guri de eroi. în parcul muzeului : 
o navă militară. Parte din ex
ponate au fost păstrate de ofi
țeri entuziaști cu care s-a în
cropit un mic muzeu în incinta 
garnizoanei de la Mangalia ; al
tele au fost donate de ofițerii ac
tivi sau rezerviști.

Sala marinei păstrează două 
relicve alo trecutului, vechi de 
peste 2 500 ani : un fragment de 
corabie și o ancoră descoperită 
pe fundul lacului Sinoe, o mo
noxilă (barcă confecționată din-

<

tr-un singur trunchi de copac) 
descoperită în apele Crișului 
Alb după aproape 400 
somn în nisip.

Sînt prezente, sub 
machete, prima navă 
la Dunăre „România" _______
în 1864, nava de mare „Fulgerul" 
terminată la Brăila în 1873. în 
sala „Participarea Marinei ro
mâne la războiul pentru inde
pendență" se află și macheta na
vei „Rîndunica", care în noaptea 
de 12—13 mai 1877 a scufundat 
un monitor turcesc. într-o vitri
nă apropiată sînt expuse obiec
tele care au mai putut fi recupe
rate nu demult.

O expoziție cu tema „Evolu
ția navigației pe meleagurile 
patriei noastre în decursul vre
murilor” ce se va organiza în 
cinstea Zilei marinei 1970, un ci
clu de expuneri, sesiuni de co
municări științifice, atragerea u- 
nui număr mai mare de tineri în 
secția de scufundători de pe lîq.- 
gă secția de cercetări marine, 
iată cîteva dintre proiectele ac
tuale ale tinerei instituții.

la •era
MlNDRIA CELOR

700 DE UTECISTI>
/

de ani de
formă de 
cu aburi 

construită

O producție 
a studiourilor 
• sovietice

CARMEN DOINIȚA-ALDEA 
subredacția voluntară județeană

DIN COMUNA TUTOVA

Declar deschisă â doua sesiu
ne de comunicări științifice

Cuvinte solemne, grave, aca
demice. Și totuși, nu ne aflăm 
într-un astfel de forum. Refe
ratele și comunicările științifi
ce, însă, rod al dragostei și stră
daniilor în cercurile tehnice ale 
școlii, au găsit în rîndul elevi- 

. lor un auditoriu atent.
Dar să urmărim recenta sesiu

ne desfășurată la Liceul in
dustrial de metrologie din 
Capitală. în fața tablelor 
mari, montate în perete, doi 
elevi, Stoica Gheorghe și Tî- 
țîrcă Dorinei își dezvoltă - refe
ratul privind „Operații cu nu
mere scrise în diferite baze de 
numerație ; divizibilitatea cu 
jdoi în orice bază de numerație". 
Și așa, rînd pe rînd, în fața co
legilor și a invitaților se perindă 
ceilalți autori de referate. Ei 
tratează subiecte diverse și am
ple, de la „Circuite de curent al
ternativ cu mai multe rezistențe, 
inductanțe și capacități conecta
te în serie" ; „Calculul grinzilor 
la încovoiere, aplicînd principiul 
suprapunerii efectelor" (prezen-

tat.e de Vasile Victoria, Popescu 
Vl-rgil/’^i '■Mincu Petru, clasa a 
X^ă) pînă lâ „Tgoria giroscopu- 
lui și unele aplicații practice din 
domeniul tehnicii submarine și 
al rachetelor", susținut de Stein 
Sandu, din ultimul an al școlii 
postliceale.

Am stat de vorbă cu autorul 
referatului privind teoria gi- 
roscopului. Am aflat că se^.pre- 
gătește pentru lucrarea de diplo
mă, al căx-ei subiect dificil antre

nează un „colectiv de creație", 
alcătuit din trei membri ; el și. 
încă doi colegi. Vrem să reali
zăm o mașină de verificat și a- 
preciat cunoștințele elevilor — 
îmi mărturisește. Vrem să in
ventam... Vrem... Am reținut 

t dorințe, opțiuni, voință. Și am 
’■ mai reținut — cu majuscule — 
că toate aceste calități nu sînt 
simple „anunțuri publicitare" • 
ele se bazează pe temeinice cu
noștințe profesionale, pe ore de 
încordare și efort, pe studiu. 
Sînt calități, Certitudini pe care 
însăși sesiunea la care am parti
cipat le-a evidențiat pregnant.

AURELIA MUNTEANU

A apărut nr. 41970 
al revistei „PROBLE
ME ECONOMICE" cu 
următorul cuprins :

Lenin și economia contempora
nă. Discuție științifică organizată 
de Facultatea de economie a Aca
demiei de învățăniînt social-poli
tic „Ștefan Gheorghiu" de pe 
lîngă C.C. al P.C.R. și revista 
„Probleme economice".

★
Dr. Teodor Marian — Programe 

de importanță hotărîtoare pentru 
modernizarea agriculturii ; Dr. 
Radu Moldovan — Creșterea a- 
portului științelor sociale la re- 
zolvarea problemelor construcției 
socialiste ; Stere Gioga — Noul 
sistem de salarizare — instrument 
activ în sporirea cointeresării 
materiale și a eficienței economi
ce ; Dr. N. N. Constantinescu — 
Contradicțiile și modalitatea re
zolvării lor în economia socialis
tă. CONSULTAȚII : Dr. C. M. 
Enache — Modernizarea și creș
terea eficienței activității econo
mice. ÎNSEMNĂRI : O Rujan — 
Un sfert de veac de transformări 
profunde în economia R. P. Un
gare ; Mariana Malinschi — Din 
concepția lui A. D. Xenopol cu 
privire la dezvoltarea industriei 
în România. SCRISORI CĂTRE
REDACȚIE. PUBLICITATE,

SPLENDOARE IN IARBA : ru
lează la Patria (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30), Festival (orele 9,30; 
12; 15,15; 18; 20,45).

UN RĂGAZ DE ȘAPTE ZILE : 
rulează la Republica (orele 8,45: 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15).

ASTERIX și CLEOPATRA : ru
lează la Favorit (orele 10; 15,30; 18; 
20,30), Excelsior (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

IN FIECARE SEARA LA ORA 
11 : rulează la Luceafărul (orele 

; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,45).
ELVIRA MADIGAN : rulează la 

Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 16,30; 
18,45; 21).

JUNGLA ADEMENITOARE : 
rulează la București (orele 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21,00).

REPUBLICA FETELOR : rulea
ză la Victoria (orele 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

OPERAȚIUNEA CROSBOW : 
rulează la Central (orele 9; 11,15; 
13.30; 15,45: 18,15; 20,45).

PRIETENI FARA GRAI î rulea
ză la Lumina (orele 9—16,15 în 
continuare ; 18,45; 20,45).

9;

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Doina (orele 16; 18,30; 21), Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15).

PE PLAJELE LUMII : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9—17 în 
continuare).

DOMNIȘOARA 
lează la Feroviar

DOCTOR : ru- 
____  ______ _  (orele 8.30: 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Melodia (orele 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Fla
mura (orele 16; 18,15; 20,30).

MIREASA ERA IN NEGRU : 
rulează la Grlvița (orele 16; 18,15; 
20,30), Floreasca (orele 16; 18,15;
20.30) , Miorița (orele 15; 17,30; 20).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la înfrățirea între popoare (o- 
rele 15,15; 17,45; 20). Vitan (orele 
15,30; 18; 20,30).

CIND SE ARATA CU
CUVEAUA : rulează la Buzești 
(orele 15.30; 18; 20,30).

ANCHETATORUL DIN UM
BRĂ : rulează la Dacia (orele 
9,30—19,30 în continuare).

LOANA : rulează la Bucegl (o- 
rele 16; 18,15; 20,30).

EXPLOZIE TN MUNȚI î rulea
ză la Giulești (orele 15,30; 18;
20.30) .

VÎRSTA INGRATA : rulează la 
Cotroceni (orele 15,30; 18; 20,30).

ULTIMA DRAGOSTE : rulează 
la Volga (orele 16; 18,15; 20,30).

PREA MIC PENTRU UN 
Război AT1T DE MARE : rulea
ză la Viitorul 
continuare).

MOLL FLANDERS : rulează la 
Gloria (orele 9; 11,30; 14,30; 17,30;
20.30) , Tomis (orele 8,45—15,30 în 
continuare ; 18; 20,30), Modern (o- 
rele 8,30: 11: 13.30: 16; 18,30: 21).

VIA MALA : rulează la Aurora 
(orele 9.30: 11.45; 15.45: 18: 20,15).

CAMERA IN FORMA DE L : 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18:
20.30) .

BECKET : rulează la Munca (o- 
rele 16; 19).

FECIOARA CARE-MI PLACE : 
rulează la Arta (orele 15,45; 18;
20.15) .

IUBIREA STRICT OPRITA : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 18;
20.15) .

UN GLONTE PENTRU GENE
RAL : rulează la Popular (orele 
15,30: 18: 20,30).

STELELE DIN EGER t rulează 
la Pacea (ora 18).

SIMPATICUL DOMN „R“ î 
lează ‘ .............................
20.15) .

NU 
lează
20.15) , 
20,30).

(orele 17—19,30 în

la Crîngașl (orele 15,30;

VOR FI DIVORȚURI î 
la Cosmos (orele 15.30;

Ferentari (orele 15,30;

ru-
18:

ru- 
18; 
18;

Pe șoseaua națională, îa 
circa 17 km de Bîrlad, se află 
comuna Tutova. 700 de ute- 
ciști rostesc cu respect numele 
comunei lor, contribuie la 
dezvoltarea și înfrumusețarea 
ei. Ca o recunoștință a hărni
ciei și inițiativei tinerilor din 
această comună, organizația 
U.T.C. a fost desemnată frun
tașă pe județul Vaslui și a 
primit dreptul de a avea dra
pel propriu. Adunarea, la care 
a participat tovarășul Con-

• stantin Horobeț, prim secretar 
al Comitetului județean ai 
U.T.C., a constituit o dublă 
sărbătoare: ing. loan Turcu, 
secretarul comitetului comu
nal al U.T.C. a fost distins cu 
Diploma de onoare a C.C. a 
U.T.C. Prilej de mîndrie. O 
mîndrie care obligă, desigur.

CADRE SANITARE MEDII
IN PRIMA LOR SESIUNE

IOAN FLOREA

Ieri, la Clubul sindicatelor 
sanitare, s-a încheiat seria do 
comunicări care a constituit 
prima sesiune științifică de 
informare pentru tinerele ca
dre sanitare. La sesiunea or
ganizată de către Comitetul 
•organizațiilor U.T.C. din uni
tățile sanitare, cu prilejul Zi
lei Sănătății, au participat și 
medici din cîteva «spitale ale 
Capitalei. Lucrările, eșalonat® 
pe două zile (6 și 7 aprilie) au 
vizat doar cîteva sectoare ale 
domeniului medical : igienă 
anestezie și reanimare ; farma
cie, laborator și obstetrică-gi- 
necologie. Ținînd seama de 
faptul că este prima sesiune

PROGRAM SPECIAL PENTRU
COPII : rulează la Cinemateca 
— sala Union (orele 10; 12; 14).

CE — ora 19,30 ; (Sala Studio) : 
O LUNA LA TARĂ — ora 16 și 
20 ; Teatrul „Ion Vasilescu" .* 
DOMNIȘOARA DIN SIGHIȘOARA 
— ora 19,30 ; Teatrul „Ion Crean
gă" : ROATA MORII — ora 10 ; 
TOATE PÎNZELE SUS ! — ora 
16 ; Teatrul „Țăndărică" (Cal. 
Victoriei) : O POVESTE CU CÎN- 
TEC — ora 10 ; AVENTURILE 
LUI PLUM-PLUM — ora 17 ; (Str. 
Academiei) : GULIVER ÎN ȚARA 
PĂPUȘILOR — ora 17 ; Teatrul 
„C. Tănase" (Cal Victoriei) : NI- 
CUȚA LA TĂNASE — ora 19.30 ; 
Circul de Stat : CIRCUL MARE 
DIN MOSCOVA — ora 10 și 19.30.

de acest fel, deci obișnuința 
încă nu s-a format, în temele 
prezentate de către tehnicienii 
și asistenții medicali a primat 
caracterul de informare. Dar 
cantitatea de noutațe nu poate 
fi exclusă cu totul. Majoritatea 
temelor alese ‘âu dovedit re
ceptivitatea acestor oameni la 
probleme de importanță maxi
mă.

Prin intermediul unei astfel 
de manifestări, care promite 
să devină anuală, s-a inițiat 
și un mod de impulsionare a 
cadrelor sanitare medii către 
activitatea teoretică. O ase
menea activitate necesită însă 
valorificarea într-un grad mai 
înalt a experiențelor practice. 
Este un deziderat pe care se
siunea l-a impus cu acuitate 

- activității de viitor.

ANA BÎRCA
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Opera Română : SEARĂ DE BA
LET GERSHWIN — ora 19,30 ; 
Teatrul de Operetă : SECRETUL 
LUI MARCO POLO — ora 19.30 ; 
Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“ (Sala Comedia) : HEIDEL- 
BERGUL DE ALTĂDATĂ — ora 
20,00; (Sala Studio): TRAVESTI 

— ora 20,00; Teatrul de Comedie. 
DISPARIȚIA LUI GALY GAY — 
ora 20 : Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Sala Studio) : HARFA 
DE IARBĂ — ora 20 : Teatrul 
Mic : PRIMARUL LUNII ȘI IUBI
TA SA — ora 20 ; Teatrul de Stat 
din Oradea (Secția maghiară) — 
(în sala Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra" — Schitu Măgureanu) : 
COMEDIA ERORILOR — ora 20 ; 
Teatrul Giulești : MARTORII SE 
SUPRIMĂ — ora 10 ; ACEȘTI 
ÎNGERI TRIȘTI — ora 19,30 ; Tea
trul „C. I. Nottara" (Bd. Maghe- 
ru) : LA CIORBA DE POTROA-
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• 18,00 Confruntări • 18,30 „Lu
ceafărul de ziuă“. Vechea legen
dă din Oaș, transpusă scenic de 
coregraful Petre Bodeuț, pe mu- 

• zică compozitorului Tudor Jarda. 
Participă colectivul Ansamblului 
de Stat din Baia Mare • 19,00 
Telejurnalul de seară • 19,20 „Ac
țiunea L“ — Legumicultura • 19,30 
Ancheta TV. Anul I, după absol
virea facultății • 20,35 Tele-cine- 
mateca : „Mandy" • 22,10 „Sîrba 
în căruță" — montaj muzical-co- 
regrafic • 22,20 Telejurnalul de 
noapte • 22,30 Salonul literar TV.

Peisajul ______  ______
nic al Țării de Sus se va în
tregi în curînd cu o nouă lu
crare de artă monumentală, 
după un proiect conceput de 
Constantin Dipș© și Vigh Ist
van. Ne-am adresat, pentru a 
afla amănunte, tînărului ar
tist plastic Vigh Istvan, care 
ne-a precizat:
— E un mozaic ce va de

cora fațada noului cămin cul
tural din Pulna. Și pentru că 
Putna înseamnă înainte de
toate istorie, încercăm un >
sentiment de mare răspunde- > 
re pentru ceea ce urmează să 
facem aici. Ne-am străduit să 
realizăm un proiect care să 
sintetizeze tradiția și contem
poraneitatea.

— La ce simboluri v-ați o- 
prit P

— Ideea centrală de la care 
am pornit este legenda arcq- 
șilor lui Ștefan cel Mare. Lu
crarea va fi amplasată pe trei 
registre. în registrul de sus, 
pe un fond albastru — trei 
arcași, sugerînd descendența 
locuitorilor de azi ai Putnei. 
Registrele de jos, corelate prin 
motive de munți și brazi, re
prezintă un șir ele dansatori 
și tripticuri de figuri în costu
me bucovinene. Intenția noa
stră a fost să relief apr conti
nuitatea istorică a oamenilor 
acestor locuri.

— Ce ne puteți spune des
pre execuția proiectului ?

— Va fi realizat în mozaic 
de gresie policromă.

Dimensiunea lucrării — cir
ca 30 metri pătrați. întreaga 
figurație, tu cele trei registre 
și motivele intercalate va fi 
îjrcadrata în albastru, verde 
crud și ocru brun, adică cu
lorile cerului, pădurii și pă- 
mîntului.

— Cînd începeți execuția 
lui ?

—■ Cît de curînd. Numai să 
ne permită vremea. Sperăm 
ca lucrarea să fie terminată 
în luna mai, pentru a fi acce
sibilă publicului chiar în ac
tualul sezon turistic.

ION BELDEANU

• DÎMBOVIȚA. Astăzi și mîine, 40 de elevi din Morenl vor vizita 
Brăila și Galați, poposind în mod deosebit în unitățile'industriale 
din aceste orașe. Din comuna Buciumeni, 40 de elevi vor face sîm- 
bătă o excursie la București, cu prilejul manifestării „Zilele dîm- 
bovițene" găzduită la sala Dalles. In excursii tematice de 2 zile vor 
porni, în această săptămînă, 80 de elevi din Tîrgoviște și Găești. 
Sîmbătă și duminică, 40 de tineri de la întreprinderea mecanică 
Mija fac b excursie pe văile Dîmboviței și Prahovei, participînd cu 
acest prilej la un concurs de orientare turistică.
• CONSTANȚA. 42 de elevi din Cogealac vor vizita Capitala și 

Valea Prahovei. Un grup de tineri de la Fabrica de celuloză va 
descinde la Predeal. Elevi ai liceului din Mangalia vor vizita mo
numentele din Tîrgoviște și Curtea de Argeș. 84 de elevi de la 
Școala generală 2 Mai și Liceul nr. 3 — Constanța vor face o ex
cursie în R. P. Bulgaria.
• BUCUREȘTI. O sută de elevi vor poposi, la sfîrșitul săptămînil, 

pe Valea Prahovei.
P.S. Cititorul poate observa cu ușurință prezența masivă a elevi

lor în acțiunile turistice din această perioadă (și nu numai acum) 
— fenomen care coincide, de altfel, cu vacanța acestora. Mențio- 
nînd că receptăm faptul ca pozitiv, ne simțim datori, totodată, să 
reamintim unor sectoare de turism din cadrul comitetelor județene 
ale U.T.C. că tineretul nu este reprezentat nici pe timpul vacan
ței de primăvară numai de această categorie.
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//SPECIFICUL DE ȘANTIER
NU JUSTIFICĂ SLABA ACTIVITATE

GALAȚI £ HĂRNICIA

ÎN RÎNDUL tinerilor constructori
Mărturisim că nu ne-am lăsat 

convinși de opinia răspîndită a- 
proape alarmant în rîndul unor 
activiști ai organizației U.T.C. 
din municipiul Timișoara sau 
chiar din județul Timiș. „Ăsta-i 
specificul șantierelor de con
strucții" ; „Aici este un du-te-vino 
continuu" ; „Mai mult decît atîta, 
nu se poate face". Frecvența a- 
cestor justificări ne-a îndemnat 
să vedem, să verificăm cît este 
de întins acel „atît“ făcut pînă 
acum și dacă realmente nu se 
poate face mai mult. Fiindcă 
realitatea, așa cum se prezintă 
ea, locul pe care-1 ocupă organi
zația U.T.C. în perimetrul acestei 
realități la cea mai mare între
prindere de construcții din Timi
șoara, impune într-adevăn un salt 
calitativ însemnat.

