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• Știri și informații

din domeniile

economic, cultural

și social

cu privire la consfătuirea Comitetului
Politic Consultativ al statelor

participante la Tratatul
de la Varșovia

LOR trebuie Încheiată,
NU ABIA ÎNCEPUTĂ

Cu un an în urmă, în noiem
brie 1969, la Alexandria a in
trat în funcțiune întreprinderea 
de aparataje și accesorii pentru 
instalații în construcții, mate- 
rializîndu-se astfel o primă și 
importantă etapă în cadrul 
dezvoltării industriale a reșe
dinței județului Teleorman. In 
primii ani ai cincinalului vii
tor urmează să prindă contur 
alte două obiective de impor
tanță republicană : Fabrica de 
pupitre și panouri de comandă 
aflată în construcție și o mo
dernă Fabrică de rulmenți. Ex- 

ocazia 
si-
e-

după o lună IM 
calificați prin

periența acumulată cu < 
finalizării unor investiții 
mllare, demonstrează, fără 
chivoc că atunci cînd demara
jul s-a făcut cu cadre pregă
tite din timp, conform gradu
lui înalt de tehnicitate al uti
lajelor, pe măsura exigențelor 
viitoarei producții, activitatea 
economică a noilor unități a 
întrunit, încă de la început 
toate atributele eficienței. Era 
de așteptat, deci, ca intrarea în 
funcțiune a întreprinderii de 
aparataje și accesorii pentru in
stalații în construcții din Ale
xandria, pentru care statul nos
tru a făcut un substanțial efort 
financiar, să beneficieze de o 
pregătire adecvată a cadrelor 
necesare. Se cunoștea din timp 
numărul și meseriile muncito
rilor care trebuiau calificați, în 
cadrul investiției fiind prevă
zute 2,5 milioane lei pentru 
pregătirea lor. Recrutarea a- 
cestora nu constituia o proble
mă, deoarece există în orașul 
Alexandria și în comunele a- 
propiate multi tineri care do
resc să se califice într-o mese
rie. Cu toate acestea, pregăti
rea cadrelor a fost neglijată, 
amînată, tărăgănată astfel în- 
cît, la intrare în funcțiune, sin
gurii muncitori calificați de 
care dispunea I.A.I.C.A., erau 
recrutați din rîndurile celor dis
puși să-și părăsească vechile 
locuri de muncă pentru a se 
angaja la noua întreprindere!

S-au adăugat 
muncitori 
cursuri de scurtă durată Ia în
treprinderea 9 Mai din Bucu
rești, ceilalți, pînă la 540 — 
numărul angajaților de acum — 
au fost completați cu 185 ne
calificați (de notat că 150 din
tre aceștia suplinesc in secțb 
— este lesne de înțeles cum — 
lipsa celor cu pregătire cores
punzătoare), 57 absolvenți de 
școală profesională. 35 califi
cați prin ucenicie la locul de 
muncă, restul fiind acumulați 
pe parcurs prin recrutări- „Ca
drele pe care le avem. sint 
foarte slabe", e de altfel și 
concluzia tovarășului inginer 
Ion Rizeanu, directorul I.AI.C.

Alexandria. Fără îsdccalâ. si 
daloritâ aceșm faze. creez, e 

aparataje și accesorii pentru 
instalați: In cccszrccții. după 
un an de la intrarea în funr- 

mestre cheterie-Ae la ma de 
lei procac£e au fost în meme 
ce i 043 Iei. -Pe 
nuiui viitor, te 
varășui ingmer 
lot, vom reduce

tO- 
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MESERIA SE ÎNVAȚĂ

” La 2 decembrie 1970, la Ber
lin a avut loc consfătuirea Co 

A mitetului Politic Consultativ a' 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia de prietenie, co- 

A laborare și asistenți mutuală.
La consfătuire au participat: 
din partea Republicii Popu- 

A lare Bulgaria: Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tra] al Partidului Comunist 

0 Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu- 
lare Bulgaria; Stanko Todorov, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al Comitetului Centra] al 
Partidului Comunist Bulgar. Ivan 

9 Bașes. membru al Comitetului 
Cental al Partidului Comunist 

— Bn'rxr. ministrul afacerilor exter- 
V ne al Repabbci Populare Bulga

ria ;

•
. din partea Republicii Soda- 
fc» Cehoslovace : Gustav Husak. 
prim-secretar al Comitetului Cen- 

a trai ai Partidulu: Comunist din 
* Cehoslovaca : Lubomrr StrougaL 
men-jtu 2- comitetu-

A kri Central al Partidului Comu- 
arst din Cehoslovacia, președin
tele gutei uuhri Repubbcii So- 

A cuhste Cehoslovace: Vasil Bilak, 
membru ai Prezidiului Comitetu
lui Central. secretar al Comite- 
tnhri Central al Partidului Comu
na* din Cehoslovacia ; Jan Mar- 
ar- membru al Comitetului Cen- 
tal a! Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. ministrul afaceri- 
Lr externe al Republicii Socia- 

9 1»** Cehoslovace;
dm curtea Republicii Demo- 

• erate Germane: Walter UIbricht. 
prim-secretar al Comitetului 
Centrai al Partidului Socialist 

• Unit <£n Germania, președintele 
Coersibubri de Stat al Repu- 
bbcii Democrate Germane; 

A Wdh Stoph. membru al Biroului 
Poteic al Cocutetniui Central al 
Partidului Socialist Unit din Cer- 

A tsană. președintele Consiliului 
de Miniștri al Repubbcii Demo
crate Germane ; Erich Honecker, 
membru al Biroului Pobtîc. se
cretar al Comitetului Central al 
Partidchri Socialist Unit din Cer- 

0 mania ; Hermann Axen. membru 
supleant al Biroului Politic, se- 
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania ; Otto Winzer, membru al 
Countetulm Central al Partidu- 

9 hb Socialist Unit din Germania, 
ministrul afacerilor externe al Re- 
publicii Democrate Germane ;

9 din partea Republicii Populare

Polone : Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez ; Jozef Cvrankie- 
wicz, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Po
lone ; Zenon Kliszko, membru al 
Biroului Politic, secretar al Comi
tetului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez; Ștefan 
Jedrvchowski, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Populare 
Polone ; )

din partea Republicii Socialiste 
România : Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România ; Uie Verdeț, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia ; Paul Xiculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretara! 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român ; Comeliu Mă- 
nescu. membru al Comitetului 
Central 
Român.
terne al Republicii Socialiste Ro
mânia :

din partea Republicii Populare 
Ungare: Janos Kadar, prim-se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar: Jeno Fock, membru al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, președinte
le guvernului revoluționar mun- 
citoresc-țărănesc ungar; Zoltan.

al Partidului Comunist 
ministrul afacerilor ex-

Komocsin, membru al Biroulu 
Politic, secretar al Comitetulu 
Central al Partidului Muncito 
resc Socialist Ungar; Janos Pe 
ter. membru al Comitetului Cen 
trai al Partidului Muncitoresi 
Socialist Ungar, ministrul aface 
rilor externe al Republicii Popu 
lare Ungare ;

din partea Uniunii Republici 
lor Sovietice Socialiste : L. I 
Brejnev, secretar general al Corni 
tetului Central al Partidului Co 
munist al Uniunii Sovietice 
A. N. Kosîghin, membru al Bi 
roului Politic al Comitetului Cen 
trai al Partidului Comunist a 
Uniunii Sovietice, președintei 
Consiliului de Miniștri al Uniu 
nii Republicilor Sovietice Soda 
liste; K. F. 
Comitetului 
Comunist al Uniunii Sovietice 
A. A. Gromîko, membru al Co 
mitetului 
Comunist 
ministrul 
Uniunii Republicilor S'ovietici 
Socialiste.

