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microfonul în mină punem o întrebare cît orva locuitori

TINERII ORAȘULUI?

(Agerpres)

Strada principală a orașului Piatra Neamț, într-o după-amiază de primăvară. Cu

Ce părere aveți despre

TINERII ROMÂNIA UNUI COLECTIV

O eventuala carte de 
vizită, care ar dori să 
facă prezentările de ri
goare, ar apela doar la 
următoarele elemente :
- DENUMIREA ÎNTRE

PRINDERII : Uzina „Tim
puri noi" — București.

— LOCUL DE 
CĂ AL GRUPEI : secția 
sculărie.

— NUMĂRUL

MUN-

____  MEM
BRILOR : 40 (împărțiți în 
două schimburi).

— NUMELE SECRETA
RULUI : ION MIHAI.

— VÎRSTA MEDIE A
GRUPEI : 22 de ani.

La acestea s-ar 
putea adăuga, de pildă, 
și alte amănunte ca : 
numărul membrilor care 
au terminat sau urmează 
încă liceul seral, cî(i din 
ei sînt căsătoriți și citi 
nu, vechimea fiecăruia 
in același loc de muncă 
ș.a.m.d. Amănunte de loc 
exterioare ale acestei 
biografii care, privită 
mai îndeaproape, din- 
lăuntrul ei, se anunța 
mult mai bogată în ex
presii și evenimente sem
nificative. O asemenea 
încercare am vrut să o- 
perăm noi, împreună cu 
treizeci din uteciștii sec
ției sculărie, în dezbate
rea la care i-am invitat.

Corespondenta specială din Cuba

Proletari din toate țările, uniți-vfi.!
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TINERII PE ȘANTIERELE

DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE

ANGAJAMENTELE 
SĂ DEVINĂ 

FAPTE!
Acțiunile de combatere a excesului de umiditate, în județul 

Timiș, nu sînt de dată recentă. Ele au început cu mai 
multi ani în urmă cînd în zonele Jimbolia și Sînnicolaul 

Mare au fost realizate primele canale de colectare a apelor freatice 
în exces și a celor provenite din precipitații. Cu toate acestea, 
dacă notăm faptul că în primele trei luni ale acestui an a fost 
necesara folosirea a 37 stații care au pompat zi și noapte sute 
de milioane de metri cubi de apă (insuficient totuși față de ceea 
ce se impunea), ne dăm seama ce importanță are pentru viitor 
continuarea în județul Timiș — într-un ritm și mai susținut — a 
acțiunii de desecări.

„Spre deosebire de alte zone, ne 
spunea tovarășul Trifon Darie, 
președintele Uniunii județene a 
cooperativelor agricole, în județul 
Timiș, direcția principală de ac
țiune o reprezintă nu irigațiile ci 
desecările. Date fiind condițiile 
pedoclimatice, lucrările de ame
najări noi pentru irigații vor a- 
fecta în acest an o suprafață de 
numai 2 400 hectare și acestea pe 
loturi dispersate. In schimb, efor
turile noastre sînt orientate spre 
desecări. Astfel, am prevăzut des
chiderea a 9 șantiere intercomu- 
nale și a altora 29 locale care, 
prin muncă voluntar-patriotică, 
vor scoate de sub excesul umidi
tății 7 500 hectare, urmînd ca 
numai restul lucrărilor ce afectea
ză suprafața de pînă la 15 000 
hectare să fie finanțate".

Așadar, un vast progiam a că
rui realizare solicită o largă mo
bilizare de forțe, o acțiune în 
care tineretul î.și poate manifesta 
plenar elanul, hotărîrea lui de a-și 
aduce o contribuție tot mai ma
re la înfăptuirea programului e- 
laborat de către partid.

riază de la 1 000 pînă la 5 000 
metri cubi de pămînt dislocat.

Pornind pe itinerariul acestor 
măsuri, l-am avut însoțitor pe șe
ful secției pentru problemele ti
neretului din economie de la co
mitetul județean U.T.C., tovară-

N. COȘOVEANU 
I. DANCEA

SUPUNEREA FOCULUI

Din cei 10 oameni întrebați, 
3 răspund într-un mod aparte.

— Nu știu ce-i cu tineretul 
din zilele noastre, începe Zeno 
D.. pensionar, oprindu-se vă
dit îneîntat de a-și putea ex
prima gîndurile. Le punem 
prea multe la dispoziție și de 
aceea au devenit pretențioși, 
vor totul fără a face și ei efor
turi de a obține ceva. Nu prea 
le place să muncească. Pe vre
mea mea...

Evident, discuția se îndreap
tă spre amintiri, comparații, 
încerc, totuși, să-l contrazic.

— Trebuie pus mina pe hă
țuri, conchide pedagogic in
terlocutorul meu, nu-i putem 
lăsa de capul lpr. Uitați-vă, — 
și-mi arată un grup de băieți 
care trec prin, fața noastră — 
sînt prea zgomotoși, lipsiți de 
respect, cred că acum o să in- A vind 
tre într-o cafenea șl o să zacă u..-x 
acolo pînă la miezul nopții... 
Cînd eram eu tînăr, îmi ve
deam de muncă zi și noapte, 
unde aveam eu timp să-mi 
pierd atîtea ceasuri cu distrac
țiile ?

Mă opresc aici cu relatarea 
discuției. Alătur, acestor opi-

GALINA BADULESCU
(Continuare in pag. a IV-a)

La Palatul Consiliului de 
Stat au început marți diminea
ță convorbirile oficiale între 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Tur
cia, Cevdet Sunay.

La convorbiri participă, din 
partea română, Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu- 

• lui de Miniștri, Manea Mănes
cu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat,’Corneliu Mănescu, 

A ministrul afacerilor externe, 
w Cornel Burtică, ministrul co

merțului exterior, Vasile Gli- 
ga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Grigore Gea- 
mănu, ambasadorul României 

• în Turcia. George Marin, di
rector în Ministerul Afacerilor 
Externe.

• Din partea turcă participă 
Ihsan Sabri Caglayangil, mi- 
nistrul afacerilor externe, Kâ- V muran Giirun, ambasadorul 
Turciei în România, Cihat Al- 

• pan, secretar general al Pre
ședinției Republicii, Oktay 
îșcen, ministru plenipotențiar, 

• șeful Departamentului . infor
mațiilor din Ministerul Aface
rilor Exțerne, Erdem Erner, 

• director general în M.A.E.,
Selcuk-Korkud, director gene
ral ad-interim în Ministerul 

A Afacerilor Externe.
în cursul convorbirilor au 

fost abordate probleme pri- 
~ ' 1 evoluția relațiilor de

bună' vecinătate și colaborare 
prietenească: între cele două 4^ țări, perspectivele de dezvol
tare a acestora, precum și 

£ principalele aspecte ale situa
ției internaționale. S-a relevat 

a cu satisfacție că, îndeosebi în 
" urma vizitei in Turcia a pre

ședintelui Consiliului de Stat, 
• Nicolae Ceaușescu, relațiile

dintre cele două țări au cu
noscut o evoluție ascendentă 
pe tărîm economic, tehnic, ști
ințific, cultural, și turistic, evi- 
dențiindu-se noi posibilități 
de amplificare a relațiilor bi
laterale în avantajul ambelor 
popoare, al colaborării și coo
perării internaționale. în a- 
cest context, a fost evidenția
tă utilitatea încheierii unui a- 
cord comercial de lungă dura
tă între cele două țări.

Au fost relevate, de aseme
nea, colaborarea fructuoasă a 
celor două state în cadrul di
feritelor organisme interna
ționale, necesitatea conlucrării 
lor în continuare pe arena in
ternațională, în interesul con
solidării păcii și al destinderii.

Cei doi președinți au avut 
un amplu schimb de păreri 
asupra unor probleme majore

ale vieții internaționale actua
le — securitatea europeană, 
relațiile interbalcanice, eveni
mentele din Orientul Apro
piat, situația din Cipru, 
războiul din. Vietnam.

în spiritul ideilor păcii și 
coexistenței intre statele cu 
orinduiri sociale diferite, s-a 
subliniat de ambele părți ne
cesitatea îmbunătățirii clima
tului politic în. lume, în .spiri
tul principiilor unanim recu
noscute ale dreptului interna
țional, de respectare a inde
pendenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de 
înțelegere reciprocă.

Recepție oferită de

(Continuare în pag. a V-a)
(Fumalistul Toader Morojan la postul furnalului nr. 2 —

C. S. Galați)
Foto: O. PLECAN

Ca urmare a inițiativei clubului bucureștean „Dinamo", 
larg porțiletot mai multe baze sportive iți deschid 

pentru tineret

PUBLICUL
STUDENȚESC

ÎMPOTRIVA MODEI
IN MUZICA UȘOARA

MARGINALII LA FESTIVALUL 
NAȚIONAL AL ARTEI STUDENȚEȘTI

La comitetul județean U.T.C. 
ne-au fost prezentate cîteva din 
măsurile luate privind traduce
rea în viață a planului adoptat 
de către organele județene, mă
sură, se înțelege, care se referă 
la activitatea tineretului din or- 
organizațiile Timișului. Astfel, ni 
s-a spus, din cele nouă șantiere 
deschise sau ce urmează să se 
deschidă, cel care are drept scop 
asanarea terenurilor agricole din 
perimetrul orașului va fi realizat 
în întregime prin muncă volun- 
tar-patriotică de către tinerii din 
municiniul Timișoara. Lor li se 
vor adăuga cei neste 15 000 de ti
neri din mediul rural care, ală
turi de vîrstnici, prin inițiative
le ce le sînt proprii, vor grăbi 
acțiunile de desecări preconizate 
în acest an. La Ghilard, Voiteni, 
Cenei-Checea, Comloșul Mare — 
ca să amintim doar cîteva loca
lități — organizațiile U.T.C. și-au 
asumat răspunderea realizării 
unor lucrări al căror volum va-

Sînt mai puțin de două săp
tămîni de cînd un mare club 
sportiv bucureștean „Dinamo", 
a lansat o invitație publică 
prin care terenurile sale din 
Șoseaua Ștefan cel Mare sînt 
puse la dispoziția amatorilor 
de exercițiu fizic și sport. 
„La prima întâlnire, cea de 
luni 6 aprilie — ne relatează 
tovarășul GHEORGHE GRI- 
GORESCU, șeful secției de 
propagandă a clubului — 
pentru care am făcut pregătiri 
speciale de prim/e și organi
zare, un număr de circa 800 
de tineri au dat curs invitației 
noastre. Luate cu asalt, tere
nurile de fotbal, volei, hand
bal, tenis, pista de atletism — 
ca să nu numesc decît cîteva 
din punctele de atracție — au 
cunoscut o animație deosebită. 
Antrenorii și sportivii fruntași 
dinamoviști, răspunzînd cu 
toată solicitudinea inițiativei 
conducerii clubului, și-âu găsit 
timp să se ocupe de îndru
marea tehnică a sutelor de en
tuziaști. Cred că prima întîl
nire, ca și cea de a doua, re
centă, în care numărul de 
sportivi „amatori" a fost ace
lași, subliniază elocvent două 
aspecte: mai întîi că orice 
club sau asociație sportivă, 
fie ea mai mare sau cu posi-

O VERI
TABILĂ
REAC
ȚIE ÎN
LANȚ

bilități mai reduse poate, prin- 
tr-o organizare adecvată, să 
dispună într-una din zilele 
săptămînii, fie și numai pentru 
cîteva ore, de o parte sau 
chiar de toate amenajările sale 
pe care să le pună Ia dispozi
ția tinerilor pentru a fi folo
site : în al doilea rînd, ca idee, 
modalitatea aceasta ca aso
ciațiile și cluburile sportive să

„patroneze" activ chiar și nu
mai o zi din săptămînă, pe 
propriile baze, activitatea 
sportivă de masă, este o exem
plificare concretă a preocupă
rii pe care noi, cluburile, tre
buie să o avem față de nevoia 
de mișcare și sport a miilor 
de tineri".

Așadar, un început a fost 
făcut. Pare surprinzător cît de 
simple sînt uneori soluțiile. 
Iată că în locul a numeroase 
ședințe și consfătuiri în care 
să se dezbată problematica ac
tivității sportive de masă, în 
care să se propună fel de fel 
de modalități de organizare 
de competiții „specifice" (din 
care doar o parte să aibă loc, 
totuși, constrînse de prevede
rile calendarului 
s-a făcut 
meroase stadioane, 
săli de sport își deschid larg 
porțile. N-ar putea, credem 
nici un club să argumenteze 
că pe parcursul unei săptămîni 
— oricît ar fi de susținută ac
tivitatea secțiilor de perfor
manță — este imposibil de 
găsit o „fereastră" în. care baza 
sportivă respectivă să nu poa-

central...) 
un prim pas : nu, 

terenuri,

VIOREL RARA

(Continuare in pag. a V-a)

Care este profitul — estetic, moral ori de alta'natura —■ 
cu care se aleg studenții de pe urma întîinirii cu muzica ușoara, 
și care este sporul de calitate intelectuala, de consistență, de 
vibrație adăugat progresului acestei arte de către studenți ?

La această întrebare fundamentală, festivalul a.oferit în fie
care din zonele sale distincte, răspunsuri semnificative. Am 

încercat să le descifrăm împreună cu oamenii de specialitate, 
cu reprezentanții asociațiilor studențești, cu cadrele didactice 
și cu studenții prezenți la Timișoara.

O VICTORIE 
A MUZICII UȘOARE 

DE CALITATE

„Ce reprezintă festivalul de 
muzică ușoară de la Timișoara ? 
O victorie a muzicii ușoare de 
calitate, o victorie împotriva 
prejudecăților care anulează via
bilitatea acestei muzici, o dova
dă a maturității studenților ar
tiști care nu s-au lăsat subju
gați cu orice preț de moda efe
meră, ci au căutat esența actu
lui artistic", spunea • solistul de 
operă și criticul muzical Cris
tian Mihăilescu, referindu-se cu 
precădere la prezența masivă 
pe scena concursului a unor ge
nuri care, în trecutul apropiat, 
păreau date uitării. Faptul este 
explicabil, cumva, prin dificul
tatea sporită a acestor genuri — 
cîntecul liric și de estradă, șan- 
soneta, jazzul — care au în ur
ma lor, la noi și aiurea, o puter
nică tradiție, cu reprezentanți 
de mare prestigiu. Tocmai aces
te genuri de mare popularitate 
sînt, poate, cele mai apte să 
transmită idei de o anume ele
vație, emoții de o anume acu-

ratețe, sentimente de o anume 
autenticitate.

Privind astfel lucrurile, reîn- 
tîlnirea masivă a studenților cu 
„genurile tradiționale" capătă 
valoarea unei întoarceri către 
rosturile majore ale cîntecului. 
Aceste genuri sînt cele în care, 
printre altele, textul poetic este 
deosebit de important, iar muzi
ca este un element care-1 ajută 
să devină mai percutant și mai 
convingător. în această privință 
nu. putem decît să fim de acord 
cu compozitorul și dirijorul Sile 
Dinicu care susținea că „muzica 
trebuie subordonată textului, 
spiritului și ideilor sale, pe care 
să le transmită integral, cu ma
ximă forță de sugestie'*.

Că o asemenea muzică se re
percutează nemijlocit în sensi
bilitatea studenților, stimulîn- 
du-le nu numai gustul estetic, 
dar și capacitatea de vibrație în 
fața sentimentelor frumoase și 
pure, elanul, optimismul, can-

C. SEBASTIAN 
ADRIAN VASILESCU

(Continuare In pag. a N-a)

președintele Consiliului de Sta t, 
NICOLAE CEAUSESCU

exțerne, membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, 
academicieni și alți oameni de 
știință, artă și cultură, gene
rali, șefi ai cultelor din Româ
nia, ziariști români și străini. 

Au participat Ihsan Sabri 
Caglayangil, ministrul afaceri
lor externe, Kâmuran Giirun, 
ambasadorul Turciei la Bucu
rești, Cihat Alpan, secretar 
general al președinției repu
blicii, și celelalte persoane ofi- 
ciale care îl însoțesc pe pre
ședintele Republicii Turcia, în 
vizita sa oficială în țara noas
tră.

Erau prezenți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceausescu, și so
ția sa, Elena Ceaușescu, au 
oferit marți seara, o recepție 
în onoarea președintelui Re
publicii Turcia, Cevdet Sunay, 
și a soției sale, Atifet Sunay.

La recepție au luat parte 
[on, Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, cu soția, Elena Maurer, 
Emil Bodnaraș, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Gheorghe Pană, Ilie 
Verdeț, Constantin Drăgan, 
Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas, Manea Mănescu, Du
mitru Popa, Dumitru Popescu, 
Leonte Rău tu, Vasile Vîlcu, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Pe
tre Blajovici, Miron Constan- 
tinescu, Mihai Dalea, Ion Io- 
niță, Mihai Marinescu și Ion 
Pățan, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor (Agerpres)

La Hidrocentrala
de pe Argeș

In după-amiaza zilei de marți, 
președintele Republicii Turcia, 
Cevdet Sunay și președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu au vizitat Hidrocen
trala de pe Argeș.

Cei doi șefi de state au fost 
însoțiți din partea română de 
Manea Mănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Emil Dră
gănescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Grigore Gea
măna, ambasadorul României la 
Ankara, iar din partea turcă de 
Ihsan Sabri Caglayangil, minis
trul afacerilor externe, Kâmuran 
Giirun, ambasadorul Turciei in 
România și de alte persoane ofi
ciale care însoțesc pe președin
tele turc în vizita oficială în țara 
noastră.

Ora 16. Inalții oaspeți sosesc în 
apropierea marii hidrocentrale 
cu un elicopter special. La 
coborîre pe platoul natural de la 
de la poalele munților sînt 
salutați de Gheorghe Nasta- 
se, președintele Consiliului 
popular al județului Argeș și de 
alți reprezentanți ai organelor 
locale. Este de față ministrul e- 
nergiei electrice, Octavian Groza.

Mii de locuitori din împreju
rimi, bucuroși de cinstea de a 
avea ca oaspeți pe cei doi șefi 
de state, aplaudă cu multă căl
dură. Un grup de tinere îmbră
cate în pitorești costume argeșe- 
ne, oferă flori.

Președintele Turciei . și pre- 
T ședințele Consiliului de Stat al

României sînt invitați să viziteze 
Complexul hidroenergetic de pe 
Argeș. Un prim popas se face la 
centrala subterană — locul pre
facerii apelor Argeșului intr-un 
fluviu de energie și lumină. Pe 
fațada blocului administrativ al 
centralei subterane este înscrisă în 
limbile română și turcă urarea 
„Bine ați venit stimați oaspeți".

Sînt arborate, de asemenea, 
drapelele de stat ale celor două 
țări.

In fața unei diorame cu sche
ma amenajărilor hidroenergetice 
de pe rîul Argeș, inginerul 
Nicolae Baclea, directorul exploa
tării de centrale hidroelectrice — 
Argeș dă explicații asupra carac
teristicilor tehnice și capacității 
de producție a salbei de hidro
centrale de pe cursul acestui rîu.

Complexul hidroenergetic de 
pe Argeș a fost conceput și reali
zat integral de către specialiștii 
noștri. Istoria construcției consa
cră soluții și metode de lucru 
originale, constituind un impor
tant examen al maturității tehni
ce a energeticienilor români. 
Constructorii raportează cu mîn- 
drie realizarea în arc dublu a u- 
nui baraj înalt de 165 metri, a- 
menajarea unui lac de acumula
re care strînge aproape o jumă
tate de miliard metri cubi de apă, 
captarea a zece cursuri de apă 
de pe o întindere de aproximativ 
74000 hectare, amplasarea uziJ 
nei propriu-zise în subteran, di- 
rijarea Argeșului în zona centrală

NICOLAE DKAGOȘ 
MIRCEA s. ionescu

(Continuare in pag. a V-a)
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SEMNIFICAȚIA ACTUALĂ INIȚIATIVA rLA ZI A V-a Consfătuire a organelor de stat

pentru turism din țările socialiste Noutăți editoriale

A UNEI TEZE
ECONOMICE LENINISTE

• MȘ/: O mie de elevi din 
clasele a VIII-a din școlile gene
rale din mediul rural au partici
pat pînă acum la acțiunile ini
țiate în sprijinul orientării pro
fesionale. Ei s-au întâlnit cu 
muncitori, cu absolvenții aj di
feritelor școli profesionale, au fă
cut cunoștință cu frumusețea și 
utilitatea unor meserii, cu re
țeaua școlilor profesionale și a 
liceelor de specialitate din 
deț. (prof. V. VĂCĂR1ȚA)

mic Ploiești) — locul I; Constan
tin Robe, de la aceeași uzină — 
locul II și Nicolae Tudorache — 
locul 111 (SIMION PANĂ).

ju-

Dezvoltînd în noi condiții is
torice, social-politice și econo
mice, teza lui K. Marx, potrivit 
căreia progresul tehnic duce la 
creșterea compoziției organice 
a capitalului și plecînd de la 
schemele marxiste ale repro
ducției, prin luarea în conside
rație a modificărilor care apar 
în compoziția organică a capita
lului, V.I. Lenin, în lucrarea sa 
„Cu privire la așa-zisa proble
mă a piețelor", a fundamentat, 
pentru prima oară, baza obiec
tivă, esența și modul concret 
de acțiune a legii creșterii cu 
precădere a producției mijloace
lor de producție după care „în 
societatea capitalistă- producția 
mijloacelor de producție crește 
mai rapid decît producția mij
loacelor de consum".

Fundamentarea teoretică și 
formularea esenței legii crește
rii cu precădere a producției 
mijloacelor de producție este 
unul din meritele științifice ale 
lui V.I. Lenin și prezintă o deo
sebită semnificație teoretică și 
practică. Aceasta a permis ge
neralizarea și dezvoltarea tutu
ror laturilor teoriei marxiste a 
reproducției lărgite, evidenție
rea bazelor obiecțive ale crește
rii productivității muncii, a lo
cului și rolului ei' în procesul 
reproducției, descoperirea și 
analiza contradicțiilor imanente 
ale procesului reproducției capi
talului1 social. înțelegerea cauze
lor dezvoltării .și ascuțirii lor.

Baz,a obiectivă a acțiunii legii 
creșterii cu precădere a produc
ției mijloacelor de producție o 
constituie creșterea productivi
tății muncii sociale, dezvoltarea 
și perfecționarea tehnicii mași
niste,-lărgirea și adîncirea divi
ziunii sociale. Ambele legi eco
nomice — legea creșterii cu 
precădere a producției mijloace
lor de producție și legea creș
terii productivității muncii — 
se manifestă, și acționează ca 
urmare a progresului tehnic. 
Privit în unitatea sa, procesul 
de intercondiționâre dintre pro
ductivitatea muncii sociale și 
progresul tehnic are drept re
zultat amplificarea cîmpului de 
acțiune a legii creșterii cu pre
cădere a producției i^ijloacelor 
de producție care,,, ca; o reacție 
inversă, duce la creșterea pro
ductivității muncii sociale, la 
adîncirea diviziunii sociale a 
muncii, la accelerarea introdu
cerii progresului tehnic.