în momentul de față circa 65 
la sută din cei aproape 4 000 de 
angajați ai întreprinderii sînt ti
neri. Acestora le revine în acest 
an sarcina realizării unui plan 
valoric de circa 300 milioane lei. 
Cum este înțeleasă această răs
pundere, care sînt metodele de 
a găsi în permanență căile opti
me ale realizării obiectivelor pro
puse ? Chiar numai căutînd răs
puns acestor întrebări și dintr-o 
dată sîntem tentați să ne gîndim 
la preocupările în acest sens ale 
organizațiilor U.T.C. de pe cele 
17 șantiere, cîte are întreprinde
rea. Cîteva cifre pe care le tran
scriem contestă însă poate nu atît 
preocupările, cît mai ales efi
ciența lor. Raportul între numă
rul muncitorilor angajați zilnic și 
cei care pleacă (cu forme sau 
fără) este aproape la paritate. 
Numai în cursul anului trecut, 
pentru angajări s-au cheltuit pes
te 450 mii lei, nemaipunînd la 
socoteală cheltuielile făcute cu 

.calificarea, cheltuielile de regie. 
Am înțeles în sfîrșit că aceasta 
este realitatea considerată fatală 
ce alimentează opinia atît de co
modă : „așa e șantierul, mai 
mult..." etc.

Există un dictdh potrivit că
ruia omul care se oprește la 
simpla constatare a faptelor, fără 
a le socoti esențele, refuză de 
fapt cunoașterea lor reală. Pe 
șantierul 14, al cărui volum de 
lucrări se ridică în acest an la 
68 milioane lei, am asistat la 
constituirea organizației U.T.C., 
a doua oară în mai puțin de un

an. De ce?, întrebăm. Fiindcă u- 
nii din membrii comitetului au 
plecat, fie pe alte șantiere, fie 
din întreprindere. Findcă nici o 
formă de activitate n-a subliniat 
existența acestei organizații. Dis
cutăm situația existentă cu tova
rășul inginer Dorin Suru, direc
tor adjunct al întreprinderii 1 
Construcții : „în interesul pro
ducției organizația U.T.C. ne-ar 
putea sprijini în multe privințe 
fie direct, fie indirect. Prin ac
țiuni menite să întărească disci
plina în producție, sau prin in
tervenții active pentru antrenarea, 
ținerilor la cursurile de califica
re și ridicare a calificării, în spe
cial la meseriile deficitare pentru 
noi — zidari, dulgheri-, parche- 
tari. într-un cuvînt, este vorba 
de crearea acelui climat de co
lectivitate, de care tînărul, o dată 
apropiat, cu greu se poate des
prinde".

Fără intenția de a scuza cîtuși 
de puțin slaba activitate a orga
nizației U.T.C., o anchetă efec
tuată pe șantier ne-a dovedit tot
odată și un anumit dezinteres al 
conducerii întreprinderii față de 
problemele semnalate, paradoxal, 
de pătre reprezentantul conduce
rii ei. Astfel, am cunoscut tineri 
dornici de afirmare, tineri pasio
nați care ar dori să cunoască lu
cruri de primă necesitate și pe 
care nu le Înțeleg. („Dacă nu-mi 
răspunde nimeni, tot degeaba în
treb”). Sînt apoi tineri care, deși 
absolvenți ^i școlii profesionale, g 
cu 2—3 ani în urmă, continuă să _ 
aibă aceeași categorie de salari- M 
zare. $i atunci, pe undeva pare ® 
firească migrația spre locuri unde B 
pregătirii lor i se acordă mai g 
multă importanță.

De ce au fost însă neglijate H 
pînă acum aceste sarcini asupra ® 
cărora plenara C.C. al U.T.C. B 
din 10—11 octombrie 1969 a in- h 
sistat'în mod deosebit ? Răspun- — 
sul îl aflăm în superficialitatea H 
cu care sînt întîmpinați tinerii ® 
încă de la angajare, rolul nesem- B 
nificativ care se atribuie organi- b 
zației U.T.C. încă din prima zi g 
pe șantier. Sîntem în biroul ser
viciului personal al întreprinderii ® 
1 construcții. Pentru un moment 80 
vrem să ne „angajăm". „Buleti- b 
nul vă rog". Urmează formalită- g 
țile. La urmă și întrebarea (dacă ” 
e cazul): „Sînteți utecist ® 
Răspunsul, numai cel afirmativ, 3

■

este menționat pe colțul foii de 
angajare (nu e rău că se face a- 
cest lucfu ; rău este că rămîne 
singurul în ceea ce-i privește pe 
uteciști!). Răsfoim pe cele din 4 
martie. Din cei 55 angajați, 27 
sînt tineri. Dintre ei doar doi 
sînt membri U.T.C. Sau cel pu
țin atîția au recunoscut. Secreta
rul comitetului coordonator 
U.T.C., Nicolae Fugariu, în ace
lași timp și șeful serviciului per
sonal, consideră aceasta drept 
muncă de organizație. Dar acti
vitatea reală a organizației ar 
trebui să se desfășoare în mod 
normal la nivelul grupelor. O 
mărturisire nesinceră, confrunta
tă cu o activitate intensă, la lo
cul de muncă al fiecăruia, îl va 
face pe tînăr să se apropie fi
resc, în cele din urmă, de colec
tivul în care lucrează. Dar așa 
ceva nu se poate întîmpla din 
moment ce o astfel de activitate 
este inexistentă. Lipsa ei explică 
și faptul că, deși am văzut pro
porția tinerilor pe întreprindere, 
în evidența organizației, formală 
și ea, se găseau la sfîrșitul lunii 
februarie doar 527 de membri. 
Primiri de npi membri nu s-au 
mai făcut din decembrie anul 
trecut. **

Și atunci, care „specific de 
șantier ?“ Pretutindeni, în orice 
punct 
U.T.C.
sprijinul

de lucru, organizația 
se poate manifesta în 
producției printr-o pre-

dezență activă. Este un loc 
muncă ca oricare altul. Există 
și o bază materială de care, dacă 
o privești bine, nu se poate bucu
ra orice întreprindere. Un com
plex social, cu o capacitate de 
3 000 locuri, asigură tînărului, la 
angajare, toate condițiile unei 
vieți civilizate. De la patul de 
dormit, pînă la distracțiile oferi
te de club. Apoi, o stație de ra- 
dioficare cu circuit închis, un a- 
parat de proiecție pentru filme 
artistice. Și totuși, din toată a- 

' coastă bază materială, cel mult 
10 la sută este folosită cum tre
buie. Este inutil, în cazul acesta, 
să încercăm să mascăpi lipsa de 
activitate printr-o falsă imposi
bilitate de acțiune.

La comitetul municipal U.T.C. 
ni s-au pus în față și ni s-a vor
bit despre tot felul de planuri 
și măsuri. Mai toate însă ținteau 
să ne demonstreze că „nu se 
poate face mai mult". Nu ni s-a 
vorbit, în schimb, despre nici o 
acțiune începută și dusă pînă la 
capăt, sau ratată chiar dar apoi 
reluată cu îndîrjire, corectată de 
către cei cărora le este destinată. 
O cură de perseverență și dărui
re în ceea ce se întreprinde ar 
modifica nu numai activitatea 
organizațiilor U.T.C. din șantie
rele de construcții, ci și părerea 
preconcepută despre ea.

ION DANCEA
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PREGĂTIREA
MOTOPOMPIȘTILOR:

(Urmare din pag. I)

in ziua de 7 ianuarie, printr-o 
notă telefonică, școala a fost a- 
nunțată să se pregătească pentru 
instruirea a două clase, a 30 de 
elevi fiecare. Profesorii își întoc
miseră planul de învățămînt, ele
vii au început să sosească, cînd...

— Am primit un telefon de la 
tov. Ștefan Burtea, director adj. 
al direcției agricole, care ne co
munica faptul că elevii vor fi mu
tați la școala din Fălticeni — ne 
spunea tov. Vasile Florea, direc
torul școlii.

Din 10 elevi care deja se 
aflau la Salcea, trei (doi din Li- 
teni, unul din Hînțeștî), sub pre
textul că noul centru de instruire 
q prea departe, au renunțat să 
se mai mute. Neanunțate la timp 
de schimbarea intervenită, coo
perativele agricole au continuat 
să-și trimită elevii la Salcea. 
Trei dintre ei au ajuns chiar pînă- 
la directorul școlii, restul de 25-30 
au fost opriți la poartă, după 
cum ne spunea paznicul școlii, 
Vasile Sava, și îndreptați spre 
școala din Fălticeni. Au ajuns cu 
toții acolo ?

— La cursurile de motopom- 
Î)iști s-au prezentat numai 13 e- 
evi — ne informa tov. loan Pe- 

troiu, directorul adjunct al școlii 
din Fălticeni.

De fapt, nu erau 13 ci... 8,
pentru că ceilalți 5 erau dintre a- 
ceia care au mai urmat o dată 
acest curs, anul trecut, veniți 
acum să-și îmbogățească cunoș- 
tiuțele. Fără discuție, nici cu 13 
sosiți nu puteau forma o clasă.

— Nouă ni s-a comunicat că 
vom școlariza 23 de elevi, plus 
15 pentni reîmprospătarea cu
noștințelor — continua să ne in
formeze tov. Ton Petroiu.

.Deci, să recapitulăm, școala 
din Salcea trebuia să aibă 60 de 
elevi, cea din Fălticeni, 38, dar, 
în final, găsim numai 13. Spe
ram ca la direcția agricolă, tov. 
ing. Ioan Mircea, care se ocupă 
direct dc calificarea motopompiș
tilor, să ne arate cauzele acestei 
descreșteri inexplicabile.

— Noi avem în plan să califi
căm 23.de motopompiști. dar am 
recrutat 38 de oameni pentru a 
as’gura o rezervă, deoarece știam 
ca nu toate uhitățile vor trimite 
oameni.

Din start, o primă neconcor- 
danță a realității cu cele ce 
aflasem înainte. Am văzut 
planul de învățămînt, din care 
reieșea clar că au fost anun
țate 25 de cooperative agricole să 
trimită cîte 2—3 oameni pentru 
cursul de calificare sau îmbogă
țirea cunoștințelor, ceea ce în-

a
semna după calculele noastre, a- 3 
proximativ 60 de elevi. La rîndul 
nostru i-am spus tov. ine^ loan 
Mircea că datele furnizate de 
dînsul nu coincid nici cu cele 
din plan, nici cu cele aflate la 
școlile din Salcea și Fălticeni. 
Cîți oameni, totuși, trebuiau cali
ficați ?

— Intenția noastră a fost să

PÎRGHIE IMPORTANTĂ
ÎN PERMANENTIZAREA

MECANIZATORILOR
Cu începere de la 1 noiembrie 

1969, pe baza unei hotărîri a 
Consiliului de Miniștri, la un 
număr de cca. 274 000 salariați 
permanenți încadrați în unități
le agricole de stat — din care, 
peste 100 000 sinf mecanizatori 
— s-a generalizat experimenta
rea noului sistem de salarizare 
și majorare a salariilor. Avînd 
ca scop principal stabilirea mai 
echilibrată a salariilor în funcție 
de cantitatea, calitatea și răs
punderea socială a muncii, noul 
sistem de salarizare prevede 
creșterea ponderii salariului ta
rifar în salariul total și dă posi- 

B bilitatea acordării diferențiate a 
acesteia în raport cu experien
ța, aptitudinile și contribuția 
personală la îmbunătățirea acti
vității unității. Cointeresarea 
materială a lucrătorilor în rea
lizarea sarcinilor de plan stabi- 

are ca prim și ime- 
sporirea eficienței 

a activității între- 
dotate prin grija 
a partidului și staS

Ing. CRISTIAN 
ANGHELESCU 

director în Ministerul Muncii

posibilitatea de a se lticra în a- 
cord. *

In perioada de campanie, pen
tru lucrările de recoltare a pă- 
ioaselor, salariile tarifare zilni
ce ale mecanicilor agricoli vor 
putea fi majorate cu pînă la 35 
la sută, pentru asigurarea unei 
recoltări la timp și fără pierderi 
de producție.

Noile salarii tarifare, care cu
prind și cea mai mare parte a 
adaosurilor variabile (premii, 
depășiri de norme etc.) au cres
cut în mod simțitor față de ve
chile salarii tarifare, ceea ce a

...Dar tot la Galați

. ....
1 i» Mft

CU CRONOMETRUL
responsabilității

/

LA POARTA UZINEIa fiecăruia în procesul de pro- * 
ducție.

încă din anul 1963, s-a acor
dat un spor de vechime spe
cialiștilor cu studii superioare* 
care au lucrat fără întrerupere 
în unitățile de producție agri
colă. Element specific, însă, 
noului sistem de salarizare, este 
acordarea sporului de vechime 
neîntreruptă în aceeași unitate, 
tuturor salariaților, potrivit unor 
tranșe de ^vechime stabilite în 
cote procentuale de 3—10 la sută 
asupra salariului tarifar de în
cadrare. Prin acest stimulent se 
urmărește reducerea fluctuației 
cadrelor de mecanizatori, men
ținerea formației de lucru pe o 
perioadă îndelungată, ceea ce 
va contribui la valorificarea ex
perienței obținute, determinînd 
totodată, și o creștere a cîștigu- 
rilor mecanizatorilor. Lipsa unui 
stimulent de această natură a 
făcut ca în trecut să existe o 
fluctuație relativ ridicată în rîn- 
dul mecanizatorilor, ifenomen 
ce se va atenua cu siguranță, ca 
urmare a introducerii sporului 
de vechime în aceeași unitate.

în vederea stimulării mecani
zatorilor în realizarea și depă
șirea sarcinilor de plan, precum 
și in creșterea continuă a efi
cienței economice, această cate
gorie de salariați, precum și cei
lalți lucrători din unitățile agri
cole vor fi premiați, potrivit 
rezultatelor financiare obținute 
de unitatea în care activează.

Rezultatele înregistrate pină 
în prezent de către unitățile a- 
gricole de stat care au experi
mentat noul sistem de salarizare 
și majorarea salariilor, confirmă 
superioritatea acestuia și creea
ză premisele necesare pentru 
îmbunătățirea în continuare a 
activității, stimulează creșterea 
substanțială a producției și pro
ductivității muncii, reducerea 
cheltuielilor de producție, con- 
ducînd în ultimă insțanță, la, 
sporirea eficienței economice a 
unităților agricole și pe această 
bază a cîștigurilor realizate de 
mecanizatori.
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Constituind un manual com
plet care tratează toate pro
blemele privind exploatarea 
zăcămintelor de gaze, lucrarea 
ing. N. Pușcoiu, EXPLOATA
REA ZĂCĂMINTELOR DE 
GAZE sintetizează problemele 
specifice legate de procesul 
de extracție, colectare și tra
tare a gazelor" naturale și a- 
sociate. Explicarea fenomene
lor și proceselor tehnologice 
se face la un înalt nivel teh
nic și științific apelîndu-se la 
cele mai moderne concepții de 
soluționare, rezultate din acti
vitatea de cercetare în con
diții de laborator, cît și de 
cea tehnică de șantier.

(Urmare din pag. 1) să cumpere cartofi iar Nicolae 
Nicolache, care se Îndreaptă 
spre oraș, mărturisește că tot 
după cumpărături merge. Dar 
el e învoit. De cine ? De Nico
las Simion, șeful său de e- 
chipâ!

Printre Intîrziați pot fi re
marcați Insă și unii tineri in
gineri, unele cadre tehnice. 
Ne este nouă jenă de jena lor, 
totuși dăm două nume : Ion 
Mirescu, inginer principal la 
serviciul tehnic al C.S.G. și 
Ion Popescu, economist la ser
viciul export.

Dinspre viaduct, deci dins
pre Galați, vine și o mașină 
personală. La volan este ingi
nerul F. Mihailovici, șeful ser
viciului hidroenergetic. Dînsul 
insă, în fața microfonului de
clară că vine de la stația de 
tratare. Dar această stație se 
află în combinat, la o margine 
a sa. Dacă pentru a se întoar
ce de la stația de tratare, to
varășul inginer a trebuit sâ se 
abată prin Galați, prin cartie
rele Dunărea și Țiglina III și 
apoi să vină pe viaduct, a- 
tunci ne închipuim că pentru 
a merge la Brăila, tot cu ma
șina personală, dînsul o ia 
prin Iași sau prin Baia Mare. 
Evident, aici e vorba de cu to
tul altceva.