Partiaipanții la consfătuire ai 
examinat următoarele probleme

— Cu privire la întărirea secu 
rității și dezvoltarea colaborări 
pașnice în Europa ;

—- Cu privire la agravarea si 
tuației în regiunea Indochinei

— Cu privire la situația dii 
Orientul Apropiat;

— Cu privire la agresiune: 
colonialiștilor împotriva Republi
cii Guineea.

Documentele adoptate în legă
tură cu aceste 
blică separat.

Consfătuirea
tic Consultativ s-a desfășurat îr^- 
tr-o atmosferă de prietenie, co
laborare frățească și deplină în
țelegere.

Katușev, secretar a 
Central al Partidulu

Gentral al Partiduli 
al Uniunii Sovietic 

afacerilor exterrte

probleme se pu-

Comitetului Poli

de prietenie, co-

Berlin, 2 decembrie 1970.

conducătorilor de partid și de stat
Comitetul Central al Partidu

lui Socialist Unit din Germania 
Si Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane a o- 
ferit miercuri seara, o masă în 
cinstea conducătorilor de partid

și de stat, care au luat parte 1. 
consfătuirea de la Berlin a Co' 
mitetului Politic Consultativ a 
statelor participante la Tratatu 
de la Varșovia.

700 de elevi
•/l marca

„fabricii* lor

VĂ ÎNSCRIEȚI LA CU- 

VINT?

EXPERIENȚĂ

VALOROASĂ

LA TG. MUREȘ

• DUMNEAVOASTRĂ

• CONTROVERSE

TEATRALE
Un autor nu-și recunoaș
te personajele.
Cine este de vină ?

Cine cunoaște cît de cît carac
teristicile organizării unui proces 
de producție, știe că fluctuația 
mîinii de lucru dăunează profund 
acestui proces.

Pe anumite produse ale in
dustriei ușoare — motoare elec
trice pentru mașini textile, dis
pozitive de montat și demontat 
șaibe, diverse materiale pentru 
turnătorii, diverse piese turnate, 
truse de scule și altele — este 
trecută marca „A.T.E.S.C.". A- 
ceastă marcă este înregistrată în- 
tr-o întreprindere în care fluc
tuația este firească, repetată a- 
nual, la date exacte, dar nimeni

Simbioza

școală

Convorbire cu

ing. G. TÂFTÂ,

" director generai

adjunct in M. L U.

I

Autonomia expresie
a democratismului

între-* orinduirii noastre socialiste

prin
d e r e
tizi $: pentru ceea ce avem de 
facot Le place munca, le place 
meseria ce p an ales-o, au con- V 
diti sâ o învețe.

— Ce factori au contribuit la A 
abținerea acestei imagini opti-

Interviu realizat de W
CĂLIN STĂNCULESCU

Conriaaare în pag. a V-a)

Interviul nostru cu dr. DUMITRU HOLT,
secretar general al Comitetului de Stat pentru Economia și Ad

ministrația Locală

...3 decembrie 1950. Eveni
mentele care au dominat agen
da politică din acea zi aveau 
să deschidă un capitol de mare 
însemnătate in istoria Româ
niei. Congresul partidului nostru 
din februarie 1948 subliniase că 
noile forme statale trebuie să 
fie organe alese de masele largi 
populare, investite cu atribuții 
multilaterale pentru conducerea 
vieții locale și strins legate de 
popor. Și iată — a sosit momen
tul înfăptuirii acestui impera
tiv istoric — menit să contribuie 
la o largă democratizare a vie- 
țU social-politice 
noastră. Prin vot 
versat, direct și 
lația țării a ales 
tați în sfaturile

muncitori, țărani muncitori, in
telectuali.

...3 decembrie 1970. Au trecut 
de atunci 20 de ani. Timp in 
care organele locale ale puterii 
de stat și-au cucerit un loc de 
prestigiu în viafa contemporană 
a României. Rolul lor principal 
este de a conduce întreaga via
ță economică, social-culturală 
și edilitar-gospodărească de in
teres local — semnificind pu
terea unică și deplină a oame
nilor muncii, lărgirea și atlîn- 
cirea continuă a democratismu-

Doua decenii

de la alegerea 

organelor locale

ale puterii 

populare

lui socialist în organizarea sta
tului nostru.

Adresindu-ne azi tovarășului 
dr. DUMITRU HOLT, secretai

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a ll-a)
din patria 

deschis, uni- 
secret, popu- 
primii depu- 
populare
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— Regele Lear — un spec
tacol al oportunității a- 
devărului. CORNEL POGĂCEANU

GH. FECIORU...poate peste drum unde bodega nu are 
ferecate.

NOI NE PLICTISIM,
TINERII Șl VIAȚA CULTURALA A SATULUI

TELEVIZOARELE RUGINESC

— Cum, frate, nici Ia ora aceasta (15.30) căminul 
nu este deschis ? Și e duminică!... Unde să mă 
flue 7

Măraru, directorul căminului cul
tural, se folosea de un pahar — 
cind de partea de sus cind de 
partea de jos — trage niște 
cercuri pe o bucată de carton ce 
ca fi o gazetă de perete. Rubri
ca pozitivă: „Viitorul", colțul 
satiric: „Ghimpele".

— Azi e duminică, ne spune, 
ți trebuie să fim la datorie...

Chiar asta crem să aflăm și 
noi: ce înseamnă „trebuie să fim 
la datorie". In sat trăiesc și mun
cesc 28 cadre didactice, un me
dic, cîțica ingineri și economiști. 
Trecem peste nedumerirea noas
tră că la ora 11 îl găsim pe di
rectorul căminului cultural în

altă parte decît la locul unde tre
buie să muncească și-l ascultăm.