Modul concret de înfăptuire 
a intercondițibnării dintre pro
gresul tehnic, productivitatea 
muncii și creșterea cu precădere 
a producției mijloacelor de pro
ducție, consecințele acesteia 
sînt în funcție de natura social- 
economică a orînduirii sociale 
date. în condițiile socialismului, 
acțiunea acestei legi economice, 
implicând o politică a investiții
lor echilibrată față de diferite 
ramuri ale economiei naționale, 
de dotare corespunzătoare cu 
utilaje și construcții, se finali
zează în sporirea continuă a 
avuției naționale, în satisface
rea tot mai deplină a necesită
ților materiale și spirituale ale 
societății în ansamblu, ale fie
cărui individ în parte, împli
nind scopul suprem al întregii 
politici a partidului și statului 
nostru — bunăstarea și fericirea 
întregului popor. De aceea, teo
ria leninistă cu privire la creș
terea cu precădere a producției 
mijloacelor de producție pre
zintă pentru construcția socia
listă o deosebită semnificație 
teoretică și practică.

In fundamentarea și elabora
rea politicii sale economice, 
P.C.R. ia în considerație și ce
rințele legii creșterii £U precă
dere a producției mijloacelor de 
producție. Plecînd de la esența 
concepției leniniste și abordîn- 
d-o în spirit creator, potrivit 
particularităților de dezvoltare 
a societății noastre, pe baza 
cunoașterii temeinice a realită
ților sociale, a necesităților și 
posibilităților dezvoltării, P.C.R. 
a elaborat o politică de sine 
stătătoare, corespunzătoare con
dițiilor concrete din țara noas
tră. Respectînd cerințele legii 
creșterii cu precădere a pro
ducției mijloacelor de producție 
P.C.R. a pus în centrul politicii 
sale economice, drept obiectiv 
primordial, industrializarea so
cialistă, concepută ca un proces 
unitar și de perspectivă. O ast
fel de poziție dialectică este 
confirmată pe deplin de succe
sele obținute de țara noastră în 
domeniul creării, dezvoltării și 
perfecționării bazei tehnico-ma- 
teriale.

Dezvoltarea prioritară a ra
murilor hotărîtoarc ale econo
miei naționale a determinat 
schimbări structurale în cadrul 
producției industriale, apropiin
d-o de structura unei economii 
moderne.

In concepția partidului nostru, 
dezvoltarea cu precădere a pro
ducției mijloacelor de producție 
este o necesitate inexorabilă, un 
imperativ major al accelerării 
creșterii economice. Dar, aceas
ta nu înseamnă nicidecum sta
bilirea unor corelații fixe, rigi
de, între diferitele ramuri și 
sectoare ale producției sociale, 
dimpotrivă, în funcție de condi
țiile concrete existente într-o 
anumită etapă a construcției so
cialiste, de sarcinile noi impuse 
de revoluția tehnico-științifică 
contemporană ele pot fi modifi
cate. In prezent, se arată la 
Congresul al X-lea al P.C.R., 
„mai mult ca oricînd proporțiile 
dintre aceste două mari subdi
viziuni ale industriei nu trebuie

CENTENARUL
NAȘTERII LU»

V. I. LENIN
însă .considerate ca fixe, date 
odată pentru totdeauna, ci pot 
varia de la o perioadă la alta, 
în funcție de cerințe".

în acest context se înscriu și 
măsurile luate de partid pe li4 
nia apropierii ritmurilor de 
creștere a producției mijloace
lor de producție și ă producției 
bunurilor de consum, precum și 
a creșterii mai rapide, pe o anu
mită perioadă, a producției bu
nurilor de consum, pentru îm
bunătățirea continuă a condiții
lor de viață ale oamenilor 
muncii.

Astfel. în actualul plan cin
cinal, comparativ cu cel ante
rior, coeficientul de devansare a 
ritmului de creștere al grupei 
„B“ de. către ritmul de creștere 
al grupei „A" s-a redus de la 
1,28 la 1,13—1,151 în unii ani ai 
prezentului cincinal, începînd 
cu 1967. ritmul de creștere al 
producției bunurilor de consum 
a'fost mai mare' decît cel al 
producției mijloacelor de pro
ducție. în anul 1967. producția 
bunurilor de consum a crescut 
față de anul 1966 cu 13,6 %, în 
timp ce producția mijloacelor 
de producție numai cu 8,1 %.

Creșterea mai rapidă a pro
ducției bunurilor de consum în 
comparație cu producția mij
loacelor de producție, într-o 
anumită perioadă, sau o dezvol
tare, paralelă a lor sînt cazuri 
particulare ale corelației de bază 
— creșterea cu prioritate a pro
ducției mijloacelor de producție, 
dar care se impun a fi luate în 
considerare în ,1
transpunerea în practică a poli
ticii economice, tocmai pentru 
înlăturarea sau evitarea anumi
tor disproporții în cadrul pro
ducției sociale, pentru accelera
rea dezvoltării economice. Ele 
se manifestă pe fondul corela
ției de bază, asigurîndu-se, în 
continuare; creșterea cu precă
dere a producției mijloacelor 
de producție.

Aplicarea creatoare a concep
ției economice leniniste lă con
dițiile concrete din țara noastră, 
la particularitățile'istorice și na
ționale ale României caracteri
zează definitoriu' întreaga poli
tică a Partidului Comunist Ro
mân și se reflectă cu o deose
bită pregnanță în programul 
elaborat de către cel de al X-leă 
Congres al partidului. „Parti
dul — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — va conti
nua neabătut linia perfecționă
rii structurii producției indus
triale, a dezvoltării rapide a ra
murilor de bază care condițio
nează înzestrarea tehnică supe
rioară a economiei, valorifica
rea eficientă a resurselor națio
nale". Conform Directivelor 
ponderea industriei constructoa
re de mașini, metalurgiei, chi
miei și energiei electrice se va 
ridica în 1975 la 54 la sută din 
totalul producției _ _______
față de numai 40 la sută în 
anul 1965.

Asigurîndu-se în 
dezvoltarea cu precădere a pro
ducției mijloacelor de producție, 
s-a prevăzut totodată creșterea 

producției 
în viitorul 
industriei 

o creștere

elaborarea și

alimentare de 
Tn ansamblul 

industrială va

în ritm susținut a 
bunurilor de consum, 
cincinal producția 
ușoare va cunoaște
de 40—45 la sută, iar a produc
ției de mărfuri 
35—40 la sută, 
său, producția
crește într-un ritm mediu anual 
de 8.5—9,5 la sută, din care 
producția mijloacelor de pro
ducție cu 9—10 la sută, iar pro
ducția bunurilor de consum cu 
7—8 la sută. în lumina acestor

OPERA ROMÂNĂ DIN NOU IN TURNEU

Invitarea primului 
teatru liric al țării 
în cîteva prestigioase 
centre muzicale eu
ropene vine să de
monstreze din nou 
prețuirea deosebită 
de care se bucură 
arta interpretativă 
românească în lumea 
artistică contempo
rană.

între 15 și 18 mai, 
colectivul Operei Ro-

mâne va prezenta 
spectacole cu Oedip. 
Boema și Trubadu
rul la Wiesbaden ; 
între 22 și 24 mai 
spectacole cu Tru
badurul și Boema la 
Stuttgart, iar între 27 
și 31 mai la Liege, 
spectacole
Carlos și Trubadu
rul.

Printre artiștii care 
își vor da concursul

cu Don

la aceste spectacole, 
amintim pe Zenaida 
Pally, Magda Iancu- 
lescu, Teodora Luca- 
ciu, Marina Crilo- 
vici, Viorica Corțez- 
Guguianu, ’
Herlea, 
dăchescu, 
hanesian,
Spiess, Ion Buzea.

cifre, coeficientul de devansare 
a producției mijloacelor de pro
ducție va fi de 1,05—1,06 ' în 
comparație cu ritmul producției 
industriale și de 1.25—1,28 față 
de ritmul producției bunurilor 
de consum. Este, deci, vizibilă 
tendința caracteristică ultimei 
perioade de apropiere a ritmuri
lor de creștere dintre cele două 
subdiviziuni ale producției in
dustriale, tendință determinată 
de necesitatea ce s-a făcut și se 
mai face încă simțită de a echi
libra mai bine dezvoltarea in
dustrială și a economiei în an
samblu, a lichida rămînerea în 
urmă a industriei ușoare și ali
mentare.

Politica creatoare a partidului, 
spiritul receptiv la imperativele 
de dezvoltare a societății so
cialiste, își găsesc expresia și 
în modul de aplicare a cerințe
lor legii creșterii cu precădere 
a producției mijloacelor de pro
ducție. în planificarea dezvol
tării diferitelor ramuri în func-. 
ție de condițiile concrete , ale 
fiecărei etape, de tendințele 
fundamentale' ale revoluției teh- 
nico-științifice -____
JJe aceea, P.C.R, a privit dez
voltarea cu ^prioritate a diferi
telor ramtiri economice nu în. 
mod static ci în dinamica rea
lităților sociale. Semnificativă, 
în acest sens, este preocuparea 
partidului nostru de continuă ' 
modernizare și creștere a efi
cienței economice, imprimînd 
dezvoltării, industriei caracte
ristici noî,1. superioare. Rolul 
industriei, ca factor dinamizator 
și promotor al progresului eco
nomic și social’este semnifica
tiv ilustrat prin orientarea inves
tițiilor capitale. Investițiile car 
pitale au fost orientate spre ac
celerarea dezvoltării unor noi 
ramuri și subranturi moderne 
de care este condiționată apli
carea progresului tehnic, în în*  
treaga economie ca electroteh- 
nica, electronica, producția ele
mentelor de.automatizare, fabri
carea de mașini-unelte de înal
tă tehnicitate, utilaje și instala
ții complexe etc. Ramurile și 
subramurile care propulsează 
progresul tehnico-științific și a- 
sigură reproducția lărgită pe 
ansamblul întregii economii au 
ritmuri înalte de creștere. Pro
ducția industriei construcțiilor 
de mașini va crește într-un ritm.-- 
mediu anual de 11,5—12%. Mai 
rapid se vor dezvolta subramu- 
rile ei moderne : industria elec
trotehnică cu 16—17%, indus-1 
tria electronică cu 17—19%, 
producția mașinilor unelte cu 
12,5—15%. adică în ritmuri supe
rioare ansamblului producției 
industriale. în cadrul acestor 
ramuri se cuprififle și industria 
chimică care va crește anual cu 
13—14 %.

Ansamblul realizărilor obți
nute pe tărîmul dezvoltării și 
perfecționării forțelor de pro
ducție, noile sarcini înscrise în 
programul partidului au drept 
scop suprem îmbunătățirea con
dițiilor de viață ale poporului, 
creșterea gradului de civilizație 
și bunăstare a națiunii române. 
Toate succesele obținute de po
porul nostru sub conducerea 
partidului sînt expresia cea mai 
elocventă a justeței liniei sale 
politice marxist-leniniste. do
vada grăitoare a aplicării crea
toare de către partid a învăță
turii marxist-leniniste la condi
țiile României socialiste.

cpntemporane.

de• BIHOR : Peste o mie 
elevi din .școlile generale ale 
dețului și-au propus, ca obiectiv 
principal al vacanței, excursiile 
de studii și documentare. Astfel 
vor fi vizitate Școala profesiona
lă M.I.U., Școala sanitară Ora
dea, Întreprinderea „înfrățirea", 
fabricile de zahăr, de mobilă, sti
clă, confecții, Rafinăria Suplacul 
de Barcău. (LIVIU MARC).

• LA MIRCEȘTI și Prisecani, 
localități situgte.pe malurile nu
rilor t Șiret și Prut, a avut loc ce
remonialul de start al ștafetei 
culegătorilor de folclor poetic, 
inițiată de Comitetul județean 
Iași al U.T.C. și Comitetul ju
dețean pentru cultură șt artă. La 
4 octombrie 1970, ștafeta se va 
întoarce la Iași, o dată cu deschi
derea Festivalului național de 
poezie „Mihai Eminescu". (prof. 
V. VASILE).

Ieri au început la București lucrările celei de a V-a Consfătuiri 
a organelor de stat pentru turism din țările socialiste. Ordinea de zi 
prevede un larg schimb de păreri cu privire la circulația turistică, 
dezvoltarea bazei materiale și colaborarea în acest domeniu de acti
vitate. Cu acest prilej sînt prezentate informări privind rezultatele 
dezvoltării turismului internațional în anul 1969 în țările partici
pante la consfătuire, perspectivele acestei activități, vor avea loc 
dezbateri pe marginea experienței construirii complexelor turistice, 
a structurii consumului turistic etc. Totodată, va fi discutată expe
riența acordurilor bilaterale în turism și posibilitatea încheierii 
altor asemenea acorduri între țările participante la consfătuirea de 
la București.

Din bogata producție edi
torială a ultimelor săptămîni 
vă recomandăm :

• MOMENTE Șl PORTRETE 
DE NEUITAT

I. A.

Volumul înmănunchează 
pagini din literatura lui 
Zaharia Stancu, Mihai Be- 
niuc, Francisc Munteanu, 
Alexandru Șiperco, Eugen 
Barbu, Titus Popovici și a 
altor scriitori români, dedica
tă unor tineri comuniști, 
muncitori, elevi, studenți si 
ostași care în anii ilegalității 
au plătit deseori cu libertatea

Pe șantierul de la Străulești VITRINA

• PRAHOVA: La Uzina de 
mecanică fină Sinaia a avut loc 
faza județeană a concursului pro
fesional „Olimpiada strungari
lor1. Participant la faza de masă: 
peste 3000 de tineri. Concursul 
a dat cîștig de cauză tinerilor 
Gh. Ionescu (Uzina de utilaj chi-

RACHETE IONICE
După motoarele de rachetă 

cu combustibil chimic și du
pă cele atomice, un nou. tip 
,de propulsie a fost recent 
propus. Este vorba dbspre 
motoarele ionice.' Principiul 
este relativ simplu : vaporii 
de mercur, care constituie. 
,,combustibilul" acestui tip de 
motor, sînt ionizați cu aju-r 
torul unui bombardament cu 
electroni. Ionii sînt apoi . ac
celerați într-un cimp electric, 
pînă la o viteză de aproxi-

O PRIMĂVARĂ REPETATA... SAU CUM A FOST ANULAT 
EFORTUL UNUI ANOTIMP ÎNTREG

Anul trecut pe șan
tierul de la Străulești, 
într-o tabără perma
nentă. de trei luni de 
zile, tinerii din sec
torul 8 al Capitalei au 
prestat 300 000 ore de 
muncă patriotică, în 
valoare de 400 000 lei. 
Au nivelat dîmburile, 
au astupat gropile, au 
taluzat malurile apei, 
au curățat terenul pe 
care l-au transformat 

.în șes pînă la linia o- 
rizontului. In primă
vară, arhitecții siste
matizatori, potrivit 
rapoartelor întocmite 
de Comitetul U.T.C. 
al sectorului 8, s-au 
prezentat la Străulești 
cu instrumentele tele- 
metrice ca să traseze 
la scara reală aleile, 
terenurile de sport, 
amplasamentul nautic, 
cabinele, dușurile etc., 
urmînd ca din primă
vara aceașța acțiunile 
de muncă patriotică

de la Străulești, con- 
tinuînd pe cele din 
anul trecut, să treacă 
la o altă etapă, a con
turării proiectelor de 
pe foița de calc. Pen
tru tinerii din acest 
sector însă anotimpul 
acesta înseamnă o pri
măvară repetată. Lu
crările încheiate în 
prima etapă din anul 
trecut vor trebui ’ 
fie reluate, acum, 
xact din punctul 
unde au început 
primăvara trecută, 
terenul în care s-a 
crat anul trecut 
găsit din nou gropi, 
mormane de gunoaie 
și dîmburi de moloz, 
descărcate aici de 
către diverse între
prinderi din apro
piere. „Astfel — ne 
declara tovarășul MI
HAIL MOLDOVEA- 
NU, prim secretar al 
Comitetului U.T.C.,

să 
e- 
de 
în 
Pe 
lu
au

sectorul 8 — am fost 
nevoiți să începem o 
muncă pe care o în
cheiasem în anul tre
cut. Repetînd lu
crările avem o pier
dere valorică de cîte
va zeci de mii lei și 
un decalaj al etapelor 
de lucru".

Alături de regretul 
tinerilor pentru situa
ția întîlnită adăugăm 
întrebarea noastră : 
cum de a fost posibil 
ca eforturile unui în
treg anotimp să fie a- 
nulate într-un astfel 
de mod ? Așteptăm, 
desigur, și răspunsul, 
deoarece, se știe, e- 
xistă și pentru acest 
domeniu foruri cu 
responsabilități bine 
precizate.

I. MARCOVICI

B. T. T.
CONSTANȚA. 42 de elevi de 

la liceul din Mangalia vor face 
o excursie de două zile la Os
trov. Un grup de tineri de la 
Cooperativa „Muncă și Artă" 
pornesc intr-o drumeție la ve
chea cetate Histria. 46 de tineri 
din comuna Oituz vor fi pentru 
o zi oaspeți ai R. P. Bulgaria.

PRAHOVA. Sîmbătă și dumi
nică, pe Valea Oltului vor face 
o excursie 40 de tineri de la 
I.R.C.R. Tot atîția tineri, de la 
O.C.L. „Metalo-chimice" vor vi
zita Hidrocentrala de pe Argeș. 
Din Ploiești, 200 de elevi vor 
drumeți, la sfîrșitul săptămînii, 
pe Valea Prahovei.

și cu viața, lor curajul de a 
se încadra în lupta curajoasă 
a Partidului Comunist Român 
pentru eliberarea națională 
și socială a poporului. Lu
crarea poartă mesajul 

. profund umanist și înflăcărat 
al unei generații de tineri 
luptători către tineretul de 
azi, amintindu-i. semnifica
ția actuală a gestului de pro
fundă dăruire într-o epocă de 
speranță și luptă dîrză — 
anii luptei ilegale.

• ÎNTREBĂRI CARE ÎȘI 
CAUTĂ RĂSPUNSUL

mativ 75 000 de kilometri pe 
oră. Acest jet de1 plasmă 
este evacuat prin ajutorul 
rachetei, producînd propulsia. 
Masa de mercur folosită este 
destul de mică. Fiecare mo
tor al năvei spațiale cuprin
de o rezervă de „combusti
bil" de aproximativ 15 kg de 
mercur. Această cantitate, a- 
firmă specialiștii, este sufi
cientă pentru a asigura func
ționarea motorului de mercur 
pe timp de 9 luni. Sursa de 
energie pentru ionizare și 
pentru accelerarea masei de 
vapori o constituie cele 33 30C 
de celule fotoelectrice am
plasate pe cea mai mare ba
terie solară construită pînă în 
prezent. Ea are o lungime 
de 6 m și o lățime de 1.5 
metri. Puterea produsă de 
bateria de celule fotoelectri
ce este de o mie de wați. •

Vehicolul spațial urmează 
să fie experimentat pe 6 or
bită circulară, la aproximativ 
900 de kilometri de supra
fața Pămîntului.

Deși rachetele ionice par să 
aibă un randament de pro
pulsie mai scăzut decit cele 
cu combustibil chimic sau 
cu motoare atomice, specia
liștii speră că ele se vor do
vedi mult ’ mai eficiente în 
orientarea și poziționarea 
astronavelor in zborurile or
bitale și cele interplanetare.

SPLENDOARE IN IARBA : ru
lează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20,30), Patria (orele 9; 11,30; 
14; 16,30, 19; 21,30), Festival (orele 
9,30; 12,15; 15; 18; 20,45), Modern 
(orele 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

...SA UCIZI O PASARE ClNTA- 
TOARE : rulează la Republica io
vele 9; 12; 15; 18; 21).

PICIOARE LUNGI, DEGETE 
LUNGI : rulează la Luceafărul 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,45), București (orele 9: 11,15; 
13,30; 16,15; 18,45; 21).

ELVIRA MADIGAN : rulează la 
Capitol (orele 9.30: 11.45; 14; 16,30; 
18,45; 21).

TN FIECARE SEARA LA ORA 
11 : rulează la Favorit (orele 15,30; 
18; 20,3Q). Miorița (orele 15:
17,30; 20).

ASTERIX Șl CLEOPATRA : ru
lează la Victoria (orele 9; " 
13,30; 16; 18,30; 20,45): “
(orele 9: 11,15; 13,30: 
20,30), Melodia (orele 
13,30; 16, 18.30, 20,45).

OPERAȚIUNEA CROSBOW: ru
lează la Central (orele 9; 11.15;
13,30; 15,45: 18.15; 20,45).

PRIETEN! FARA GRAI: rulea
ză la LutiMnă*  (orele: :9~16»15- în 
continuase; ,.18.45;, 20.451 Flamura 
(ora 10).

UN OM. PENTRU ETERNITA
TE : rulează la Doina (orele 16; 
18,30; 20,45), Ptognaih pentru 
oii (orele 11,30 - 13).

BIOGRAFIA LUI LENIN ;
NIN VIU : rulează la Timpuri 
(orele 9—21) în continuare).

DOMNIȘOARA DOCTOR : rulea
ză la Excelsior (orele 9: 11.15;
13,30; 16; 18,30: 21), Gloria (orele 
9. 11,30; 14,30: 17.30 ; 20,30). Tomis 
(orele 9—15.45 în continuare: 13; 
20.15).

MOLL FLANDERS : rulează la 
Grivlța (orele 15,30: 18: 20.30),
Auroră (orele 15.30: 18; 20.30). Fla
mura (orele 16; 18.15: 20.30).

ANCHETATORUL DIN UMBRA:

11.15;
Feroviar 

16: 
9;

18,15;
11.15:

co-
LE- 
Nol

rulează la înfrățirea (orele 16,30; 
19).

GHICI CINE VINE LA CINA ? î 
rulează la Buzeștl (orele 15,30; 18;
20.30) , Volga (orele 16; 18,15; 20,30).

TARZAN OMUL JUNGLEI î ru
lează la Dacia (orele 8,30—20,30 în 
continuare).

MIREASA ERA ÎN NEGRU ! 
rulează la Bueegi (orele 16; 18,15;
20.30) . Giulești (orele 15,30; 18;
20.30) , Arta (orele 15,45; 18; 20,15).

ClND SE ARATA CUCUVEA
UA : rulează la Lira (orele 15,30; 
18; 20,15), Pacea (orele 16,45; 39,15).

ULTIMA DRAGOSTE : rulează 
la Cotroceni (orele 16.30; 19,15).

OMUL CARE L-A UCIS PE LI- 
BERTI WALACE : rulează la Flo- 
reasca (orele 15; 17,30: 20).

COMED1ANTII • rulează la Vii
torul (orele 15.30; 18; 20.30).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la Munca (orele 16; 18; 20).

EXPLOZIE IN MUNȚI : rulea
ză la Vltan (orele 15.30; 18: 20,30).

ALEXANDRU CEL FERICIT : 
rulează la Ferentari (orele 15.30; 
18; 20,30).

MINA CU BRILIANTE î rulea
ză la Unirea (orele 15.30: 18; 20,15).

WINNETOU ÎN VALEA MOR- 
ȚII : rulează la Aurora 
9,15; 11,15: 13,35). Popular 
15.30: 18: 20.15).

ILUZII : rulează la Cosmos (o- 
rele 15.30; 18; 2035),

PROGRAM S RECI AL PENTRU 
’ COPJJț : ruleazăggf;jgîhemat^ca U- 

nion^(orele 10^--^ 14; —.după 
arnica program“ »fejiiru abonați, 
ciclurile A și

TINEREȚE FĂ«A-BATRINEȚE: 
rulează la Crî^'&âs.j'- (orele 17—
19.30) .