Desigur, relatarea noastră 
ar putea continua, ținem însă 
să subliniem utilitatea acțiu
nii întreprinsă de comitetul 
coordonator U.T.C. de pe plat
forma siderurgică de la Ga
lați : „Cu microfonul printre 
intîrziați4*. Este o acțiune care 
duce ia schimbări în bine, la 
înlăturarea unor aspecte, de 
felul celor relatate mai sus, o- 
feră conducerii întreprinderii 
argumente concrete și edifica
toare pentru măsurile strict 
necesare în îmbunătățirea 
muncii, a întregii activități. 
„Molima44 întârzierilor de la' 
program trebuie stîrpită și a- 
ceastă acțiune este un bun 
mijloc.

jumătate, i-au așteptat la in
trarea în combinat secretarul 
comitetului coordonator U.T.C. 
de pe platforma siderurgică, 
locțiitorul său și încă un mem
bru din birou.- Aveau și un 
magnetofon pregătit să ’ înre
gistreze? Mai era pregătit un 
carnet al reporterului. Iată-i, 
se apropie. Sînt grăbiți, ner
voși, congestionați.

— Cum vă numiți ?
— Emil Roman și lucrez la 

încărcări-descărcări. Am în- 
tîrziat fiindcă...

Nu găsește repede un motiv 
și se bîlbîie/La fel un alt tî
năr pe nume Mihai Ușurelu. 
Acesta nu știe nici cum se nu
mește maistrul său. Un altul, 
Dumitrache Samoilă, e revol
tat. critică serviciul transpor
turi, deci nu el a întîrziat, ci 
mașina. Sînt însă și intîrziați 
mai... „inventivi44.

— De ce ai întîrziat Panait 
lovită ?

— Nu, eu n-am întîrziat. Eu 
sînt în schimbul de după 
masă. Acum am venit să-mi 
rezolv niște 'chestiuni pe la 
birouri.

Ne interesăm la' secția unde 
lucrează ca sudor, la direcția 
mecanică. Și ne convingem că 
tînărul respectiv ne-a mințit. 
El lucrează în schimbul de di
mineață. Deci a întîrziat mai 
mult de jumătate de oră. Cu o 
candoare bună pentru alte 
scopuri și Gheorghe Agostol, 
coleg cu primul, invocă a- 
celași motiv. Sînt tineri, ro- 
buști, rumeni de atîta odihnă 
iar acum încearcă să repare o 
greșeală prin -altă greșeală. De 
unde or fi deprins o asemenea 
etică a muncii, e greu de pre
cizat cînd în jurul lor sute și 
mii de oameni le oferă cu to
tul alte exemple.

întîrziații continuă să trea
că prin fața noastră. Vin cu 
autobuze, cu furgonete, iar u- 
mii chiar cu mașini personale. 
Jecu Timotei declară că a fost

B'

lite unității 
diat efect 
economice 
prinderilor, 
permanentă . _______ ,r.__
tului cu mijloace mecanice tot 
mai perfecționate, cu o produc
tivitate ridicată.

în continuă creștere, volumul 
de mijloace tehnice impune ne- 

.--„--2-2 ----- cadre
calificate care să știe să folo
sească întreaga gamă a mași
nilor, tractoarelor și instalațiilor 
agricole și să le întrețină in 
condiții de muncă eficientă. De 
aceea, mecanizatorul de azi tre
buie să cunoască toate caracte
risticile de construcție, de func
ționare și de întreținere a utila
jelor mecanice pe care le deser
vește. ' Menținerea în stare de 
funcționare a tractoarelor și a 
celorlalte mașini agricole se va 
reflecta nu numai in rezultatele 
de producție și financiare ale 
unității, secției sau fermei de 
producție, cît și în cîștigul rea
lizat de fiecare tractorist sau 
mecanic de întreținere. Or, noul 
sistem de salarizare introdus are 
în vedere tocmai corelarea mai 
strînsă între creșterea răspun
derii fiecărui mecanizator pe lo
cul său de muncă, cu rezultatele/ 
obținute în vederea recompen
sării eforturilor depuse la reali
zarea sarcinilor de plan.

Prin măsurile de cointeresare 
materială stabilite pe baza unor 
principii schimbate față de cele 
de pînă acum, fiecare lucrător 
este stimulat să-și însușească cît 
mai multe cunoștințe, să-și spo
rească îndemînarea în executa
rea operațiunilor, astfel incit să 
fructifice Ia maximum capacita
tea sa profesională și organiza
torică în valorificarea întregului 
potențial productiv din unitatea 
în care lucrează. In acest sens, 
mecanizatorii agricoli sînt sala
rizați în acord sau regie în mod 
diferențiat, în iuncție de locul 
și complexitatea lucrărilor pe 
care le execută. în acord, pe 
bază de tarife stabilite pe 4 ca
tegorii de lucrări atunci cînd 
acestea sînt executate în cîmp. 
La stabilirea tarifelor pe cele 
4 categorii, s-a avut în vedere 
importanța, complexitatea, gra
dul de dificultate și atenția ne
cesară în executarea lucrărilor. 
Tinînd seama de noile mașini 
cu care este dotată agricultura 
și de tehnologia lucrărilor se 
impune stabilirea normelor în 
funcție de condițiile concrete in 
care se desfășoară activitatea, în 
așa fel îneît normele să reflecte 
timpul rial necesar executării 
fiecărei lucrări, astfel îneît a- 
cestea să corespundă mai bine 
cerințelor tehnicii moderne pen
tru ca mecanizatorii să fie per
manent interesați în executarea 
tuturor lucrărilor, determinante 
în realizarea producțiilor pla
nificate. Salarizarea în regie se 
aplică pentru lucrările de repa
rații și întreținere a tractoarelor 
și mașinilor agricole ce se exe
cută în ateliere sau in cîmp și 
alte lucrări la care nu există

NOUL SISTEM 
DE SALARIZARE

gg cesitatea pregătirii unor
H

școlarizăm 58 de cooperatori, ne B 
preciza tov. dir. adj. al direcției jg 
agricole județene, tovarășul Ște- g 
fan Burtea. Dar vom încerca să 
suplinim lipsa lor cu cîțiva me- ® 
canizatori, care în limita posibili- 3S 
taților vor lucra ca motopompiști. gg

Surprinde lipsa de hotărîre, H 
nesiguranța unor factori direct 
răspunzători de un domeniu ® 
în care trebuiau să-și manifeste 
eficient prezența. Oamenii sînt 
puși pe drumuri printr-o notă te
lefonică, puțin explicativă și de
rutantă. Nimeni nu știa precis să 
ne spună care erau obligațiile 
materiale ale cooperativelor a- 
gricole.

în discuțiile purtate cu direc- K 
torii celor două școli profesipna- 3 
le de mecanici agricoli, Salcea și 
Fălticeni, cu cadrele de condu- 
cere din direcția agricolă, fiecare “ 
parte caută să ne convingă că ® 
adevărul este de partea sa. Din sg 
această dispută noi nu reținem g 
decît că cooperativele agricole 
din județul Suceava aveau nevoie K 
de 60 de motopompiști, ori la ■ 
ora actuală au putut pregăti nu- S3 
mai 8. Cui revine răspunderea ? g 
Oricum am lua-o, nimeni nu poa- _ 
te fi absolvit de ea. Județul Su
ceava are nevoie de forță de ® 
muncă calificată, iar cei ce trebu- B 
iau să o asigure se complac în gg 
dispute sterile. Cooperativele agri- — 
cole și-au procurat motopompe, 
aspersoare, dar nu le vor putea ® 

> folosi, sau dacă totuși o vor face, g 
randamentul nu va fi cel scon- 
tat. Meseria de motopompist nu " 
trebuie să devină o „cenușărea- B 
să", să nu se uite că nu poate ES 
fi practicată de oricine. Ne-ara g 
adresat Comitetului județean 
Suceava al U.T.C. pentru a afla H 
cîți tineri au fost îndrumați spre ® 
această meserie, cîți au învățat-o B 
•sau de ce nu au putut s-o înve- g 
țe. Nu numai că nu se știa nimic 
de soarta motopompiștilor din ™ 
acest an, dar nu a avut loc 3 
nici o acțiune în care să se arate 3 
importanța meseriei, să îndrume g 
tinerii spre pătrunderea tainelor „ 
ei. Activiștii comitetului jude-" 
țean U.T.C. nu cunosc nevoile 3 
comunelor unde își petrec mult E3 
din timpu! lor. La rîndul lor or- g 
ganizațiile U.T.C. din cele 25 de g 
cooperative agricole în cauză nu " 
au solicitat sprijinul activiștilbr 1 ■

H
■

făcut ca în prezent salariul tari
far să reprezinte peste 90 la sută 
din cîștigul mediu realizat. La 
mecanizatorii care execută lu
crări în cîmp, sau la cei care 
lucrează în zootehnie, creșterea 
medie a salariului tarifar este 
de peste 20 la sută, în timp ce 
la muncitorii calificați din ate
liere, creșterea ajunge pînă la 
26 la sută.

Noua salarizare asigură o creș
tere progresivă a salariului tari
far de la o categorie la alta, 
stimulînd muncitorii în ridicarea 
calificării — cheie de boltă în 
promovarea în categorii și trep
te superioare.

Prin noul sistem de salari
zare, mecanicul agricol este 
direct interesat în realizarea atît 
a sarcinilor de plan, cît și a a- 
tribuțiilor proprii ce i -s-au sta
bilit pe locul de muncă, întrucît 
salariile se acordă în funcție de 
nivelul de realizare a acestora, 
potrivit gradului de răspundere

e

(Urmare din pag. I)

prin nota mai mult constatativă 
decît analitică a sa, și pe care 

• l-au respectat apoi aproape toți 
vorbitorii.

Raportul prezentat n-a făcut 
altceva decît să înșire niște exem
ple de organizații și de acțiuni 
care au intenționat să vină în 
sprijinul producției: — cunoaște
rea sarcinilor economice (acțiuni 
proprii); — folosirea eficientă a 
timpului de lucru (acțiuni speci
fice) ; — acțiuni pentru îmbună
tățirea calității (intervenții acti
ve) ; — cursurile de calificare și 
ridicarea calificării (din nou ac
țiuni specifice); — olimpiadele 
pe meserii (acțiuni). Apoi, ime
diat, a urmat partea necesar-au- 
tocritică, în care comitetul jude
țean U.T.C. recunoștea deschis 
că „nu a reușit întotdeauna să 
acorde un sprijin permanent și 
eficient", după care se enume- 
rau tot aceleași acțiuni, însă, 
eventual, cu alte exemple, de 
data aceasta la capitolul „nerea- 
lizări" : — necunoașterea sarci
nilor economice; — nefolosirea

PLIS
eficientă a timpului de lucru ; 
— calificarea și ridicarea califi
cării nu au stat în atenție etc. 
în felul acesta, bineînțeles că cei 
care au luat cuvîntul au dat ime
diat curs invitației de a vorbi 
în același ton și n-au făcut nici 
ei altceva decît să repete ace
leași lucruri, împărțite în două 
capitole, fiecare la nivelul orga
nizației sale : am făcut, n-am fă
cut (acest al doilea punct, even
tual, ceva mai îngăduitor). S-au 
și rostit, de altfel, nu o dată, în 
timpul discuțiilor, cuvinte de fe
lul : „Din materialul citit se 
desprind două aspecte diametral 
opuse", sau : „Voi arăta și eu cî- 
teva metode și forme folosite de 
noi deoarece aceasta e tema pe 
care o dezbatem astăzi".

Așa se face că tocmai esența 
dezbaterilor, fenomenele atît de 
caracteristice unei perioade în
tr-o neîntreruptă transformare au 
rămas undeva în afara subiectu
lui propriu zis sau au fost numai 
amintite în treacăt uneori. Ele 
erau sesizate, din cînd în cînd, 
de la masa prezidiului, atunci 
cînd porneau către sală îndem-

mecanisme plane 
rectiBniare 

și inversoare
Adresîndu-se inginerilor și 

tehnicienilor care proiectează 
sau folosesc diferite mașini și 
mecanisme, precum și studen
ților de la facultățile de me
canică, lucrarea pror. ing. D. 
Tutunaru MECANISME PLA
NE RECTILINIARE ȘI IN- 
VERSOARE — prima de acest 
fel în literatura tehnică din 
țara noastră — cuprinde ana
liza și proiectarea celor mai 
uzuale mecanisme plane cu 
bare folosite în construcțiile 
mecanice și în mecanizarea și 
automatizarea proceselor teh
nologice. O atenție deosebită 
se acordă mecanismelor recti- 
liniare care au aplicație largă 
în țara noastră.

TA
nuri de a nu se mai întocmi alte 
rapoarte, verbal, însă nu se prea 
făceau auzite. Despre unele si
tuații ivite , în rîndul tinerilor 
muncitori care urmează liceul se
ral nu s-a discutat decît după 
multe insistențe și doar pe dea
supra, despre desele cazuri de 
tineri care pleacă mereu dintr-o 
întreprindere în alta și se școla
rizează mereu în altă meserie, 
făcîndu-și o adevărată meserie 
din a nu învăța nici una, nu s-a 
vorbit aproape deloc. Un feno
men atît de frecvent pe șantie
rele de construcții pentru noile 
obiective industriale, cel al fluc
tuației, este amintit doar la com
binatul chimic din Slobozia, 
fiind etichetat drept „cronic" 
însă altceva nimic. Iar o proble
mă care intra direct în interven
ția de perspectivă a comitetului 
județean U.T.C., îndrumarea ti
nerilor spre multiplele meserii care 
se vor practica în scurtă vreme 
în județ este pur șf simplu az- 
vîrlită, constatativ, într-o frază 
din care reiese că „nu ne-am 
preocupat". Ca și cum n-ar re-

veni organizației U.T.C. o bună 
parte din datoria de a orienta ti
neretul către' meseriile calificate 
de care județul va avea atîta ne
voie în industrie.

Analiza aceasta a perspectivei 
de dezvoltare a fost însă și ea 
deficitară, cu toate bunele inten
ții exprimate sau nu, dar subînțe
lese într-o asemenea plenară. 
Dacă o astfel de analiză nu 
s-a făcut la momentul oportun, 
în cele două capitole de bază 
ale raportului și discuțiilor, mă
car capitolul „Măsuri" ar fi tre
buit să se lanseze mai curajos 
în elementele cu adevărat de 
perspectivă. Dar nici de data a- 
ce'asta n-a prea fost așa. Măsu
rile reiau, în cea mai mare par
te, acțiunile înregistrate ca rea
lizări și deficiențe și le repetă 
acum la un 'mod imperativ-op- 
tativ: „va trebui", „vom lua 
măsuri**. Atîta tot. Ce și cum 
anume, asta rămîne de vă
zut altă dată, probabil. Cum 
a fost analiza, așa sînt, prin 
urmare, și măsurile. Măsuri 
aparente doar, pentru că ele nu

se hotărăsc să rezolve, ci doai 
"‘promit rezolvarea problemelor pe 
care le ridică, sau, în cel mai 
bun caz, că Ii se va acorda „o 
atenție deosebită".

Faptul devine explicabil, poa
te, dacă ne gîndim că am luat 
în discuție prima plenară de a- 
cest gen a comitetului județean 
U.T.C., chiar dacă nu e prima 
din cariera sa. Să recunoaștem, 
în cazul acesta, că intențiile ini
țiale ale unei astfel de analize, 
ca și ideea însăși, s-au ivit to
tuși într-un moment destul de 
oportun, anticipînd desfășurarea 
ulterioară a lucrurilor, ceea ce 
permite ca și stabilirea unor ho
tărîri mai la obiect să fie posi
bilă măcar de acum încolo. Cu 
condiția ca ele să se altoiască pe 
o profundă capacitate de investi
gare a organului județean U.T.C, 
pe o mai trainică .sesizare a esen
ței unor fenomene specifice, de 
la care- trebuie să pornească în 
mod curent asemenea hotărîri și 
la care să se întoarcă apoi crista
lizate sub forma unor soluții efi
ciente.
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Iro
Aparat electromagnetic pentru studierea

circuitelor logice și a circuitelor cu contacte și relee 1
»

In 7 ani cercul de cibernetică condus de prof. L. Muranszky 
a construit 18 aparate diferite, dintre care numai cinei au su
praviețuit, restul fiind demontate și piesele lor reutilizate. Cel 
mai important este „Melcro 10“ destinat verificării cunoștințelor 
pentru o întreagă clasă. Pe baza unei scheme originale a pro
fesorului, 12 elevi au construit de-a lungul unei vacanțe de 
iarnă și a uneia de primăvară întreaga instalație care cuprinde 
7 km de conductori. 4 000 de legături, tablou de comandă la ca
tedră și pe fiecare bancă etc. Acum se află în proiect „Melcro 
11“. Schema reprodusă în pagina de față este una din construc
țiile cercului ; credem că ea poate constitui o interesantă su
gestie pentru toți ciberneticienii amatori.

Luînd în considerare ritrfiul 
rapid in care se dezvoltă știința 
și tehnica, în multe țări se con
struiesc „jucării cibernetice", cu 
scopul de a iniția pe elevi în 
tainele acestei științe.

Aparatul propus de noi pen
tru construcție este o combina
ție perfecționată a unor aseme
nea „jucării" și este destinat, în 
primul rînd, pentru Studierea 
circuitelor logice și inițierea ele
vilor în „teoria algebrică a sche
melor cu contacte și relee".

Aparatul se poate construi în 
diferite variante în așa fel încît 
acestea să fie atașabile. Lista 
pieselor necesare pentru va
rianta optimă pe care o pot în
trebuința elevii claselor de li
ceu este următoarea :

— 4 relee telefonice de 6V : 
12 V sau 24 V (se pot procura de 
la centralele telefonice destinate 
casării) ; 4 becuri de scală cu
același voltaj ca și releele (se 
pot procura din comerț) ; 4 în- 
trerupătOare-cheie (tot de la cen
trale telefonice) ; 4 întrerupă
toare acționate prin apăsare 
(tot de la centrale telefonice) ; 
1 placă de textolit (sau altă 
placă izolatoare) cu dimensiuni

de aproximativ 40 mmX80 mm 
X 3 mm ; banane, borne de con
tact.