— La cămin nu avem condi
ții, ne spune. Intr-un local vechi 
am amenajat o sală de festivități 
fi alte încăperi nu mai avem. Ca 
să încălzim zilnic sala ne-ar tre
bui pentru lunile de iarnă nu cî- 
teva mii de kilograme de com
bustibil, de cîte dispunem, ci 
cam șase-șapte vagoane. Acolo 
n-avem nici șah, nici remtj. nici 
televizor. Toate sînt închise... 
Așa că mă așez și eu pe unde 
găsesc un birou cald. Seara, în

(Continuare in pag. a IV-a)

Nobila cute
zantă a omului

I 9
de NICULAE BELLU

După 1842, cînd avea douăzeci și doi de ani, Engels nu 
mai scrie versuri, dar rămîne poet. Poet în înțelesul nevoii 
de a cunoaște, dincolo de orizontul aparențelor, mecanis
mul bucuriei și al tristeții umane. E o poezie a întrebări
lor, o sete a descifrării în această lume de necunoscute. Dar 
este în același timp un semn de cutezanță și împotrivire 
față de reaua așezare a lumii. O poezie a revoltei. O che 
mare la luciditate asupra sensului existenței umane, care 
este înfruntare cu necunoscutul, originalitate, vis și efor’ 
creator sau nu este decît mărginită viețuire a unor fiin 
fe inferioare. Această neîmpăcare, ca o flacără, această 
nobilă cutezanță a omului e imaginea lui Engels tînăr, con- 
testînd cerul și gata de trîntă cu orice titani, lată-l într-o 
auto-creionare satirică a furtunosului său clocot interior 
„Dar cel pe lungi picioare, cel ce înfruntă cerul, / E Oswald 
în jachetă, cu crăcii ca piper.;, / Piper e și lăuntric faimo
sul montagnard / Din cap pînă-n picioare, văpăi rebele-l 
ard./ Pe-un instrument el cîntă, și-anume ghilotina, / Cu ea 
se-acompaniază cînd cîntă cavatina ; / Răsună infernalul, pu
ternicul refren : / Formez vos bataillons ! Aux armes, ci- 
toyens !"

Avea douăzeci și doi de ani cînd scria această „epopee 
creștină în patru cinturi", pe care o intitulează -. „Cuteză
tor amenințată, dar minunat slobozita biblie, sau : biruința 
credinței". Este un manifest anti-filistin. Un manifest al li
bertății de spirit și al cutezanței .în gîndire. E o judecată a 
idolilor, judecata-de-apoi a oricărei sacralizări. Defilează 
sub aspra lumină a satirei, toți marii titani ai istoriei. E o 
gîlceavă drăcească a spiritelor- Voltaire. Danton, Robes
pierre, Bonaparte, Fichte și Hegel într-o confruntare des-

(Continuare în nag. a îl a)
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și hibridul „Hd-231“, un porumb 
cu bobul sticlos, mai precoce și 
mai productiv, care se păstrează 
bine în timpul iernii. /

Pin inițiativa Comitetului ju- 
tean Tulcea al U.Ț.C.. în cu- 
[d se va deschide, în cinstea 
lui de al IX-lea Congres al 
f.C., un șantier de muncă pa- 
btlcă cu caracter permanent al 
terilor din satele de pe cuprin- 
I județului. Acesta va funcționa 
Izona lacului Razelm șl va avea 
I permanență un număr de pes- 
laoo de tineri uteciști. Cel care 
r lucra aici au ca obiectiv 
Incipal amenajarea unui sistem 
irigații pe un teren vast de 

le de hectare destinat culturilor 
Hcole. Această acțiune, de mare 
roloare are menirea să între- 
[scă agenda realizărilor de 
ncă patriotică. Tinerii din co
mele Baia. jiUiilovca și ,,6 Mar- 
f au lucrat timp de două săp- 
lf\i prestînd peste 11 ooo ore de 
hcă patriotică, ca să amenaje- 

un sistem

Biblioteca Centrală 
Universitară 
la 75 de aini

• Tempus incertus

Ia C,A.P. Co.Țiira, un sistem
Irigațir.pe un t.sren de 100 hec-

G. D.

[știutoarele concursului pen- 
des&ninarea celor mai; îndemî- 

bine pregătite filatoare 
e«

PREMIUL 1

lerman Lucreția filatoare 
rnbinatul textil Arad, unitatea 
D.A.

Ca parte imtegrantă a proce
sului instructiv educativ și de 
cercetare științifică din Univer
sitate, Biblioteca Centrală Uni
versitară, prin înnoirile preconi
zate în acest an, urmărește să 
contribuie în mai mare măsură, 
cu mijloacele sale specifice, la 

( desfășurarea și modernizarea 
procesului instructiv educativ și 

.de cercetare științifică din Uni
versitate, să întreprindă acțiunile 
necesare pentru a sprijini pro
movarea științei și culturii ro
mânești în țară și peste hotare.

Sistemul de informare univer
sitară pus la dispoziția studen- 

, ților, pentru o maximă eficaci
tate. trebuie conjugat cu planu
rile șl programele de invățămint, 

\cu tehnica de cercetare pe Uni
versitate și pe facultăți.

Studenții au posibilitatea să 
utilizeze surse directe de infor- 
maee. publicații, diverse tipuri 
ie documente, cărți, articole, 
manuscrise, informări pe benzi 
de magnetofon. Pentru a desco
peri ' aceste materiale, investiga
ția se îndreaptă în egală măsură 
și asupra surselor Indirecte de 
informare — cataloage de bi
bliotecă. bibliografii, mențiuni 
de lucrări apărute.

în cadrul complexului biblio
tecar universitar, studenții pri
mesc îndrumări la cerere privind 
modul de organizare a sistemu
lui de cataloage ale bibliotecii, li 
se indică direct titluri de cărți și 
articole legate de prdblema ur
mărită, precum și titluri de pe
riodice de specialitate sau de 
mai largă cuprindere.

Biblioteca Centrală Universi
tară dispune de un număr însem
nat de publicații, de referințe, pe 
care le pune la dispoziția citito
rilor. Numărul volumelor consul
tate în anul 1969 s-a ridicat la 

\ 1 768 337, frecventînd biblioteca
ni 011 910 cititori.
V, Printre realizările de dată re- 
, 4Untă, Biblioteca Centrală Uni- 
I twrsitară înscrie o modernă sală 
a cataloagelor, deschiderea a pa
tru centre de împrumut (la bl- 
blit'teca de Limba și literatura 
rorilână, la biblioteca Facultății 
de Drept, la biblioteca Facultății 
de Lb. slave și la biblioteca In
stituitului Pedagogic), un număr 
sporit de locuri în sălile de lec
tură * printr-o organizare mai ju
dicioasă a spațiului existent. Un 
obiectiv, pe care și-l propune bi
blioteca, avînd o realizare apro
piata, este deschiderea unei săli 
de referințe cuprinzînd enciclo
pedii. dicționare, materiale se
cundase. care vor satisface un 
număr mare de cititori degajînd 
astfel sjălile de lectură.

Aniversarea a 75 de ani de la 
înființarea Bibliotecii Centrale 
Universitare este un prilej de 
trecere în revistă a realizărilor, 
un moment mobilizator, un sti
mulent al activității viitoare.

Institutul meteorologic central 
anunță că în cursul lunii decem
brie, temperatura medie va fi 
mai scăzută față de valorile me
dii multianuale. Caracterul mai 
răcoros al lunii se datorește pă
trunderii unor mase de aer din 
regiunea arctică, fenomen ce se 
va produce mai frecvent în ul
tima săptămînă a lunii și a a- 
nului. Vremea va fi închisă, în 
primele două decade cu cețuri 
frecvente (atenție șoferi) dar și 
cu înseninări de scurtă durată. 
Precipitațiile vor fi atît sub for
mă de burniță și ploaie, cît și 
sub formă de lapoviță și nin
soare. In ultima decadă a lunii 
vor cădea ninsori intermitente 
aproape în toate regiunile țării, 
în Cîmpia Dunării, Dobrogei și 
a Moldovei, ninsoarea va fi vis
colită.

de cale ferată ceea ce conduce 
la o încărcare ușoară. De re
marcat că aceeași întreprindere 
a mai executat și alte adaptări 
la acest vagon lung de 45 m. 
După cum ne informa inginerul 
șef al întreprinderii — Petre 
Georgescu — seria acestor con
strucții va crește in viitor, ast
fel incit vagonul de 20 de osii 
să poată deveni util transpor
tului unei foarte largi game de 
utilaje și agregate grele.