(orele 
(orele
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Conf. dr.
SANDU COSTACHE

)pera Română: MIREASA VÎN- 
.>UTĂ — ora 19.30 Teatrul de O- 
peretă : SUZANA — ora 19.30; 
Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le (Sala Comedia): HEIDELBER-

INVAȚAMINTUL DE ZI

JUDEȚUL ARGEȘ

GUL DE ALTA DATA — ora 20 ;. 
(Sala Studio): TRAVESTI — ora 
20; Teatrul de Comedie : NICNIC 
— ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturd- 
za Bulandra" (Sala Studio) : PU- 
RICELE ÎN URECHE — ora 20; 
Teatrul Mic : PRIMARUL LUNII 
ȘI IUBITA SA — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara“. (B-dul Magheru) ; 
SPECTACOL FESTIV ,,LENIN“ — 
ora 16; LA CIORBA DE POTROA
CE — ora 19.30: Teatrul Giulești : 
ACEȘTI ÎNGERI TRIȘTI — ora 
19,30; Teatrul Național Craiova (în 
Sala Schitu Măgureanu a Teatru
lui Bularidra) : HENRIC AL IV- 
LEA — ora 20; Teatrul. „Ion Va- 
silescu": DOMNIȘOARA DIN SI
GHIȘOARA — ora 19.30; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy): LA 
GRĂDINA .CĂRĂBUȘ — ora 19,30; 
(Calea Victoriei) : NICUȚÂ... LA 
TANASE — ora 19.30; Teatrul 
„Ion Creangă": NOTA ZERO LA 
PURTARE — ora 10; NĂZDRĂ
VĂNIILE LUI PACALA — ora 
16; Teatrul „Țăndărică" (Calea 
Victoriei): O POVESTE CU CÎN- 
TEC — ora 10 și 17; Ansamblul 
U.G.S. : RITM ’70 — ora 20; Cir- 
cul de Stat : CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — ora 10 și 19,30.
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<18.00 Ex-TcJ-ra.'.’TO. Ernisiiine- 
CQBcurs pentru școlari.1 Noi amă
nunte clespre construirea aero- 
modelul'tii captiv, „'Acrobat" (II) < 
18.30 Actualitatea muzicală < 19,00 
Telejurnalul de seară • 19,25 Ac
țiunea „L“ — legumicultura • 
19,35 Microrecital Giuli Cioheli • 
19,45 Anchetă TV. Unii și ceilalți 
< 20,15 Tele-cinemateca : „Căpi
tanul Blood" du Errol Flyn și O- 
livia de Havilland e 22,05 Inter
mezzo muzical-coregrafic < 22,15 
Telejurnalul de noapte • 22,25 
Film documentar „Insula broaș- 
tel'or țestoase • 23,00 închiderea 
emisiunii.

Reunind foarte bune pagini 
de știință popularizată ale 
căror autori sînt cunoscuțj. 
specialiști și cercetători ro*  
mâni din diferite domenii ști
ințifice, cartea „întrebări 
care își caută răspunsul4* se 
prezintă cititorului de cea 
mai diversă formație ca o lu
crare instructivă, încercînd 
să răspundă unor probleme 
despre care „nu știm încă 
totul", și pe -care cercetarea 
științifică le rezolvă treptat : 
transplantul de organe, ma
șinile cibernetice, parapsiho- 
logia, antimațeria. O.Z.N.-u- 
rile etc. Prin tematica abor
dată, care îȘi permite și ,,o 
scurtă ochire? de perspecti
vă, lucrarea satisface-în bu
nă măsură interesul -și exi
gențele cititorului tînăr cu 
o oarecare apartenență la 
cultura științifică, contribuind 
la lărgirea orizontului său 
într-o modalitate atrăgătoare 
fără a fi simplistă. împletind 
legenda cu realitatea, anec
dota cu observația științifică 
riguroasă. . . 3
• TINERETUL Șl FAMILIA

Volum, rezul-tat dintr-o am
plă anchetă sociologică, schi
țează coordonatele esențiale 
ale pregătirii tineretului pen
tru viața de familie, insistînd 
asupra unor principii și me
tode prin care procesul de 
educație a tineretului poate 
fi influențat și dirijat.

■ >

continuare

$4

ȘCOALA PROFESIONALA, BACAU, calea Moinești nr. 144. 
Telefon 1.60.91. Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor.

— Electromecanic pentru rețele de telecomunicații ; telefonist- 
telegrafist.

ȘCOALA PROFESIONALA, CURTEA DE ARGEȘ, str. Repu
blicii nt. 25. Telefon 176. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.

— Tîmplar manual universal ; dulgher.

ȘCOALA PROFESIONALA, BACAU. str. Cuza Vodă, nr.
Telefon 1.21.65. Ministerul Comerțului Interior.

— Vînzător produse alimentare ; vînzător produse textile și 
încălțăminte ; vînzător produse metalo-chimice ; ospătar.

Nicolae 
Dan Ior- 

David O- 
Ludovic

ȘCOALA PROFESIONALA, BUHUȘI, str. Libertății nr. 49. 
Telefon 325. (Pe lîngă Fabrica de postav Buhuși a Ministerului 
Industriei Ușoare).

— Filator lînă ; finisor produse textile lină ; țesător.

ȘCOALA PROFESIONALĂ, COSTEȘTI. Ministerul Agricul
turii și Silviculturii.

— Mecanic agricol.

JUDEȚUL BACĂU

ȘCOALA PROFESIONALA. CIMPULUNG, Șoseaua Național?
nr. 108. Telefon 20.03. (Pe lîngă întreprinderea minieră-Cîmpu- 
lung, Centrala cărbunelui Ploiești).

— Electrician de mină ; lăcătuș de mină ; miner ; electrician 
de întreținere și reparații.

industriale

ȘCOALA PROFESIONALA SANITARA. PITEȘTI, str. N. Băl- 
cescu hr. 147. Telefon 1.49.75. Consiliul popular județean.

ȘCOALA PROFESIONALĂ, BĂGAU, str. Mărășești nr. 297. 
Telefon 1.01.00. (Pe lingă. Combinatul de Celuloză și Hîrtie, apar- 
ținînd de Ministerul Industriei Lemnului).

— Operator la fabricarea celulozei și hîrtiei; lăcătuș mecanic 
industria chimică ; laborant în industria chimică ; electrician 
de întreținere și reparații ; strungar.

ȘCOALA PROFESIONALA, Pil EȘTI, str. Mircea Vodă nr. 42. 
Telefon 1.22.54. (Pe lîngă Combinatul petrochinpc-Pitești al Mi
nisterului Industriei Chimice).

— Operator la chimizarea produselor de rafinărie ; lăcătuș 
mecanic în industria chimică : electrician de întreținere și re
parații.

ȘCOALA PROFESIONALA. PITEȘTI, b-dul Republicii nr 
170. Telefon C.F.R. 379. (Pe lîngă întreprinderea de poduri me
talice și prefabricate beton-Pitești a Ministerului Transportu
rilor).

— Lăcătuș construcții metalice ; lăcătuș mecanic utilaj de 
construcții căi ferate ; electrician în construcții și instalații in
dustriale.

ȘCOALA PROFESIONALA, PITEȘTI, str. Cimitirului nr. 10. 
(Pe lîngă Grupul industrial pentru foraj și extracția țițeiului- 
Pitești al Ministerului Petrolului).

— Lăcătuș mecanic foraj-extracție ; lăcătuș 'mecanic utilaj de 
rafinării; operator la extracția, transportul și tratarea țițeiului 
și gazelor; operator la prelucrarea țițeiului ; sondor foraj-ex
tracție ; electrician de întreținere și reparații ; lăcătuș mecanic 
pentru construcții metalice.

ȘCOALA PROFESIONALA, PITEȘTI, str. Războieni nr. 35. 
Telefon 1.20.67. Ministerul Construcțiilor Industriale.

— Zidar construcții ; dulgher ; electrician în construcții și in
stalații industriale ; instalator de instalații tehnico-sanitare și 
de gaze.; instalator de încălziri centrale ; lăcătuș pentru con
strucții metalice ; lăcătuș mecanic pentru utilaje de construcții 
și terasamente ; instalator de instalații pentru ventilare și con
diționare.

ȘCOALA PROFESIONALA, PITEȘTI, str. 1 Mai nr. 44. Te
lefon 1.49.24. (Pe lîngă Uzinele textile-Pitești ale Ministerului 
Industriei Ușoare).

— Filator bumbac ; confecționer îmbrăcăminte din țesături ; 
lăcătuș mecanic în industria construcțiilor de mașini ; țesător i 
tîmplar mobilă și articole tehnice ; finisor produse textile bum
bac și mătase ; prelucrător cauciuc și confecționer articole din 
cauciuc.

ȘCOALA PROFESIONALA, COLIBAȘI-ȘTEFANEȘTI. Tele
fon 1.20.03. (Pe lîngă Uzina piese auto Colibași-Ștefănești a Mi
nisterului Industriei Construcțiilor de Mașini)

— Frezor-rabotor-mortezor ; lăcătuș mecanic în industria con- 
• strucțiilor, de mașini ; rectificator ; strungar ; turnător-forma- 

tor ; sculer mâtrițer ; electromecanic obiecte de uz casnic.

ȘCOALA PROFESIONALA, CIMPULUNG, str. Negru Vodă 
nr. 131. Telefon 14.49. (Pe lîngă Uzina mecanică-Cîmpulung *4  
Ministerului Industriei .Construcțiilor de Mașini).

— Frezor-fabotor-mortezor ; lăcătuș mecanic industria con
strucțiilor de mașini | rectificator ; strungar ; sculer matrițe»’; 
forjor ; lăcătuș mecanic auto-moto.

ȘCOALA PROFESIONALA, CURTEA DE ARGEȘ, b-dul Re
publicii nr. 21. Telefon 543. (Pe lîngă C.E.I.L.-Pitești, aparținînd 
de Ministerul Industriei Lemnului).

— Mașinist la fabricarea cherestelei ; mașinist la utilaje pen
tru exploatări forestiere.

ȘCOALA PROFESIONALA, PITEȘTI, b-dul Eroilor nr. 6. T»- 
lefon 1.33.27. Consiliul popular' județean.

—• Dulgher ; zidar construcții ; electrician în construcții și in
stalații industriale ; mozaicar-faianțar ; lăcătuș mecanic utilaje 
de construcții și terasamente ; instalator de instalații tehnico- 
sanitare și de gaze ; instalator de încălziri centrale ; tîmplar- 
construcții t ceramist ceramică brută ; electrician pentru cen
trale, stații și rețele electrice.

ȘCOALA PROFESIONALA, MOINEȘTI. str. Cpt. Zâgănescu 
nr. 2. Telefon 413. (Pe lîngă Grupul industrial pentru foraj și 
extracția țițeiului-Moinești al Ministerului Petrolului).

— Sondor foraj-extracție ; operator la extracția, transportul și 
tratarea țițeiului și gazelor ; lăcătuș mecanic foraj-extracție : 
electrician întreținere și reparații.

ȘCOALA PROFESIONALA, MUNICIPIUL GH. GHEORGHIU- 
DEJ. Telefon 17.40. (Pe lîngă Complexul industrial de petro- 
chimie-Borzești al Ministerului Industriei Chimice).

— Operator la fabricarea cauciucului sintetic ; operator la fa
bricarea maselor plastice ; operator la chimizarea produselor de 
rafinărie ; lăcătuș mecanic în industria chimică ; electromeca
nic centru aparate de măsură și automatizare.

-ȘCOALA PROFESIONALA, HEMEIUȘ. Telefon 1.38.13 
nisterul Agriculturii și Silviculturii.

— Mecanic agricol.

ȘCOALA PROFESIONALĂ, BACAU, str. Eliberării 
Telefon 1.25.58. Consiliul popular județean.

— Electrician în construcții și instalații industriale ; instala
tor de instalații tehnico-sanitare și de gaze ; strungar ; instala
tor de încălziri centrale ; tîmplar mobile și articole tehnice ; 
dulgher ; lăcătuș pentru construcții metalice ; izolator în con- 
strucții ; mozaicar-faianțar ; tîmplar construcții ; mașinist pen
tru utilaje de construcții și terasamente ; zidar construcții ; in
stalator de instalații pentru ventilare și condiționare ; zugrav- 
vopsior.

ȘCOALA PROFESIONALA SANITARA. BACAU, str. Grivițe
Roșie nr. 35. Telefon 1.27.31. Consiliul popular județean
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BIOGRAFIA DINAMICĂ A UNUI COLECTIV

I
Ceea ce îi leagă pe toți membrii grupei într-o participare i 
conștientă la o activitate susținută este în primul rînd, incon- 1 
testabil, procesul de producție, locul de muncă în care se j 
regăsesc cu toții în fiecare zi. Dovezi elocvente ale unei astfel ( 
de prezențe a fiecăruia și a tuturor am întîlnit nu o dată, mate- l 
rializate în rezultatele mereu ascendente pe care le înregis- 1 
trează secția, în climatul de exigență în care își găsesc , 
rezolvarea cele mai dificile proiecte. Ele se văd, tot < 
afît de bine, în numărul absențelor nemotivate, care este ’ 
în continuă scădere, ca și în fișele de rebuturi, care au ajuns ' 
în tot trimestrul întii al anului abia la cifra 5, deși lucrările < 
executate sînt de o mare complexitate și cer un înalt grad de l 
f competență profesională. Toate acestea, ca și multe altele încă, * 
? sînt argumente peste care, evident, nu se poate trece cu ve- , 
derea. ,

Așadar, ceea ce definește gru
pa U.T.C. dincolo de noțiunea 
existenței sale ca simplu colec
tiv de muncă, constituit după 
criteriile schemei de funcțiuni a 
uzinei, este coeziunea sa în orice
împrejurare, capacitatea de a ac
ționa unitar, de a stabili în co
mun nu numai sensul de mișcare 
ci și modalitățile, mijloacele prin 
care fiecare membru al grupei 
devine solidar cu ceilalți, atașat 
lor. Acestea nu se pot stabili, de 
exemplu, prin încercarea de a 
Ie înregistra într-un program de 
activități sub formă de „acțiuni", 
ci prin sesizarea fiecărei mișcări, 
a fiecărei pulsații, mai mult sau 
mai puțin agitată, care, în 

‘schimb, nu-i scapă nici unuia 
din membrii grupei. In posibili-

< Și totuși, în după-amiaza aceea, am sesizat de mai multe ori, ( 
\ rostit sau subînțeles, un anumit sentiment de insatisfacție, care < 
> nu se raporta la nimeni altul decît la ei înșiși, o nemulțumire ] 
? izvorîtă din confruntarea propriilor intenții cu intervențiile de ( 
< pînă acum ale grupei și impusă de realitățile concrete în care < 
S ei înșiși ar fi dorit să acționeze mai prompt. <
> Uneori, într-o situație sau alta, s-a auzit chiar și afirmația , 
c că „mai mult nu se poate face", că „grupa are o rază de ac- ' 

țiune limitată — și acesta era încă unul din motivele de in- : 
• satisfacție a celor prezenți. Mai era însă și o explicație comodă ș 
I1 pentru ceea ce nu s-a rezolvat pînă acum, poate chiar o în- < 
I cercare de a sugera că, o dată ce nu se poate face „mai mult", j 
\ înseamnă că s-a făcut deja totul sau aproape. Independent de ] 
.> voința lor, o asemenea interpretare se putea naște oricind. < 
? Și atunci am căutat să aflăm, împreună cu ei, dacă într-a- < 
( devăr grupei i se cere mai mult decît poate face sau dacă nu ’ 
> cumva ceea ce i se cere grupei, mai bine-zis ceea ce ea însăși ] 
> trebuie să-și ceară, cu consecvență, este doar strictul necesar < 
f pentru asigurarea unor condiții de existență la nivelul realită- < 
( ților care o înconjoară și îi reclamă permanent prezența.

Urmărirea

capăt a 

propriilor 

idei_
Nimeni n-a considerat ideea a- 

ceea întrutotul inedită. Ea fu
sese discutată și cu alte prile
juri, iar la una din ultimele a- 
dunări de producție ale secției 
sculărie, cei mai mulți strungari 
au fost de părere că este posibil 
sâ utilizezi cu un cuțit mai puțin 
lie lună. ‘f . •’ * *

In ceea ce ne privește, am fi 
vrut să aflăm și cine este autorul 
ideii. Esențial, ni s-a afirmat și 
am fost de acord cu aceasta, ră- 
mine însă aplicarea ideii in prac
tică. De aceea am vrut apoi să 
urmărim drumul valorificării ei 
de către întregul colectiv, măsura 
în care o idee ca aceasta devine 
factor mobilizator pentru toți 
membrii grupei.

Pentru că rolul grupei U.T.C., 
așa cum l-am desprins chiar din 
opiniile tinerilor care o alcătu
iesc, este transformarea ideii ca 
atare, îmbogățirea conținutului 
ei izvorît din relațiile de muncă, 
din urmărirea unor obiective e- 
conomice, cu un țel programatic, 
cu înțelegerea de către toți a a- 
cestui țel, cu descoperirea mo
dalităților de extindere a acțiu
nii la nivelul grupei, de polari
zare a interesului masei de ti
neri asupra unui scop care tre
buie să devină al grupei mai a- 
les. Ceea ce adaugă grupa U.T.C. 
relațiilor firești, de fiecare zi, ale 
unui colectiv este tocmai rele
varea forței politice a acestor 
relații, sensurile lor cetățenești 
pentru că numai în asemenea 
condiții fiecare zi din viața gru
pei devine mediul propice pentru 
nașterea inițiativelor dar și pen
tru valorificarea lor consecventă 
ca mod de existență a grupei. 
Sigur, grupa U.T.C. din secția 
sculărie are suficiente resurse 
pentru a-și defini, pentru a-și în
scrie mișcarea pe o astfel de 
traiectorie și ea iși înfăptuiește 
în parte dezideratele pe care 
singură și le stabilește.

—. Mulți dintre noi — ne spu
neau ei — și-au luat angaja
mente precise în legătură cu ini
țiativa de a economisi un cutii 
pe lună. Nu toți, numai unii. în 
rest, încearcă cine vrea. Reușeș
te cine poate. De fapt, nu știm 
care este situația fiecăruia. 
Ne-am propus să urmărim doar 
îndeplinirea angajamentului glo
bal de economisire a metalului. 
Ar fi fost posibil să facem mai 
mult, ar fi trebuit poate, dar 
n-am încercat nimic în plus.

Or, grupa ar fi putut să încer
ce fiindcă avea toate condițiile 
să și reușească în încercările ei. 
Primei idei a economisirii cuți
telor grupa i-ar fi putut adăuga 
o a doua, și probabil că atunci 
s-ar fi născut alături de ele și o 
a treia. Prin inconsecvența sa, 
prin mulțumirea resimțită la ju
mătatea drumului, prin nefinali- 
zarea pe planul întregii grupe a 
unor acțiuni bine începute, ute- 
ciștii din secția sculărie n-au 
făcut altceva decit să diminueze, 
să rezume mobilul căruia acți
uni susținute, perseverente, per
manente i-ar fi evidențiat în
treaga forță combativă.

Ceea ce îi leagă pe toți membrii grupei într-o participare con- 
știentă la o activitate susținută este, în primul tind, locul de 

muncă în care se regăsesc cu toții în fiecare zi
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o încercare de definiție: ce este la urma urmei o grupă U.T.C.? 9 O falsă dilemă: zile 

de activitate sau activitate de toate zilele • Nu o cerință, ci un mod de existență: fiecărui 

utecist o sarcină concretă.

tățile de intervenție ale grupei, 
ele dobîndesc față de programul 
mai puțin operativ, în unele si
tuații prea oficial, prea protoco
lar, atributul acțiunii prompte, 
imediate. însăși viața grupei 
ne-a oferit un exemplu în aceas
tă privință.

.Cu cîteva zile în urmă, unul 
din membrii grupei, socotit deo
potrivă de întregul colectiv al 
tinerilor, ca și de conducerea sec
ției frezor destoinic, refuzase să 
lucreze Ia cea mai complicată 
mașină din sculările. Nu din lip
să de cunoștințe tehnice, ci pen
tru că, devenit, cu șase luni în 

urmă, absolvent al liceului seral, 
ti nărui condiționa acceptarea no
ului loc de muncă de obținerea 
unor avantaje materiale. După 
discuții îndelungate cu condu
cerea secției, tânărul înțelesese 
situația, iși schimbase poziția, 
își recunoscuse greșeala. Insatis
facțiile sale țineau mai mult de 
vanitate. Dar în tot acest timp 
grupa își păstrase aproape impa
sibilă o ținută de spectator. Abia 
în ultima clipă grupa U.T.C. a a- 
juns să-și clarifice atitudinea de 
principiu pe care ar fi trebuit 
să o adopte mai de mult, încă 
înainte de declanșarea conflic
tului. pentru că disputa din ul
timele zile în jurul „cazului 
IUSTINIAN OPRESCU" era de 
fapt episodul final al unui proces 
vechi. Și iată de ce. Cită vreme 
urmase cursurile liceului seral, 
Iustinian Oprescu fusese mutat 
de la sculărie într-un alt sector 
al uzinei cu schimburi numai de 
zi. După absolvire fusese reche
mat în atelierul din care ple
case. N-a venit. Singur mărturi
sește ce îl împiedica să se hotă
rască.

— începuse să mi se pară că 
Ia sculărie e mai greu. Am spu
s-o de altfel și atunci.

însă întîmplarea ar fi trebuit 
să trezească încă de atunci alte 
reacții în grupă, nu' o trecere a- 
proape nepăsătoare pe lîngă fap
te, nu constatări impersonale în 
legătură cu ele, ci reliefatea a- 
devărului că atitudinea unui 
membru al grupei se răsfrînge 
asupra tuturor celorlalți. Sâ o fi 

făcut nu apelînd la formule 
plate, ci printr-o muncă politică 
vie, prin stabilirea acelor rapor
turi educative complexe în ca
drul grupei și care condiționea
ză îndeplinirea propriilor sale 
exigențe. Ar fi fost o demonstra
ție convingătoare nu numai pen
tru Iustinian Oprescu, ci pentru 
întreaga grupă, că un colectiv nu 
disprețuiește nici un amănunt, 
că veghează mereu treaz, că știe 
să vadă, să extragă la timp din 
faptul mărunt, semnificații pro
funde, că este pregătit în orice 
clipă să dea bătălia, să intervină, 
să propună soluții, să pledeze 
pentru un ideal moral-politic 
înalt, pentru demnitate, pentru 
tot ceea ce constituie țelurile e- 
ducative ale grupei, pentru tot 
ceea ce trebuie să fie în perma
nență trăsăturile eticii comunis
te in muncă și in viață la fie
care membru al grupei U.T.C.

Datoria 

fiecăruia 

dintre noi

După aproape o lună de ab
sențe nemotivate, NICOLAE 
CHELU s-a prezentat să-și ceară 
lichidarea. Cu cîteva zile mai 
înainte fusese văzut în Piața 
Amzei. Se învirtea pe lingă 
niște cintare. Nicolae Chelu a- 
junsese vînzător dc zarzavat. A 
fost momentul care a declanșat 
resorturile analitice ale grupei. 
Ce se întimplase cu Nicolae Che- 
lu, ce anume îl determinase să 
dezerteze din mijlocul colectivu
lui în care lucrase pînă atunci ?

— Nicolae Chelu, explică co
legii, ne mințea că urmează se
ralul ca să nu lucreze decit în 
schimburile de dimineață.

— Am verificat la școală — 
ne-a confirmat MARIN MARIN, 
secretarul comitetului U. T. C. 
pe uzină. Nu figura in cataloage.