Releele și întrerupătorul ac
ționat prin apăsare se vor nota 
conform figurii 1.

Placa de textolit se împarte în 
patru cîmpuri de lucru. In ca
zul unui număr redus de piese 
sau în cazul unui număr mai 
mare de piese, numărul cîmpu- 
rilor de lucru se poate mări 
sau se poate micșora. Piesele 
se așează pc placai de lucru în 
așa fel incit punctele de con
tact’ să fie scoase cu ajutorul 
bornelor pe suprafața plăcii.

Schema de montaj a unui 
cimp de lucru este dată în fi- 
gtira 2. *

Schemele propuse pentru stu-

diu se montează făcînd legătu
rile cu ajutorul unor conductoa
re în fața plăcii de lucru. Pen
tru a ușura realizarea montaje
lor se poate întocmi un plan de 
programare întrebuințînd nota
țiile cîmpului de lucru și al ele
mentului dat. (conf. fig. 2).

Ca anexă la acest aparat se 
pot construi (conform unor con
cepții originale ale constructo
rilor) sisteme care să realizeze 
legarea mai multor conductoare 
în același punct.

Din numărul foarte mare de 
probleme pe care le-am studiat 
cu ajutorul acestui aparat, am 
ales pentru exemplificare stu
diul funcționării în scară, a pa
tru relee. (Gr. C. Moisil. „Teo
ria algebrică a schemelor cu 
contacte și relee". Editura teh
nică 1965. Pagina 142).

Schema circuitului este dată 
în figura 3. In schema dublă : de 
releu âre o funcție dublă : de 
element care execută comenzile 
primite și de element care trans
mite comanda mai departe ! Se 
vede că la apăsarea lui „a" re
leele se închid în lanț și becul 
„B“ se va aprinde. Viteza de a- 
prindere depinde de viteza de 
acționare a releelor.

Programa de montaj este ur
mătoarea :

IS + (I Kg» + I Rci 2 + II 
Rci 2 + III Rci 2 + IV Rci 2).

/

E LEGENDA
C.B.A. — Circuit basculant astabil; C.B.B. — Circuit basculant bistabil ; S — Selector; C.B. 
— Corp basculant; M. — Moneda ; Bi — Sem nai luminos anunțînd începerea jocului ; B« — 
Se repeta jocul, fora a introduce moneda ; B» — Cîștig ; K. — Blocul celor douăzeci contacte.

Pr
Ri

(Legăturile se fac cu ajutorul 
aparatului anexă).
I Kp3 ~
I Rci 3
II Rci 3
III Rc, 3
IV Ret 3

(I B2 + 
III R— + _

Am notat cu I ; II ; III ; IV 
cîmpurile de lucru. Celelalte no
tații sînt în concordanță cu no
tațiile întrebuințate în figura 2.

Analizînd schema din figura 
3, se vede că înlocuind legătu
rile contactelor releului 
cîmpul IV cu altele (conf. 
4) schema de funcționare 
scară devin-e un generator 
impuls.

Programa de montaj a sche
mei modificate :

IV S+ la IV Rc» 2, IV Rci 1 la 
T KBs, I KBi la IR +, IR— la 
IS—, IS + la IRci 2, IRci 3 la
II R+, II R— la II S—, II S+ 
la II Ret 2, II Rci 3 la III R+,
III R— la III S—, HI S+ la III 
Rci 2, III Rci 3 la IV R-b,
IV R— la IV S—, IV S+ la 
IV Rc» 2, IV Rci 3 la IV Bi, 
IV B» la IV S—.

Am dat doar un e 
montaj. Studiind circuitele 
ce și elemehte din teoria alge
brică a schemelor cu contacte și 
relee se pot obține foarte multe 
circuite pe care se pot realiza, 
la un moment dat, scheme de 
funcționare modificate.

Deoarece literatura de specia
litate ce .. se poate recomanda 
elevilor este în momentul 
față foarte săracă, c 
pentru amatori sînt instructiv 
de cunoscut cîteva scheme din 
numărul foarte mare pe care 
le-am studiat cu elevii cercului 
cibernetic din Liceul „Unirfea"- 
Brașov.

1. Schema cu contacte
Gr. C. Moisil : „Teoria algebri

că a schemelor cu contacte ș’ 
relee (Ed. tehnică 1965) pag. 258 
probi. 4, 5 pag. 259 ; probi. 28 ; 
pag. 260, probi. 33, 35, 39, 40, 42.

2. Scheme cu relee (cu diferi
te funcții)

Gr. C. Moisil : „Teoria algebri
că a schemelor cu contacte și 
relee" (Ed. tehnică, 1965). Sche
mele de la pag. 157, pag. 286. 
fig. 3, pag. 291 fig. 42. pag. 158. 
pag. 161, pag. 155, pag. 287 f 
12. pag. 286 fig. 8.

3. ^Funcția

IR+
II R+
III R+
IV R+ 
I Bi 
I R— + II R— +
IV R—) I S—

din 
fig- 
pe 
de I

I
I
I

exemplu de ■ 
cuitele logi- | torvrio alao- "

I 
. . . . I 

mentul de | 
consider ca 1
t instructiv ■

I
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I
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să se blocheze, să atragă lamela 
și să lase să cadă o monedă. 
Moneda cade în partea a doua, 
în jumătatea vistieriei aparatu
lui. Aceasta reprezintă „impozi
tul" pe care îl ia aparatul. El 
se percepe prin intermediul 
unui corp basculant. Acest sis
tem intră în funcțiune datorită 
unui impuls primit de la releul 
R3. El basculează, lăsînd mo 
nedele să cadă cînd intr-o par
te cînd în alta. Deci, cînd în 
mîna „norocosului", cînd în vis
tieria aparatului.

Pe baza principiului acestui 
aparat și cu această schemă se 
poate construi un alt aparat. EI 
poate avea la intrare un buton 
cu numere, cu zile, cu figuri, 
care, fiind mobile pe un ecran, 
să fie urmărite pe butoane etc.

Iar în Ioc să băgăm monede 
și să cadă monede, putem să 
stabilim intrările, ieșirile sau 
alte „bafte" și reguli ale unui 
joc clasic de noroc, sau joc de 
copii.

transmitere a impulsului spre 
RM și, de asemenea, se menține 
un timp blocat releul Ri dîn- 
du-ne posibilitatea să mai în
cercăm o dată. După ce vom 
mai juca o dată, impulsul pe 
care îl vom da va debloca Rc și 
va bloca deci RM.

A doua posibilitate este cînd 
impulsul „intră" în contactul al 
doilea și astfel blochează toate 
cele trei relee Ri, Rz, R3. A- 
ceasta înseamnă golirea tezau
rului.

A treia posibilitate apare cînd 
impulsul intră în contactul al 
treilea blocînd astfel releul R2 
și R3, ceea ce reprezintă goli
rea unei jumătăți de vistierie.

A patra posibilitate apare 
cînd impulsul de la contactul al 
patrulea blochează releul R3 
care lasă să cadă cîteva monede.

Ri, Ri, R3, a\i rolul de e- 
lectromagneți, care atrag clape- 
te și deci deschid diferite trepte 
ale vistieriei.

La fiecare monedă introdusă 
în aparat se transmite cîte un 
impuls celor trei circuite bascu
lante bistabile. După opt im
pulsuri provocate de introduce
rea monedelor se eliberează un 
impuls care face ca releul RF

La Liceul „Unirea" din Brașov cercul de cibernetică are un 
„Carnet de idei" pe a cărui pagină de titlu elevii Florin Mun- 
teanu și Liviu Cotora au scris : „Ideile și proiectele care se gă
sesc în acest caiet se pot construi numai cu autorizația sau apro
barea autorilor". (Pe care după cum se vede am obținut-o pen
tru „BACI I“). Liviu Cotora, din clasa a Xl-a B, este și spor
tiv de performanță practicînd atletismul. Pînă în clasa a VUI-a, 
de altfeUa fost elev al școlii sportive. El a mai propus o schemă 
pentru construirea- unui aparat de verificat cunoștințele („Si- 
ciarela") și un altul reprezentînd o mică mașină de calculat ce 
urmează să servească profesorilor la stabilirea mediilor.

logică a fumătoru-

un 
în 
în

P; Naslin : 
automatizări _____ __ _ __
tehnică 1967), pag. 43 și 60.

4. Paza automată a băncilor 
pe baza relațiilor logice.

Kovâcs M. ..Kibernetikaî jâ- 
tekok es modellek" (Tâncsics 
konyokiado 1968), pag. 151.

Pentru alimentarea tuturor 
schemelor se va utiliza o sursă 
de curent ale cărei caracteristici 
să fie în concordanță cu carac
teristicile releelor.

în speranța că aparatul va fi 
folos tuturor celor inte

resați. doresc elevilor-ciberne- 
ticieni, mult succes în activita
tea lor.

„Circuite logice" si 
secvențiale (Ed.

Prof. LADISLAU 
MURANSZKY 

Liceul „Unirea" Brașov

Acest aparat este un joc me
canic de noroc în genul celor fo
losite în multe cluburi. La cîș
tig contribuie, fiind și factorul 
determinant, norocul. Numai pe 
atit se poate miza în acest joc 
cibernetic, (n. a. BACI = baftă 
cibernetică).

Există patru posibilități de 
cîștig. Deci dacă ăm intrat în- 
tr-o „pasă norocoasă" (în circui
tul selectorului am colectat 
impuls) vom cîștiga sigur 
una din ele. Prima constă
posibilitatea de a mai juca o- 
dată. Aceasta este cea mai ghi
nionistă dirjtre șanse. A doua 
șansă este de a cîștiga o sumă 
de 3 monede de felul celor in
troduse în aparat. A treia posi
bilitate este mai norocoasă și 
constă iii -ciștigarea unei jumă
tăți din tezaurul aparatului. Iar 
a patra lovitură dată tezaurului 
monetar al aparătajului este 
golirea completă a vistieriei. 
Trebuie menționat că aparatul 
își reține din sumele eliberate 
un „impozit" pe banii pierduți 
de el și o cotă, care ,i se cuvine 
pentru „deranj". Aceasta opera
ție se face cu ajutorul urtui sis
tem basculant care îndreaptă 
banii alternativ, spre tezaurul 
mașinii sau spre norocos.

Regula lui de joc este extrem 
de simplă. Se introduce o mo
nedă. Se va stabili la fabrica
rea aparatului care gen de mo
nedă. Cînd se aprinde un sem
nal luminos, putem acționa pe 
unul din butoanele numerotate 
de la 0 la 20. Putem pune în 
joc numărul preferat de la Loto,

de la casă etc. După aceea aș
teptăm să vedem ce noroc avem. 
Dacă se aprinde becul cu sem
nal roșu am pierdut. Dacă a- 
pare un semnal albastru am cîș- 
tigat ceva. Iar dacă apare un 
semnal galben mai apăsăm 0- 
dată pe buton, mai jucăm o dată, 
fără să introducem vreo mo
nedă.

Schema și sistemul de func
ționare sînt următoarele : in 
momentul în care a fost intro
dusă moneda se stabilește cir
cuitul prin monedă și circuitul 
basculant astabil. primește un 
impuls, începina să basculeze, 
îiy momentul în care am acțio
nat pe un buton numerotat, re
leul Ri se blochează. Astfel se fa
ce contactul între circuitul selec
torului și cel de ieșire ă bascu
lantului astabil. De la releul Ri 
impulsul pleacă la releul RM. 
Acesta, blocindu-se, atrage la
mela lăsînd să cadă moneda în 
aparat.

Dacă -am avut noroc, în mo
mentul cînd Ri a stabilit con
tactul va ieși pe circuitul de 
ieșire a basculantului astabil un 
impuls-. Acesta va intra în selec
tor. în acea clipă selectorul se 
oprește pe unul din cele 4 con
tacte. De menționat că selecto
rul pornește o dată cu introdu
cerea monedei în aparat. Dacă 
impulsul este pe primul contact 
„repartizat" de selector, atunci 
se aprinde Bs, anunțînd că mai 
jucăm o dată. Aceasta este po
sibil căci impulsul de la primul 
contact blochează releul 
Astfel se întrerupe

LIVIU COTORA
Liceul „Unirea" din Brașov

CALIN CORNEL
RADULESCU

ADRIAN DONE, Liceul Ștefan cel Mare, Suceava, doresc 
becuri indicatoare cu neon, relee cu constantă de tip foarte 
mic ; ofer în schimb tranzistori românești de diverse tipuri, relee 
telefonice. 1

MARIANA MUNTEANU, Școala generală
rește relee-contacte cu mercur, oferind în schimb celule foto.

DAN AVRAMESCU, Școala generală nr. 3, Suceava : doresc 
întrerupătoare pentru relee și ofer în schimb lămpi de mărimi 
mijlocii, tranzistori.

IOAN PARARCINEȚ, Școala generală, nr. 1, Suceava : doresc 
scale simple, becuri indicatoare ; ofer relee telefonice.

CĂLIN RĂDULESCU, B-dul Republicii nr. 28 A, ap. 3, Ro
șiorii de Vede, județul Teleorman : caut tranzistori de putere 13, 
14, 402, ofer condensatori de 100. 130. 470, 500 și 540 pF.

nr. 3, Suceava, do-

MICA PUBLICITATE
TEHNICA

VLADIMIR DOBRE, B-dul Lenin nr. 4, ap. 2, Brașov, dorește 
schema de construcție a aparatului de radio „Pionier", produc
ție 1952—53.

MIHAIL COICEV, str. Mihai Viteazul nr. 7, Brașov, dorește 
schema unei instalații de radio-ghidaj' cu patru comenzi.

VALERIU HUIDAN, str. 7 Noiembrie nr. 26, et. I, ap. 9, Bra
șov, dorește prin schimb sau contra cost 2 întrerupătoare duble 
de semnalizare și un miliampermetru de 1 mA.

EMIL CRĂCIUN, str. 7 Noiembrie nr. 26, et. II, ap. 10, Bra
șov, dorește prin schimb 4 relee telefonice de 24 V, un miliam
permetru de 1 mA și schema unei instalații telefonice multila
terale.

ADRIAN VLAD, strada Braziliei 1—3, scara B, et. II, ap. 20, 
București, ofer diodă germaniu, rezistențe de diferite valori, liță 
radio-frecvență ; doresc bară ferită „Mamaia", tranzistor N—P—N 
de orice valoare.

MIHAI DIMITRIU, str. Aviator luliu Tetrat nr. 18, sect. 1, 
București, ofer tranzistor EFT 319, 317, 353, diodă, condensatori 
10 nF, 50 pF ; doresc tranzistori „Mamaia", difuzor, condensa
tor, variabil miniatural.

CUM ARATA
SCAUNUL PE CARE STAȚI?

V
Numeroase sînt situațiile în 

oare diminuarea randamentului 
nostru la locurile de muncă se 
datorește unor cauze aparent lip
site de importanță.

Să încercăm să analizăm mai 
îndeaproape una din ele. Iată, de 
exemplu, scaunul. Destul de 
multe sînt activitățile pe care le 
executăm stînd pe scaun : fabri
carea montarea pieselor de 
radio și televizoare, ambalarea 
manuală a produselor zaharoase, 
ajustarea unor produse din mase 
plastice, analizele la microscop, 
scrisul și cititul în munca de 
studiu sau de birou și desigur 
exemplele nu pot fi epuizate, 
în toate acestea, scaunul este o 
parte integrantă din locul de 
muncă.

Să privim puțin scaunul pe 
care stăm. In aproape 90 la sută 
din cazuri, el are un spătar în
clinat mult spre în afară. De ce ? 
Greu de răspuns. De cîte ori pe 
zi stăm rezemați de un aseme
nea spătar ? Aproape deloc, pen
tru că munca noastră ne obligă 
să fim aproape de 
eru. Funcțiunea pe 
să o îndeplinească 
ceea de a rezema 
este deci realizată.
ca și cum am folosi un taburet.

Utilizînd un asemenea scaun 
nu âvem deci posibilitatea ca în 
timpul lucrului să ne rezemăm 
spatele (și mai ales mijlocul) ast
fel că după primele ore de ac
tivitate vom simți nevoia de a 
ne rezema și în felul acesta vom 
întrerupe pentru cîteva minute 
lucrul. Această senzație, care 
este provocată de oboseala muș
chilor („ne doare mijlocul") se 
va repeta din ce în ce mai des

către sfîrșitul zilei de lucru. Ea 
va mai fi însoțită și de sculări 
de pe scaun pentru „a ne în
drepta șalele".

O altă parte a scaunului este 
cea pe care stăm. Și

Iată dar, cîtevg din necazuri
le pe care le suportăm zilnic de 
la scaun, dar cărora le dăm prea 
puțină importanță, 
reduc considerabil 
la locul de muncă.

deși ele ne 
randamentul 
Putem

surprinzătoare : încă > 
lună, productivitatea 1 
respective de muncă s 
fără ca executanții să

masa de lu- 
care trebuia 
spătarul* a- 
spatele, nu 
Practic, este

din prima 
la locurile 
s-a dublat 
i acuze o 

solicitare suplimentară și deci o 
oboseală mai mare. Cum ar tre-

Călin Cornel Rădulescu a 
terminat anul trecut clasa a 
Vlll-a cu media 10 și a reu
șit apoi, cu aceeași medie, la 
Liceul nr. 1 din Roșiorii de 
Vede.

tn 1969 obține premiul 
de originalitate la concursul 
„Mipitehnicus“ pentru lu
crarea „Profesorul auto
mat", lucrare care alături de 
„Dispozitivul de semnalizare 
și pază" ii aduce și o mențiu
ne la concursul „Construiți 
cu mijloace proprii" organizat 
de revista „Știință și tehnică".