Panait Istrati
în edițiile turcești

Păun Elena țesătoare la Combl- 
[tul textil nr. 1. Timișoara uni
rea „Bumbacul".

PREMIUL II

Elecheș Erjebet filatoare 
bmbinatul textil „Oltul" diri 
[heorghe Covasna.

• în cmstea 
semicentenarului

.
împotriva 
alcoolismului — 
„spălarea" sîngelui

Radu Anișoara țesătoare la 
’ombinatul de in și cînepă 
bucurești întreprinderea „Pro- 
[ucția“.

La CarauSa, vechea localitate 
istorică care în timpul răscoalei 
din 1907 a fost bombardată cu 
tunurile, Plenița, Cornu și Ce
tate din județul Dolj s-au des
fășurat o serie de manifestări 
culturale cu tema „Te cîntam, 
partid", organizate de Comite
tul pentru cultură și artă al ju
dețului, în cinstea aniversării 
semicentenarului partidului. Oa
meni de litere și cultură din 
Craiova și din Capitală au vor
bit în fața satului despre sem- 
nifioația zilei de 8 Mai 1921. 
Elevii școlilor au recitat versuri 
dedicate partidului și patriei 
noastre.

Recent, în spitalul din Balti
more, S.U.A., a fost pus la punct 
un nou procedeu de dezintoxica
re alcoolică. Alcoolicii sînt supuși 
timp de mai bine de șase ore 
unei adevărate „spălări" a sînge
lui. Tratamentul se face cu aju
torul unui rinichi artificial prin 
circuitul căruia este trecut sîn- 
gele pacientului. în timpul aces
ta, prin dializă, alcoolul și dife
ritele toxine ce rezultă prin me- 
tabolizarea acestuia în organism 
sînt extrase din sînge. Șeful de
partamentului chirurgical al spi
talului dr. A. I. Walder, a con
stat că pacienții care sînt supuși 
unui asemenea tratament radical 
de dezintoxicare recidivează mult 
mai greu decît pacienții supuși 
metodelor obișnuite.
Electroșocul 
ne apără de infecții

La tratamentele psihoterapeu- 
tice cu ajutorul electroșocului 
s-a constatat, din întâmplare, o 
creștere a numărului globulelor 
albe din sîngele pacienților. A- 
ceastă creștere se manifestă în 
special în cazul granulocitelor. 
Măsurători sistematice au arătat 
că la 75 la sută dintre pacienți 
numărul globulelor albe crește în 
urma tratamentului prin electio- 
șoc cu 50 pînă la 100 Ia sută. 
Procesul începe la două pînă la 
4 ore după șoc ți durează apro
ximativ 24 de ore. Mecanismul 
acestui fenomen nu este încă cla
rificat, dar ipotezele emise de 
specialiști pun această creștere 
pe seama stimulării hipofizei cu 
ajutorul curentului electric.

Creșterea rapidă a numărului 
globulelor albe este extrem de in
teresantă pentru medici, datorită 
faptului că prin aceasta se îm
bunătățește rezistența organis
mului la infecție. Se știe că baza 
sistemului imunologic o formea
ză globulele albe din sînge.

Recent, studenții Universității 
din București s-au întîlnit cu 
binecunoscutul poet și editor de 
la editura Varlîk din Istanbul, 
domnul Yașar Nabi Nayîr, cel 
care a tradus. în întregime, o- 
pera lui Panait Istrati. întflni- 
rea a prilejuit studenților cu
noașterea unor lucruri foarte in
teresante cum ar fi popularitatea 
de care se bucură, în rfndul ci
titorilor din Turcia, Panait Is- 
strati.

Oaspetele relevînd că. Istrati 
ocupă locul al doilea, imediat 
după Dostoevsld, în lista prefe
rințelor de literatură universală 
la cititorii din Turcia. S-a vorbit 
apoi de răspîndirea literaturii ro
mâne în Turcia, arătîndu-se că 
în decurs de un an și jumătate, 
la editura Varlîk au apărut „An
tologia nuvelei românești" și 
„Jocul cu moartea" de Zaharia 
Stancu. La rindul lor, studenții 
secției, au vorbit despre studiul 
limbii și literaturii turce în ca
drul secției. La încheierea în
trunirii o surpriză plăcută atît 
pentru oaspete cît și pentru stu
denții secției: Arion Ion din a- 
nul al IV-lea a citit din tradu
cerile sale din lirica lui M. Emi- 
nescu în limba turcă.

CIT COSTA CHIULUL ? 
Ghiță Vîrgolici lucrează ca 
mecanic la Fabrica de gea
muri Buzău. Fiind de servi
ciu Ia pompele stației de de- 
durizare a apei, pompe ce 
alimentează secția de geam 
laminat, s-a gindit că nu 
e mare lucru dacă o să 
plece puțin să-și rezolve 
niște treburi. Două ore — 
nici nu o să se observe ! 
Dar s-a observat și încă bi
ne : in timpul absenței lui 
o pompă s-a defectat intre- 
rupind alimentarea cu apă 
a laminorului. Pasta de 
geam ce ieșea din cuptorul 
de topit s-a lipit de valțuri 
deteriorîndu-le. In conse
cință, pină la remedierea a- 
variei producția secției a 
tost întreruptă aproape pa
tru zile, iar pagubele cauza
te de acest accident datorat 
lui G. Virgolici, sint evaluate 
la aproape 100 000 lei .

BUZUNARUL STATU
LUI. BUZUNARUL PRO
PRIU. Există la unii gestio
nari o mentalitate ciudată, 
care-i face să intre în banii 
sau în mărfurile de care 
răspund ca în cămara pro
prie luind fără socoteală și 
cu o inconștiență uimitoare, 
ca și cind nu le-ar fi evi
dent că vor fi prinși și puși

să

IUSUF NERMIN

Achiziție rara la lași

Biblioteea Centrală Univer
sitară „M. Eminescu" din 
Iași, a achiziționat recent în 
tezaurul său de cărți rare, cî- 
teva ediții de mare valoare 
științifică. Cea mai veche a- 
chizitie de acest fel este o 
post-incunabula de la 1513 — 
„Epistolele lui Cicero" tipă
rită de către renumiți editori 
italieni — Aldo Anuzio il ve
chio. Din același secol, a mai 
fost achiziționată faimoasa e- 
diție a operei lui Diogene 
Laertius „Viețile filozofilor", 
Geneva 1594, editată de către 
Henricus Stephanus. ereticul 
expulzat la acea vreme din 
Franța, pentru faptul că a ti
părit o ediție „critică" a Bi
bliei. Biblioteca ieșeană a mai 
achiziționat: „Explicații la 
istoria războaielor lui Pompei- 
Justinus — tipărită la Aus- 
burg. 1717, „Considerații asu
pra limbii franceze" de Vaun- 
gelas, Amsterdam 1690, „Poe
ții greci minori Cam
bridge 1684