Existau, desigur, destule motive 
ca membrii grupei U.T.C. să fie 
indignați, să afirme fără ocoli
șuri că ei nu vor tolera niciodată 
o asemenea atitudine, că vor cere 
cu intransigență fiecăruia din cei 
care alcătuiesc grupa lor să aibă 
sentimentul responsabilității față 
de colectiv, că eventualelor a- 
bateri le va sta în cale opinia 
hotărită a tuturor. O radiografie 
atoptă în viața dc fiecare zi a 
grupei dovedește insă, surprin
zător, că Nicolae Chelu nu fu
sese singurul care încălca o ase
menea normă hotărită de comun 
acord ca exigentă supremă in 
grupa U.T.C.

La sfîrșitul lunii decembrie, a- 
dunarea generală a uteciștilor 
hotărisc — pentru educarea sen
timentului de răspundere al fie
căruia față de interesele colecti
vului — să nu existe membru a! 
gruoei fără o sarcină * orecisă. 
ALEXANDRU NICOLAE urma 
să poată informa grupa, oricind. 
despre ce se întimplă cu elevii 
de la seral, căror dificultăți tre
buie să le facă față aceștia, unde 
anume au nevoie dc ajutor, și 
de ce natură este acesta, care le 
este situația la învățătură, dacă 
au absențe sau nu etc. Ar fi în
semnat deci ca Alexandru 
Nicolae să viziteze școlile unde 
sînt înscriși tovarășii Iui din 
grupă, să discute eu cadrele di
dactice, cu diriginții. să compare 
rezultatele pregătirii celor care 
îl interesau cu rezultatele clasei 
în general, să-și formeze o ima
gine concretă a situației, să a- 
nalizeze lucrurile, să le aprecie
ze. să ceară dacă ar fi fost ne
cesar grupei întregi să se pro
nunțe într-un caz sau altul. Ar 
fi fost în firea lucrurilor să pro
cedeze astfel și ar fi oferit lui și 
celorlalți prilejul să constate că 
hotărîrea de a încredința sarcini 
personale concrete dă roade, că 
ea instituie climatul rîvnit de 
responsabilitate al unuia pentru 
ceea ce întreprind toți ceilalți 
membri ai grupei, că grupa în 
ansamblul ei nu rămîne în afara 
preocupărilor unuia sau mai 
multor membri ai ei.

In prezența noastră, Alexandru 
Nicolae își reproșa neîndeplini- 
rea acestei sarcini. Deși era de 
acord că îndeplinirea sarcinilor 
de organizație reprezintă argu
mentul ferm al colaborării co
lective la îndeplinirea unor o- 
biective urmărite de toți deopo
trivă. De fapt nici nu-1 întrebase 
cineva dacă el și-o îndeplinește 
sau nu, n-a interesat pe nimeni 
să vadă dacă el se ține de cuvînt 
sau nu. Ce e drept, cu două luni 
în urmă grupa îi ceruse s-o in-

Dincolo de noțiunea existenței sale ca simplu colectiv de muncă, grupa U.T.C. reprezintă forța politică combativă, pregătită in 
orice clipă să sesizeze, să stabilească în comun soluții, să intervină ♦
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formeze în legătură cu activita
tea sa. Activitate despre care el 
considerase suficient să tragă 
următoarea concluzie : „Nu s-ar 
putea spune că am rămas cu to
tul în afara grupei".

Și totuși, prin ceva, Nicolae 
Alexandru rămăsese și atunci, 
așa cum se afla și acum, in a- 
fara ei. El nu-și îndeplinise o 
sarcină. Insă nimeni nu l-a în
trebat în februarie, și nu l-a în
trebat nici după aceea, care este 
cauza abdjcării sale de-la sim- 
țul responsabilității față de sar
cina încredințată și nici față de 
colectiv.

De fapt, descoperea cu prilejul 
acesta grupa U.T.C., din secția 
sculărie, între abaterea unuia și 
abaterile noastre, ale celor’alți, 
deosebirile nu sînt de conținut, ci 
de nuanță. Pentru că o dată cu 
încredințarea unor sarcini con
crete, grupa, adică noi toți, am 
fi avut datoria să insistăm in 
orice prilej, pentru îndeplinirea 
lor integrală, eram datori să fa
cem totul ca o hotărîre a adu
nării noastre să nu se transforme 
într-un act formal, ci să capete 
viață, să se susțină prin mani
festări concrete, corespunzătoare 
punctului de vedere comun. Era 
de datoria noastră să stabilim 
punți de legătură între ceea ce 
ne propusesem și ceea ce înfăp- 
tuiam practic, să dăm sarcinii de 
organizație scopuri educative 
folositoare nouă tuturor și fiecă
ruia în parte. Nu, nu este Nico
lae Chelu singurul căruia nu 
i-ani cerut de la bun început 

^să-și manifeste responsabilitatea 
fața de grupă, noi toți ne putem 
învinovăți de același lucru.

Șă fim 

părtași fa 

tot ce se 
întimplă!

Nu mult după adunarea ge
nerală, biroul grupei a găsit de 
cuviință, și pe bună dreptate, să 
analizeze cazul lui NICOLAE 

*
Ajunși aici, ne simțim tentați, ca de obicei, sâ tragem linie 

și sâ adunăm. Dar încercările de a formula un capitol de con
cluzii sugerează, fârâ voia lor, încheierea definitivă, iar dis
cuția noastră a lăsat totuși multe puncte de suspensie. însuși 
faptul că noi am discutat doar cu 30 din cei 40 de membri 
ai grupei, ceilalți lucrînd în schimbul următor, propune alte 
subiecte de meditație pentru viitor deoarece, după cum ne-am 
dat seama, despre ei s-a vorbit prea puțin, ceea ce ne îndeam
nă să credem că și în alte ocazii prezența acestora rămîne un 
element neglijat mai mult sau mai puțin.

Pe de altă parte, problemele se află încă într-o evoluție fi
rească, pentru că însăși biografia grupei este o noțiune dina-

CORDUNEANU, care s-a ridicat 
într-o adunare și a motivat că 
nu mai participă la nici o acțiu
ne fiindcă nu i se ridică treapta 
de salarizare. Cîțiva colegi au 
reacționat atunci imediat, i s-a 
demonstrat că nu are nici 
o legătură una cu alta 
și s-a propus chiar ca, în prima 
adunare, biroul să pună în discu
ție o asemenea mentalitate care 
jignește bunul simț al întregului 
colectiv. Aici ar fi de remarcat, 
poate, că, eventual, discuția ar 
fi- trebuit să se dezvolte chiar 
atunci, în aceeași adunare, mai 
ales că schimbul de replici înce
puse deja, dar dacă nu s-a în- 
timplat așa, să respectăm și noi 
hotărîrea stabilită de grupă și 
să urmărim abordarea ei în ur
mătoarea adunare. Numai că 
nici atunci nu s-a întîmplat ni
mic, biroul nu a ținut cont de 
sarcina ce-i fusese încredințată 
și toată povestea a fost abando
nată.

— Am încercat să lămurim to
tul între timp, prin discuții în
tre patru ochi cu Corduneanu, 
ni se spune 'acum, insă nici re
zultatul acestor discuții n-a fost 
adus la cunoștința grupei.

— Este vină biroului, îh pri
mul rînd, așa mi se pare, preciza 
MIHA1 ANTON. Și a noastră, 
bineînțeles, cel puțin în cea de 
a doua situație, însă a lui în 
mod deosebit pentru că el avea 
datoria să ne informeze mai în- 
iii.

Așa însă', lucrurile s-au' con- 
sumat undeva la distanță, fără 
știrea întregii grupe, în cercul 
restrîns al celor, cinci membri ai 
biroului, fără să fie folosite toa
te învățămintele acestei. întîm- 
plări. pentru a face părtașă la 
ele întreaga grupă, deoarece ii 
privea în mod nemijlocit pe toți.

— în fapt nici n-ar trebui să 
existe ceva din tot ceea ce face 
biroul, în numele nostru, pe 
care să nu-1 știm și noi la fel de 
bine. Și vrem să se țină seama 
de asta. Pe viitor, vă cerem să ne 
informați și voi cu ceea ce fa
ceți. Nu să ne cereți numai nouă 
astfel de informări.

Greșeala a fost, deci, semna
lată și de data aceasta. Cuvin
tele rostite au scos la iveală 
„cercul închis"/ în care se 
retrăsese biroul și perico
lul ce se putea ivi de 
a nu mai acționa ca repre
zentant al tuturor celor ce îl 
investiseră tocmai cu această 
răspundere. De aici, însă, din a- 
cest înalt vot de încredere a- 
cordat, decurg și pentru birou 
îndatoriri precise, el constituind 
factorul principal care imprimă 

unitate de acțiune întregii grupe 
și deci elementul care înlesnește 
circulația nestînjenită, într-un 
sens ca și celălalt, a fiecărei idei 
și situații, într-un circuit al cu
noașterii pe planurile cele mai 
intime.

Picătura 

în care se 
arm1.. .....

reflectă 

marea

La prima vedere, lucrurile par 
a-și urma cursul normal. Pro
gramele de activități înregistrea
ză mereu, de la o lună la alta, 
aceleași trei obiective mari care 
sînt în atenția întregii organiza
ții a întreprinderii de o bună 
bucată de vreme : participarea la 
activitatea de pregătire politico- 
ideologică, organizarea unei „o- 
limpiade a strungarilor", prezen
ța Ia acțiunile de muncă patrio
tică. Dar racordarea Ia circuitul 
unor eforturi de mai mare capa
citate. în care să se regăsească 
acțiunile organizației în ansam
blu, este numai aparentă, forma
lă, pentru că aceste trei sarcini 
pe care biroul și le asumă con
secvent, în formulări aproape 
identice, nu reprezintă rolul u- 
nor gînduri proprii, izvorite din 
specificul grupei de la sculărie 
și aplicabile în primul rînd aici. 
Sînt mai curind răspunsurile co
recte la îndemnurile venite de la 
comitetul U.T.C. al întreprin
derii, achitarea conștiincioasă 
de niște obligații — și nimic 
mai mult. Nici chiar „olimpia
da strungarilor" care, în faza pe 
secție nu depindea de nimeni 
altcineva pentru a se declanșa, 
nu a depășit etapa de organizare 
timp de trei luni de zile, cu toa
te că biroul își propunea mereu

★
mică, iar germenii sensibili ai unor preocupări mai insistente 
pentru rezolvarea lor sînt, după cum am văzut, în curs de afir
mare — încă un argument că își vor găsi oricum coresponden
tul în realitate de acum încolo.

Am lăsat, de aceea, la latitudinea grupei dreptul de a opta 
pentru o modalitate sau alta de rezolvare a acestor cîteva su
gestii, pentru că, o dată ce au izvorît din existența cotidiană a 
activității grupei și membrii săi au fost cei care le-au semna
lat, cu- o exigență demnă de apreciat, tot ei sînt cei mai în 
drept să tragă și concluziile cele mai adecvate. în orice caz, 
o singură idee poate fi reținută de acum : aceea că posibili
tățile de afirmare a grupei U.T.C. sînt, practic, nelimitate.

Pagină realizată de D. MATALA și M. TACCIU

„urmărirea activității tinerilor 
strungari", pînă cînd, în sfîrșit, 
in luna martie, intervine o pre
cizare mai la obiect, semnifica
tivă și ea : „va fi obiectivul 
nostru principal, deoarece în a- 
prilie va trebui să desemnăm 
primii trei clasați în secție".

Pe de altă parte, ceea ce de< 
monstrează pe deplin caracterul 
pur formal al programelor de ac
tivități lunare este faptul că, în 
afară de cele trei obiective a- 
mintite nu mai apare nimic alt
ceva.

Ne-am întrebat, atunci, și i-am 
întrebat totodată, dacă nu cum
va și aici își găsește una din 
surse starea de insatisfacție măr
turisită de mulți din ei la în
ceput : în apa prea strimtă de 
manifestare/care în nici un caz 
nu putea acoperi capacitatea lor 
de desfășurare multilaterală. 
Iar răspunsurile ne-au dovedit 
că, într-adevăr, așa era.

— Am vrut, într-o vreme, să 
facem un schimb de experiență 
cu o sculărie de la „Grivița ro
șie" sau „23 August". Am făcui 
și propunerile în adunări. Nu 
s-a ales nimic de ele.

— Nu avem un teren de sport. 
Dacă s-ar putea obține un loc 
pentru terenul de sport al uzi
nei, ne-am angaja noi să-1 ame
najăm.

—- Sîntem amatori de pictură, 
de teatru, însă n-am fost nicio
dată într-unul din multele mu
zee ale Capitalei.

Observații similare s-au făcut 
cu privire la muzică, la distrac
ție, la dezbaterile pe probleme 
de morală, care se puteau naș
te din propriile lor întîmplări. 
Tot atîtea dovezi că propunerile 
și sugestiile lor, chiar dacă au 
existat, ,s-au oprit undeva la 
mijlocul drumului. Și aceasta 
în primul rînd datorită lor, așa 
cum au și recunoscut, de altfel. 
Pentru că, într-adevăr, după cum 
s-a subliniat, numai o consulta
re cu adevărat reciprocă ar fi 
putut să facă loc acestor suges
tii utile, mai întii în programe
le de activități, îmbogățindu-Ie, 
și apoi în propria lor activitate, 
dindu-i și acesteia o rază mai 
mare de cuprindere. în mod fi
resc, dar și necesar, activitatea 
unei grupe U.T.C. trebuie sa 
recompună, la scara sa, eforturi
le și preocupările organizației 
în ansamblu, înscriindu-se, prin 
inițiativele sale proprii, pe orbi
ta unor probleme majore care 
frămîntă tineretul întregii în
treprinderi într-o anumită peri
oadă, pentru a Ie reflecta cu fi
delitate, așa cum într-o singură 
picătură se reflectă toată marea.



!
„SCtHTEtA TINE RETUtUI" pag. 4 ARTĂ CULTURĂ MIERCURI 15 APRILIE 1970

(Urmare din pag. N 
doar ea, a demonstrat-o marele 
succes obținut in festival de că
tre orchestrele și interpreții 
care au îndrăznit să se supună 
înaltelor exigențe ale cîntecului 
liric, ale șansonetei, ale jazzului. 
Acordurile ample ale orchestre
lor de estradă din Cluj sau Tg. 
Mureș, lirismul cald si generos 
al unor soliste ca Edith Szabo 
și Eva Kiss (Tg. Mureș), Cosette 
Marinescu și Elvira Pașcanu 
(București), Geta Lăjea (Iași), 
Mariana Oancea (Bacău), sau 
nervul interiorizat al jazzului 
cîntat de Delia Lucaciu (Cluj) și 
Florentina Mintuță (Galați), au 
oferit sugestii elocvente asupra 
autenticelor virtuți artistice ale 
muzicii ușoare.

La rîndul ei. muzica ușoară a 
cîștigat din această întîlnire cî
teva limpezi garanții de viitor. 
„Ca profesionist — spunea com
pozitorul George Grigoriu, pre
ședintele juriului — am satis
facția împlinirii unei vechi do
rințe : de a asculta tineri care 
să interpreteze muzica noastră 
ușoară într-un chip artistic și 
orchestre care s-o cînte în aran
jamente originale, pline de mu
zicalitate. întrevăd voci demne 
de a participa la orice festival 
internațional, nu numai la Bra
șov. Aș putea spune chiar că 
dacă unele din aceste voci ar fi 
debutat la „Cerbul de aur“, 
reprezentarea noastră ar fi avut 
și mai mult de cîștigat".

CĂTRE TEMATICA MAJORA
A VÎRSTEI

Cîteva formații și soliști s-au 
distins la Timișoara, în mod 
deosebit, prin încercarea de a 
părăsi — nu numai prin inter
pretare — căile bătătorite ale 
genului, explorînd teritorii noi, 
deocamdată puțin sau deloc a- 
bordate.

Am numi aici, înainte de toa
te, formația bucureșteană „Cho- 
ralis", una dintre deținătoarele 
marelui premiu. „Nu vreni să 
ne includem în nici unul din 
curentele muzicale la modă, 
declara Marian Mitea, conducă
torul acestei formații. Dacă aș 
încerca o definiție, aș spune că 
muzica noastră e o punte melo
dică între muzica simfonică și 
jazz. Tînărul de azi e saturat de 
ritmul beat sau chiar undergro
und. Or, noi îi oferim altceva. 
Și acest altceva este, în inten
ția noastră, deasupra oricăror 
stiluri, mai aproape de exigen
țele bunului gust". Să reținem, 
așadar, că inovația muzicală pro
pusă de formația „Choralis" 
(care interpretează într-un stil 
propriu, altul decît al formațiilor 
de tip „Swingle singers", capo
dopere ale muzicii clasice) nu 
pornește cu nici un chip din ten
tația vreunei originalități „cu 
orice preț", ci din intenția deli
berată de a ocoli modele efeme
re și de a propune, în locul lor, 
valori durabile, care să concure 
la popularizarea miticii de cali
tate și la cultivarea, gustului ar
tistic al studenților.

O tentativă similară, desfă
șurată pe alte coordonate, a re
prezentat-o spectacolul Unde 
ești, zburătorule ? al formației 
,.Euxin“ din Constanța. Selecțio
nând un ciclu de poeme din o- 
pera lui Lucian Blaga și a lui 
Șt. Aug. Doinaș, constănțenii 
au căutat echivalentele muzicale 
ale poeziei, năzuind să îmbine 
cuvîntul și sunetul într-un aliaj 
inedit, în care cele două forme 
de expresie să „curgă" în chip 
firesc una din cealalată. Nu este 
vorba, propriu-zis, de cîntece 
de muzică ușoară pe texte cla
sice, ca în cazul cunoscutei for
mații „Mondial", ci de încerca- 
carea curajoasă de a găsi un 
limbaj nou, sincretic, la granița 
dintre cele două arte. Și chiar 
dacă valoarea muzicală intrinse
că a spectacolului a fost inegala, 
formația „Euxin" se cuvine men
ționată pentru îndrăzneala de a 
fi pornit pe un drum nou, la ca
pătul căruia nu se află ororile 
zgomotoase ale unor falși inova
tori (a căror contribuție origi
nală se rezumă la a muta cu o 
gradație mai sus butonul de 
volum al difuzoarelor).

Tinerii orașului
(Urmare din pag. 1)

nii, altele auzite cu diverse 
prilejuri, unele fiind expresia 
unei nemulțumiri mai justifi
cate sau nu, față de generația 
tînără-

Deci, m-am întrebat, cine 
sînt cei care reprezintă intr- 
adevăr generația noastră, acest 
tineret al deceniului opt, ce 
criterii de judecată, de apre
ciere, de caracterizare globală 
oferim celor din jurul nostru ? 
In favoarea noastră nu vor
besc nici frazele stereotipe ne 
care le auzim ad-esea. Nu 
vorbesc neapărat în favoarea 
noastră nici avantajele sociale 
pe care le avem la dispoziție. 
Singurele capabile să susțină, 
să contureze și să îmbrace în 
adevăr o generație sînt FAP
TELE ei, poate nu acelea de 
un eroism spectaculos, poate 
nu acelea despre care ziarele 
scriu cu titluri impresionante, 
ci faptele noastre cotidiene, ac
tivitatea, gîndurile, proiectele 
noastre mărunte, aparent ne
importante, înghițite adesea 
de un șuvoi de cifre de reali
zare a planului, de calificare 
profesională sau de perspecti
ve precis înscrise în scripte.

cu greu un punct 
curînd, combinatul 
primit steagul de 
ramură. Vîrsta me-

TINEREȚEA ESTE O PE
CETE A EPOCII. Ascult, la 
Uzina de fibre sintetice de la 
Săvinești, istoria acestui com- 
binat chimic care abia în urmă 
cu 15 ani își punea piatra de 
temelie. S-a scris atît de mult 
despre Săvinești și despre oa
menii de aici încît vizita mea 
își găsește 
inedit. De 
chimic a 
fruntaș pe 
die a salariaților nu este mai 
mare de 30 de ani. Din 8 200 
de salariați aproape jumătate 
fiint membri ai organizației

Cu aceste excepții și' cu pu
ține altele, compoziția muzicală 
studențească nu s-a ridicat însă, 
in festival, la nivelul așteptat. 
După cum observa compozitorul 
George Grigoriu, „din muzica 
ușoară românească, lipsesc, în 
general, cîntecele pe teme stu
dențești. Compozitorii s-au apro
piat, din păcate, prea rar de a- 
cest domeniu. Am avut surpri
za destul de neplăcută să constat 
că nici cîntecele compuse chiar 
de studenți nu abordează, în ge
neral, registrul tematic de o ma
re varietate și generozitate pe 
care-1 oferă propria lor viață. 
Cele mai multe din creațiile o- 
riginale prezente în festival s-au 
îndreptat în chip exclusiv spre 
ritmuri lente, spre tonalități mi
nore, sugerînd tristeți și iubiri 
neîmplinite, singurătăți și sufe
rințe care sînt departe de a ca
racteriza spiritul autentic al stu- 
dențimii noastre".

Sîntem pe deplin de acord că 
se impune orientarea creației 
muzicale a studenților către te
matica majoră a vîrstei și a 

ÎMPOTRIVA MODEI
ÎN MUZICA UȘOARĂ

preocupărilor lot și către mij
loacele artistice care exprimă 
cel mai adecvat această tema
tică.

în rîndul prezențelor insolite 
ale festivalului se cuvin înre
gistrate și parodiile muzicale 
realizate cu umor, cu inteligență 
și cu personalitate de către ie
șeanul, Dorin Cernei (artist mul
tilateral, compozitor, textier și 
interpret, capabil încă de pe 
acum să susțină show-uri de ca
litate) și de către bucureșteanul 
Mihai Perșa (posesor al unui 
stil vocal și al unei plastici de 
mare originalitate). Faptul tre
buie salutat cu satisfacție, de
oarece el reprezintă una dintre 
tendințele, muzicale cele mai 
proprii șpirîtului studențesc.

CEEA CE APARE CU ZGOMOT 
DISPARE FĂRĂ ECOU...

Juriul, alcătuit din specialiști 
de prestigiu — compozitori, cri
tici muzicali, cadre didactice 
universitare — a acordat cele 
mai mari premii formațiilor și 
soliștilor care au abordat genul 
liric. Alături de această sancțiu
ne premială se înscrie o altă con
sacrare : succesul de public. In 
ciuda interesului — de care se 
vorbește mult — față de muzica

de IULIAN NEACȘU

Pentru tine
plînsam

TELESPECTATOR

Orchestra și soliștii de muzică ușoară din Centrul universitar Cluj 
(premiul I)

Foto: EMIL COJOCARU

U.T.C., deci participant și re
alizatori ai acestui succes de 
prestigiu al întreprinderii.

Dar cifrele nu au, totdeauna, 
o încărcătură afectivă, ne-am 
obișnuit cu ele, cu valoarea 
lor de simbol. Poate de aceea, 
uităm sau neglijăm uneori au
torii acestor emoționante ci
fre. oamenii aceia care au pus, 
o dată cu prima cărămidă a 
succesului lor, propriul destin 
sprijin și temelie. Destine de 
beton, îmi spuneam circulînd 
prin halele combinatului, lu
minoase și curate ca un labo
rator.
Oamenii vorbesc cu modestie 

despre ei înșiși.
— Meritele mele personale ? 

se întreabă ing. Gheorghe 
Munteanu care conduce insta
lațiile Cord I și II de la Tex
til. N-aș putea să le despart de 
ale celorlalți. Nimeni nu poate 
face nimic singur, fără un e- 
fort al tuturor n-am fi putut 
realiza tot*  ceea ce înseamnă 
astăzi, în industria noastră 
chimică, realizările Săvineștiu- 
lui.