„Profesorul automat" as
cultă elevii cu ajutorul a 40 
de întrerupătoare pentru fi
xarea răspunsului, 4 butoane 
de programare și a păienjeni
șului de circuite de 120 lipi
turi plasate de-a lungul a 
200 m sîrmulițe de diferite 
grosimi. Aparatul lucrează pe 
principiul întreruperii de cir
cuite. La rezolvarea unei pro
bleme, numai în cazul găsi
rii răspunsului exact „profe
sorul" își aprinde becul roșu 
— semn că răspunsul este cel 
hun. „Aparatul, îmi spune 
realizatorul lui, poate fi adap
tat pentru verificarea cunoș
tințelor și în domeniul litera
turii, filozofiei-, poate fi con
ceput. să lucreze în baza doi 
în loc de baza zece, actualele 
dimensiuni (48 x 36 x 10 cm) 
reducîndu-se atunci de aproa
pe 4 ori".

„Dispozitivul de semnalizare 
și pază", în greutate de 1,5 kg 
plasat în lăzi de transport și 
geamantane, avertizează so
nor orice mișcare a acestora 
din locul unde au fost depu
se. > (t

Acum, pe „masa de lucru 
a tânărului inventator se află 
schema unei „Simfonii colo
rate" — cum îi place să-și 
numească viitoarea realizare. 
Este vorba de-un aparat tran
zistorizat destinat schimbării 
culorii firmelor și reclamelor 
luminoase în funcție de re
gistrele grav, mediu și acut 
ale muzicii înregistrată pe 
bandă de magnetofon. Tot 
în stadiu de proiect se află 
și stația automată de spălat 
mașinile, care este prevăzută 
a funcționa fără intervenția 
omului, pe baza celulelor fo- 
toelectrice care la apropierea 
vehiculelor, declanșează dis
pozitivele de spălare.

Deocamdată Călin Rădu
lescu lucrează la realizarea 
unui șapirograf cu care se 
intenționează a se edita o re
vistă a școlii.

IOAN VOICU

cu aceasta

bui să arate un scaun bun ?

EMIL NICOLAU

orice schiță sau schema care reprezintă o idee tehnică îmbunătă
țită sau originală în domeniul de care vă ocupați. Insoțiți-o de 
o scurtă fișă de construcție, arătînd modul de funcționare, ma
terialele necesare, posibilitățile de procurare ale acestora și mo
dul de lucru, astfel ca orice coleg pasionat de această problemă 
să poată reproduce construcția.

Pentru a vă ușura schimbul de cunoștințe și idei, pentru a 
facilita procurarea unor materiale sau piese, suplimentul nostru 
vă pune Ia dispoziție gratuit ,.Mica publicitate tehnică". Tn co
loanele ei vom publica numele, adresa și domeniul de care vă 
interesați, piesele pe care le doriți, materialele pe care le oferiți 
în schimb.

STIMAT! CITITORI,
PAGINA ACEASTA VA E5TE ADRESATĂ VOUĂ Șl VA FI 

REDACTATA DE VOI. VA INVITAM SA COLABORAȚI LA 
REALIZAREA El TRIMITÎND PE ADRESA :

avem multe necazuri. Cîteodată, 
este mult prea mică. De cele 
mai multe ori este dreaptă, fără 
nici o scobitură și mai are și 
marginile ascuțite. Nu după 
mult timp de stat pe un ase
menea scaun, simțim ca trebuie 
să ne ridicam. Uneori nu avem 
nici un suport pentru picioare 
ca să putem rezolva măcar pro
blema marginilor tăioase^

Alt aspect. Vinovat : tot scau
nul, pentru că este cînd prea 
mic, cînd prea înalt, față de 
masa la care lucrăm. Rar cînd 
exista „potrivire de... caracteris
tici" între scaun și «nașa pe 
care o însoțește. Cine suferă ? 
Tot noi.

ceva ? Greu, dar se poate. Greu, 
pentru că în momentul de față 
ne-au „invadat" scaunele neco
respunzătoare. Un exemplu : 
scaunul pe care stăm la restau
rant sau la cofetărie este același 
(ca model, evident), ca cel pe 
care stăm la masa noastră de 
lucru, sau la biroul nostru, deși 
aici ar trebui să aibă alte ca
racteristici.

Folosirea unui scaun corect la 
locul nostru de muncă poate să 
genereze și un avantaj economic 
concretizat în creșterea produc
tivității. La o fabrică de zahăr 
din Belgia, introducerea »unor 
soaune corecte pentru cei ce 
coseau sacii a condus la efecte

• partea pentru șezut trebuie 
tapisată, dar să nu fie prea moa
le : să fie reglabilă în înălțime 
• curbura spătarului trebuie să 
cuprindă spatele în dreptul șa
lelor • partea pentru șezut tre
buie rotunjită în față • tija spă
tarului trebuie să fie semiflexi- 
bilă • spătarul trebuie să poată 
fi reglat în plan orizontal și ver
tical.

Scaunul trebuie să ne ajute în 
muncă, nu să ne chinuie.
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Ministrul afacerilor externe, 

Corneliu Mănescu, a plecat marți 
seara la Praga, unde va face o 
vizită oficială în perioada 8—11 
aprilie la invitația ministrului a- 
fâcerilor externe al Republi
cii Socialiste Cehoslovace, Jan 
Marko.

La plecare, în Gara de Nord, 
erau prezenți George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministru
lui, adjuncți ai ministrului aface
rilor externe.

Marți la amiază s-a întors în 
Capitală, delegația militară ro
mână, condusă de general de ar
mată Ion Tutoveanu, care, la in
vitația ministrului apărării, al Re
publicii Populaț-e Ungare, gene
ral-colonel Czinege Lajos, a făcut 
o vizită în R. P. Ungară și a 
participat la festivitățile prilejui
te ' de cea de-a 25-a aniversare a 
eliberării Ungariei de sub jugul 
fascist.

Ministrul afacerilor externe și 
, cooperării al Republicii Burundi, 

Ndabkwaje Libere, care a făcut 
o vizită în țara noastră la invita
ția ministrului afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, a părăsit 
marți după-amiază Capitala, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

Delegația Grupului interparla
mentar român, alcătuită din de
putății Tudor Drăganu, vice
președinte al Grupului, Alexan
dru Ionescu și Mircea Rebreanu, 
membri ai Comitetului de condu- 

w cere al Grupului, care a partici
pat la lucrările sesiunii de pri
măvară a Uniunii Interparlamen
tare, ce s-au desfășurat în Mona
co, s-a înapoiat marți după- 
amiază în Capitală.

Festivaluri zonale ale formațiilor • 
corale și fanfarelor de amatori

Deosebita atenție ce se acor
dă mișcării artistice de amatori 
din țara noastră se reflectă și 
în formele, tot mai numeroase, 
de. confruntare — concursuri și 
festivaluri — care prin caracte
rul lor vast și emulativ ajută 
la selectarea valorilor, la mai 
buna cunoaștere a artei noastre 
populare......

Astfel, pentru dezvoltarea ac
tivității formațiilor corale de 
amatori, pe linia îmbogățirii re
pertoriului și a creșterii nive
lului artistic-interpretativ, Co
mitetul de Stat pentru Cultu
ră și Artă, în colaborare cu 
Consiliul Central al Uniunii G«-

• nerale a Sindicatelor, Comite
tul Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, Uniunea Naționa
lă a Cooperativelor Agricole de 
Producție, Ministerul Invăță- 
mîntului și Uniunea Compozi
torilor, inițiază organizarea pri
mului festival zonal, în perioa
da mai-.octombrie 1970, al for
mațiilor corale de amatori de la 
orașe și sate.

La festival, care se va des
fășura în patru centre zonale : 
Pitești, Lugoj, Suceava și Bra
șov, pot participa coruri mixte,

de voci egale •— femini- 
bărbătești — și coruri de

TEATRUL STUDENȚESC
(Urmare din pag. I)

fesionist. în însăși dramaturgia 
lui Radu Stanca se puteau găsi 
titluri incomparabil mai potri
vite. Ca să nu mai vorbirii de 
alte numeroase spectacole ase
mănătoare, care n-au nici mă
car calitățile celui clujean.

Problema centrală ește, pînă 
la urmă, de a descifra identita
tea precisă a teatrului studen
țesc. Festivalul a dovedit că a- 
ceastă instituție ființează-numai 
în parte, că formele ei exteri
oare s-au născut prematur, 
înainte de a exista o concepție 
riguroasă asupra scopului și a 
rațiunii sale de existență. .Dra
gostea pentru teatru, pasiunea 
căutării, talentul x chiar, sînt 
abia niște condiții preliminare. 
Fundamentală este calitatea 
șr^cifică a acestui teatru, gra
dul în care el răspunde preocu
părilor de mare densitate inte
lectuală și de acută actualitate 
ale studenținiii României socia
liste din 1970.

Așadar, ce este teatrul stu
dențesc ?

Festivalul ne-a oferit, printre 
altele, posibilitatea de a răspun
de pe ocolite la această între
bare, stabilind mai întîi ce nu 
este el :

1. Teatrul studențesc nu este
• teatru de amatori îit- accepțiu

nea joasă a cuvîntului, deși une
le spectacole mai încearcă, din 
nefericire, să acrediteze o ase
menea idee, (a se vedea, bună
oară, Prea frumoasele sabine — 
Petroșani, Diplomația doamnei 
Eseu — Oradea, Magie interzisă 
— Timișoara, sau chiar, un spec
tacol cu unele merite ca O în- 
tîniplare — Baia Mare). Un soi 
de tradiție minoră, favorizata 
și de unele inadecvări ale sis
temului competițional, a dus cu 
cîțiva ani în urmă la prolifera
rea spectacolelor plate, inexpre
sive, citind mai mult s^u mai 
puțin corect texte mediocre, 
spectacole pe ca^' le numim 
uneori „de cămin cultural" 

n (deși, adesea, căminele culturale 
\ sînt sediul unor manifestări tea

trale mult mai interesante). A- 
1 ceasta realitate, ale cărei con

secințe se resimt și astăzi, este 
reflexul unei inexplicabile ten
dințe de ă inima, din aria de 
sugestii oferite de teatrul pro
fesionist, pe cele mai periferice 
și mai vetuste. Faptul că, de 
cele mai multe ori, teatrul stu
dențesc este condus de -profe
sioniști — nu dintre cei mai 
buni — care-și satisfac prin el 
aspirații ori refulări secrete, 
este de natură să perpetueze 
această stare de lucrurt.

2. Teatrul studențesc nu este 
teatru de divertisment și con-

ceste, deși — iarăși — unele din 
momentele de la Brașov s-au 
supus acestei concepții (dacă 
poate fi vorba într-adevăr de 6 
concepție). Scutite de obligațiile 
de plan și buget ale trupelor 

.profesioniste, reprezentațiile 
studențești n-au a se supune 
decît propriilor lor ambiții in
telectuale. într-un teatru profe
sionist o comedioară pauperă 
poate fi, eventual, scuzată — nu 
și justificată, firește — prin ra
țiuni financiare. La Institutul 
pedagogio din Oradea, alegerea 
unei piese ca „Diplomația doam
nei Eseu de Constanța Marin 
n-are nici o scuză.

3. Teatrul studențesc nu este 
teatru de experiment gratuit, 
fără suport ideatic și fără fina
litate (în această privință festi
valul a prilejuit, ce-i drept, mai 
puține exemple negative). Spiri
tul neliniștit al căutării îi este 
propriu, dorința de originalitate 
îi este obligatorie, dar tendin
țele spre livresc, spre „mimarea 
superficială a unei literaturi 
dramatice la modă în alte părți 
ale lumii" — cum le caracteriza 
Adrian Dohotaru, redactor șef 
adjunct al revistei „Amfiteatru", 
membru al juriului Festivalu
lui —, îl pot conduce către 
locuri străine adevăratei sale 
vocații. Sau. după cum preciza 
artista emerită Dina Cocea, pre
ședintele juriului, „dacă nu 
există o formulă fixă în care 
să putem încadra teatrul stu
dențesc, există însă un impera
tiv al ancorării în viață, în pro
blemele ei, în perspectivele ei. 
Orice formulă poate fi viabilă, 
în afară de cele împrumutate".

A existat în festival un spec
tacol — distins de altfel cu. ma
rele premiu — oare, întrunind 
la modul superior trăsăturile 
vii ale artei studențești contem
porane, i-a schițat și una din 
perspectivele cele mai fertile ’ 
A opta zi dis-de-dimineață de 
Radu Dumitru, în interpretarea 
studenților de la Institutul de 
arhitectură din București (regia 
— Grigore Popa și Tedy Șițgar). 
Un spectacol dens și polemic, 
angajat prin fibrele intime ale 
structurii sale artistice în dez
baterea arzătoarelor probleme 
ale actualității, un spectacol 
de poziție și de poezie în ace
lași timp. Succesul său, deopo
trivă de public și de prestigiu, 
a reconfirmat o serie de adevă
ruri, elementare de fapt, dar pe 
care alte spectacole din festival 
le umbriseră. Recapitulîndu-le, 
vom conchide că teatrul studen
țesc trebuie să fie purtătorul 
unor valori ferme, acționînd în 
primul rînd prin construcție. Că 
teatrul studențesc țrebuie să a-

peleze, nu în ultimul rînd, și la 
o dramaturgie proprie (inclusiv 
o dramaturgie a studenților, e- 
xistentâ la noi, dar paradoxal — 
în afara teatrului). Că teatrul 
studențesc trebuie să fie o tru
pă închegată pe baza unor afi
nități reale și a unui program 
consecvent. Că teatrul studen
țesc nu poate exista fără un 
animator tînăr, inteligent și en
tuziast, care să-i asigure perso
nalitate și forță (și, în acest 

' sens, ideea ca studenții clasei 
de regie de la I.A.T.C. să-și rea
lizeze unele din montările de 
studiu la teatrele studențești 
este demnă de luat în conside
rație). Că, mai ales, teatrul stu
dențesc trebuie să-și pună aces
te însușiri în slujba unei arte 
politice, responsabile, lucide, în 
consens cu preocupările majore 
ale întregii noastre studențimi.

Festivalul a dovedit că aceste 
deziderate aparțin, deocamdată, 
viitorului. în sensul acesta, ima
ginea pe care ne-a oferit-o el 
asupra teatrului studențesc din 
1970 nu este îndeajuns de con
cludentă. Poate că la aceasta 
au contribuit și cîteva defec
țiuni de natură mai curînd or
ganizatorică. Nu era necesar, 
după opinia noastră ca la festi
val să *participe aproape toate 
centrele universitare, inclusiv 
cîteva (Oradea, Petroșani) care, 
prin spectacolele lor, au furni
zat dovezi concludente că nu 
au forțele necesare unui teatru 
studențesc adevărat. Pe de altă 
parte, selecția preliminară nu 
s-a supus pretutindeni unor 
criterii limpezi. Este de neînțe
les, bunăoară, de ce au lipsit de 
la Brașov cîteva spectacole stu
dențești de anvergură, din 
București (Chibritul și Cîjne de 
vînzare — Institutul de medici
nă) sau din Iași (Iona și Para
cliserul — Casa 
studenților).

Desigur, este 
pentru concluzii 
însă momentul , _ _ 
o dezbatere mai amplă, la care 
ziarul nostimi îi invită pe toți • 
cei preocupați de prezentul și 
viitorul teatrului studențesc. 
Deocamdată, ne însușim — din
colo de aparențele lor glumețe 
— cîteva din normele „decalogu
lui" acestui teatru, publicat de 
ediția specială a revistei care a 
apărut la Brașov, în timpul Fes
tivalului : „Să nu minți. Să'nu 
te faci că ai probleme. Să citești 
textul cu minte jună. Să-ți re
vezi bărbile de filozof, rebel 
sau patriarh. Să nu furi". Tîl- 
cul fiecăreia c^in aceste propozi
ții merită ou adevărat să figu
reze în legea nescrisă a teatru
lui studențesc.

coruri
ne ȘÎ uaiuatsțn — țri, vwun uc 
cameră din cadrul caselor ' și 
palatelor de cultură municipa
le, orășenești și ale tineretului 
din întreprinderi, instituții, A 
cluburi și case de cultură ale 
sindicatelor și din căminele cul
turale. în fiecare din cele pa- a 
tru centre Zonale festivalul va " 
îmbrăca forme deosebite, carac
teristice tradițiilor corale lo- 
cale ; la Pitești va avea un pro- 9 
fii bazat, în principal, pe pre
zentarea creației corale clasice 
românești și universale ; la, Lu
goj pe armonizări. și prelucrări 
de cîntece populare, precum și 
creații originale inspirate din 
folclor ; la Suceava De cîntece 
revoluționare, patriotice și cin- 
tece de masă contemporane ; la 
Brașov pe prezentarea creației 
corale de cameră din ■ muzica 
preclasică și din creația contem
porană românească și universa
lă.

Formațiile corale și dirijorii 
particioanți la festival, vor pri
mi diplome și plachete cu efi
gia compozitorului a cărui nu
me patronează centrul zonal 
respectiv, iar membrii acesto
ra insigna de participare. De 
asemenea, celor mai bune . for
mații corale li se vpr atribui, la 
sfîrșitul festivalului : trofeul 
„D. G. Kiriac" pentru centrul 
Pitești ; trofeul „Ion Vidu" pen
tru centrul Lugoj ; trofeul „Ci- 
prian Porumbescu" pentru cen
trul Suceava și trofeul „Gheor- 
ghe Dima" pentru centrul Bra
șov.

★

Sub patronajul acelorași in
stituții se va desfășura în aceeași 
perioadă și primul festival zo
nal al fanfarelor de amatori de 
la orașe și sate, în următoare
le centre : Rm. Vîlcea, Piatra 
Neamț, Valea Jiului, Galați, Sa- 
tu Mare și Alba Iulia. Festiva
lul are ca scop dezvoltarea ac
tivității fanfarelor de amatori, 
îmbogățirea repertoriului cu lu
crări din literatura muzicală ro
mânească și universală, clasi
că și contemporană, precum și 
creșterea nivelului artistic de 
interpretare al fanfarelor. La 
festival vor participa fanfare 
din cadrul caselor și palatelor 
de cultură municipale, orășe
nești și ale tineretului, din în
treprinderi. cluburi, case de cul
tură ale sindicatelor, din școli
le profesionale și cămine cul
turale.

■ ■■■■■■■■■■
(Urmare din pag. I)

CRIZA DE
Poate n-ai talent...
... ? !