să plătească, iar uneori 
răspundă și penal pentru 
actele lor. Maria Dudău (30 
ani) casieră la I.L.F. Buzău 
in perioada 1969-70, a sus
tras din gestiune 20 000 lei. 
Cînd avea nevoie lua bani ! 
Mai mult, culantă îi împru
muta și pe alții : de pildă, lui 
C. Doblete, șeful serviciului 
financiar i-a împrumutat 
5 200 lei pe timp de 9 luni. 
Aceeași mentalitate la Ga
briela Temișanu (22 ani) 
gestionară la cofetăria „Ga- 
rofița" din Tg. Jiu i cînd a- 
vea nevoie lua din magazin 
mărfuri și din casă bani. Și 
la ea s-a găsit o lipsă în 
gestiune de 20 000 Iei. Dumi
tru Tircă (23 ani) era ges
tionar la cantina I.M.A. Tg. 
Jiu, de unde sustrăgea me
reu alimente. Descoperindu-i 
o lipsă în gestiune de peste 
10 000 lei, contabila Alexan
drina Moianu (23 ani) a aco
perit-o întocmind acte pen
tru cantități fictive de ali
mente în valoare de 5 000 
lei. Toți cei citați au fost 
obligați să restituie sumele 
cu care au păgubit statul și 
vor răspunde in fața justi
ției.

COLECTA METALE 
VECHI: loan Ticu (20 ani) 
din comuna Horia, județul 
Neamț, a escaladat gardul 
șantierului întreprinderii 
„Electromontaj" Bacău, lo
tul Roman, de unde a furat 
20 m cablu electric din 
plumb. Ca să se piardă ur
ma furtului, și ca să-l valo
rifice, l-a tăiat și topit pre- 
dîndu-1 ca metal vechi la 
I.C.M. Dar după cum se ve
de urma nu s-a pierdut.

® Jubileul zborurilor
IonProf. univ. emerit dr. ing.

Gujdu, membru în Comisia de 
astronautică a Academiei " 
publicii Socialiste România,

Re- 
a 

- vorbit duminică la Universitatea 
populară din Sinaia în cadrul u- 
nei manifestări consacrate apro
piatei împliniri a 60 de ani de 
la zborul primului avion cu 
reacție creat și pilotat de savan
tul român Henri Coandă.

A UTONOMIA
(Urmare din pag. I-a)

general al Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administra
ția Locală, dorim să relevăm un 
aspect de importanță fundamen
tală, în activitatea complexă și 
multilaterală pe care o desfă
șoară organele locale ale pu
terii și administrației de stat : 
amplificarea rolului social-po
litic, sporirea competenței juri
dice a consiliilor populare și 
comitetelor lor executive, în 
condițiile acordării unei mai 
largi autonomii privind înde
plinirea atribuțiilor ce le revin.

— Vă rog, tovarășe dr. Hoit, 
să subliniați semnificațiile aces
tui moment nou, calitativ supe
rior.

— Doresc să fac mai întfi o 
precizare. încă de la primele a- 
legeri, din 1950, organele locale 
ale puterii și administrației de 
stat au avut autonomie func
țională. Totuși, dacă în practică 
s-a manifestat de multe ori un 
centralism excesiv, aceasta s-a 
datorat unor situații concrete — 
unele obiective, altele subiecti
ve — specifice anumitor perioa
de ale evoluției noii orinduiri 
sociale. în prezent, consiliilor 
populare li s-a asigurat — prin 
lege — condiții de activitate 
calitativ superioare. Ele au do- 
bindit o largă 
care le conferă un 
important in viața 
tică a țării.

— Căror cerințe 
cordarea acestei largi 
mii ?

— Lărgirea autonomiei este 
expresia noilor realități social- 
istorice din România. Mă refer 
îndeosebi la dezvoltarea și per
fecționarea democrației noastre 
socialiste. Dar mai este și alt
ceva. Legea de organizare a 
consiliilor populare reflectă 
profund experiența proprie țării 
noastre privind activitatea orga
nelor locale ale puterii și ad
ministrației de stat — expe
riență cîștigată în acești 20 de 
ani care au trecut din decem
brie 1950. Maturitatea politică, 
competența juridico-administra- 
tivă de care dau dovadă în pre
zent organele locale ale puterii 
și administrației de stat, nu 
numai că le dă dreptul la o mai 
largă autonomie, dar impune cu 
necesitate această îmbunătățire 
în activitatea consiliilor popu
lare.

— In ce constă, practic, îm
bunătățirea despre care vorbiți ?

— Organele locale ale puterii 
de stat conduc nemijlocit, auto
nom industria locală, gospodăria 
comunală și locativă, investițiile 
și construcțiile de interes local, 
activitatea de proiectare și sis
tematizare, aprovizionarea popu
lației cu bunuri industriale și 
agro-alimentare, adoptă proiec
tul planului de producție agri
colă. asigură legalitatea, coordo
nează activitatea de invățămint, 
sănătate și ocrotiri sociale, cul
tură și artă in unitățile admi- 
nistrativ-teritoriale unde au fost 
alese.

— Autonomia este element al 
centralismului democratic și 
deci nu exclude răspunderea, 
dependența față de organele 
ierarhic superioare. Dar presu
pune — și in aceasta constă im
portanța ei deosebită ! — drep
tul de a decide, de a hotărî. 
Ceea ce determină creșterea 
responsabilității consiliilor popu
lare, comitetelor executive, a 
fiecărui deputat...

— Și o mai strinsă legătură 
eu masele de cetățeni.

autonomie — 
rol mult mai 

social-poli-

răspunde *~ 
autono-

— Aceasta este o problemă 
cu multiple implicații. Una din
tre sarcinile fundamentale tra
sate de partid organelor locale 
ale puterii și administrației de 
stat este perfecționarea modali
tăților de atragere a Cetățenilor 
la viața publică, la conducerea 
treburilor statului. Reglementă
rile legale prevăd atragerea 
largă, prin multiple forme, a tu
turor celor ce muncesc — indi
ferent de naționalitate — la 
conducerea activității locale. 
Consiliile populare, comitetele 
executive dau însă viață aces
tei norme numai în măsura in 
care găsesc modalități eficiente 
privind valorificarea înțelep
ciunii politice a maselor, a ex
perienței oamenilor.

— Puteți menționa citeva re
zultate pozitive

— Aș aminti mai intîi practi
ca consultării cetățenilor ina- 
inte de elaborarea unor hotărîri 
și decizii. în adunări ale sala- 
riaților, in intîlniri cu depută
ții, in articole publicate în pre
să, numeroși cetățeni, intre care 
și foarte mulți tineri — munci
tori, țărani, intelectuali, elevi și 
studenți — au făcut propuneri 
care au determinat îmbunătăți
rea, uneori chiar modificarea 
structurală a proiectelor de ho- 
tăriri. Subliniez, de asemenea, 
dreptul consiliilor populare de a 
alege și revoca judecătorii, pe 
procurorul șef al județului, de 
a numi și revoca secretarii co
mitetelor executive, conducă
torii organelor locale de specia
litate ale administrației de stat 
și conducătorii organelor locale 
de miliție. Această expresie a 
autonomiei locale face eficient 
dreptul de control al maselor 
privind activitatea organelor de 
stat. Pe urmă, faptul că activi
tatea comisiilor permanente — 
care analizează și avizează pro
iectele de hotărîri ce urmează 
să fie adoptate în sesiunile con
siliilor populare, precum și 
proiectele de decizii elaborate 
de comitetele executive, contro
lează organele locale de specia
litate ale administrației de stat 
— se sprijină pe active lărgite, 
din care fac parte numeroși ti
neri, îndeosebi specialiști, ilus
trează preocuparea pentru atra
gerea tineretului Ia viața so- 
cial-politică.