Și totuși...
Ing. Munteanu a muncit ca 

laborant în acest combinat. A 
plecat apoi la facultate. A fost 
repartizat la Botoșani, dar 
după un an s-a reîntors la Să
vinești, între oameni și la lo
cul de muncă unde își înce
puse ascensiunea. Ing. Gheor
ghe Țepeș lucrase, acum 8 ani, 
ca muncitor calificat la Ace- 
tilenă. își amintește că a mun
cit atunci cu îndîrjire, cu în- 
căpățînare. S-a întors aici in
giner. Secția Dizolvare Me
lana III pe care o conduce a 
intrat în funcțiune cu două 
luni înainte de termen, iar nu
mele inginerului Țepeș este cu
noscut astăzi nu numai pentru 
această realizare, nu numai 
pentru numeroasele inovații 
pe care le-a pus în aplicare 
chiar în secția lui, dar și pen-

Ansamblul de estradă al Centrului universitar Tg. Mureș — distins cu Marele premiu al festivalului

ritmică, față de formațiile 
„beat**,  publicul studențesc timi
șorean nu s-a lăsat prea entu
ziasmat de ritmurile sufocante 
ale acestor orchestre, ci a vi
brat emoționat, aplaudînd frene
tic, ori de cîte ori i s-au oferit 
momente de artă autentică.

In numeroase centre universi
tare genul ,,beat“ este foarte o- 
fensiv, reușind să-și atragă un 
număr de susținători. Formațiile 
respective au —.‘cu puține ex
cepții — pasiunea zgomotului 
excesiv, unele dintre ele consti
tuind — după cum afirmă 
Gheorghe Vancu, student la 
Institutul de medicină din Timi
șoara — un atentat la sănătatea 
publică : „Numărul de phoni și 
wați care poate fi revărsat asu
pra unui timpan uman trebuie 
să cunoască o limită a decenței. 
E păcat ca fantezia și priceperea 
unor ghitarișii talentați să fie 
înecate într-o mare de zgomote 
ce se vrea a fi „rythm and 
blues". Se cuvine în acest caz 
să ne întrebăm : Ce valori spiri
tuale dobîndesc studenții în ra
port direct cu muzica „beat"?

Poate că ar fi potrivit ca în 
răspunsul la această întrebare 
să pornim de la premiul acordat 
de revista „Viața studențească" 
formației „Dentes" din Centrul 

tru felul în care se poartă cu 
oamenii. Ii apreciază pe toți, 
laudă disciplina și puterea lor 
de muncă și crede, cu sinceri
tate, că pe tineretul din secția 
lui se poate conta cu adevărat.

Sînt, de fapt, o mare familie, 
o familie fără bunici, pentru 
că oamenii au crescut aici, 
mulți își leagă cei mai fru
moși ani ai adolescenței de 
momentele dificile ale combi
natului, cînd nevoia de cadre 
cu pregătire superioară era o 
necesitate stringentă și cînd ei 
au urcat, din treaptă în treap
tă, scara propriei perfecționări.

— Muncisem aici ca opera
tor chimist, își amintește ing. 
loan Birgeanu. Intorcîndu-mă 
inginer, am constatat cu uimi
re că oamenii se schimbaseră. 
Erau aceeași, dar știau acum 
mult mai multe, se familiari
zaseră cu utilajele moderne, 
cu automatizarea întreprinde
rii.

Timpul nu stă în loc. Și dacă 
ar fi să admitem un paradox, 
sînt locuri unde timpul întine
rește oamenii, îi ajută să-și 
păstreze mereu proaspătă cu
riozitatea, puterea de muncă, 
proiectele de viitor. Destinele 
lor se înscriu pe orbite mereu 
inedite, participarea la reali
zările combinatului chimic 
este, de fapt, însăși viața aces
tor oameni. Ing. Birgeanu a în
ceput de fiecare dată, cîte o 
nouă etapă a uzinei. Cum se 
zvonea că va începe construc
ția și instalarea unei noi linii 
productive, se știa deja că ing. 
Birgeanu va răspunde de ea. 
La 4—5 luni după ce insta
lația intra în parametrii pro
iectați, inginerului i se spuneai 
gata, treaba merge foarte bine, 
poți începe montarea altei in
stalații.

— îmi place această conti
nuă mișcare, această activitate 
despre care știu sigur că nu 
se va birocratiza niciodată, nu 

universitar Tg. .Mureș, pentru 
disccrnămînt artistic în interpre
tarea muzicii „beat". După cum 
se știe, revista a criticat — pe 
bună dreptate — numeroase for
mații „beat“ pentru evoluțiile 
lor pe scena studențească și a 
exprimat rezerve serioase (ca și 
ziarul nostru), cu privire la ca
litatea artistică a festivalului 
studențesc de muzică ,,pop“, or
ganizat de Clubul „A" (Institu
tul de arhitectură-București). 
In cadrul discuției de la Timi
șoara, dorind să evite nedume
ririle în legătură cu acordarea 
acestui premiu, poetul Niculae 
Stoian, redactor șef al revistei 
„Viața studențească" ne-a decla
rat: „Noi nu respingem muzica 
„beat" din principiu. Sîntem în
să împotriva oricăror exagerări, 
a unei înțelegeri eronate a sti
lului respectiv. Personal, apre
ciez că atunci cînd discernămîn- 
tul artistic nu este absent — 
vezi evoluția în cadrul festivalu
lui și a altor orchestre în afara 
aceleia premiate de noi : „Cas
cada" din Timișoara, „Cristal" 
din Galați — formațiile care se 
intitulează „beat" pot să contri
buie într-o oarecare măsură la 
dezvoltarea, pasiunii studenților 
pentru muzica de bună calitate. 
Este însă firesc ca o modalitate 
cum este aceea Ia care a recurs 
orchestra clujeană „Cromatic" 
de a cînta asurzitor, cu difuzoa
rele deschise la maximum, să 
ntt ^oată_ trezi emoții estetice și 
să nu răspundă exigențelor de 
ordin artistic".

Festivalul studențesc de la Ti
mișoara a relevat că în interpre
tarea muzicii „beat" se comit 
numeroase erori grosolane. Iată

vȚ e place, nu ne place, 
IV muzica ușoară este. Și 

■ ' pentru că este are par
tizani și denigratori. La fel 
de dirji, „argumentați" cînd 
o susțin sau o desfid cu în
flăcărare, cu încăpățînare, cu 
patos ; „minoră" pentru u- 
nii, „majoră**  pentru alții, 
pozițiile acestea extreme fi
ind apărate cu toate mijloa
cele, de la dulcele „îmi pla
ce" și pină la amarul „ruși
ne". Și nu aurul căii de mij
loc ne atrage, ci faptul că 
nu ne place extremismul de 
nici un fel, exclusivismul în- 
dirjit și orb, generator fe
cund al falselor probleme. 
Depinzind mai ales de îm
prejurări anume, provocate 
de dorința firească a fiecă
ruia dintre noi de a se des
tinde, de a-și petrece timpul, 
muzica ușoară riscă din cînd 
în cind, fără voia ei, să fie 
marea problemă de care se 
sparg capete dintre cele mai 
remarcabile. Ignorînd faptul 
că plăcerea sau neplăcerea 
unui cîntec depinde de un 
singur buton pe care îl poți 
folosi oricum (ca să asculți 
sau nu), sînt filozofi obsti
nați de destinul muzicii ușoa
re în general și de cel al mu
zicii ușoare românești în 
special. Sînt și animatori de 
muzică ușoară, sînt și adver
sari, foarte bine, îi privește, 
n-avem de gînd să dezlegăm 
noi nodurile acestea gordiene. 
Muzica ușoară este, muzica 
ușoară nu „trebuie să fie" 
sau „nu trebuie să fie". Tn 
ceea ce ne privește, ne inte
resează genul în măsura în 
care se însumează unui „pro
gram televizat". Televiziunea 
înregistrează fenomenul și, 
alternativ, trece dintr-o ex
tremă într-alta. Sînt, astfel,

va ajunge niciodată să mă plic
tisească. Nu, nu poți tmbătrîni 
într-o asemenea uzină, afirmă 
el zîmbind.

„Încerc să abordez subiecte 
mai... romantice. Interlocuto
rii mei zîmbesc. Le spun că 
atîta chimie cită cunosc eu, 
abia îmi ajunge să disting for
mula chimică a apei de cea a 
acidului sulfuric. Pentru ei, 
limbajul acesta cifrat, al mo
leculelor si compoziției chimice 
a melanei, lactamei, ale fibre
lor sintetice cuprinde mai mult 
romantism decît toate apusu
rile de soare la un loc, decît 
toate poeziile de dragoste. Un 
alt romantism, desigur, unul 
măsurat în orele petrecute 
deasupra microscopului, a pla
nului instalațiilor sau la ca- 
zanele unde, într-o perfectă 
armonie chimică, începe dru
mul fibrelor sintetice. Nu, a- 
proape nu îndrăznesc să-i în
trerup. îi las să-mi vorbească, 
în termenii aceia muzicali al 
chimiei, despre munca lor. 

cîteva dintre ele, surprinse de 
participanții la discuția noastră :

• Dirijorul Sile Dinicu, artist 
emerit • „în ultimii ani s-au a- 
firmat în lume cîteva formații 
„beat" alcătuite din foarte buni 
profesioniști. Valoarea lor este 
incontestabilă. Acestea sînt însă 
copiate de către tineri care în
cearcă să-și acopere lipsa de vir
tuozitate cîntînd foarte tare, 
producînd zgomote puternice. 
Spre regretul meu, am văzut și 
o orchestră bună („Cromatic" — 
din Centrul universitar Cluj) 
care, subordonîndu-se ambiției 
de a cînta asurzitor, denaturează 
muzica. Ar fi bine de luat în 
seamă faptul că o altă formație 
bună — „Sincronul" — a apă
rut cu zgomot și a dispărut fără 
ecou".

• Compozitorul George Gri
goriu : „Pe scena studențească 
activitatea artistică nu se poate 
reduce la a prelua și la a trans
mite. Aici se impune necesitatea 
actului creator. Mai ales că 
ni s-a dovedit convingător că în 
acest sens studențimea dispune 
de valențe inepuizabile. Or, for- 
t* __ 1-2 tocmai

creația — ca expresie a disci
plinei artistice".
mațiile „beat"*  exclud

• Voicu Enăchescu — dirijor : 
„Compozițiile formațiilor „beat", 
care se vor originale, nu sînt de 
fapt originale. înșiruirea armo
nică este mereu aceeași, luată 
din muzica diverselor formații 
de gen. Iar încercarea de „liri- 
zare" a „beat"-ului — determi
nată de faptul că publicului stu
dențesc începe să-î placă din ce 
în ce. mai mult cîntecul liric — 
este inadecvată stilului. La ghi
tară înveți ușor să cînți. îți este 
deajuns o lună sau două, așa că 
formațiile „beai" apar ca ciuper
cile. Cred însă că stilul e greoi 
și nu lasă posibilitatea afirmării 
decît instrumentiștilor excelenți. 
Evoluția pe scena muzicii ușoa
re nu poate începe, de aceea, 
într-o orchestră „beat". Iar 
faptul că alte stiluri — șanso*  
neta, jazz-ul etc. — se bucură 
acum de interpretări remarcabi
le, determină creșterea intere
sului studenților pentru cîntecul 
de înaltă valoare artistică".

săptămîni pline de tra-la-la și 
oh-oho-o, sînt săptămîni 
„goale" de sunete de diver
tisment. Vîrfurile și văile a- 
cestea în programul televi
ziunii exagerează în ambele 
sensuri, pozitiv — negativ, 
muzica ușoară. De ce ? Pen
tru că, din păcate, televiziu
nea nu a reușit să însumeze 
muzica ușoară în partea sa 
de divertisment, ocazionalul 
sau festivalismul influențîn- 
d-o din plin. Simțindu-se 
parcă aceasta, au fost create 
două emisiuni-concurs oa
recum stabile : „Steaua fără 
nume" și „Concursul speran
țelor". Bine făcute, de altfel. 
Dar... fără nici un țel, au fost 
declarate de la bun început 
niște „intenții**  teribil de fru
moase : descoperirea, încu
rajarea... Ce se întîmplă de 
fapt ? Ce fel de cintăreți lan
sează televiziunea în emisiu-

Poate nu vreau să-1 dezamă
gesc pe ing. Mircea Igna ca- 
re-și așteaptă brevetul de in
ventator pentru descoperirea 
unei noi tehnologii la secția 
Melana, spunîndu-i că nu în
țeleg prea bine ce înseamnă 
reducerea consumului de acid 
cianhidric sau cum pot fi re
cuperate și reutilizate rezidu
urile. Și cred că misiunea mea 
de ziarist nici nu este aceasta. 
Cred că romantismul pe care-1 
descopăr în limbajul speciali
zat cu care mi se dau Explica
ții este mult mai profund și 
mai emoționant, el constă în 
credința chimiștilor că fiecare 
om, mai mult sau mai puțin 
străin de munca lor, le înțele
ge argumentele, le acceptă for
mulele chimice ale diferitelor 
combinații pe care le fac în 
complicatele lor procese teh
nologice. că, în ultimă instan
ță, fiecare om participă afectiv 
la activitatea lor, la frămîn- 
tatele lor căutări. Este, desi
gur, cel mai nobil romantism

l CRONICA TEATRALĂ1

„LEONCE Șl LENA //

de Georg Biichner la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
După memorabilele spectacole 

cu Moartea lui Danton (Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“) și 
Woyzeck (Teatrul din Piatra 
Neamț și Televiziune), comedia 
Leonce și Lena încheie prezen
tarea integrală în românește a 
scrierilor dramatice ale lui Georg 
Biichner, vizionarul neliniștit, 
genial și sarcastic care a intuit, 
cu un secol și jumătate în urmă, 
direcțiile fundamentale ale tea
trului modern, prefigurîndu-le 
printr-o operă a cărei suprafață 
reștrînsă ascunde adîncimi ine
puizabile, Actualitatea neobișnui
tă a acestui mare scriitor se bi- 
zuie, ca în toate cazurile simila
re din istoria literaturii și a tea
trului, pe acuitatea integrării sale 
în propria sa epocă, pe calitatea 
reprezentativă a observației so
ciale și omenești pe care a exer
citat-o asupra lumii în care a 
trăit. Valoarea simbolică a artei 
lui Biichner pornește dintr-o per
cepție violent realistă a univer
sului, însoțită de conștiința lim
pede a responsabilității sociale a 
actului de creație în fața inechi
tății, a domniei arbitrarului și a 
conformismului burghez. Scriito
rul poate contribui la instaurarea 
unei lumi mai drepte și mai ra
ționale — pare a spune, nu doar 
implicit, ci cu vădite intenții 
programatice, întreaga operă 
biichneriană. Departe de a con
stitui un simplu exercițiu al spi
ritului, caracterul ei , polemic 
este semnul unei poziții active, 
al unui act de construcție, în 
care luciditatea nu servește nu
mai la demontarea unui meca
nism social absurd, ci la încer
carea emoționantă de a-1 remon
ta potrivit legilor uitate ale ra
țiunii umane.

Înțeleasă în acest context care 
aparține ansamblului ideilor scri
itorului, unica sa comedie, 
Leonce și Lena, se relevă din- 
țr-odată drept examinarea amară 
și grotescă a unei lumi reale. Ca
drul imprecis, aproape imaterial, 
aura poetică, orbitoarele străful
gerări de spirit și de umor ale 
comediei devin elementele exte
rioare ale unei esențe sumbre, 
expresie a unei conștiințe necru
țătoare, pe care numai credința 
statornică în posibilitatea omu
lui de a se regăsi pe sine o men
ține între hotarele unui optimism 
de natură raționalistă. Acest 
„martor major al societății", care
afirmînd drepturile omului în 

nile acestea ? Lansează cum
va „cintăreți de televiziu
ne ?“ Cu puține excepții, nu. 
,.Steaua fără nume" și „Con
cursul speranțelor**  (aici sînt 
cintăreți cunoscuți cit Capul 
Bunei Speranțe) lansează cîn- 
tăreți dintre cei mai obiș- 
nuiți, de estradă, de restau
rant, de stadion... în nici un 
caz de televiziune. Pentru că 
ei cintă și atît. Nu joacă, nu 
interpretează — habar n-au 
de camera televiziunii. Și a- 
tunci ? Aceste emisiuni au, 
cel mult ca urmare cunoscu
tul afiș de restaurant „Cintă 
pentru dumneavoastră... so
list al televiziunii**  și nicide
cum nu-și respectă intențiile 
declarate. Ar trebui să se țină 
seama că principala probă în- 
tr-astfel de concursuri este 
proba de televiziune. Tele
viziunea are nevoie de cintă- 

• ••••••••••

această nesfîrșită încredere pe 
care o ai în oamenii din jur și 
cea mai demnă modestie ex
presia acestui fascinant cu- 
vînt: noi am făcut... Și ascul- 
tîndu-i. urmărindu-le cuvin
tele, ești gata să crezi că faci 
parte și tu din acest: NOI. Și 
sînt convinsă că pentru ei așa 
este, într-adevăr.

— Ce mi se pare emoțio
nant? se întreabă ing. Muntea- 
nu. Pe vremea cînd eram încă 
laborant și mă pregăteam pen
tru examenul de admitere în 
facultate, locuiam cu ing. Dră- 
gan Romulus în aceeași came
ră. îmi instalasem pe un pe
rete o tablă pentru exerciții. 
11 sculam uneori din somn, în 
miezul nopții, pentru a mă a- 
juta la rezolvarea unei proble
me. Venea obosit de la fabrică 
și nu pregeta niciodată să-mi 
ofere sprijinul său.

Cațit unități de măsură ale 
acestui romantism. Pe biroul 
ing. Munteanu, un manual de 
engleză, pe un raft din biroul 

societate demonstrează nașterea 
unei noi conștiințe civice și mo
rale^ — cum îl caracteriza un 
comentator — și-a închinat opera 
unei obsesii unice. Leonce și 
Lena este rodul aceleiași filo
zofii istorice din care s-au născut 
Moartea lui Danton, Woyzeck 
sau manifestul politic Curierul

VIRGIL OGAȘANU 
văzuți de N. ANESTIN

din Hessa, iar aparențele sale de 
comedie romantică, pe motive 
împrumutate din Brentano sau 
Alfred de Musset și transferate 
într-un mediu imaginar, ascund 
in fond o gîndire gravă asupra 
epocii sale, cu valențe simbolice 
care o proiectează tn universali
tate.

Că Liviu Ciulei și-a întemeiat 
lectura piesei tocmai pe un ase
menea punct de vedere, o de
monstrează la modul cel mai 

reți de muzică ușoara care sa 
susțină un „show" de televi
ziune, cu care să se facă emi
siuni și nu doar simple spec
tacole. Neînțelegerea specifi
cului telgvfziunii. — aceasta 
este opinia noastră și nu pu
tem pretinde s-t) împărtă
șească toată lumea ! — a fă
cut să se confunde de multe 
ori actorii de teatru și cîntă- 
reții cu „artiști de televiziu- 
ne“. Această confuzie începu
tă Ia televiziune are ca ur
mare (peste celelalte semnifi
cații din „preselecția**  „Stelei 
fără hume**)  prezentarea unor 
aspiranți la gloria micului e- 
cran care habar n-au de di
ferența (uneori necruțătoare) 
dintre aparatul de luat vederi 
și ochiul obișnuit al spectato
rului. Nu înseamnă, deci, că 
sîntem împotriva emisiunilor 
susnumite, înseamnă doar că 
dorim ca ele să-și respecte 
promisiunile, accentuînd ne
cesitatea de a avea în pri
mul rînd cintăreți de televi
ziune și nu altceva. Tn altă 
ordine de idei, nu înțelegem 
de ce nu sînt privite cu aten
ție emisiunile pentru copii 
ale Tatianei Sireteanu. De la 
felul cum cintă. interpretează 
și dansează Mihaela Istrate, 
Dalila, Cristina și ceilalți pi
tici televizați, foarte mulți 
ar avea numai de învățat. 
Pentru că este intr-adevăr 
foarte greu să înțelegi că e- 
xistă un specific al televiziu
nii chiar și atunci cînd lucru
rile par a fi la fel de simple 
ca și pentru privighetoarea 
care cintă în mijlocul naturii, 
în mijlocul naturii și nu în 
fața aparatelor de luat ve
deri, să fim bine înțeleși !

ing. Igna tomuri voluminoase 
de cărți de specialitate. Aflu 
că biblioteca uzinei a devenit, 
la un moment dat, neîncăpă
toare pentru documentația pe 
care o solicitau continuu oa
menii. Cu cîteva luni în urmă 
în Piatra Neamț s-a deschis o 
bibliotecă tehnică a Combina
tului înzestrată cu cele mai 
moderne rezultate ale cerce
tării chimice din lumea în
treagă.

Sînt, toți acești oameni, e- 
talon al generației tinere. Si 
cred ca dacă timpul mi-ar fi 
permis să discut cu toți cei 
4 000 de tineri sub 30 de ani 
din Combinatul chimic Săvi
nești aș fi descoperit, în cu
vintele fiecăruia, grăuntele u- 
nui adevăr esențial asupra va
lorii pe care o reprezintă ti
neretul. Acești oameni care au 
pornit, prin propriile lor des
tine, o tradiție aici, pe melea
gurile muntoase ale Moldovei. 
Căci despre ei, mai înscriu niș
te cifre: fiecare al treilea țî*

nemijlocit prologul spectacolului 
său, care așează într-o ordine su
gestivă și într-o viziune plastică 
de o mare rigoare, replici și frag
mente extrase din întreaga operă 
a scriitorului și menite să ateste 
continuitatea de fond a preocu
părilor lui în direcția meditației 
sociale și istorice. Ne aflăm, încă 
din acest prolog, într-o lume 
dezarticulată și absurdă, supusă 
cruzimii, terorii și josniciei, . o 

în care cei mari sînt 
paiațe ridicole, cei mici 
fantoșe jalnice și ser

tar puținele spirite lu- 
preferă să închidă o-

și să se retragă în iluzie sau 
în inactivitate. Este tocmai Ger- 
mania de la începtul secolului 
trecut, descrisă de Engels în ter
meni care par a evoca într-un 
chip extrem de viu însăși am
bianța spectacolului lui Liviu 
Ciulei. Regizorul găsește echiva
lențe teatrale de o excepțională 
forță de sugestie pentru imaginea 
acestei lumi putrefacte. Lipsa ei 
de logică—care îngăduie produ
cerea la tot pasul a celor mai 
aberante fenomene — ni șe înfă
țișează cu o logică artistică fără 
cusur, care pune înlvaloare cu 
o disponibilitate practic nelimita
tă virtuțile parodiei și ale grotes
cului, ale spontaneității celei mai 
libere și ale autocontrolului ce
lui mai sever. Spectacolul, desfă
șurat ca o neîntreruptă succesiu
ne de surprize, de neașteptate 
schimbări de accent, de imprevi
zibile modificări ale unghiului 
de examinare a obiectului său, 
dobîndește, poate tocmai prin d- 
ceastă strălucitoare diversitate, o 
unitate de un fel superior. Este 
un punct de vedere artistic pre
cis asupra unei lumi imprecise, o 
mărturie riguroasă asupra unui 
univers dezagregat. într-o aseme
nea organizare lăuntrică a repre
zentației, orice artificiu exterior 
se exclude de la sine. Decorul 
este auster, costumele (Ioana 
Gărdescu) și muzica (Theodor 
Grigoriu) își exercită forța expre
sivă în limitele unei funcționali
tăți stricte, iar excepționalele 
efecte plastice ale jocului actori
lor pun în valoare, fără nici o 
derogare, sugestiile ascunse ale 
textului. Implicațiile travaliului 
regizoral din care s-a născut 
Leonce și Lena pot sta la baza, 
unui studiu concret asupra regiei 
ca act de creație. Prin condiția 
ei. cronica curentă le poate abia 
sugera.