...ȘZ IAR OSCILAȚII

AUTORITATE
(Urmare din pag. I)

tesc decit aceja despre care 
scriu, prietenii și adversarii lor.

A stirnit uimire, uneori con
sternare — prin atitudinile și 
ideile vehiculate — apariția in
tempestivă , la cîteva reviste 
deodată, a scriitorului Eugen 
Barbu in ipostaza de critic. Dar 
realmente articolele sale sîntx 
urmărite cu interes de un public 
foarte larg (care se străduiește, 
citind, sâ Jacă distincția între 
ce e de reținut și ce e de pus 
în seama temperamentului auto
rului), nu neapărat fiindcă aco
lo unde este tumult se adună 
mulțimea, ci fiindcă Eugen Bar
bu — nu discutăm aici juste
țea opiniilor în fiecare caz în 
parte — suplinește un gol : el 
anunță și agită o serie de pro
bleme ocolite din prudență, din 
comoditate sau din slăbiciune, 
întreprinderea lui Eugen Barbu 
este, din acest punct de vedere, 
cif se poate de semnificativă.

întotdeauna marii critici ro
mânești începînd de la Kogăl
niceanu și pînă la Călinescu, i-a 
fost proprie „obsesia" proble
melor fundamentale ale evolu
ției culturii noastre, scrutarea 
legilor interioare ale creșterii ei, 
depistarea erorilor de orientare 
dintr-un anumit moment, fixa
rea imperativelor ceasului. Toți 
marii noștri critici au propus nu 
dogme abstracte, ci un progam 
care, difuz, exista în însăși con
știința scriitoricească,' au știut să 
catalizeze și să unifice această 
conștiință. Și în înșiși marii 
scriitori a existat cîte un critic 
uimitor de asemănător cu criti
cul director al momentului.

A existat în fiecare epocă de 
înflorire a culturii noastre „une 
certaine idee" despre cultura ro
mână. împărtășită de critici și 
de scriitori deopotrivă, dar-ser
vită de fiecare cu mijloacele 
proprii. A existat un-paralelism

iZbitor între Kogălniceanu și Ne- 
gruzzi, între programul „Daciei 
literare" și creația întemeieto
rului prozei românești moderne. 

■ Dar Negruzzi scrisese deja Ale
xandru Lăpușneanu atunci cînd 
Kogălniceanu a formulat pro
gramul Daciei literare. A existat 
un „demon maiorescian" al per
fecțiunii în tînărul Eminescu 
mai înainte ca Maiorescu să-1 
descopere ca expresie ideală a 
esteticii sale. Iorga și Sadoveanu 
sînt frați gemeni. Toată strălu
cita pleiadă dintre cele două 
războaie a fost ancorată într-o 
vastă problematică a culturii na
ționale, pe baza căreia a pole
mizat uneori, dar în coordona
tele căreia s-a regăsit mai tot
deauna.

Această capacitate de a fi an
corată și de a-și trage forța din- 
tr-o problematică fundamentală, 
pe care să o insufle scriitorilor 
sau să o catalizeze în conștiin
ța lor estetică,\potențîndu-le cre
ația, este ceea ce lipsește, nu 
arar, criticii noastre și explică, 
în bună parte, „criza" ei de au
toritate. A descoperi și a ajuta 
la definirea unei structuri unita
re a culturii noastre actuale, 
proprii societății socialiste în
temeiată ideologic pe marxism
leninism și tfăgînâu-și sevele 
din realitățile naționale profun
de și dintr-o mare tradiție spi
rituală autohtonă, a lupta pentru 
deschiderea drumului unor mari 
creații, a depista și combate fără 
ocol stavilele și motivele întîr- 
zierii acelei mari sinteze la care 
avem dreptul să aspirăm, sînt 
sarcini pe care critica trebuie să 
și le asume, paralel cu conștiin
cioasa și nu o dată excelenta 
consemnare a producției curente 
de carte literară. Numai din în
deplinirea lor va rezulta acea 
„autoritate critică", autoritate 
care stă întotdeauna în raport 
direct cu înfăptuirile*

Primim zilnic din partea su
porterilor scrisori și telefoane 

' prin care cer lămuriri în le
gătură cu așa-zisul „caz Dan“, 
pregătirile pentru Mexic, me
ciul cu R.F. a Germaniei etc.

Oferim, în cele ce urmează, 
noutăți în chestiunile în dis- 

I cuție :

„CAZUL DAN"

Spicuim, pentru edificarea 
cititorilor, cîteva afirmații și 
mărturisiri făcute de jucăto
rul Dan Coe, după întoarcerea 
din turneul din America de 
sud în cadrul unei ședințe a 
Biroului federal, care ni se 
par lămuritoare :

„Nu cunosc de existența 
unor disensiuni (n.n. între An
gelo Niculescu și Dan Coe). 
Expunerea tovarășului Angelo 
Niculescu a fost completă. Voi 
vorbi mai mult despre mine... 
Consider că o parte din știri 
au sosit eronat... Unii au scris 
fără să cunoască realitatea. 
Pot spune că am fost cel mai 
slab (n.n. în turneul amintit) 
dar am multe explicații: m-am 
aclimatizat mai greu decît cei- 
lalți jucători; starea proastă 
psihică m-a influențat pe te
ren : m-am înarmat cu prea 
multă răbdare după care am 

0 intrat într-o stare apatică ; am 
frică de avion și nu am reușit 
să mă adaptez : sînt refractar 

V la căldură.
Am avut ghinionul să întîl- 

• nesc, în cele două jocuri, cele
mai bune echipe; ăm comis 
un penalty mai mult datorită 

• faptului că mă apucase som-#
nul si în nocturnă

CLUBUL SUPORTERILOR
ECHIPEI NAȚIONALE

• Suporterii întreabă
• Angelo Niculescu răspunde

\ : I
prost (meciul cu . Cruzeiros 
pierdut cu 2—1)... mă deran
jează faptul că tovarășul Au
rel Neagu care ne-a însoțit a 
spus că «Dan este la sfîrșitul 
unei cariere glorioase». Nu 
sînt încă dispus să predau ar
mele. Pentru lot mă consider 
rezervă a echipei... naționale 
pentru că totodată am con
statat că mi-am construit un 
castel din cuburi pe care l-am 
dărîmat singur și voi porni 
de la zero. Antrenorul meu vă 
va confirma comportarea mea 
pe parcurs".

ANGELO NICULESCU:

„Am impresia că se exage
rează în așa-zisul „caz Dan", 
mai ales pentru că eu am fost 
unul dintre susținătorii lui. 
Să ne amintim numai de me
ciul cu Portugalia. Atunci am 
avut încredere în el și aceasta 
s-a confirmat prin faptul că 
l-am introdus în echipă. Dacă 
ar fi să ne pregătim pentru 
jocuri în Europa, unde nu se 
pune problema turneelor lungi, 
problema schimbării climatu
lui, diferențele de fus orar, în 
această situație aș conta pe 
Dan. Dar condițiile impuse de 
Mexic, așa după cum singur 
afirmă, nu-1 recomandă. El 
manifestă aceleași carențe ca 
și mai înainte, la Tokio, adică 
apatie, o atenție dispersată, 
nu-i receptiv, îi dispare pre
ocuparea pentru joc. Eu nici 
nu știam că în nocturnă nu 
vede bine. Cu| toate acestea 
noi contăm pe aportul lui Dan 
și faptul că face parte din 
atestă acest lucru. Dar în

tuația de față sîntem obligați 
să căutăm și alte soluții. Și 
dacă găsim una mai bună o 
preferăm. Aici nu e vorba de 
Dan Coe, e vorba de echipa 
națională. De aceea aș cere 
mai puțin sentimentalism din 
partea unora. Pentru că dacă 
eu aș fi sentimental ar trebui 
să fac echipa pe scheletul lui 
„U“ Craiova întrucît am ple
cat de acolo și sînt oltean. Pe 
această cale aș vrea să răs
pund și altor întrebări de ce 
îl folosesc pe Dinu și Dumi- 
trache care, nu au avut nici 
ei comportări revelatorii în 
turneu ca și în etapele câm- * 
pionatului. Pentru simplul 
motiv că ei nu manifestă ace
leași simptome. La Dan e o 
chestiune de stare psihică p» 
cînd la ceilalți de formă spor
tivă, de condiție fizică. Pe ul
timii sper să-i pot îndrepta, 
îmi stă în putere, mă pricep, 
în meciul cu R. F. a Ger
maniei nu l-am luat în lot în
trucît consider că Dan are 
nevoie de odihnă. Și apoi eu, 
ca antrenor, îmi pot permite 
să-i mai folosesc și pe alții. 
Pentru că nici un jucător nu 
e. „martie din post" ca să nu 
poată lipsi din formație. Pot 
să vă spun că lotul care va 
merge în Mexic nu este încă 
definitivat, e doar conturat. 
Contez pe cei cu care am 
fost în Brazilia plus noii se
lecționați recomandați de an
trenorul Mărdărescu : Adama- 
che, Kallo, Tufan. Este vizi
bilă, ■ la ora actuală, preocu
parea tuturor antrenorilor da 
naționale pentru lărgirea lo
turilor. După cum s-a putut 
vedea, din multe echipe în 
partide importante au lipsit 
somități. în meciul cu belgie
nii Alf Ramsey nu i-a folosit 
pe Bobby Charlton și Jakie 
Charlton, dar nu s-a supărat 
nimeni. E faza tatonărilor, a 
încercărilor dinaintea penulti
mului asalt.

de cultură a

BUCUREȘTI — GUADALA
JARA — VIA STUTTGART

prea devreme 
definitive. Este 
potrivit pentru

Moto crosul — un sport al cu

rajului și îndemînării

pregătire în vederea C.M. din 
Mexic. Poate că preparativele 
noastre au început prea „tare", 

p fiind mai degrabă indicat să 
ne verificăm forțele acum, cu 
două luni înaintea startului de 
la Guadalajara, în compania 
unui „11“ mai puțin reduta
bil. Eu consider, însă, meciul 
foarte bine venit, căci „trico
lorii" — după turneul de peste 
ocean — au urcat, treptat- 
treptat, spre forma sportivă de 
vîrf. în concluzie, amicalul cu 
vest-germanii reprezintă un 
important prilej de verificare, 
un examen dificil, care va 
avea darul să ne edifice, pe 
noi antrenorii, asupra poten
țialului actual al selecționabi- 
lilor. în meciul de la Stuttgart, 
echipa României va face un 
meci de temporizare, cu pasă 
multe la mijlocul terenului, 
tactică care ne-a adus anul 
trecut, se știe, satisfacții la 
Laussane, Atena, Londra și 
Belgrad. Sătmăreanu, Lupes- 
cu, Dinu și Mocanu vor folosi 
sistemul apărării combinate, 
care îmbină principiile apără
rii om la om cu cele ale apă
rării în zonă. In atac, „arunc" 
pe Neagu, Dobrin, Dumitrache 
și Lucescu. în repriza secundă, 
voi încerca o „variantă" cu 
Lucescu pe extrema dreaptă, 
cu Dumitrache pe extrema 
stîngă !, cu Neagu pion în 
coasta lui Beckenbauer, și cu 
Dobrin retras între Dumitru și 
Radu Nunweiller. Cred că cei 
80 000 de spectatori din tribu
nele stadionului Neckar vor 
urmări un joc frumos — în 
timpul căruia echipa noastră 
nu se va complace, vă asigur, 
în postura de sparing-parte- 
ner".

„Așadar, echipa de fotbal a 
României se află în fața pri
mului test oficial — și cel mai 
greu, de altfel — dinaintea 
participării la cea de-a IX-a 
ediție a „Cupei Jules Rimet“. 
Partenera noastră va fi puter
nica selecționată a R.F. a Ger
maniei, care la ediția prece
dentă a „mondialelor" a cu
cerit medaliile de argint. Vom 
înfrunta, deci, un adversar 
puternic, de certă valoare in
ternațională, aflat (și el) în

N.R. Agenția de presă vest* 
germană S.I.D. anunță că giu- 
leșteanul Dumitru acuză o lo
vitură la piciorul drept. în ca
zul în care el nu va putea să 
joace, locul ' 
Ghergheli.

Partida va 
de posturile 
gramul I, cu 
20,30.

lui va fi luat de

fi transmisă astăzi, 
de radio, pe pro- 
începere de la ora

NAȚIONALA INVITATA PEN
TRU 3 JOCURI ÎN COLUMBIA

In urma tratativelor între Fe
derația română de fotbal și une
le cluburi columbiene, ieri a 
sosit o invitație pentru trei 
jocuri la Bogota pe care echipa 
națională ar urma să le susțină 
în perioada 16—26 mai, înaintea 
Turneului final al C.M. din 
Mexic. După consultarea comi
siei de selecție aflată, după cum 
se știe, cu echipa în R.F. a 
Germaniei, 
urmează să 
invitații.

în R.F.
Federația noastră 

răspundă acestei

MECIUL CU 
DE JUNIORI

REPREZENTATIVA
A U.R.S.S. - LA 

BUCUREȘTI

— De ce vrei să fii actriță, 
Maria Boer ?

— Mi-a plăcut; institutul e 
aici în Tg. Mureș / /

— Ai fost remarcată în școa
lă, la serbări, în echipa de tea
tru ? Ai recitat în fața „publi
cului”, fie chiar colegii tăi ?

— Nu ! Niciodată... .
— Și-atunci, de unde știi că 

ai „vocație* de actriță ?
— De cînd fratele meu e ac

tor mă gîndesc să fiu actriță, e 
frumos și mi se potrivește; o 
actriță consacrată de la teatru 
mi-a spus că am talent, așa că...

— De la examenele trecute și 
țfină acum cu ce ți-ai ocupat 
timpul ?

— Am lucrat cîteva luni la un 
laborator de analiza solului, pen
tru că nu puteam sta de pomană 
acasă, și acum învăț să dau ad
miterea la Institutul de științe e- 
conomice.

— De la teatru la economie ?
— Am avut medii mari la e- 

conomie politică, filozofie și pot 
să dau examen.

— Dar visul de actriță ?
— Sînt descurajată, s-ar putea 

să mai încerc sau nu, nu știu!

să fiujiu mă așteptam să nu in
tru. Pe urmă m-am angajat la 
Arhivele statului ca să pot da e- 
xamen de admitere la fără frec
vență, la drept. N-am intrat.

— Nu sînt cam mari variațiile 
de profesie între comerț, drept, 
franceză ?!

— E adevărat, dar era tentant 
și la drept! Anul acesta dau la 
franceză și sper să intru 1

— Și dacă totuși... I
— Am învățat stenodactilogra

fia și voi lucra undeva, continu- 
îndu-mi studiile la seral sau fără 
frecvență, dar nu cred să ajung 
într-o asemenea situație.

cauza miopiei, deși am modelat 
lucruri frumoase, iar literatura a 
rămas o mare plăcere. Acum mă 
ocup și de limbi străine. O să 
dau din nou admiterea la fran
ceză.

— Bănuiesc că ai învățat...
— Nu tot timpul. Am luci af

la poștă, oficiant III, 
urmă ’ 
oficiul 
ceput m-am simțit jenată 
eu, cu liceul, să fiu un fel 
vînzătoare. M-am obișnuit 
mi-a prins bine, căci în relațiile 
cu publicul mi-am mai învins ti
miditatea și am căpătat un senți-

- , . Și
la Poșta centrală, 
de cartare. La

pe 
la 

în
că 
de
Și

— Pentru că toți cei care mă 
cunoșteau își puseseră mari spe
ranțe în mine și e ca și cum 
le-am înșelat așteptările.

— Și totuși acum ești studen
tă în anul I la filozofie !

— Da. La fără frecvență. Ime
diat după „eșec" am fost suplini
toare de limba română în satul 
Focșănei și cînd profesorul titu
lar s-a prezentat am intrat corec
tor la ziarul local. Dacă rămî- 
nearn acasă, însemna un an pier
dut și nu puteam trăi din salariul 
părinților, mai ales că ajieam un 
adevărat complex de vinovăție că 
n-am intrat la facultate. Faptul

„VIAU N-ÂRt ROST
DACA NC DEVII ACTRIȚA ?• ••

MIRAJUL STRĂINĂTĂȚII

Inițial a vrut să dea admiterea 
la franceză, dar...

— Comerț exterior sună fru
mos, splendid, e ca un miraj, 
pleci în străinătate, călătorești, 
vezi multe. După ce-am picat 
mi-am dat seama că nu am fost 
cu picioarele pe pămînt l Dai 
de...!

Mariana Niță din București a 
fost o elevă bună, cu un bacalau
reat de 8,33 care, evident, spune 
ceva? Și deși dorința expresă era 
franceza, „mirajul străinătății* a 
învăluit-o !

— N-aș putea spune că a fost 
un eșec, pentru că n-am fost 
prea bine pregătită, deși sinceră

Trebuie să repunosc că, Con- 
suela Cotorobai din București, 
deși dezorientată la 20 de ani, 
m-a impresionat. Timidă, foarte 
emotivă, sinceră, dublată de o 
îngrijorare neputincioasă.

— Poate sînt o fire slabă, poa
te n-am destulă voință, dar m-a 
fermecat și pe mine comerțul ex
terior. Fratele meu m-a convins 
că la comerț sînt mai multe 
șanse de a rămîne în București, 
că am posibilitatea să ocup un 
post important și să plec peste 
hotare. Dar nu m-a informat, în 
același timp, că examenul e 
greu, selecția severă și trebuie 
să știi carte, nu glumă. Și am că
zut cu succes. în toamnă am dat 
iar examenul, tot la I.S.E., la o 
secție de contabilitate, deși nu 
mă atrăgea de loc, dar se spu
nea că sînt mai multe locuri și 
mai puțini candidați. Asta-i tot.

— Ce pasiune ai avut în co
pilărie ?

Arta plastică și literatura. 
La prima a trebuit să renunț din

ment de siguranță pentru că e- 
ram salariată. în orele libere în
vățam și acum pentru că mai e 
puțin timp pînă la examen mi-am 
dat demisia.