— Tovarășe Hoit, interviul 
nostru este prilejuit de un mo
ment festiv. Cred 
este inoportun 
se întreprinde concret și efi
cient pentru 
stări de fapt 
vitatea unor comitete executive 
ale consiliilor populare, a unor 
funcționari ? Mă refer la atitu
dinile de birocratism, de 
de solicitudine față de 
etc. — fenomene despre 
mai vorbește deseori.

— Asemenea atitudini,

însă că nu 
să vă întreb : Ce

lichidarea unor 
nedorite în acti-

lipsă 
cetățeni 
care se

atunci 
cînd sînt semnalate, primesc ri
posta unor sancțiuni aspre.

— Este, desigur, normal să 
se procedeze așa. Dar nu cre
deți că mai eficient ar fi să se 
acționeze în primul rînd asu
pra cauzelor care generează a- 
semenea fapte ?

— Desigur, aveți dreptate. In 
ceea ce privește însă cauzele 
despre care vorbiți, aș desprin
de aici două aspecte. Unul de 
ordin educativ. Cred că trebuie 
să facem mai mult pentru a 
dezvolta conștiința profesională, 
pentru a-i determina pe toți sa- 
lariații să înțeleagă bine impli
cațiile statutului de funcționar 
de stat. Dar mai este un aspect 
legat de respectarea unor dis
poziții ale legii. Normele în vi
goare prevăd că cei care fac 
parte din conducerea organelor 
locale ale puterii și adminis
trației de stat — președinți, vi
cepreședinți, secretari — să răs
pundă concret de anumite sec
toare de activitate. Or, această 
dispoziție legală nu este întot
deauna îndeplinită. Uneori din 
comoditate. Alteori datorită fap
tului că aceste persoane cu 
munci de răspundere sint sus
trase de la activitatea practică 
de rezolvarea unor hirtii, a unor 
adrese, circulare etc. care nu în
totdeauna sint utile. Deci in a- 
cest sens ar trebui să se acțio
neze, adică să se asigure o în
drumare concretă, practică, la 
fața locului de către persoanele 
cele mai competente, care poar
tă răspunderea întregii activități 
a organelor locale ale puterii de 
stat. Această cerință este de 
altfel subliniată în numeroase 
documente ale partidului și sta
tului nostru.

Nobila cute
zantă a omului

9 -..............................

(Urmare din pag. t)
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Spătaru Marla filatoare la Com
binatul textil Pitești fabrica 
„Textila."

• Ecusonul breslei 
a fost onorat

Biil

Biobert Erna Combinatul
XtU Arad unitatea nr. 2. Teba.
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energetice 
tonaj ridică 

posibilită-

La pupitrul talculatorului elec tronic al Întreprinderii de cen trale hidroelectrice Bistrița din 
Piatra Neamț.

Platforma 
de mare tonaj

Producerea în țara noastră 
unor agregate 
mare gabarit și 
probleme legate de . 
țile de transport. Pentru rezol
varea lor. la întreprinderea de 
poduri metalice și prefabricate 
din beton Pitești s-a executat 
o platformă scufundată — sub- 
ansamblu pentru vagonul C.F.R. 
de 20 de osii. Caracteristicile 
nnii platforme sînt capacitatea 
mare : 140 tone și înălțimea 
foarte mică de la nivelul șinei

La 1513 un document atestă 
o străveche ocupație a cisnăde- 
nilor, țesutul covoarelor. De a- 
tunci pînă astăzi această ocupa
ție a cunoscut aici o continuă 
dezvoltare. în prezent, marele 
combinat a sporit, față de pri
mul an al cincinalului, produc
ția de covoare cu circa 330 mi
lioane lei; 95 la sută din acest 
spor realizîndu-se prin creșterea 
productivității muncii. Volumul 
producției pentru export s-a tri
plat, țesăturile și covoarele din 
Cisnădie fiind cunoscute în peste 
30 de țări din 4 continente. A- 
cum, colectivul de muncă a a- 
nunțat îndeplinirea angajamen
telor cu 75 de zile înainte de 
termen realizînd 
globală, peste | 
naiului, în valoare de aproape 
150 milioane lei.

I
I
I
I
I

izînd o producție I 
prevederile cinci- I 
loare de aproape I

• „Hd-120"
în condițiile pedoclimatice 

ale județului Vaslui și ale re
giunilor vecine, aici se va culti
va un soi de porumb de mare 
productivitate, obținut prin cer
cetare la centrul experimental 
din Negrești. Astfel porumbul 
„Hd-120", de tipul „dinte 
cal", soi timpuriu, permite o 
densitate de pînă la 50.000 
plante la hectar ; bune rezultate 
a dat în timpul experimentării

de

de
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POMUL DE CRĂCIUN (AVAN
PREMIERĂ): rulează la Sala Pa
latului (orele 17,00).

Z : rulează la Patria (orele 9 ; 
12; 15; 18; 21) Capitol (orele 8,15; 
10,45; 13 15; 15,45; 18,30; 21,15).

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI: rulează la Arta (orele 15,30; 
18; 20,15); Dacia (orele 8,45—20.30 în 
continuare).

AMINTIRI BUCUREȘTENE : ru
lează la Central (orele 9; 11,15; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21.15).

OMUL DIN SIERRA : rulează la 
Luceafărul ___ * :. . .. .
14,45; 17; 19,15; 21.30), Festival 
rele 8,45; 11; 13,30; 16; 18.30; 
Favorit (orele 9,30; 11,30; 13.45; 
18,15; 20,30).

VAGABONDUL : rulează
București (orele 8,45; 12,15; 
20).

RĂZBUNAREA SFlNTULUI : 
rulează la Victoria (orele 8,45; 
1115; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 
20,30), Melodia (orele 9; 11,15;
13 30; 16; 18,30: 20,45), Modem (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30).

VINĂTOARE DE VRĂJITOA
RE : rulează la Lumina (orele 
9—15,45 în continuare ; 18,30; 20.45).

PROCESUL : rulează la Doina 
(orele 18,15: 20,30).

VĂ PLACE BRAHMS 7 ; rulea
ză la Doina (orele 11,30; 13,45; 16).

TARZAN OMUL JUNGLEI ț 
FIUL LUI TARZAN : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—20 în conti
nuare).

FANTASME : rulează la Flamu
ra (orele 9: 11.15: 16; 18,15: 20,30), 
Excelsior (orele 9,30: 12,15: 16:
17 45; 20,30).

KING-KONG EVADEAZĂ : ru
lează la Grlvita (orele 9,30; 11,30; 
16; 18,15; 20,30), Aurora (orele 9;

(orele 8; 10,15; 12,30; 
- ■■ - (o-

21), 
16;

la 
16,30;

11,15; 13 30; 15,45; 18; 20,15), Tomis 
(orele 8.30—16.45 în continuare : 19; 
21).