Excelenții actori ai Teatrului 
„Lucia Sturdza Bulandra" s-au 
aflat, cu acest spectacol, în fața 
unui prilej dintre acelea care nu 
se ivesc în fiecare zi, și nici 
măcar în fiecare stagiune. Regi
zorul le-a oferit premisele unei 
interpretări de o acută cerebrali
tate, care să marcheze luciditatea 
artistului contemporan față de u- 
niversul piesei lui Biichner, și în 
același timp de. o mare energic 
interioară, frenetică și spontană, 
capabilă să transmită către spec
tator absurditatea grotescă a a- 
cestui univers. Jocul celor mai 
mulți dintre interpreții spectaco
lului conține exact acest aliaj. 
Proporția ideală se afla la Marin 
Moraru și Virgil Ogășanu. doi 
actori care au geniul acestui tip 
special de teatru și care reali
zează aici momentul de vîrf al 
eclatantei lor cariere de pină a- 
cum. Evoluția lui Ion Caramitru 
(Leonce) este, de asemenea, 
extraordinară.; acest tînăr actor, 
de o factură profund intelectuală, 
se afirmă definitiv ca un mare 
interpret de teatru modern. Irina 
Petrescu (Lena) își susține parti
tura de la egal la egal cu parte
nerii ei, a căror experiență tea
trală este superioară, iar Ileana 
Predescu, Vally Voiculescu-Pe- 
pino, Niki Wolcz, Mihai Mereuță, 
Marius Pepino, Gheorghe Opri- 
na și toți ceilalți interpieți din 
spectacol merită, fiecare din ei, 
o analiză pe care dimensiunile 
cronicii ne obligă s-o înlocuim 
cu un elogiu global.

Cu Leonce și Lena, Liviu Ciu
lei ne oferă, fără nici o îndoială, 
marele moment al acestei stagiuni 
bucureștene.

SEBASTIAN COST1N

/

năr între 20—23 de ani a ab
solvit sau este în curs de a-și 
termina liceul, multi dintre ei 
fac școli tehnice sau de specia
lizare. Unii vor porni, în cu
rînd spre institutele de învătă- 
mînt superior, poate cu gîndul 
de a se întoarce aici, la Săvi
nești. Aici, unde tinerețea este 
reprezentată prin coordonatele 
ei de bază: seriozitate, pu
tere de muncă și încredere. 
Și, desigur, romantism.

Iată de ce, punînd o între
bare despre tinerii orașului 
unor trecători, și aflind din 
părerile lor oarecari semne de 
greutate în a-i vorbi de bine, 
mi s-a părut ceva nefiresc. Ti
neri ca aceia despre care am 
amintit mai sus nu sînt doar 
cîțiva, sînt mii și mii, sînt ma
joritatea tinerilor din Piatra 
Neamț, din Săvinești, din alte 
orașe. Cum se explică atunci 
acea imagine, ce suport capă
tă acele îndoieli ? Punîndu-mi 
întrebarea îmi propun să gă*  
sesc răspunsul. Voi reveni.
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VIZITA PREȘEDINTELUI
REPUBLICII TURCIA,

CEVDET SUNA Y
(Urmare din pag. I)

pe o nouă albie subpământeană 
iungă de 11 km, crearea unei 
vaste rețele de conducte și tune
luri. Președintele Cevdet Sunay 
ascultă cu interes informațiile 
oferite, cere explicații, urmărind 
apoi la machetă datele tehnice 
asupra puterii instalate a hidro
centralei, a amplasamentului 
principalelor obiective din com
ponența ei și a caracteristicilor 
agregatelor. Gazdele informează 
pe oaspeți că realizarea acestui 
important obiectiv hidroenergetic 
a creat posibilitatea construcției 
tn aval și amonte a încă zece 
„hidrocentrale pui" de puteri 
mai mici din care patru se află 
în funcțiune.

Oaspeții coboară apoi sub stră
vechea albie a rîului la centrala 
electrică aflată la 104 m adînci- 
me. Se parcurge galeria de acces 

•— o adevărată operă de artă 
tehnică — în lungime de 100 m, 
ajungîndu-se în zona transforma
toarelor de înaltă tensiune. Un 
popas mai îndelungat se face în 
sala mașinilor, unde cele patru 
hidroagregate de cîte 55 MgW a- 
flate în funcțiune, transformă to
rentul de apă în energie electri
că. Sînt oprite și apoi pornite 
două dintre hidroagregate, de- 
monstrînd înaltul nivel tehnic de 
dotare, gradul înaintat de auto
matizare, care permit dirijarea u- 
riașului complex subteran de la 
Un obișnuit și modern panou de 
comandă.

Președintele Republicii Turcia 
urmărește cu viu interes schema 
desfășurării întregului proces 
industrial.

Pe parcursul vizitei, președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, prezintă oaspetelui 
perspectivele de dezvoltare a in
dustriei noastre energetice în ur
mătorii ani, parts' integrantă ti 
vastei opere de industrializare so
cialistă a României.

„Este o impresionantă realiza
re tehnică" — a spus președintele 
Cevdet Sunay, adresînd cuvinte 
elogioase constructorilor, tuturor 
celor care au dat viață acestui 
obiectiv industrial, elogii expri
mate și prin cuvintele scrise în

Cartea de onoare a hidrocentra
lei.

In continuare, coloana mașini
lor oficiale străbate spectaculosul 
drum ce urcă la barajul Vidraru, 
care prin dimensiunile sale ocupă 
locul al nouălea în lume și al 
cincilea în Europa. Aici, natura 
se înfățișează redimensionată mă
reț de mina omului. De sus, de 
pe coronamentul barajului, se ad
miră peisajul montan, panorama 
impunătoare a Făgărașilor. Direc
torul grupului de șantiere Argeș- 
Olt, ing. Nicolae Pătinescu, con
ducătorul colectivului care a con
struit întregul ansamblu de pe 
Argeș, prezintă caracteristicile și 
performanțele tehnice ale bara
jului, răspunde la întrebările înal- 
ților oaspeți turci.

După vizitarea barajului hidro
centralei de pe Argeș, președin
tele Republicii Turcia, Cevdet 
Sunay, și președintele Consiliului 
de Stat, al României, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu persona
litățile care i-au însoțit, în aplau
zele miilor de locuitori, care-i aș
teptau să-i salute la plecare, se 
urcă la bordul elicopterului în- 
dreptîndu-se spre Capitală.

Soția președintelui Republi
cii Turcia, Atifet Sunay, îm
preună cu soțiile unor perso
nalități oficiale române și 
turce, a făcut marți diminea
ța o vizită la Palatul Pionie
rilor. La intrarea în palat, vi
zitatoarele sînt întîmpinate de 
Virgil Radulian, adjunct al 
ministrului învățămîntului,

Na-președintele Consiliului 
țional al Organizației Pionie
rilor. Din grupul de pionieri, 
aflat în holul de onoare, se 
desprinde o fetiță care rosteș
te un cuvînt de bun sosit, 
transmițînd totodată tineretu
lui turc urările pionierilor ro
mâni de prosperitate și succes 
la învățătură.

Invitate să viziteze Palatul, 
oaspetele parcurg sălile expo
ziției de cusături naționale, 
broderii și țesături executate 
de pionieri din județul Ilfov 
și apoi cîteva din cele 50 
cercuri în care pionieri bucu- 
reșteni își dezvoltă în timpul 
liber aptitudinile și înclina
țiile. Doamna Atifet Sunay și 
celelalte vizitatoare se intere
sează de activitatea pionieri
lor în cadrul palatului, de fe
lul cum sînt organizate cercu
rile, au cuvinte de laudă pen
tru realizările micilor artiști. 
In cartea de onoare, soția pre
ședintelui Republicii Turcia a 
notat: „Am vizitat cu mare 
plăcere Palatul pionierilor. Cu 
acest prilej am văzut lucru
rile minunate create de acești 

' copii dragi. Felicit din toată 
inima pe profesori și școlari".

In continuare, doamna Ati
fet Sunay și persoanele care 
o însoțesc au vizitat Muzeul 
de artă al Republicii Socialis
te România. Prin cuvintele 
notate în cartea de onoare a 
muzeului, soția președintelui 
Republicii Turcia și-a expri
mat admirația 
românească.

pentru arta

(Agerpres)

Constituirea Comisiei mixte
economice româno-turce

în urma acordului interve
nit între guvernele Republicii 
Socialiste România și Repu
blicii Turcia. în cursul dimi
neții de marți a avut loc, la 
Palatul Consiliului de Stat, 
schimbul de scrisori între mi
nistrul afacerilor externe al 
României, Cornelîu MănescU, 
și ministrul afacerilor externe

Primire
la președintele

Consiliului
de Miniștri

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialis
te România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit marți la 
amiază pe ambasadorul extra
ordinar .și plenipotențiar al 
Elveției la • București, Charles- 
Albert Dubois. în legătură cu 
plecarea sa definitivă din țara 
noastră.

La întrevedere, care s-a 
fă.șurat într-o atmosferă 
dială, a participat Vasile 
ga, adjunct al ministrului 
cerilor externe.

des-
cor-
Gli-
afa-

Bul-Marți seara a plecat în 
garia o delegație a Consiliului 
Național al Organizației Pionie
rilor, condusă de Ion Furro, vi
cepreședinte al C.N.O.P., care, 
la invitația Consiliului Național 
al Organizației dimitroviste a 
pionierilor „Septembriști", va fa
ce o vizită în această țară.

(Agerpres)

CRONICA
U. T. C

Hanul

de la răscruce

al Turciei, Ihsan Sabri Cagla- 
vangil. privind constituirea 
Comisiei mixte economice ro
mâno-turce.

Comisia . creată va avea ca 
sarcină principală să vegheze 
la înfăptuirea proiectelor de. 
colaborare și la aplicarea di
feritelor acorduri și angaja
mente încheiate în domeniile 
economic, industrial și tehnic ; 
să exploreze noi posibilități și 
noi domeniucolaborat,*.  să 
caute mijlpacNe apte de-a fa
cilita conj;ifct$le între jdrg'hnL ‘ 
zații și ShCâjrinderi din .Zfe’X 
două tăr-ij. organizeXeiton-.’ 
sultări bTfaterale asupra pro
blemelor economice de interes 
comun etc. .

Potrivit acestor documente, 
cele două guverne, de comun 
acord, pot încredința Comisiei 
mixte economice negocierea 
oricăror acorduri economice si 
comerciale dintre cele două 
țări. Este prevăzută de aseme-, 
nea posibilitatea creării d.? 
subcomisii în vederea studierii 
unor probleme specifice.

(Agerpres)

Tovarășul Vasile Nicolcio- 
iu, secretar al C.C. al U.T.C., 
l-a primit ieri y Luis Fuen
tes, membru al Direcțiunii 
Naționale a Uniunii Tineretu
lui Comunist din Venezuela 
care, la invitația C.C. al 
U.T.C., efectuează o vizită în 
țara noastră.

In cadrul discuțiilor purta
te s-a realizat un schimb de 
informații privind activitatea 
celor două organizații de ti
neret și dezvoltarea legături
lor de colaborare bilaterală, 
precum și un schimb de pă
reri asupra unor probleme ale 
mișcării internaționale de ti
neret.

(Urmare din pag. 1)

După meciul Austria- 
Cehoslovacia. de la Viena,

ANGELO NICULESCU
ne declară:

CLUBUL SUPORTERILOR
onaleide fotbal

• Au început întrecerile tur
neului internațional „Open" de 
tenis de la Monte Carlo. In pro
ba de dublu masculin („16-imi" 
de finală), perechea română 
Ilie Nastase — Ion Țiriac a în
trecut cu 6—.3, 6—2 cuplul fran
cez Bouteleux — Loizeau.

„Cehoslovacii, după ce înscriu,
nu se relaxează ca băieții mei• LI

• ••

• Campionatul republican de 
box pe echipe programează sîm
bătă în Capitală meciul dintre 
echipele Metalul București și 
Progresul Brăila. Gala se va des
fășura cu începere de la ora 19 
în saîa de festivități a Casei de 
cultură a tineretului N. Bălces- 
cu.

Gara de Nord. Dimineață căl
duroasă, dar noi așteptăm înfri
gurați. li așteptăm pe antrenorii 
federali Angelo Niculescu și Ni
colae Petrescu care au urmărit 
duminică, la Viena, meciul a- 
mical Austria — Cehoslovacia.

— „Atențiune! Trenul Orient 
Expres 212 din direcția Paris — 
Viena..." și iată-ne „luîndu-i" de 
pe scara trenului pe * cei doi an
trenori care, deși călătoriseră 19 
ore, au avut amabilitatea să ne 
ofere o „conferință de presă" 
sui-generis... în sala de așteptare. 
Dar, primele întrebări ne-au fost 
adresate nouă, căci Angelo Nicu
lescu era curios să afle rezulta
tele etapei de duminică, cum aii 
jucat Radu Nunweiller, Dumi- 
trache, Lupescu, Sătmăreanu, și 
restul elevilor săi. După ce 
ne-am făcut datoria, am trecut 
pe... contraatac:

— Așadar, ați revăzut echipa 
Cehoslovacei, duminică, pe sta
dionul Prater din Viena. După 
cum am aflat, față de unspreze- 
cele prezentat la Marsilia în 
partida cu Ungaria, antrenorul 
Marko ă introdus, volens-nolens, 
cîțiva jucători noi în formație.

— ...care s-au încadrat perfect 
în angrenajul echipei. Hrivanek, 
Hdrilicka, Kuna și Albrecht au 
jucat bine, absența titularilor 
Horvath, Geleta, Jokl și Kvasniak 
trecînd aproape neobservată. Și 
în meciul cu Austria, viitorii noș-

tri parteneri de la Guadalajara 
m-au impresionat prin jocul lor 
atletic, tehnic, purtat în viteză. 
După ce înscriu ei nu se relaxea
ză, ca băieții mei, ci încearcă să 
marcheze din nou. Așa se face că 
la Viena, Cehoslovacia a marcat 
două goluri într-un singur minut. 
Aș vrea să mai remarc că fotba
liștii cehoslovaci aplică sistemul 
„patru ori patru", mijlocașii fiind 
preocupați mai mult de ofensivă.

— Pe dv., tovarășe Nicolae 
Petrescu, care ați filmat partida, 
v-aș ruga să ne vorbiți despre 
eventualele puncte slabe ale for
mației cehoslovace.

— Furați de jocul ofensiv, 
fundașii de margine rămîn une
ori avansați lăsînd apărarea des
coperită. Am rămas surprins de 
jocul la ofsaid pe care-l fac a- 
părătorii, sistem defensiv peri
mat, abandonat de toate echipe
le din lume.

— Cehoslovacilor, intervine 
prof. Niculescu, nu le convine 
jocul combinativ și nici nu se 
împacă cu acțiunile purtate pe 
extreme. Austriecii, care, în trea
căt fie spus, nu au jucat slab 
duminică, și-au dominat în re
priza secundă adversarii, cînd au 
legat multe pase și au lansat cu 
insistență extremele.

— Să trecem acum din tabăra 
adversarului... în cea a noastră. 
Care este programul „tricolori-

28lor" pînă la întîlnirea de la 
aprilie cu Franța ?

— La 21 aprilie, jucătorii vor 
face vizita medicală; apoi ple
căm la Poiana Brașov, unde vom 
ține un joc școală cu Steagul 
roșu.

— Intenționați să operați vreo 
schimbare în „11"-le folosit la 
Stuttgart ?

— Una singură: Flavius Do- 
mide îi va lua locul lui Dobrin 
pe care îl voi folosi, însă, în re
priza secundă.

• Marea speranță a boxului 
francez, Jean Claude Bouttier 
(categoria mijlocie), a evoluat 
în orașul său natal Laval în ca
drul unei reuniuni profesioniste 
în care a primit replica italia
nului Muzio. Pugilistul francez 
a obținut victoria prin K.O. în 
repriza a 3-a. Este pentru prima 
oară în cariera sa, cînd Muzio 
pierde prin K.O. '

DUMITRU VIȘAN

P.S. Antrenorul N. Petrescu ca 
filma „pentru documentarea lo
tului nostru" sîmbătă 18 aprilie, 
meciul Țara Galilor — Anglia, 
iar miercuri, 22 aprilie, Anglia — 
Irlanda de nord.

• în cadrul pregătirilor pen
tru turneul final al campionatu
lui mondial de fotbal, selecțio
nata Braziliei a susținut pe sta
dionul „Maracana" o întîlnire 
cu reprezentativa Paraguayu
lui. Desfășurarea jocului și mai 
ales rezultatul final (zero la 
zero) au însemnat o compresă 
rece aplicată gazdelor. Paragua- 
yen-ii au utilizat o schemă de 
joc ultradefensivă, aplicînd ceea 
ce mai rar se poate vedea pe 
terenurile de fotbal chiar si în 
aceste timpuri de supremație a 
apărării : un 1—8—2.

Pe terenul de handbal de la 
Dinamo : sub privirile atente 
ale lui Mihai Redl (ultimul 
plan, în trening) „invitații" 
de fiecare luni exersează a- 

părarea în

React ie ‘n
(Urmare din psg. I)
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• La Varșovia au luat sfirșit 
întrecerile turneului internațio
nal de judo la care au partici
pat sportivi din șase țări : Aus
tria, R. D. Germană. ~ ~ 
Germaniei, 
Polonia.

_ , R. F. a
Italia, Ungaria și

internațională auto- 
,,Memorialul Jim

• Cursa 
mobilistică „________ r ___
Clark", desfășurată pe circuitul 
de la Hockenheim (R. F. a Ger
maniei), a revenit sportivului 
elvețian Clay Ragazzoni, oare a 
concurat pe o mașină ,,Tecno“. 
El s-a clasat pe locul secund în 
prima manșă și a terminat în
vingător în manșa a daua, în 
care a realizat o medie orară de 
125,060 km. Locurile următoare 
în clasamentul final au fost o- 
cupate în ordine de japonezul 
Tetsu Ikuzawa pe „Lotus Ford", 
englezul Derek Bell pe „Brab
ham" și vest-germanul Hubert 
Hahne pe „B.M.W.". Marele fa
vorit al cursei, austriacul 
Jochen Rindt (pe „Lotus"), nu 
a figurat în primii zece, clasați.

lanf

„Hanul de la răscruce" iși 
merită cu prisosință numele 
nu numai pentru că e așezat 
la răscruce de drumuri '.de 
aici se bifurcă șoseaua asfal
tată ce vine cale de 34 km 
dinspre Galați: un fir merge 
drept înainte, spre tînărul o- 
raș Bujoru și mai departe, 
spre Bîrlad, iar altul o ia la 
dreapta, spre comuna Oanceu, 
lîngă apa Prutului, foarte a- 
proape de locurile unde Ion 
Vodă cel Cumplit a dat una 
din bătăliile sale). Este însă 
vorbă și de construcția în sine 
care a căpătat înfățișarea, sti
lul vechilor hanuri moldove
nești, așa cum ne sînt ele 
prezentate în stampele de de
mult. Piatra de rîu este folo
sită și aici ca material de 
construcție. Dar din acest 
punct al descrierii noastre 
intervin elemente originale 
care deosebesc „Hanul de la 
răscruce" de alte hanuri : uși 
și ferestre ogivale, pridvoare 
și ceardacuri cu o ornamenta
ție artistică ce asimilează ele
mente rustice de prin partea 
locului, plăcute ochiului.

Atmosfera hanurilor de odi
nioară este recompusă cu 
discreție și bun simț de nu
meroase alte elemente : stîlpii 
pridvorului sînt din lemn pi- 
rogravat, felinarele din fier 
forjat, sala de consumație de
corată cu ștergare românești.

ploști, ulcioare ș.a. Venind 
tara la „Hanul de la răscru
ce" călătorul ta observa ne
greșit și faptul că hangiului și 
hangiței le plac florile. Așe
zate în frumoase glastre de 
lemn ele sînt un adevărat în
demn pentru drumeț la un 
plăcut și odihnitor popas în 
această unitate a cooperației 
de consum.

Hanul și-a căpătat repede 
faima și este vizitat de nu
meroși locuitori care vin cu 
treburi la centrul de județ, de 
excursioniști care, lăsînd în 
urmă sau ocolind intenționat 
aglomerația orașului Galați, 
„dau o fugă" la „Hanul de la 
răscruce". El este însă frec
ventat și de localnici (din co
muna Foltești, Chiraftei, Măs- 
tăcani) care se mînclresc cu 
frumoasa construcție la reali
zarea căreia au pus și ei umă
rul.

La plecare, am urcat sus, în 
pridvor, pe o scară masiva din 
lemn de stejar. De aici. în zi
lele cu cer senin se poate privi 
întreaga și mănoasa luncă a 
Prutului. Un serviciu în ma
niera specifică hanurilor (vinul 
în căni de lut și ulcioare, iar 
mămăliguța și preparatele cu
linare adecvate pe suporturi 
confecționate din lemn de tei) 
dă imbold poftei de mîncare 
a drumețului.

I. B.

șui Ion Muja. Opțiunea dumnea
lui a fost pentru Comloșul Mare 
și Carpiniș. „Pentru că, ne-a ex
plicat, Comloșul Mare este șan
tierul intercomunal cu cel mai 
vast volum de lucrări, iar Cărpi- 
nișul ne oferă exemplul unor ac
țiuni ce se desfășoară pe plan 
local".

începem cu Cărpinișul. Aici, 
după cum aminteam, lucrările de 
desecări au un caracter local și, 
cu toate acestea, ne-am dat seama 
că tineretul comunei se află în 
primele rînduri. yorbindu-ne des
pre ei, inginerul șef al cooperati
vei agricole, tovarășul Pompiliu 
Genescu, îi caracteriza ca pe o 
adevărată echipă de intervenție. 
Și, ca o ilustrare a acestei afir
mații sînt cei peste 3 000 metri 
de canal săpați pînă în . prezent, 
curățatul altor cîteva mii de me
tri de canal existent, executarea 
rigolelor de scurgere a apei pe 
150 hectare cultivate cu grîu, 
fapte ce conturează tabloul con
cret al muncii celor aproape 200 
uteciști ai comunei.

Iată deci, în cîteva cuvinte, o 
acțiune a cărei importanță în e- 
conomia cooperativei agricole în
seamnă recuperarea unor terenuri 
pînă acum improprii culturilor de 
cereale, o acțiune în care aportul 
tinerilor a fost hotărîtor.

Despre șantierul de la Com
loșul Mare fusesem infor
mați că, atît din punct de 

vedere al volumului de lucrări 
cît și al ariei de cuprindere, este 
cel mai mare din județ. 480 de 
hectare vor fi adăugate în acest 
an celor 700 hectare scoase în 
ultimii ani de sub excesul de umi
ditate. Pentru realizarea acestei 
lucrări care presupune dislocarea 
a peste 15 000 metri cubi de pă
mînt și-au unit eforturile țăranii 
cooperatori din încă trei comu
ne : Comloșul Mic, Gotlob și Jim- 
holia. Președintele cooperativei 
agricole din Comloșul Mare, to
varășul Gb. Costea, ne vorbea 
despre faptul că lucrările dede-

secări au făcut obiectul unor am
ple dezbateri și în adunarea ge
nerală a cooperatorilor.