— Te-ai gîndit ce vei face 
dacă nu intri la franceză ?

— Da. Adică mama vrea să 
intru la o școală tehnică de far
macie și credeți-mă că nu-mi 
place, dar... Dacă aș avea mai 
multă voință și nu m-aș descu
raja așa de repede aș reuși să 
urmez ceea ce sînt în stare și-mi 
și place.

SIGURANȚA LUCIDITĂȚII

Tot 20 de ani, o absolventă cu 
media 9,83 la bacalaureat, o pre
miantă a școlii și totuși... Mauli- 
na Stoica din Buzău a avut un 
eșec, („cel mai mare eșec din 
viața mea, pentru că nu mă 
așteptam, deși n-am fost chiar 
foarte bine pregătită pentru in
trarea la filozofie”).

— De ce ți se pare un eșec ?

că muncesc și învăț nu mi se 
pare nici un eroism, ci un fapt 
cît se poate de obișnuit.

Am aflat că Mbulina scrie și 
publică versuri, că participă la 
un concurs „Cine știe, cîștigă" oi- 
ganizat de radioteleviziune, in
tr-un ctivînt că e o fată cu per
sonalitate.

— Rodica, de cînd lucrezi 
T.A.P.L. Tîrgoviște ?

— De 2 ani, adică de cînd 
terminat liceul. N-am intrat

la

am 
___ la 

medicină, era un vis al familiei, 
mi-am dat seama că e o facul
tate prea grea pentru mine și că 
nu voi face față și m-am înca
drat în producție. Acum sînt cal
culator principal s» munca îmi 
place.

— Și studiile ?
— Sînt studentă tn anul I la 

I.S.E., la fără frecvență. Mi-am 
ales o facultate care să aibă tan
gență cu munca mea de aici. Pri
mele examene le-am luat cu 
bine. 9

— Am aflat că ești secretara

■ ■■■■■■■■■■■i 
comitetului de direcție și mem
bră a comitetului municipal 
U.T.C.

— Da. Particip la toate ședin
țele comitetului de direcție, în
tocmesc procesele verbale și ur
măresc dacă sarcinile discutate și 
repartizate salariaților se rezolvă 
în termen. Acum lucrăm la in
troducerea unui nou sistem in
formațional. Despre activitatea 
mea de utecistă* pot vorbi alții.

•— Te gîndești să treci pe 
urmă la cursurile de zi la I.S.E.?

— Nu! Deși rudele mele 
mi-au propus acest lucru, oferin- 
du-mi sprijinul material, am re
fuzat. Am nevoie să muncesc 
pentru a fi independentă, sigură 
de mine și pentru un ideal faci 
totdeauna sacrificii. Totuși, am 
20 de ani.

Rodica Drăgănel, sfioasă la 
prima vedere, romantică, mi-a 
demonstrat siguranțaflucidității.

Meciul revanșă cu echipa 
U.R.S.S. în cadrul preliminarii
lor Turneului U.E.F.A., se va 
desfășura la 19 aprilie, în Capi
tală, pe unul din stadioanele 
ce urmează a fi stabilit ulte
rior. Partida va fi condusă de 
un arbitru iugoslav.

CONCLUZIE :

Rețetele, cînd este vor
ba de viața unui om, nu 
sînt bune niciodată. Cu 
atît mai mult, poate, cînd 
este vorba de un tînăr 
care nu și-a găsit încă 
drumul în viață. Dar a te 
agăța fără nici o rațiune 
— cum am văzut în unele 
cazuri mai sus — de o 
singură soluție posibilă, 
nu înseamnă, oare, a te 
introduce într-o rețetă la 
fel de periculoasă ? Pot 
să fie toate fetele actrițe? 
Și dacă nu vor fi toate 
stele de cinema, ci își vor 
alege, poate, meserii din
tre cele mai obișnuite, 
mai puțin spectaculoase, 
viața își va pierde pentru 
ele rațiunea și frumuse
țea, idealurile, își văd re
fuzat dreptul la existență?

Nu pun întrebarea ca 
un reproș, ci ca o invita
ție la meditație, acum, 
cînd vremea deciziei vi
ne, o dată cu sfîrșitul de 
an școlar, pentru noi serii 
de tineri care bat la 
poarta profesiei...

• JUCATOAREA român
că Maria Alexandru s-a ca
lificat în semifinalele probei 
de simplu femei din cadrul 
campionatelor europene de 

. tenis de masă de la Mosco
va. în sferturile de finală, 
ea a dispus cu 3—0 (21—17, 
21—17, 21—13) de sportiva
sovietică Anisimova. Astăzi, 
în semifinale, Maria Alexan
dru o va întîlni pe ceho
slovaca Ilona Voștova, care 
a eliminat-o cu 3—1 (21—17, 
15—21, 21—19, 21—9) pe Ho- 
irestadt (R.D. Germană). An
terior, Maria Alexandru cîș- 
tigase la Matthews (Anglia) 
cu 3—0 (21—9, 21-15, 21—12) 
și la Golubkova (U.R.S.S.) cu 
3-1 (21-14; 13-21, 21-12, 23-21)

După ce în turul II a în
vins-o cu 3—0 (21—10, 21—15, 
22—20) pe Gabriele Smekal 
(Austria), Carmen Crișan a 
fost eliminată în „optimi" cu 
3—1 (22—20, 21—6, 17—21,
21—17) de englezoaica Mary 
Wright. Eleonora Mihalca a 
fost învinsă în turul II 
Pogosova (U.R.S.S.) cu 
(21—14, 21—15, 21—10).

de
3—0

fot-• SELECȚIONATA de ___
bal a Israelului va urma în 
S.U.A. un stagiu de aclima
tizare la altitudine timp de 14 
zile. între 7 și 21 mai, fotba
liștii din Israel vor fi canto- 
hați în stațiunea de sporturi 
Vail, aproape de Denver (Co
lorado). Aici, echipa Israe
lului va susține în această 
perioadă și cîteva întîlniri a- 
micale, în compania unor for
mații regionale.

• CU PRILEJUL unui con
curs de haltere, desfășurat la 
Pori (Finlanda), cunoscutul 
campion finlandez Kaarlo 
Kangasniemi a stabilit un 
nou record mondial la cate
goria semigrea — stilul 
„smuls" cu performanța de 
162 kg.



de arme fără distincție.

După asasinarea
IRLANDA DE NORD. In ambasadorului R. F. a Germaniei
timpul tulburărilor izbucnite 

în ultimele zile la Belfast,

s-a văzut

Lucrările Comitetului
pentru dezarmare

GENEVA 7. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, trans
mite : In ședința de marți a Comitetului pentru dezarmare, 
șeful delegației britanice, lordul Chalfont, a expus punctul 
de vedere al guvernului său cu privire la problema interzi
cerii armelor chimice și bacteriologice. El s-a pronunțat din 
nou în favoarea încheierii unui tratat care să interzică nu
mai armele bacteriologice, respingind proiectul care prevede 
abrogarea ambelor categorii

Urmînd delegatului britanic, 
șeful delegației bulgare, Krum 
Kristov, a făcut un scurt istoric al 
utilizării armelor chimice și bac
teriologice, evocînd primejdiile 
pe care acestea le prezintă. El a 
amintit că o serie de state nu au 
semnat încă protocolul din 1925 
de la Geneva și că — fapt încă 
mai grav — se manifestă actual
mente modificări de atitudini 
chiar și față de protocol. Vorbi
torul a combătut punctul de ve
dere britanic și american, sub
liniind că problema armelor chi
mice și bacteriologice trebuie 
considerată în perspectiva unei 
soluții globale. El a cerut mă
suri radicale privind producția și 
stocarea acestor arme și a pre
conizat interzicerea lor, ca și dis
trugerea stocurilor existente, în 
spiritul proiectului de Convenție 
prezentat Adunării Generale a 
O.N.U. de țările socialiste.

Problemele deceniului dezar
mării au fost abordate de șeful 
delegației birmane, U. Chit 
Myaing, care a preconizat elabo
rarea unui program complex de 
dezarmare generală și totală, 
preconizînd, totodată, măsuri con
crete de dezarmare și măsuri co
laterale, pe primul plan urmînd 
a se afla dezarmarea nucleară. 
După părerea sa programul de 
activitate al Comitetului ar trebui 
să aibă ca punct de plecare pro
punerile sovietice și americane 
din 1962. La negocieri, a subli
niat vorbitorul, trebuie să parti
cipe toate puterile nucleare, in
clusiv Republica Populară Chi
neză și Franța. Delegatul birman 
a criticat Comitetul pentru sla
bele rezultate de pînă acum, re- 
levînd că armele nucleare conti
nuă să se înmulțească iar expe
riențele nucleare subterane au 
drept obiectiv descoperirea unor 
noi tipuri de asemenea arme, 
sporind insecuritatea statelor. De 
aceea, a spus el, se impune de 
urgență încheierea unui acord în 
vederea interzicerii acestor expe
riențe. Vorbitorul s-a pronunțat

în favoarea proiectului țărilor so
cialiste cu privire la abrogarea 
armelor chimice și bacteriologice.

Șeful delegației nigeriene, Sule 
Kolo a afirmat că proiectul țări
lor socialiste, cu privire la inter
zicerea armelor chimice și bacte
riologice, poate constitui o bază 
valabilă de discuție. El a preco
nizat elaborarea de noi programe 
privind dezarmarea generală și 
totală. Vorbitorul a subliniat ne* 
cesitatea încheierii unui acord cu 
privire la interzicerea exploziilor 
nucleare subterane și a propus 
ca cei doi copreședinți să se re
unească în ’ 
problemei 
submarine.

vederea reconsiderării 
dezarmării teritoriilor

/

PRILEJUL CENTENARULUI LENIN

Simpozion internațional la Tampere
La Tampere, în Finlanda, se desfășoară simpozionul știin

țific internațional, organizat de UNESCO cu prilejul ani
versării a 100 de ani de la nașterea lui Lenin, cu tema „V.I. 
Lenin și problemele dezvoltării științei, culturii și învăță
mîntului".

La lucrări participă oameni de 
știință din numeroase țări, pre
cum și reprezentantul personal 
al secretarului general al O.N.U., 
U Thant, reprezentanți ai Comi
siei O.N.U. pentru drepturile o- 
mului, ai Consiliului Economic 
și Social al O.N.U., Comisiei eco
nomice a O.N.U. pentru Europa

poliția britanica 

nevoita sâ ridice

baraje de sîrmâ

pe străzi 

ghimpata.

încordare în Guatemala
Situația din Guatemala se menține încordată după uci

derea ambasadorului vest-ger man, Karl von Spreti, de către 
elemente ale organizației „For țele Armate Rebele". In tot 
cursul zilei de luni, avioane militare guatemaleze au zbu
rat deasupra capitalei, în cadr ul a ceea ce agenția Reuter 
consideră drept o „demonstra ție de forță4*.

SFIRȘITUL
ILUZIILOR

Puternice acțiuni
9

ale patrioților vietnamezi
SAIGON 7 (Agerpres). — Pen

tru a șaptea noapte consecutiv, 
forțele patriotice sud-vietnameze 
au lansat puternice acțiuni ofen
sive împotriva unor obiective 
militare amerîcano-saigoneze. în 
ultimele 24 de ore, menționează 
în legătură cu aceasta agențiile 
de presă, au fbst bombardate c-j 
obuze, mortiere și rachete 13 
baze americane, cele mai puter-

nice atacuri fiind declanșate asu
pra celei de la Nha Trang (situa
tă la 320 kilometri de Saigon).

De asemenea, au fost semna
late incidente violente în regiu
nea Platourilor înalte, în apro
pierea bazei militare americane 
de la Dak Seang.

„Zborurile acestor avioane — 
subliniază agenția citată — ur
măresc să reamintească că Gua
temala se află sub stare de ur
gență, instituită la 24 de ore 
după răpirea ambasadorului, și 
că Ministerul Apărării deține a- 
cum controlul asupra țării" Pa
trule militare efectuează perche
ziții din casă in casă, intr-o în
cercare de a-i găsi pe cei care 
l-au ucis pe ambasador.

Un purtător de cuvînt guate
malez a declarat că corpul am
basadorului wn Spreti va fi 
transportat miercuri, cu avionul, 
în R. F. a Germanie:. Cu același 

* avion, va părăsi țara întregul 
personal al ambasadei vest-ger- 
mane, ca urmare a unei botâriri 
luate de guvernul de la Bonn.

aiare

e ZIARUL „NEW YORK TI
MES" publică un articol datat 
din localitatea Spriengfield 
(Massachusetts) in care relevă 
că un fost pilot de elicopter, 
adjutantul David Bressem, a a- 
cuzat luni pe un comandat al ar
matei americane de asasinarea a 
33 de civili sud-vietnamezi ne
înarmați — bărbați, femei fi co
pii — in cursul unei operații în
treprinse in 1967 pe platourile 
înalte. Bressem a declarat că a 
luat cunoștință de acest masacru 
ascultind o conversație prin ra
dio in timp ce se afla la bordul 
elicopterului său. El s-a îndrep
tat imediat spre locul indicat in 
conversație și a constatat asa
sinatul comis.

nul exercită prin intermediul 
forțelor de securitate un con
trol complet asupra situației 
pe ansamblul țării" și cere ce
tățenilor „să nu se lase in
fluențați de către zvonurile 
care nu tind decit să pro
voace neliniște".

După cum relevă agenția 
France Presse, acest din urmă 
pasaj al comunicatului guver
namental este destinat să 
pună capăt zvonurilor privind 
o rebeliune a forțelor armate 
guatemaleze, precum și infor
mațiilor potrivit cărora șeful 
statului ar intenționa să de
misioneze, iar ambasadele 
străine să fie retrase din ca
pitala țării.

Dacă primele două informa
ții nu aii fost confirmate de 
nici o sursă oficială, apoi cea 
de a treia privind retragerea 
personalului ambasadelor stră
ine din Guatemala a fost a- 
nunțată de decanul corpului 
diplomatic, Gerolamo Prigi- 
one, nunțiul apostolic. El a 
afirmat că 70 la sută din mem
brii corpului diplomatic au 
declarat că „iau în conside
rare in mod serios chestiunea 
demisiei lor sau retragerii din 
posturile pe care le dețin".

și ai altor organizații internațio
nale.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a adresat simpozionului 
un mesaj. „Lenin.— se arată în 
acest mesaj — a fost un om cu 
o minte clarvăzătoare și pătrun
zătoare, iar ideile sale au avut o 
influență profundă asupra cursu
lui istoriei contemporane". In ac
tivitatea sa politică el „a îmbinat 
armonios profunzimea și am
ploarea unui teoretician și a unui 
practician politic. Ideile sale 
și-au găsit concretizarea nu nu
mai în realizările poporului so
vietic, ci au fost recunoscute și 
aprobate de multe alte țări și po
poare".

„Idealurile sale de pace și co
existență pașnică între state, con
tinuă mesajul, au dobîndit o lar
gă acceptare internațională și ele 
sînt în concordanță cu scopurile 
Cartei Națiunilor Unite în care 
popoarele își proclamă hotărîrea 
lor de a salva generațiile viitoare 
de ororile războiului și reafirmă 
încrederea în drepturile funda
mentale ale omului, în dreptu
rile egale ale femeilor cu bărbații 
și ale națiunilor mici cu cele 
mari“. Lenin acorda o importan
ță deosebită științei, culturii și 
învățămîntului și le considera 
drept forțe motrice puternice în 
depășirea stării de subdezvoltare 
și accelerarea progresului social 

în mesajul său, U Thant a ex
primat speranța că simpozionul 
reprezintă o importantă contribu
ție la progresul social și la îmbu
nătățirea vieții tuturor popoare
lor, va facilita colaborarea între 
state în domeniul învățămîntului, 
științei și culturii, și va contribui 
de asemenea, la asigurarea păcii 
și securității în întreaga lume.

ORIENTUL
APROPIAT

t

Cine este Gines ‘de Buitrago ? Arhivele memoriei rămîn insen
sibile. Numele acesta, cules în tipografie cu litere din familia 
„aldinelor", descinde din anonimat. Totuși, semnătura de la 
capătul articolului publicat de ziarul A.B.C. s-ar părea că nu apar
ține unui modest colaborator al cotidianului spaniol, ci unei înalte 
personalități guvernamentale care, Ia adăpostul pseudonimului, a 
încercat să-și facă auzit glasul.

Oricum, articolul publicat de A.B.C. a suscitat un interes puțin 
obișnuit. Interesul a fost declanșat ‘nu numai de personalitatea 
autorului, acest straniu domn Gines de Buitrago, ci și de avertis
mentul sever pe care îl conține articolul, la adresa noii generații 
de politicieni. Corespondentul ziarului LE MONDE a aflat din 
„sursă sigură** ca autoritățile au „sfătuit" insistent pe directorul 
ziarului A.B.C. să publice acest text. De altfel, „sfatul" era înso
țit de amenințarea deloc voalată a unei posibile suspendări pe 
două luni a apariției ziarului, în cazul unui refuz. Oare artico
lul unui oarecare Gines de Buitrago poale pune în mișcare gre
oiul mecanism guvernamental și pe înalții săi demnitari spre a
impune publicarea lui imediată ? Intervenția oficială dezvăluie 
dimensiunile personalității autorului. Cunoscătorii vieții politice ~

școlară în Anglia ?
• Un sistem care datează de trei secole • „Public school"

EL PASO 7 (Agerpres). — 
Cancelarul vest-german, Willy 
Brandt, care se găsește la El 
Paso (Texas), în cadrul vizitei ce 
o întreprinde în prezent în 
S.U-A-, și-a contramandat o parte 
a programului oficial prevăzut 
pentru ziua de luni, ca urmare a 
uciderii ambasadorului R. F. a 
Germaniei în Guatemala, Karl 
von Spreti. El a renunțat să facă 
o scurtă călătorie în localitatea 
mexicană Juarez, limitîndu-se 
numai la inspectarea trupelor 
vest-germar.e care se pregătesc 
la baza militară Fort Bliss.