MAYERLING (ambele serii) : 
rulează la înfrățirea (orele 16; 19).

INTILNIREA : rulează la Bu- 
zești (orele 15,30: 18).

CĂLĂTORIE ÎN JURUL CRA
NIULUI MEU : rulează la Buzestl 
(ora 20,30).

CĂLUGĂRITĂ DIN MONZA : 
rulează Ia Bucegl (orele 10; 16; 
18,15; 20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30: 16: 18 15 : 20,30).

HIBERNATUS : rulează la
UNIREA (orele 15.30; 18), Pacea 
(orele 16; 18: 20).

ZONA ÎNCHISĂ ; rulează la 
Unirea (ora 20).

MĂSURA RISCULUI : rulează 
la Lira (orele 14! 16).

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

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI : 
rulează Ia Drumul Sării (orele 
15 30; 17,45; 20). Floreasca (orele
15.30; 18: 20.30).

ÎN ARȘIȚA NOPȚII i rulează la 
Flacăra (orele 15,30; 18; 20,15).
Popular (orele 15,30: 18 : 20.30).

100 DE CARABINE ’ " **
Ferentari i

DEPARTE 
LANȚUITĂ : __ ___ .
(orele 15,30; 19), Miorița 
12.30; 16; 19,30).

ULTIMUL MOHICAN : 
la Cotroeeni (orele 15,30; 
Moșilor (orele

CADAVRUL 
Viitorul (orele

SENTINȚA
(orele 16: 18: 20).

UNGHIUL DE CĂDERE : rulea
ză la Vitan (orele 15.30: 19).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : rulea
ză la Progresul 
20.15).

CANARUL ȘI 
lează la Rahova

AGONIE Șl EXTAZ rulează la 
Rahova (orele 15; 17,45).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Cosmos 
(orele 15.30; 18; 20.15).

DRAGOSTE ȘI VITEZA : rulea
ză la Crîngați (orele 16; 18; 20).

Programul 1

Dea. • 20.55 Univers XX. 
Buletin de știri. • SI .30 
filmului (eminiunea a 
Tema emisiunii : Școala

Cătălin
• 21.25 
Istoria
Hl-a). _
cinematografică franceză !n peri
oada 1916—1929. Prezintă D.I. Su- 
chianu- • 23,00 închiderea emi
siunii programului 2.

rulează la 
(orele 15,30; 17,45 : 20). 

DE LUMEA DEZ- 
rulează la Giulești 

" " (orele 9:

rulează 
17,45; 20). 
20,30).15.30: 18:

VIU : rulează la 
15.30; 19).
rulează la Munca

(orele 15,30:

VISCOLUL e 
(ora 20.30).

18;

ru-

emisiunii, 
maghiară. 

___________ .,20 de ani 
de la primele alegeri in Sfaturile 
Populare". • 18,50 Mult de dulce 
și frumoasă. • 19,15 Publicitate- 
anunțuri • 19,20 1001 de seri — 
emisiune pentru cei mici. • 19.30 
Telejurnalul de seară. • 20,00 
Film serial : .,VIDOCQ“ (reluarea 
episodului I) • 20,25 Formația
artistică „CIOCÎRLIA". în pro
gram : melodii populare. • 21,00 
Reportaj TV : ..Arhive secrete" 
Documente de valoare artistică și 
istorică păstrate la Arhivele Sta
tului. • 21,20 Teatru scurt; „Nos
tra Dea". Comedie de M. Bontem- 
pelli. • 22,10 Teleglob. Litoralul 
Republicii Democrate Germane.
• 22,35 Telejurnalul de noapte
• 22.45 Muzică distractivă. Cîntă 
formația condusă de Ion Calis- 
trache. e 23,00 închiderea emisiu
nii programului I.

PROGRAMUL 2

• 18,00 Deschiderea 
Emisiune în limba 
• 18,30 Documentar TV

coregrafic 
pe muzică 
Villa-Lobos

• 20,00 Instantaneu 
cu Alexa Mezincescu 
de Ceaikovski, Adam, . ..
șl Webem. • 20,2o Orchestra sim
fonică a Radiotelevlziunli Inter
pretează ..Concertul "pentru vio
loncel și orchestră" (primă audi
ție) de Wilhelm Berger.. Dirijor 
Charles Bruck (Franța). Solist

Teatrul de Operetă ; MY FAIR 
LADY — ora 19.30 ; Teatrul Națio
nal „I.L. Caragiale" (Sala Come
dia) : COANA CHIRIȚA — ora 
20 ; (Sala Studio) : AL PATRU
LEA ANOTIMP — ora 20 ; Tea
trul „Lucia Sturza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu): UN TRAM
VAI NUMIT DORINȚA — ora 20; 
Teatrul Mic : DANSUL SERGEN
TULUI MUSGRAVE — ora 20 ; 
Teatrul „C.I. Nottara" (B-dul 
Magheru): BĂRBAȚI FĂRĂ NE
VESTE — ora 19,30 ; (Sala Studio): 
NĂZDRĂVANUL OCCIDENTU
LUI — ora 20 ; Teatrul Glulești : 
GlLCEVILE DIN CHIOGGIA —
— ora 19,30 ; Teatrul Evreiesc de 
Stat : ACTUL DE CĂSĂTORIE — 
ora 19,30; STUDIOUL I.A.T.C. — 
COMEDIILE VREMII — ora 20 ; 
Teatrul „Ion Creangă": COMOARA 
DIN INSULA — ora 16 ; Teatrul 
de Comedie ; DISPARIȚIA LUI 
GALY GAY — ora 20; Teatrul 
„Țăndărică" (Cal. Victoriei) : GU- 
LIVER ÎN ȚARA PĂPUȘILOR — 
ora 17 ; (Str. Academiei) : CĂLU
ȚUL COCOȘAT — ora 17 ; Teatrul 
.Ion Vasileseu": SE CAUTĂ UN

MINCINOS — ora 19,30; Teatrul 
„C, Tănase" (Sala Savoy) : LA 
GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 19,30; 
(Cal. Victoriei): SONATUL LUNII
— ora 19,30 ; .Ansamblul Rapsodia 
Română: PE ARIPILE RAPSO
DIEI — ora 19,30; Circul ,Globus": 
STAR CIRCUS 70 — orele 16 Șl 
19,30.