Considerînd toate acestea doar 
ea un punct orientativ în discu
ția ce urma să o avem cu activul 
U.T.C. din comună am abordat 
direct problema modului în care 
organizațiile U.T.C. le cunosc și, 
drept urmare și-au întocmit un 
plan de măsuri concrete. Mare 
însă ne-a fost mirarea cînd, atît 
secretarul comitetului comunal 
U.T.C., Damian Pecaru cît și 
Matei Wolf, secretarul comitetu
lui U.T.C. din cooperativa agri
colă, n-au putut să ne spună de
cît că... ceva au auzit și ei des
pre acest șantier. Cît este de ma
re, însă, cîte comune sînt antre
nate la realizarea lui, cu ce con
tribuții se vor alătura organizații-

metale vechi, de plante me
dicinale, acțiuni pentru înfru
musețarea sediului C.A.P..., — 
despre 
a 
ne 
nă

Cum 
o acțiu- 

_ comu- 
consideră ca fiind de

desecări, nimic. 
’ ’ cg 

care întreaga
fost posibil 
pe 
o 

primă importanță, realizabilă în 
întregime de oamenii satului prin 
munca voluntar-patriotică, să 
treacă cu atîta ușurință pe lîngă 
preocupările organizației U.T.C. ?

— Nu ții minte tovarășe Pe
caru, că această problemă am 
discutat-o și la ultimul instructaj 
cu secretarii comitetelor comuna
le U.T.C. ?, încearcă o salvare a 
situației însoțitorul nostru, Ion 
Muja de la comitetul județean 
U.T.C.

Planurile din fața cărora ni se 
vorbise la comitetul județean

ANGAJAMENTELE
Ie U.T.C. efortului colectiv, nu 
știau. Răsfoind însemnările luate 
la județ le-am spus noi:

— Din cele 480 hectare, orga
nizațiilor U.T.C. din Comloșul 
Mare le revin 100 hectare ceea ce 
în volum de muncă, înseamnă 
dislocarea a 3 900 metri cubi de 
pămînt.

— S-ar putea...
Răspunsul lor ne-a îndreptat 

privirea spre cei doi activiști ju
dețeni găsiți de noi acolo care 
tocmai încheiaseră o partidă de 
table : „Știți, ne-au spus ei, nu 
am reușit încă să le vorbim tine
rilor despre aceste sarcini. Ne 
preocupă încă unele probleme 
organizatorice".

Am interpretat acest răspuns 
drept consecința unei ^misiuni de 
moment, așa îneît am încercat o 
reconstituire a unor prezumtive 
măsuri luate în perioada de iar
nă. Recurgem la memoria hîrtiei, 
a programelor de măsuri ale or
ganizației. Un punct, două punc
te, trei puncte... — colectarea de

U.T.C. nu fuseseră întocmite pes
te noapte. Ele erau, sau cel pu
țin, trebuiau să fie întocmite cu 
cîteva luni în urmă pe baza unor 
dialoguri la obiect cu organiza
ții U.T.C. din județ. Acum, cînd 
aceste acțiuni la sate sînt de pri
mă urgență, nu trebuiau decît să 
înceapă a îmbrăca haina concretă 
a faptelor. Așa era firesc.

— Și totuși cum vă explicați 
această situație ? — l-am între
bat pe tovarășul Muja. Cum este 
posibil ca nici măcar în treacăt 
organizația U.T.C. din Comloșul 
Mare să nu fi amintit în progra
mul ei nimic despre desecări ?

Ridicări din umeri. Gestul însă 
nu este o soluție. La Comloșul 
Mare, ne-am reamintit, va ființa 
peste cîteva zile cel mai mare 
șantier de muncă voluntar-patrio- 
tică intercomunal din județ. Din 
păcate, organizația U.T.C. din co
mună n-a întreprins nimic în a- 
cest sens. Aioi sînt peste 300 d®

tineri — dintre care numai în 
cooperativa agricolă 130 — dar 
nimeni nu s-a gîndit că ei repre
zintă o torță capabilă să dinami
zeze acțiunile despre care vor
bim. Ba, poate cineva se gîndi- 
se. Se gîndise însă într-un birou 
cu ușile închise din care nici 
măcar telefonic planul nu a pu
tut răzbate pînă jos, în unitate.

Intențiile reprezintă întotdeau
na arvuna faptelor. Dar, atunci 
cînd nu sînt onorate pînă la ca
păt ele sînt o arvună pierdută. 
Ca bună intenție socotim și pre
zența celor doi activiști ai 
comitetului județean U.T.C. la 
Comloșul Mare, sosiți, proba
bil, cu recomandări precise. Pro
babilitatea este însă atît de rela
tivă îneît în ea nu au mai „în
căput" și problemele esențiale.

în județul Timiș, înfăptuirea 
la timp a lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare amintite solicită con
jugarea eforturilor tuturor oame
nilor muncii, eforturi de la care 
tierii nu pot absenta. In multe 
din unitățile agricole angrenate 
în aceste acțiuni, tinerii aduc încă 
de pe acum o contribuție impor
tantă. I-am întîlnit pe șantierele 
de la Ciacova-Ghilad, de la Căi- 
piniș. Ne-a convins, de asemenea, 
angajamentul unor organizații de 
a realiza suplimentar lucrări de 
îndiguiri și desecări, așa cum, de 
pildă, sînt cele ale tinerilor din 
Făget și Gătaia. Și nu ne îndoim 
că realizări frumoase vor fi în 
măsură să raporteze de aici înain
te și tinerii din Comloșul Mare. 
Dacă ne-am oprit ceva mai pe 
larg asupra lipsurilor de aici am 
făcut-o, pe de o parte, pentru că 
acest șantier este cel mai mare clin 
județul Timiș, iar, pe de altă par
te, pentru a demonstra că atunci 
cînd lucrurile sînt lăsate la voia 
întîmplării, rezultatele sînt „pro
porționale" cu (ne)ateația acor
dată. Or, tocmai aceste stări de 
lucruri trebuie evitate cu cea mai 
mare grijă. Este în cîștigul eco
nomiei și al prestigiului organi
zației U.T.C.

tul. La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni urmează să fie reglemen
tat accesul și pe terenurile 
de ta Telinometal, Constructo
rul, Voința — toate din Timi
șoara — ca și la asociația 
sportivă „Timișul" din Lugoj. 
Consultînd planificările săptă- 
mînale ale bazelor nu ne-a fost 
greu să stabilim zilele și orele 
cind^fle sînt mai puțin solici
tate de către sportivii și secții
le de performanță". Solicitin'! 
și părerea unui reprezentant al 
C.J.E.F.S. Ilfov, profesorul 
Zoltan Gered, metodist, am 
aflat că „Popicăria asocia
ției „Dunărea" a Fabricii de 
zahăr, ca și baza sportivă „Po
pa Șapcă" din Giurgiu sînt gata 
să primească pe entuziaștii 
oaspeți. La Urziceni, terenul de 
fotbal a devenit și el accesibil 
iubitorilor sportului cu balonul 
rotund, iar la Buftea baza spor
tivă a liceului, adică terenurile 
de volei, handbal și baschet 
vor fi și ele la dispoziția celor 
ce vor să practice organizat 
disciplinele sportive preferate. 
Sîntem preocupați de extin
derea acestor „disponibilități" 
pentru activitatea sportivă de 
masă în întreg județul Ilfov. 
Posibilități există din plin“»

Nu putem omite să mențio
năm, față de această veritabilă 
reacție în lanț și situația de 
la Cluj. „în orașul de pe malul 
Someșului — ne spune secre
tarul clubului „U“, Titus Lu- 
caciu — astfel de acțiuni nu 
pot fi organizate deocamdată, 
din păcate. Renumitul și spa
țiosul parc sportiv „Babeș-Bo- 
lyai", cu cele trei terenuri de 
fotbal, dintre care două sînt 
degradate, abia dacă poate 
face față nevoilor didactice 
ale studenților de la I.M.F., A- 
gronomie și Politehnică și soli
citărilor fotbaliștilor echipei 
de divizia A. a celor de la ti 
neret și a celor 180 de copii ai 
secției. în general orașul nostru 
este deficitar Ia capitolul ame
najarea și întreținerea bazelor, 
sportive chiar și acum în pri
măvară. Perspective nu văd 
decît Ia complexul C.F.R., din 
strada Groia, unde însă nu 
s-au definitivat lucrările de a- 
menajare". Desigur, e greu să 
accepți o asemenea motivare. 
Ne vine greu să credem că la 
Cluj, în această adevărată ce
tate sportivă, nu pot fi găsite- 
soluții optime și rapide pentru 
punerea la dispoziția numero
șilor tineri — elevi, studenți, 
muncitori — a unor terenuri 
și săli libere cîteva ore într-o 
săptămînă. Cu siguranță că 
activiștii Comitetului județean 
Cluj al U.T.C., în colaborare 
cu C.J.E.F.S.-U1, n-au epuizat 
lunga listă a posibilităților 
practice. Ba poate că nici nu 
s-au gîndit încă la ea. Oricum, 
această generoasă idee merită 
să fie privită cu multă luare 
aminte. Fiindcă ea rezolvă, fie 
și parțial, problema spațiilor 
necesare activității sportive de 
masă. Așteptăm din zi în zi 
și scrisoarea de la ClujM-

tă fi liberă. La Ploiești, de 
pildă, chiar cel atît de solici
tat bazin acoperit a putut fi 
pus ia dispoziția elevilor cîte
va ore pe săptămînă, pentru 
învățarea înotului.

Și iată că, mai ales în ulti
mele zile, urmînd exemplul 
clubului Dinamo, numeroase 
alte cluburi și asociații sporti
ve din București și din pro
vincie și-au pus și ele la dis
poziția simpatizanților culorile 
lor, a tinerilor, toate terenu
rile și sălile de sport. . Fără 
cereri de legitimare, fără pro
cese verbale și alte aprobări, 
alte sute Și Sute de tineri au 
căpătat acces liber la bazele 
sportive nefolosite. Cităm din 
scrisoarea clubului Progresul, 
adresată ziarului nostru : „In
vităm pe baza noastră, din 
strada Dr. Staicovici, pe toți 
cei care vor să se recreeze, să 
se fortifice, să se dezvolte ar
monios și sănătos, să practice 
exercițiile fizice și sportul. în 
acest scop sînt puse la dispo
ziție în fiecare luni (orele 
7,30—19) și sîmbătă (între ore
le 7,30—12) terenurile de volei, 
baschet, handbal, fotbal, sălile 
de lupte, box, haltere și cultu
rism, pregătirea fiind asigura
tă de cadre de specialitate". 
Clubul Rapid anunță orele de 
disponibilitate ale terenurilor 
sportive de handbal, volei, 
baschet din Calea Giulești 18 : 
în fiecare luni, între orele 
8—20. La complexul „Voința" 
porțile s-au deschis și ele 
larg : lunea, între orele 9—12 
și 16—20, amenajările de atle
tism și terenurile de jocuri 
sportive sînt gata să primeas
că oaspeți. Tot la fiecare în
ceput de săptămînă, între ore
le 9—18, baza sportivă „Meta
lul" așteaptă și ea pe fotba
liști, handbaliști și atleți.

Și încă alte numeroase 
exemple ar mai putea conti
nua. Dar, ajunși la acest 
punct, trebuie să ne preocupe 
și reciproca : cum răspund or
ganizațiile de tineret chemări
lor lansate de cluburi ? Cum 
organizează comitetele U.T.C. 
din sectoare, din școli și insti
tuții ieșirile în masă pe aceste 
stadioane cu porțile larg des
chise ? Pentru că acum nimeni 
nu mai poate folosi subterfu
gii, acuzînd lipsa bazelor 
sportive. Mai ales acum. în 
plină vacanță de primăvară, 
organizarea unor competiții 
largi, frecvente, pentru elevi 
trebuie să constituie principa
la preocupare a comitetelor 
U.T.C. Obligația este valabilă 
și pentru alte cîteva orașe 
unde inițiativa cluburilor 
bucureștene s-a extins : „Am 
primit cîteva confirmări din 
partea unor cluburi și asocia
ții sportive timișorene — ne 
relatează vicepreședintele 
C.J.E.F.S., ADRIAN DAMȘA. 
Bazele sportive ale clubului 
C.F.R. și ale asociației sporti
ve Progresul vor face începu-
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ORIENTUL APROPIAT
Convorbirile lui Joseph Sisco 

la Cairo și Tel Aviv

Joseph Sisco, asistent al 
secretarului de stat al 
S.U.A. pentru problemele 
Orientului Apropiat și ale 
Asiei de sud și-a încheiat 
vizita oficială întreprinsă 
în Republica Arabă U- 
nită.

In timpul șederii la Cairo, el 
a fost primit de președintele 
Gamal Abdel Nasser și a avut 
întrevederi cu Mahmud Riad, 
ministrul de externe, cu Mah
mud Fawzi, asistent al preșe
dintelui Nasser pentru afacerile 
externe, precum și cu Salah 
Gohar, subsecretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe al
R. A.U.

Convorbirile, menționează a- 
gențiile de presă, au fost con
sacrate examinării situației din 
Orientul Apropiat. Joseph Sisco 
a expus punctul de vedere al
S. U.A. în ceea ce privește solu
ționarea ei, partea egipteană a 
subliniat necesitatea retra
gerii totale a trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate, 
accentuîndu-se, totodată, asupra 
importanței soluționării echita
bile a problemei palestiniene.

Următoarea etapă a actualului 
turneu întreprins de Joseph 
Sisco o constituie Nicosia, după 
care asistentul secretarului de 
stat al S.U.A. urmează să vizi
teze Israelul, • Iordania, Arabia 
Saudită și Libanul.

După vizitele întreprinse la 
Cairo și Nicosia, Joseph Sisco, 
asistent al secretarului de stat 
al S.U.A., a sosit la Tel Aviv, 
următoarea etapă a turneului 
său în unele state din Orien
tul Apropiat.

La Tel Aviv, el va avea în
trevederi cu cele mai înalte 
oficialități israeliene privind

Neliniște 
in Filipine

In Filipine, ultimele săp- 
tămîni, au purtat anfyrenta 
unei neliniști sporite, provo
cate de o serie de puternice 
demonstrații ’ studențești. în 
cartierele comerciale și de 
lux ale Manilei, magazinele 
și-au închis porțile, unii co- 
niercianți recurgînd chiar Ia 
auto-baricadare. Proprieta
rii vilelor din jurul parcului 
Forbes s-au mutat în hote
luri, au închiriat apartamen
te în zone mai puțin expuse 
ale orașului, iar cei mai pru
denți dintre ei s-au retras 
pur și simplu în provincie. 
Trimisul la Manila al ziarului 
NEUE ZURCHER ZEITUNG 
relata chiar că însuși pre
ședintele Marcos evită să pă
răsească palatul Malaca- 
nang după ce i s-a „prezis" 
că în luna aprilie va fi asa
sinat. Și, în timp ce demon
strațiile nu încetează, cele 
cîteva mii de familii care 
dețin 80 Ia sută din avuția 
națională, fac presiuni asu
pra președintelui pentru a-1 
determina la măsuri severe 
împotriva demonstranților.

Mișcarea protestatară cu
noaște o extindere continuă. 
Dacă pină nu de mult de
monstrațiile porneau în ge
neral de la University of 
Philippines, ele au cuprins 
acum toate institutele de în- 
vățăniînt superior din țară, 
Manila deținînd, ce-i drept, 
rolul principal. Colegiul co
mercial, Universitatea Feati, 
University of the East, ba 
chiar universitățile catolice 
„Ateneo" (Manila) și „Divine 
Word" (Tacloban) au devenit 
la rîndul lor focare ale ne
liniștii și demonstrațiilor. 
Demonstranții cer adoptarea 
de urgență a schimbărilor și 
reformelor care se impun în 
această țară caracterizată 
printr-o structură socială 
preponderent feudală, gre
vată de tare esențiale : pră
pastia dintre mizeria maselor 
și luxul unei pături extrem 
de restrinse, înrăutățirea si
tuației economice (marcată 
de devalorizarea peso-ului și 
creșterea costului vieții), de
pendența politică de Statele 
Unite. Acest ultim aspect 
joacă un rol din ce în ce mai 
important în viața politică a 
Filipinelor, pe măsură, ce tot 
mai multi oameni își dau 
seama de influența nefastă 
pe care o are asupra vieții 
poporului sprijinul Filipine- 
lor pentru acțiunile agresive 
ale S.U.A. în sud-estul asia
tic. In aceste împrejurări, 
se face tot mai des auzită 
cererea de rupere a „legătu
rilor speciale" cu partenerul 
dc pe cealaltă parte a Pa
cificului.

Majoritatea observatorilor 
remarcă o extindere a neli
niștii din mediul universitar 
asupra altor pături și cate
gorii sociale. Momentan, nu 
se poate întrevedea o dimi
nuare a încordării, deoarece 
în locul schimbărilor struc
turale și al reformelor cerute 
și așteptate de masa largă a 
populației cercurile _ guver
namentale par să aibă în ve
dere o singură formă de ac
țiune : instituirea „situației 
de urgență". Această.înclina
ție nu spre ° soluționare a 
problemelor grave care s-au 
acumulat în societatea filipi- 
neză, ci spre măsuri repre
sive, va avea, fără îndoială, 
consecințe explozive.

BAZIL ȘTEFAN 

evoluția situației din Orientul 
Apropiat, încercînd să ia cu
noștință de opinia părții israe
liene în legătură cu eventua
lele posibilități de soluționare 
pașnică a conflictului.

Marți a părăsit Cairo plecînd 
spre Beirut, Robert Anderson, 
om de afaceri american, fost mi
nistru al finanțelor in administra
ția Eisenhower care, a acut în 
capitala R.A.U. o serie de în
trevederi cu oficialitățile egip
tene. Robert Anderson, care este 
însoțit de o delegație de oameni 
de afaceri americani, a examinat 
cu oficialitățile țării gazdă une
le probleme legate ele sporirea 
schimburilor comerciale dintre 
Republica Arabă Unită și o serie 
de firme comerciale americane.

„Mini-criză" 

la Madrid
Demisia ministrului lucrări

lor publice din guvernul spa
niol, Federico Silva Munoz, a 
fost confirmată luni seara, o 
dată cu comunicatul oficia] 
prin care se anunță numirea 
în acest post a lui Gozalo 
Fernandez de la Mona, care a 
deținut pînă acum funcția de 
subsecretar de stat la Minis
terul Afacerilor Externe. în
locuirea lui Federico Silva 
Muhoz se relevă în cercurile 
politice din Madrid a deschis 
practic o „mică criză" politică 
în Spania. Ea face parte din- 
tr-un plan al „Asociației ca
tolice naționale a propagan
diștilor " (A.C.N.P.), grup că
ruia îi aparține și Silva Mu
noz. în ultimii 20 de ani, ge
neralul Franco s.-a sprijinit în

„TURNEUL CAPITALELOR»
Thomson a sosit la Bonn

George Thomson, mi
nistru de stat la Fo
reign Office, însărci
nat cu problemele euro
pene, a sosit luni seara 
la Bonn, începînd astfel 
ultima etapă a „turneu
lui capitalelor", inaugu
rat la începutul anului.

La sosirea sa pe aeroportul 
din Bonn, Thomson a declarat 
ziariștilor că discuțiile pe care 
le va avea cu ministrul vest- 
getrman al afacerilor externe, 
Walter Scheel, se vor concen
tra asupra efortului de a des
chide negocierile pentru in
trarea Marii Britanii în Piața 
comună înainte de vacanța de 
vară. După încheierea vizitei 
la Bonn, George Thomson va

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mu

MUZEUL DIN PUSTIU
Povestea a început prin 

1964, cînd cercetătorii 
francezi au primit încu
viințare din partea statu
lui Niger să prospecteze 
uriașele întinderi ale de
șertului Tenere. Primele 
cercetări aeriene au sem
nalat „anomalii" radioac
tive. O misiune științifi
că a fost trimisă în re
giunea platoului Gadou- 
faoua, parte componentă 
a deșertului Tenere. Dar, 
în locul zăcămintelor de 
minereu de uraniu, pe 
care le căutau cu înfri
gurare geologii, s-a des
coperit un zăcămînt pa
leontologic. După prime
le evaluări s-a anunțat că 
era vorba de un uriaș ci
mitir de dinosauri din 
familia „reptilelor teri

Un purtător de cuvînt mili
tar de la Pnom Penh a decla
rat că armata și forțele aerie
ne cambodgiene au primit or
dinul de a intensifica atacuri
le împotriva detașamentelor 
armate care acționează în țară. 
Agenția Associated Press men
ționează că ordinul amintit re
prezintă o reflectare a îngrijo
rării autorităților de la Pnom 
Penh față de creșterea numă
rului de angajamente dintre 
detașamentele înarmate ostile 
actualului regim și unități .ale 
armatei khmere. Printre a- 
ceste atacuri se numără și 
cel dezvăluit miercuri de co
mandantul regiunii Takeo, 
care a anunțat că două posturi 
militare au fost cucerite de 
grupurile armate. Surse mili
tare de la Pnom Penh — men
ționează agenția citată — au 
afirmat că trupe care se opun 
actualelor autorități au pă
truns în Munții Elefant, unde 
au stabilit un post de coman
dă pentru ansamblul operațiu
nilor din Cambodgia.

In ședința de marți a Co
mitetului pentru dezarmare, 
delegatul polonez, Jozef Wi- 
niewicz, a abordat pe larg 
problema unui eventual acord 
asupra interzicerii armelor 
chimice și bacteriologice. El 
a susținut principiul tratării 
globale a problemei, criticînd 
energic teza separării celor 
două categorii de arme. Vor
bitorul a subliniat că Statele 
Unite sînt partizane ale aces
tei teze întrucît utilizează în 
Vietnam arme chimice, pro
duse sub liciență britanică. 
Delegatul polonez a prezentat 
un document de lucru — ela
borat de țara sa în colabo
rare cu Mongolia și Ungaria 
— cu privire la proiectul de 
acord asupra interzicerii pro
ducției și stocării de arme 
chimice și bacteriologice.

mod constant pe acest grup 
in vederea formării guverne
lor sale. în urmă cu cîteva 
luni, conducerea A.C.N.P. a 
hotărît să se retragă pentru 
a pregăti, potrivit observatori
lor, o alternativă la „acapara
rea" puterii în Spania de că
tre gruparea sprijinită de 
„Opus Dei". Agenția France 
Presse, citind cercuri politice 
spaniole, relevă că retragerea 
grupului catolic din guvern ar 
putea duce la apariția unei 
noi forme de opoziție legală în 
Spania. De mai multe zile, în 
capitala Spaniei circulă o se
rie de informații potrivit că
rora nu este exclus ca alți 
doi sau trei miniștri din ac
tualul cabinet să-și prezinte 
demisia.

merge la Paris, încheindu-și 
astfel misiunea pe lingă con
ducătorii țărilor membre ale 
C.E.E.