Intr-o convorbire cu un grup 
de ziariști, Willy Brandt și-a 
primat teama ca răpirile de 
plomați să nu se extindă la 
ca deturnările de avioane.

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
Reprezentanții adjuncți la O.N.U. 
ai celor patru mari puteri au 
avut luni o reuniune, în cursul 
căreia au lucrat la redactarea u- 
nui memorandum privind efortu
rile depuse pînă acum pentru 
găsirea unei soluții a conflictului 
din Orientul Apropiat Ei își vor 
continua lucrările joi la sediul re
prezentanței permanente a Uniu
nii Sovietice la O.N.U.

și „raționalizarea învățămîntului" • O inițiativă mereu aminatâ

ex- 
di- 
fd

WASHINGTON 7 (Agerpres). 
— Joseph Sisco, asistent al se
cretarului de stat pentru proble
mele Orientului Apropiat și Asiei 
de sud, și Anatoli Dobrinin, am
basadorul U.R.S.S. la Wa
shington, au avut luni o nouă în
trevedere — a doua în ultima 
săptămînă — consacrată exami
nării evoluției situației din 
Orientul Apropiat — informează 
buletinul Casei Albe. Nu au fost 
furnizare amănunte despre pro
blemele abordate.

dimensiunile personalității autorului. Cunoscătorii vieții politice 
spaniole au identificat pe amiralul Carrero Blanco, vice-președin- 
tele guvernului, drept... Gines de Buitrago. L-au identificat, cel 
puțin, grație „stilului său foarte personal" și asemănării flagrante 
cu multe din frazele rostite de amiral în fața Cortesurilor.

Carrero Bianco a dobîndit renumele de eminență cenușie a re
gimului. Este cel mai apropiat colaborator al Iui Franco iar jcu- 
vîntul său are o greutate pe care nimeni nu o subapreciază la 
Madrid. „Omul-forte" a știut, de-a lungul anilor, să păstreze dis
tanța față de lumea presei. A preferat tăcerea car© creează mitul 
unei personalități ce nu aparține efemerului. S-a retras din zona 
publicității, poate pentru a nu incomoda vanitățile lui Franco, 
poate în virtutea altor calcule. LE MONDE afirma că amiralul 
a dovedit „gustul clar-obscurului și a subtilelor combinații de ca
binet". Dar, pe măsură ce pozițiile sale s-au consolidat, a 
renunțat Ia politica tăcerii și intervențiile sale publice s-au înmul
țit. Și, totuși, de ce a apelat la un pseudonim pentru a exprima 
punctul său de vedere privind evoluția spaniolă ? LE MONDE 
notează că, la Madrid, articolul din A.B.C. ,,este interpretat ca 
sfîrșitul politicii de deschidere și al politicii europene anunțate 
do cabinetul constituit în octombrie trecut".

Noua distribuție a funcțiilor ministeriale a fost, atunci, conside
rată drept o schimbare a raportului de forțe in sferele înalte de la 
Madrid. Franchiștii rigizi, prizonieri ai unui trecut de intransi
gență și intoleranță, păreau să piardă teren. în scenă își făcuse 
intrarea o echipa mai tînără, despre care se afirma că ar fi recep
tivă Ia realități și dornică să plaseze Spania pe orbita contempt 
raneilății. Ideea unei „liberalizări" treptate era insistent evocată, 
deși nimic nu se modificase în structurile spaniole — nimic sem
nificativ. Articolul din A.B.C. are rostul de a pune capăt iluziilor. 
Cei ce sperau în „liberalizare" sînt treziți brutal la realitate. 
Porțile către lume s-au închis zgomotos. „Vechea gardă" a fran- 
chismului a reintrat vijelios. Ea refuză să abandoneze pozițiile 
pe care Ie deține, refuză chiar cel mai timid experiment demo
cratic. în A.B.C. se sublinia, fără nici o urmă de echivoc, că 
principiile franchismului sînt „permanente și inalienabile" și că 
pe aceste principii se bazează „ordinea politică" iar orice organi
zație aflată în afara sistemului, indiferent de caracterul ei, „va fi 
considerată ca ilegală" (de altfel, Carrero Blanco a blocat repe
tatele tentative de a se adopta un proiect de lege asupra asociații
lor politice). Nici în privința viitorului, misteriosul Gines de Bui
trago nu este mai generos, El acceptă posibilitatea ca, într-o zi, 
neprecizată, să se șteargă diferența pe plan politic între Spania și 
alte țări europene. Dar, pretinde dumnealui, aceasta se va întîin- 
pla doar cînd aceste țări vor adopta... „sistemul spaniol". „Ve
chea gardă" își poate, astfel, recunoaște în frazele amiralului visu
rile pe care timpul, necruțător, le-a spulberat...

Printr-o coincidență, în zilele apariției articolului din A.B.C., o 
informație scurtă, provenita de la Madrid și transmisă de FRANCE 
PRESSE, anunța că saptămînalul SABADO GRAFICO a fost con
fiscat îndată după punerea sa în vînzare, în chioșcuri. Motivul 
ordinului dat de ministrul informației și turismului ar putea părea 
straniu; este incriminat un articol despre destituirea ministrului 
justiției de pe vremea regelui Ferdinand al VH-lea, adică din... 
1814. Ministrul luase mită și regele nu și-a mai putut salva sluji
torul devotat. Povestea din 1814 s-a dovedit jenantă în 1970. Pen- , 
tru că — nu-i un secret ! — afaceri necurate, cu implicații în Iu- « 
mea ministerială, răscolesc Madridul. SABADO GRAFICO a po
vestit despre ministrul din 1814 și, insinuant, a publicat o fotogra
fie a unui actual ministru. Nimic altceva. Apărătorii „sistemului 
spaniol" an sesizat aluzia la scandalul „Confecciones Gibraltar . 
Un miliard de pesetas au ieșit din vistieria statului pentru a um
ple buzunarele proprietarilor unei întreprinderi falimentare. Aface
rea avea ramificații în sferele oficiale. în numele „ordînei poli
tice", ministrul informației și turismului a confiscat imediat săp- 
tăminalul.

Se va trece la o re
forma structurală a în- 
vățămîntului elementar 
și liceal britanic ? Dez
baterile asupra proble
melor școlii britanice, 
programate pentru viito
rul apropiat în Camera 
Comunelor, au readus 
în actualitate o preocu
pare care a luat forme 
mereu mai pregnante 
în ultimii ani.

intr-un

Au devenit frecvente în ul
tima vreme semnalele de alarmă 
lansate (le personalități și 
cercuri competente în legătura 
cu necesitatea stringentă a unei 
profunde reforme școlare. In
tr-un studiu intitulat „Școala 
unitară" și publicat la Londra, 
una din cele mai prestigioase 
personalități ale vieții pedago
gice britanice, Richard Pedley, 
critică sever ceea ce el denu
mește „barierele din sistemul e- 
ducativ" englez. Pedley cere re
nunțarea imediată la sistemul 
actualmente in vigoare (și care 
datează de trei secole) compus 
din două tipuri de școli dintre 
care unul are un caracter ex
trem de închis, așa-numitele 
„public school" fiind rezervate 
numai copiilor ai căror părinți 
dispun de posibilități materiale 
deosebit de consistente. El re
levă că din această cauză, _ în 
prezent, învățământul este „sin
gurul produs raționalizat" în 
Marea Britanie. „Raționalizarea 
— scrie Pedley — nu este directă, 
dar, după sistemul actual, in u- 
nele școli copiilor li se spune : 
nu te poți înscrie aici !“. Actua
lul sistem, observă pedagogul 
londonez, „apare ca o perpetua
re a inegalităților sociale". Și el 
conchide că „lichidarea bariere
lor și menținerea unei rețele u- 
nitare de școli primare și licee, 
bine dotate din toate punctele 
de vedere, este o necesitate ab
solută dacă Anglia dorește să 
aibă un învățămînt modern care, 
la urma urmelor, nu constituie 
numai o dorință, ci o necesitate 
urgentă".

Un alt aspect asupra căruia se 
atrage atenția este cel al supra-

aglomerării școlilor și, 
sens mai larg, insuficiența mij
loacelor materiale acordate de 
stat școlii. în momentul de față, 
potrivit statisticilor serai-ofi- 
ciale (date publicate de sindica
tele cadrelor didactice), există in 
școlile primare un număr de 
80450 de clase supraaglomerate 
(în care învață un număr mai 
mare de 45 de școlari) ceea ce 
reprezintă mai bine de jumătate 
din total, iar în licee aproape 
50 000 de clase supraaglomerate 
(circa 60 la sută din total). U- 
niunea națională a profesorilor 
releva, intr-un memorandum a- 
dresat comisiei parlamentare de 
resort, că (pe lingă insuficiența 
fondurilor alocate pentru con
strucția de noi clase) actuala 
situație dificilă se datorează în- 
tr-o măsură considerabilă și nu
mărului redus de cadre didactice. 
„Uniunea — se arată în me
morandumul amintit — conside
ră că sînt necesari 110 000 noi 

-'profesori. Dar problema de bază 
este lipsa banilor. Dacă. autori
tățile locale vor să-și joace ro
lul, ele trebuie să găsească fon
duri necesare întrucît educația 
nu este un serviciu local, ci un 
serviciu național administrat pe 
plan local". Memorandumul se 
referă direct la nemulțumirea 
produsă în rîndul celor intere
sați în domeniul educației, de 
faptul că autoritățile locale din 
marile orașe, influențate și de 
reducerile de alocații operate de 
guvern Ia capitolele construc
țiilor școlare și altor cheltuieli 
pentru școli, au amputat consi
derabil în ultimii doi ani . chel
tuielile destinate învățămîntului 
(în unele locuri reducerile res- 
poetivelor fonduri au atins 20 
sau chiar 25 la sută). Dezamă
girea și șocul — relevă memo
randumul — au fost cu atîț 
mai puternice cu cît, în cele mai 
multe cazuri, amputările au fost 
operate de consilii municipale 
cu majoritate laburistă, ceea 
ce „contrastează vizibil cu pro
gramul de sprijinire a școlii co
munale susținut în mod tradițio
nal de partidul laburist".

Pe fondul acestor nemulțumiri 
și „semnale de alarmă" se vor
bește insistent la Londra despre 
posibilitatea unei inițiative la-

buriste pentru adoptarea unei re
forme școlare in sensul ..școlii 
unitare" și al modernizării invă- 
țâmintului elementar și liceal. 
OBSERVER relevă chiar că 
stingă laburistă face ' presiuni 
pentru a plasa reforma școlară 
în unul din primele locuri ale 
agendei sesiunii parlamentare 
după vacanța de primăvară. Zia
rul, citat notează că „după rela
tiva redresare a balanței de plăți 
și posibilitatea unei relaxări a 
politicii de austeritate, inițierea 
unei reforme școlare s-ar putea 
dovedi o tactică profitabilă in 
perspectiva alegerilor generale 
apropiate". în orice caz, actuala 
sesiune preelectorală a Camerei 
Comunelor oferă unele șanse in 
plus, pentru o inițiativă laburis
tă de mult promisă dar mereu 
aminată.

ACCIDENTUL

KENNEDY DIN NOU IN ACTUALITATE

E. R.

• CHARLES MANSON, a- 
cuzat de incitare la crimă în 
cazul Sharon Ta:e — Labian- 
ca, a ordonat, de asemenea, 
ca muzicianul Gary Hinman 
din Los .Angeles, sâ fie asasi
nat de către unul din mem
brii ' familiei de hippies pe 
care o conducea, a declarat 
luni Daniel Decarlo, martor 
al acuzării In procesul inten
tat lui Robert Beausoleil. 
Decarlo a susținut că Beau
soleil, membru al coloniei 
de hippies, condusă de Man- 
son, i-ar fi spus că s-a de
plasat la locuința lui Hin
man, din ordinul lui Man- 
son, împreună cu două fete 
numite „Sadie" și ,,Oary“.

In cursul depoziției, Decar
lo a identificat pe „Sadie“ 
ca fiind Susan Atkins, im
plicată și în asasinarea actri
ței de cinema Sharon Tate, 
iar pe „Oary." ca fiind Oary 
Brunner, membră a coloniei 
de hippies Hinman a fost a- 
sasinat la 23 iulie 1969.

Un mare juriu din districtul Dukes, alcătuit din 10 bărbați și 
18 femei, s-a reunit luni, cu ușile închise, pentru a ancheta — 
independent de instrucția judiciară desfășurată in luna ianuarie 
— împrejurările accidentului de automobil al senatorului Edward 
Kennedy, care s-a soldat cu moartea, prin înec, a tinerei Mary 
Jo Kopechne, fostă secretară a senatorului Robert Kennedy. Ma
rele juriu, care are un statut analog unei Camere de punere sub 
acuzare, va trebui să hotărască dacă această afacere trebuie să 
fie adusă in fața unui tribunal. Convocarea acestei instanțe a 
avut loc la cererea procurorului districtual, Edmond Dinis, care 
susține necesitatea unei anchete judiciare asupra accidentului de 
la 18 iulie, anul trecut.

In cursul ședinței de luni, a fost audiat judecătorul Wilfred 
Paquet. S-a precizat că membrii Marelui juriu nu pot să ceară 
dosarul instrucției judiciare din ianuarie, deoarece acesta nu 
poate fi consultat decit de procuror și de avocații celor interesați, 
în schimb, ei vor putea audia din nou pe toți martorii care au 
fost deja ascultați in luna ianuarie.

• U THANT a decis să „tra
teze cu autoritățile care con
trolează în mod efectiv guver
nul" Cambodgiei. Un purtător ' 
de cuvînt al O.N.U. a precizat 
că secretarul general a luat a- 
ceastă decizie, după ce a pri
mit două comunicări contradic
torii. Prima de la prințul Sia- 
nuk prin care acesta cere ca lo
cul reprezentantului permanent 
al Cambodgiei la O.N.U. să ră- 
mînă vacant „pînă la încheierea 
luptei dusă de poporul cambod
gian" contra regimului ilegal de 
la Phnom Penh, iar a doua de 
la Ministerul de Externe al ac
tualului guvern de la Phnom 
Penh, care, informează pe secre
tarul general al O.N.U. despre 
numirea lui țKim Thet în func
ția de reprezentant permanent 
al Cambodgiei la O.N.U., în lo
cul lui Huo Sambath, demis re
cent din funcție.

• IN CADRUL UNUI INTER
VIU acordat revistei „Us News 
and World Report", premierul 
guvernului recent instaurat la 
Phnom Penh, generalul Lon Noi,

SENATORULUI

EUGENIU OBREA

U.R.S.S. Hidrocentrala pe Volga

Mauno Koivisto a demisionat la 
3 aprilie, în urma alegerilor ge
nerale de la mijlocul lunii mar
tie.

a declarat că, în caz de „necesi
tate absolută", Cambodgia va ac
cepta sprijinul militar al State
lor Unite. Șeful regimului cam
bodgian s-a pronunțat, pe de altă 
parte, în favoarea unei ridicări 
Ia nivel de ambasadă a relațiilor 
diplomatice dintre Cambodgia și 
Statele Unite.

un răspuns al guvernului de Ia 
Nicosia la afirmațiile făcute du
minică, la Atena, de generalul 
Grivas, care a acuzat pe condu-' 
cătorii ciprioți că împiedică rea
lizarea unirii Ciprului cu Gre-i 
cia (Enossis).

• INTR-O DECLARAȚIE pu
blicată la Nicosia, ministrul ci
priot al afacerilor externe, Spy
ros Kyprianou, l-a învinuit pe 
generalul Grivas, fostul coman
dant al gărzii naționale cipriote, 
că „încearcă să sublinieze unita
tea comunității greco-cipriote și 
încrederea manifestată de a- 
ceasta în președintele Maka
rios".

Declarația ministrului cipriot 
este apreciată de observatori ca

• UN PRIM TEST, în urma 
căruia judecătorul Harold Cars
well ar putea ocupa locul rămas 
vacant în Curtea Supremă, s-a 
consumat luni în Senat. Mem
brii acestui organism au respins 
moțiunea care recomanda trimi
terea cazului Carswell spre stu
dierea Comisiei judiciare a Se
natului. Miercuri, Senatul ur
mează să se pronunțe asupra ho- 
tărîrii președintelui Nixon de 
a-1 numi pe judecătorul Cars
well in funcția de judecător al 
Curții Supreme.

• DOUA NOI EXPLOZII s-au^ 
produs în noaptea de luni spre 
marți în capitala Irlandei de 
nord, provocînd numai pagube 
ușoare, a anunțat cartierul gene
ral al foțelor armate britanice. 
Cu acestea, numărul explo
ziilor produse la Belfast, înce- 
pînd de vinerea trecută, se ri
dică la șapte și la 24 de la în
ceputul anului. Autoritățile au 
anunțat că oferă o recompensă 
de 10 000 lire sterline persoanelor 
care dau informații ce pot să 
ducă la descoperirea autorilor a- 
cestor atentate

• PREȘEDINTELE FINLAN
DEI, Urho Kekkonen, l-a însăr
cinat marți pe Juha Rihtniemi, 
președintele Partidului de coa
liție, cu formarea unui nou gu
vern. Guvernul premierului

O POLIȚIA braziliană a anun
țat arestarea a doi bărbați, sus
pectați de a fi făcut par
te dintr-un grup de per
soane înarmate care a în
cercat să-1 răpească, dumini
ca trecută, pe consulul S.U.A. la 
Porto Alegre. Ei sînt în prezent 
interogați. între timp, poliția 
continuă cercetările pentru des
coperirea tuturor autorilor a- 
cestei tentative de răpire.

Consulul american. Curtis 
Cutter, care a fost rănit., a pu
tut să șe înapoieze luni la lo
cuința sa, după ce i-au fost acor
date. îngrijirile medicale nece
sare.
• PRIMELE REZULTATE ale 

alegerilor districtuale, care au 
început luni în, Anglia și Tara 
Galilor și care vor dura pînă 
sîmbătă, sînt favorabile Partidu
lui conservator, anunță agen
țiile de presă.
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