Cercuri politice apropiate 
guvernului laburist consideră 
că Thomson va releva în fața 
interlocutorilor săi vest-ger- 
mani și francezi - două aspec
te particulare ale poziției gu
vernului de la Londra. Aces
tea ar consta, pe de o parte, 
în sublinierea hotărîrii Lon
drei de a negocia pentru a ob
ține „condiții echitabile" care 
să-i permită aderarea la 
C.E.E., iar pe de altă parte, în 
menționarea faptului că aceas
tă inițiativă este dictată, îna
inte de toate, de „considerații 
politice".

fiante". Un craniu al u- 
nuia din acești crocodili, 
cîntărind circa 400 de kg, 
a fost transportat la Nia
mey. Cu un an, doi în 
urmă profesorul Lehman, 
directorul Institutului de 
paleontologie din Paris, 
l-a trimis la fața locului 
pe tînărul cercetător Phi
lippe Taquet, căruia îi 
lipsea subiect pentru lu
crarea de doctorat...

Primele cercetări au 
stîrnit un interes deosebit 
în rîndul specialiștilor. 
Taquet susține cu con
vingere că Gadoufaoua 
este unul din cele mai 
vaste și mai bogate ză
căminte fosiliere din lu
me. Tînărul cercetător a 
obținut aprobarea de a 
transporta la Paris unul

din craniile dinosaurilor. 
Potrivit cercetărilor efec
tuate în luna martie a a- 
cestui an, specia de repti
le descoperită în Niger ar 
fi avut o lungime medie 
de 15 metri. Acești cro
codili au fost denumiți 
„Sarcosuchus imperator" 
(„crocodilul carnivor — 
împăratul acestor locuri"). 
Ce s-a întîmplat ? Cum 
au ajuns reptilele în a- 
ceastă regiune lipsită de 
vegetație, de faună ? Des
coperirea zăcămîntului 
din deșertul nisipos Te
nere dovedește că, în 
urmă cu zeci de milioane 
de ani, pămîntul Saharei— 
azi arid și lipsit de vege
tație în cea mai mare 
parte — era brăzdat de 
ape ; o bogată vegetație

asigura viața unor ani
male uriașe. Potrivit unor 
ipoteze științifice, fosilele 
uriașe din ere pierdute in 
negura timpului, sînt 
„subproduse" ale uraniu
lui. Minereul acestui ele
ment radioactiv se caută 
de obicei în vechile alu
viuni. Dinosaurii trăiau, 
după cum au dovedit și 
alte cercetări, pe malul 
fluviilor și lacurilor. A- 
pele smulgeau zăcămin
tele de uraniu din masi
vele primare și le depu
neau în delta fluviilor, pe 
malul lacurilor. Aceasta 
ar fi explicația că în nu
meroase cazuri căutătorii 
de uraniu sînt și desco
peritorii unor uriașe „ci
mitire de fosile".

Președintele Nigerului,

s c u r* *

De la început tinerii tehni
cieni români s-au încadrat pe 
deplin în colectivul și în ritmul 
de muncă al fabricii. Cei trei
zeci de membri ai brigăzii sînt 
împărțiți în două grupe: cinci
sprezece tineri lucrează în trei 
schimburi împreună cu munci
torii cubanezi și efectuează lu
crările cerute de întreținere. 
Din fiecare schimb fac. parte 
cîte cinci oameni : doi strun
gari, un mecanic-general, un e- 
lectrician și un operator-caza- 
ne. Ceilalți cincisprezece lu
crează numai dimineața, con- 

centrîndu-și atenția asupra u- 
nor lucrări mai importante. Ast
fel, un grup de zece tehnicieni 
din brigadă s-au angajat ca, 
împreună cu muncitorii cuba
nezi, să termine montarea și să 
efectueze probele tehnologice 
la cazanul compact de aburi — 
utilaj modern, complet automa
tizat, a cărui intrare în func
țiune va mări substanțial pro
ductivitatea muncii și capacita- 
tatea de prelucrare a centralei. 
Constantin Ion și Nicolae Ște
fan verificau tocmai complica
tele circuite ale pupitrului de 
comandă cînd am sosit în sala 
cazonelor. „Sperăm să termi
năm înainte de termenul stabi
lit instalația electrică a cazanu
lui" — mi-au spus ei. „în ceea 
ce privește montajul — inter
vine mecanicul Gh. Mitrică — 
cu toate că este o lucrare com-

• MINISTRUL de externe al 
R.D. Germane, Otto Winzer, so
sit la Khartum într-o vizită ofi
cială, a fost primit de Gaafar 
Mohammed El Numeiry, preșe
dintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției Sudaneze. El 
a avut, de-asemenea, convorbiri 
cu ministrul de externe su
danez, Abubakr Awadăllah. Cu 
acest prilej, informează agenția 
A.D.N., au fost dezbătute pro
bleme ale dezvoltării colaborării 
bilaterale.

• LA MOSCOVA a fost sem
nat un contract în baza căruia 
Uniunea Sovietică a achiziționat 
din Japonia o uzină chimică 
pentru producția de polimeri, 
cu o capacitate anuală de 90 000 
tone. După cum relatează agen
ția T.A.S.S., valoarea contractu
lui se ridică la circa 26 milioane 
dolari. ■ Se preconizează ca noua 
întreprindere să fie dată în ex
ploatare în anul 1973.

Greve in Chile
• IN Chile continuă greva 

celor 12 000 de lucrători ai unor 
instituții de stat, în sprijinul 
revendicării lor privind majora
rea salariilor. Se află, de ase
menea, in grevă de patru săp- 
tămini 6 000 de muncitori ai mi
nelor de salpetru „Maria Hele
na" și „Pedro de Valdivia".

Amplificarea acțiunilor gre
viste în Chile este determinată 
în mare măsură de continua

Odiseea echipajului 

„Apollo-13"
• EXPLOZIE LA 0 PILĂ ELECTRICĂ? • MOTORUL 
PRINCIPAL NU FUNCȚIONEAZĂ • ASELENIZAREA A FOST 
ANULATĂ • PREGĂTIRI FEBRILE PENTRU REVENIREA PE TERRA

„Apollo-13‘‘ pare să fie urmă
rit de destin. După toate neplă
cerile care au precedat lansarea 
sa, aselenizarea a trebuit să fie 
anulată.

O pană a sistemului de ali
mentare eu energie electrică a 
cabinei de comandă a navei spa
țiale .,Apollo-i3" a fost înregis
trată luni noaptea, în momentul 
în care aceasta se afla la 329 000 
km de Pămînt. Defecțiunea cau
zată, se pare, de o explozie în- 
tr-una din celulele generatoare 
de curent electric ale cabinei de 
comandă, i-a obligat pe astro- 
nauții Lo^ell și Haise să treacă 
în modulul lunar pentru a eco
nomisi rezervele de energie 
electrică și de oxigen. Ca ur
mare a acestei defecțiuni, mo
torul principal al navei nu mai 
poate fi pus în funcțiune, fapt 
care a pus sub semnul întrebării 
perspectivele de îndeplinire a a- 
cestei misiuni spațiale. Ulterior 
N.A.S.A. a anunțat că aseleni
zarea nu mai este posibilă. La 
acea oră. planul Centrului de 
control de la Houston era de a 
utiliza modulul lunar drept 
„barcă" de salvare și de a fo
losi motorul acestuia — mai pu
țin puternic decît cel al cabinei 
de comandă — pentru a smulge 
trenul spațial de pe orbita sa 
„hibridă" și a-1 replasa pe tra
iectoria de „întoarcere liberă" 
spre Pămînt.

Echipajul lui „Apollo-13" pare 
să dispună de o provizie de oxi
gen suficientă care să-i garan
teze întoarcerea pe Pămînt, vi
neri după-amiază la ora 17,13 

,G.M.T. Modulul lunar, potrivit 
\experților, a luat cu el la ple
care 48 litri de oxigen. Ținînd 
cont de necesarul de oxigen al 
celor trei astronauți și de pier
derile de gaz în afara cabinei, 
se poate constata o epuizare a 
acestuia într-un ritm de aproxi
mativ 0,43 litri pe oră. Această 
cantitate corespunde unui voiaj 
de 112 ore, dacă echipajul utili
zează oxigenul din modulul lu
nar. Or, astronauților nu le tre
buie, în principiu, mai mult de 
84 de ore înainte de a ameriza 
dacă totul va decurge îh bune 
condiții. Miercuri la ora 2,43

• POTRIVIT unui sondaj 
de opinie efectuat de Uni
versitatea din Santiago de 
Chile asupra șanselor perso
nalităților angajate în cursa 
pentru ocuparea fotoliului 
prezidențial, candidatul con
servator Jorge Alessandri 
continuă să se plaseze pe 
primul Ioc. Rezultatele son
dajului au arătat, totodată, că 
procentajul în favoarea a- 
cestuia a scăzut de la începu
tul campaniei electorale pînă 
în prezent. La rîndul lor, can
didatul Partidului democrat- 
creștin, de guvernămînt, Ro- 
domiro Tomic, și cel al Blo
cului forțelor populare, Sal
vador Allende, urmează în 
ordine reprezentantului con
servatorilor.

creștere a costului vieții. Potri
vit unor statistici, în primele 
două luni ale anului, prețurile 
au crescut în această țară cu 
12 la sută.

• ADEPȚII fostului președinte 
argentinian, Juan Peron, aflat 
în exil, și-au intensificat în ul
timele zile acțiunile antiguver
namentale. Grupul, ce se autoin
titulează „Forțele armate pero- 
niste", a lansat un atac asupra 
unei garnizoane situate în a- 
propierea orașului Tigre, la 20 
km nord de Buenos Aires. Mem
brii grupului au luat cu ei o 
mare cantitate de arme, muniții 
și efecte militare. Ei au infor
mat imediat despre acest atac 
redacțiile mai multor ziare cen
trale argentiniene, care au înse
rat în informațiile lor relatări 
asupra desfășurării acțiunii.

De la sfîrșitul anului trecut, 
organizația „Forțele armate pe- 
•roniste" a efectuat douăsprezece

G.M.T. urmează să. se pună în 
funcțiune motorul modulului, în 
timp ce trenul spațial se va afla 
în spatele Lunii, la o altitudine 
de 111 km. Dacă manevra reu
șește, „Apollo-13" se va reîn
toarce automat pe. Pămînt.

Planul de reîntoarcere pre
vede ca ' astronauții să rămînă 
în modulul lunar (pentru a pu
tea respira) și ca ei să treacă 
în nava de comandă numai cu 
puțin înainte ca ’aceasta să in
tre în straturile atmosferice ale 
Pămîntului. începînd din acel 
moment, ei vor putea utiliza 
energia din bateriile lor de si
guranță. Modulul este construit 
pentru a adăposti două persoa
ne, dar în caz de urgență el 
poate primi și pe cel de-al trei
lea astronaut.

Din Houston s-a anunțat că 
pentru readucerea pe Pămînt a 
echipajului „Apollo-13" este ne
cesar ca nava spațială să efec
tueze o rotație, la altitudine op
timă, în jurul Lunii, pentru ca 
ea să se poată înscrie apoi pe o 
traiectorie de revenire pe 
Terra. Această eventualitate a 
fost prevăzută încă de la început 
în planul acestei misiuni. Pro
blema cea mai importantă care 
a apărut în fața tehnicenilor de 
la N.A.S.A, este aceea de a. găsi 
parametrii optimi și momentul 
cel mai indicat pentru efectua
rea manevrelor mai sus-amin- 
tite. In funcție de modul în care 
se execută manevra de schim
bare-. a traiectoriei în jurul 
Lunii, nava spațială se poate în
scrie pe traiectoria pentru reve
nirea în atmosferă sau, în even
tualitatea unei greșeli de ma- 

. nevră ori calcul, poate să se re- 
înscrie pe o traiectorie în spațiu 
sau să se aprindă intrînd în at
mosferă.

• Tehnicienii de la centrul 
spațial din Houston au furnizat 
echipajului „Apollo-13“ infor
mațiile necesare cerîndu-i tot
odată ca miercuri la ora 2,40 
Gmt, să aprindă motorul de 
coborîre al modulului lunar — 
cel care va face posibilă înscrie
rea pe traiectoria spre Pămînt 
a cabinei spațiale în vederea a- 
merizării ei.

• Oficialitățile N.A.S.A. au a- 
nunțat că locul precis de ameri
zare a navei spațiale „Apollo-13" 
nu a fost încă hotărît. Pentru 
moment, continuă pregătirile 
desfășurate în Oceanul Pacific 
în vederea recuperării astronau
ților. Este în acelați timp, însă, 
examinată șl posibilitatea unei 
amerizări în Atlantic, în apro
piere de coastele Braziliei, care 
ar urma să aibă loc cu aproxi
mativ zece ore mai devreme (vi
neri la ora 10, în loc de ora 20). 
Această a doua variantă va fi 
aleasă, se precizează, numai în 
cazul în care rezervele de oxi
gen ale astronauțifor nu vor 
fi suficiente pentru amerizare

în Pacific.

Hamani Diori, a anunțat 
că sînt în curs de pregă
tire măsuri menite să a- 
sigure protecția „muzeului 
din deșertul Tenere". La 
Niamey se vorbește de 
crearea unui imens „parc 
al dinosaurilor". Dar, în 
afara interesului din 
punct de vedere turistic 
pe care îl pot stîrni dino
saurii, numeroși cercetă
tori apreciază descoperi
rile din zona Tenere drept 
un pas spre dezlegarea 
altor enigme privind e- 
voluția solului african, 
transformările suferite de 
continent de-a lungul mi
lioanelor de ani...

P. N.

asemenea raiduri cu scopul de a 
procura arme și muniții, preci
zează agenția Associated Press.

Critici la adresa 
proiectului 

„Safeguard"
• ÎN subcomisia senatorială 

pentru organizații internaționale 
și problemele dezarmării au con
tinuat audierile privind hotări- 
rea Administrației de a extinde 
sistemul de rachete anti-rachetă 
„Safeguard". Dr. Wolfgang Pa- 
nofsky, directorul acceleratorului 
linear de la Stanford (Califor
nia), care a fost unul dintre 
principalii specialiști audiați în 
ședința de luni a subcomisiei, a 
insistat pentru renunțarea la 
realizarea sistemului „Safe
guard", relevînd ineficiența și 
vulnerabilitatea lui. El a decla
rat, totodată, că „Safeguard" re-

TINERII ROMÂNI
LA „ZAFRA»

DE LA TRIMISUL NOSTRU

Banda uda de asfalt se în
tinde în fața noastrâ strâjuițâ 
de palmieri și mango. Ploaia 
s-a oprit de puțin timp și a- 
cum verdele luxuriant e parca 
mai crud și mai strălucitor. 
De-a lungul șoselei pe care a- 
leargâ autobuzul, maiestoșii 
mango fac loc căsuțelor în cu
lori vesele : roz, albastru-des- 
chis, verde. Artemisa, Cande
laria, Mango Jobo — sate cu 
case mici, fârâ etaj, cu cîte 
un pridvor ce se întinde pînâ 
la marginea drumului. în ba
lansoare de lemn, oamenii se 
odihnesc. Mîine începe o nouă 
zi de munca pentru „marea 
Zafrâ a celor zece milioane". 
De-o parte și de alta a șose
lei, afișe colorate pe care ci
tim : „Una millonesima parte — 
tu cuota de honor". Din loc în 
loc, din șosea se desprinde cîte 
un drum lateral marcat de pa
nouri, cu cîte un nume. Con
duc la taberele de munca ale 
voluntarilor ce participa la re
coltarea trestiei de zahăr în 
provinciile Havana și Pinar del 
Rio. Aici, în provincia Pinar, 
vor lucra tehnicienii români, la 
fabrica de zahăr, „Jose Marti" 
din orășelul San Cristobal.

Șoferul ne arată pe margi
nea șoselei un panou pe care 
e scris cu litere mari : „Campa
mente de la brigada tecnica 
rumana 23 de Agosto". Autobu
zul cotește la dreapta și pă
trunde pe o alee lungă, stră
juită de palmieri zvelți, de o 
eleganță distinsă. La intrarea a- 
leii, o fîșie de pînză, cu urarea 

La tăiatul trestiei de zahăr

în limba română : „Bine ați 
venit tineri tehnicieni români!"

Dacă ochiul a început să se 
obișnuiască cu peisajul inedit 
și arbuștii de cafea, bananierii 
sau cocotierii nu ne mai im
presionează, sîntem însă, pro
fund emoționați de primirea ce 
ni se face. Printre verdeața co
pacilor, cîteva căsuțe, fiecare 
cu cîte o mică plăcuță deasu
pra : Albergue, Comedor, Cir- 
culo social, Eufermeria, Area 
deportiva. Totul e nou și stră
lucește de curățenie : dormito
rul, sufrageria, clubul, infirme
ria, terenul de sport. Aici vojn 
locui patru luni și jumătate.

EL CENTRAL „JOSS MARTI"

în economia provinciei Pinar 
del Rio, fabrica de zahăr (el

prezintă „un clar obstacol în 
calea realizării unui eventual 
succes", la proiectatele convor
biri sovieto-americane de la 
Viena pentru limitarea armelor 
strategice. Numeroși alți specia
liști audiați au relevat că dez
voltarea sistemului de rachete 
anti-rachetă „Safeguard" va ri
dica probleme și mai dificile în 
ce privește controlul armelor 
nucleare. 

Reuniune pentru impulsionarea procesului 
de decolonizare

Comitetul special O.N.U. pentru decolonizare a hotărît or
ganizarea unei sesiuni comune cu alte organisme create de 
Adunarea Generală pentru a coordona măsurile preconizate 
in vederea impulsionării procesului de decolonizare. Au fost 
adresate invitații de participare la această sesiune, care ur
mează să se țină în următoarele luni, Comitetului special al 
O.N.U. însărcinat cu cercetarea politicii de apartheid a gu
vernului Republicii Sud-Africane, Subcomitetului O.N.U. 
pentru cercetarea situației în teritoriile aflate sub dominația 
portugheză și Consiliului O.N.U. pentru Namibia.

central) „Jose Marti" ocupă u- 
nul din primele locuri. Centrala 
trebuie să producă, potrivit 
planului național, 54 000 t. de 
zahăr pînă la data de 5 mai 
a.c. prelucrînd trestia din pro
vincie. După această dată, va 
continua să macine trestia re
coltată din provincia Havana, 
într-o convorbire avută cu se
cretarul de partid al regiunii 
San Cristobal, locotenentul 
Jose Fernandez Mengana, a- 
cesta ne-a spus : „Pînă în pre
zent, centrala „Jose Marti" a 
produs peste 32 000 t. zahăr. 
Norma de prelucrare zilnică 
este de 354 t. de trestie și sin- 
tem convinși că pînă la data 
de 5 mai a.c., colectivul fabri
cii, împreună cu membrii bri
găzii „23 August — România", 
va realiza planul fără rămîneri 
în urmă".

„LOS DIEZ MILIONES VAN !“

plexâ, care solicits Întreaga 
noastrâ atenție și pricepere, 
sîntem cu toții convinși că pro
bele tehnologice vor fi încu
nunate de succes".

La depoul fabricii i-am în- 
tîlnit pe cei trei mecanici de 
locomotivă : loan Nistor, Ion 
Balomireanu și Nicolae Roșu, 
discutînd împreună cu muncito
rii cubanezi despre locomotiva 
care ieșea tocmai din depou, 
după revizia generală făcuta 
de cei trei. Peste cîteva ceasuri, 
l-am întîlnit din nou pe I. Ba- 
lamireanu într-un birou, cu o 
riglă și un creion în mină. „E 
schița unei instalații de fabrica
re a arcurilor de locomotivă — 
îmi spune arâtîndu-mi foaia de 
calc din fața lui. în cîteva zile 
voi termina împreună cu mun
citorii cubanezi cuptorul de tra
tament pentru arcuri și în ur
mătoarele zile vom putea fabri
ca arcuri de locomotivă chiar 
aici, în depou, eliminînd astfel 
o serie de dificultăți și întîr- 
zieri legale de procurarea și 
sosirea acestor piese, foarte 
solicitate, la centrală. Colegii 
mei, I. Nistor și N. Roșu, lu
crează, în prezent, la înlocuirea 
cazanului vertical al uneia din
tre locomotive. După ce va în
cepe să producă instalația de 
fabricare a arcurilor, mă voi 
alătura lor" — a încheiat I. 
Balomireanu.

în imensa hală a morilor 
Alex. Popescu și Toma Plăieșu 
trăseseră tocmai cablurile pen
tru trei circuite electrice auxi
liare. „Circuitele — îmi spune 
Alex. Popescu — urmează să 
deservească o serie de agrega
te moderne ce vor fi instalate 
în fabrică într-un viitor apro
piat". într-o încăpere alăturată 
marii hale se află secția de bo
binai- Aici, Marcel Surugiu și 
Const. Filipescu, împreună cu 
cîțiva bobinatori cubanezi, e- 
rau aplecați asupra unui motorii.,, 
electric, cufundați într-o discu
ție pur profesională.

îmi continui drumul prin cen
trală și mă opresc să stau de 
vorbă cu bătrînul Camaguey 
care anul acesta împlinește 100 
de ani și lucrează de 50 în in
dustria zahărului. în jurul nos
tru se formează repede un 
cerc. Primele cuvinte pe care 
le aud sînt: „Los rumanos 
buenos muchachos, especiali- 
tas I" (Românii, băieți buni, 
specialiști I). Aceleași cuvinte 
le-am auzit și în biroul directo
rului centralei „Jose Marti", 
Hipolîto Sanfiel. „întreg colec
tivul fabricii — mi-a declarat 
el — este foarte mulțumit de 
felul în care muncesc tehnicie
nii români. Considerăm partici
parea brigăzii de voluntari „23 
August — România" la marea 
bătălie a celor zece milioane 
ca un prețios ajutor internațio
nalist și sîntem convinși că 
schimbul de experiență ce se 
realizează, în prezent, între 
muncitorii cubanezi și cei ro
mâni ne va fi foarte folositor".

înainte de a părăsi fabrica, v 
îmi arunc o privire pe panoui 
din mijlocul halei centrale unde 
se află graficul de producție la 
zi. Planul se îndeplinește ceas 
cu ceas. Acum obiectivele fa
bricii sînt obiectivele noastre. 
„Los diez millones van 1 — pa- 
labra de cubano" (Cele zece 
milioane se realizează I cuvînt 
de cubanez) — spun toți cei 
de aici — „și de român I" a- 
daugă membrii brigăzii.

DAN MUNTEANU
San Cristobal, aprilie 1970

SOW BAZELOR 
AMERICANE 

Dim SPANIA
La Washington a început 

luni o nouă rundă de nego
cieri americano - spaniole 
privind mult controversata 
problemă a folosirii de către 
S.U.A. a bazelor militare din 
Spania pentru o nouă peri
oadă de cinci ani. Tratative
le sînt conduse de secretarul 
Departamentului de Stat, 
William Rogers, și de minis
trul de externe spaniol, Gre
gorio Lopez Bravo.

Acordul americano-spaniol 
privitor la folosirea de către 
trupele americane a bazelor 
S.U.A. de la Madrid, Sara- 
gosa și Sevilla, precum și a 
bazei aero-navale de la Rota, 
a expirat în septembrie 1968. 
Negocierile purtate înainte 
și după data expirării nu au 
reușit să ducă decît la un 
acord provizoriu, întrucît 
pozițiile părților în problema 
sumei ce trebuie plătită Spa
niei de către S.U.A. pentru 
folosirea bazelor au rămas 
divergente. Washingtonul a 
avertizat Madridul că, în ca
zul în care acesta nu va ac
cepta condițiile financiare 
avansate de partea ameri
cană, va fi nevoit să ia în 
considerație posibilitatea în
chiderii bazelor respective. 
Spania a pretins la început 
drept chirie pentru urmă
toarea perioadă de cinci ani 
suma de 750 milioane dolari, 
dar apoi a coborît preten
țiile la 500 și chiar 200 mi
lioane dolari.
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