chisă cu gîndirea tinerei generații. Nu există zei. Zeii au 
rnurit. Dar de aici decurge descoperirea unui sens al vie
ții, care este ongajare și răspundere. Asumare de răspun
deri. înfruntînd cerul, faimosul montagnard — cum singur 
se reclamă Engels de la gruparea cea mai radicală din 
timpul revoluției franceze (La Montagne) — țintește depar
te, spre o altă lume posibilă, pe care o întrevede și căreia 
aspiră să i se dedice. „Din cap pînă-n picioare, văpăi re- 
bele-l ard*. Dar această ardere vizează o dezlegare posi
bilă a întrebărilor lumii. Și vizează o lucrare, o muncă 
răbdătoare și tenace, o angajare totală în direcția noii 
interpretări a existenței și a perspectivei umane. Vizează o 
ruptură netă, ireversibilă, cu vechea imagine fals înfrumu
sețată a lumii. Eliberarea de orice amăgire, în sensul în 
care Marx va fi spus, cu gîndul la Epicur : lumea trebuie 
dez-amăgită, eliberată de frică, de teama de zei și de 
teama de moarte. Căci Atlas însuși, pe care se crede că se 
sprijină cerul, „se află în prostia și superstiția omenească". 
„Prostia și superstiția sînt și ele Titani". Filistinismul se in
stituie din această frică de idoli, din acceptarea tacită — 
și în fond ipocrită, duplicitară — a superstiției sau a dog
melor curente, din lașitatea în a le respinge și încălca. Or, 
tocmai în acest punct cutezanța rebeliunii spirituale devine 
exemplară la Engels. Sub frică, spiritul se ofilește. Teama 
de sacru se reduce la împăcarea cu condiția dată, la frica 
în a cuteza să gîndești dincolo de datină și înscris. Din 
această lașitate se hrănește credința oarbă că bietul om 
este sub vremi, neputincios și condamnat la acceptarea 
destinului său. Geniul însuși poate fi astfel diminuat din 
teama sa de furtunile istoriei. Ceea ce îi va fi reproșat En
gels lui Goethe văzîn.du-i insensibil la limbajul înnoitor al 
frămîntărilor revoluționare : .-.„El se retrăgea în odaia sa 
și încuia ușa, ca să nu fie deranjat". Și nu-i va ierta toată 
viața, deși îi prețuia mult geniul, faptul că purta această 
„coadă de filistin". Pe Hegel îl descoperă, dimpotrivă, toc
mai și înainte de toate, datorită profundei sale receptivi
tăți față de clocotul dinamic al istoriei, chiar dacă mai 
tîrziu îi va reproșa lipsa de consecvență față de propriile 
sole idei. („Goethe și Hegel au fost, fiecare în domeniul 
său, un Jupiter Olimpian, dar nici unul, nici celălalt, nu 
s-a dezbărat vreodată total de filistinismul german").

Engels intuiește fiorul libertății de spirit ai dialecticii lui 
Hegel ca o victorie a spiritului împotriva idolilor care l-au 
oprimat. Ca o victorie a omului. Nu e o simplă condu-' 
zie rațională, ci o comuniune a sufletului său, cum singur 
scrie, cu starea de insurgență conținută în dialectica hege
liană, de parcă „s-ar putea cefi filozofia istoriei... în sufle
tul meu". în altă scrisoare găsim : „studiez «Filozofia isto
riei» a lui Hegel, o lucrare grandioasă ; în fiecare seară 
citesc neapărat din ea, ideile ei titanice mă subjugă".

Dar nu l-au subjugat, l-au dat mai curînd forța spiri
tuală să-i descopere cutezanța interioară, dialectica revolu
ționară, păstrind-o ca un instrument al propriei sale gîndiri. 
și să-i depășească limitele pe care Hegel însuși, titanul, nu 
le putuse depăși. Montagnard-ul rămîne rebel în fața oricărei 
scheme. Și rămîne credincios acestei rebeliuni, care se îm
prospătează continuu prin infinita ei receptivitate față de 
direcțiile în schimbare ale mersului istoriei.

Engels este acest poet al cutezanței, eliberat de teama 
de titani; dar poet pentru că își trăiește efectiv îndelet 
nicirile spiritului, într-o corespondență a gîndului și a fap
tei care îi definesc autenticitatea trăirilor sale, consecvența 
și profunda puritate umană a sufletului său. De aici liniștea 
sa interioară, calmul și exemplara sa modestie. De aici 
ținuta sa mîndră, strălucirea demnității sale, robusta sa plă
cere de a trăi adevărat și de a se bucura fără ipocrizie și 
filistinism de 
prietenia cu i

i plăcerile vieții. De aici totala sa dâruire în 
Marx, model de înțelegere și comuniune uma

nă. Comuniune în cutezanță și creație, înfruntînd tristeți 
adînci și înfruntînd implacabila despărțire adusă de moarte- 

în 1885, cînd se împlineau doi ani de la moartea luiîn 1885, cînd se împlineau doi ani de la moartea lui 
Marx, Engels (care, după boală și încă slab nu se putea 
duce la mormîntul din Highate), îi scria Laurei Lafargue, 
fiica prietenului său mort : „în orice caz, eu voi continua 
să lucrez la această carte (volumul III din Capitalul), care 
va fi un monument în memoria sa, construit de el însuși, 
mai grandios decît oricare altul, care i s-ar fi putut ridica 
lui Mohr (Marx). Sîmbătă sînt doi ani ! Și totuși eu pot să 
spun într-adevăr că, în timp ce lucrez la această carte, mo 
aflu în comuniune vie cu el".

Această comuniune vie definește, aici, nu numai cît de 
adînc vibrează o mare prietenie, dar și nestinsa văpaie a 
vieții lui Engels, clocotitoare și pură, pătrunsă de fiorul 
poetic al omeniei sale, mereu spontană, generoasă, nobilă 
și dîrză în aspirațiile ei iconoclaste. Omenia care nu se 
teme în fața cerului și îl înfruntă.

I t



VASILICA SĂNDULESCU

CONFERINȚA DE DARE DE SEAMĂ

SI ALEGERI A ORGANIZAȚIEI O.T.C.

A SECTORULUI 1-BUCUREȘTI
TATIANA CUCOANEȘ

ÎNSCRIEȚI

I
I
I
I
I
I

DUMNEA VOASTRĂ VĂ
Exigent forum al tinereții, un examen matur după o etapă 

efervescență de muncă, învățătură și creație, conferința de 
dare de seamă și alegeri a organizației U.T.C. a Sectoru
lui 1 a realizat, recent, o dezbatere multilaterală asupra ca
drului, mobilurilor și perspectivelor de lucru definitorii pen
tru activitatea politico-educativă și organizatorică a colecti
velor de uteciști. La lucrările conferinței au fost prezenți 
Gheorghe Ionescu, prim-secretar al Comitetului de partid al 
Sectorului 1, activiști de partid și de stat, ai C.C. al U.T.C. 
și comitetului municipal București al U.T.C, conducători de 
întreprinderi și instituții, directori de școli.

în pauzele conferinței ne-am adresat citorva dintre dele
gați cu întrebările :
 

LA CUVlNT ?

I
I
I

1. RETROSPECTIV, CE CONSIDERAȚI, IN PRIMUL RÎND, RE
MARCABIL" ÎN ACTIVITATEA ORGANIZAȚIEI U.T.C. A SEC

TORULUI?

2. CARE SÎNT INSATISFACȚIILE DV. FAȚA DE ACEASTA 
ACTIVITATE? ~

3. CE V-A REȚINUT1 .ATENȚIA, ÎN MOD DEOSEBIT, DIN PRO- 
GRAMUL VIITOR DE ACTMTA]??'

TATIANA CUCOANEȘ 
Liceul „I. L. Caragiale"

1. Mă bucură înviorarea 
care se constată în activitatea 
cercurilor pe obiecte, preocu
parea de finalizare a partici
pării elevilor prin lucrări per
sonale, sesiuni de referate, re
viste școlare, expoziții. Apre
ciez, de asemenea, faptul că 
birourile U.T.C. de clasă par 
ceva mai active.

2. S-a acționat prea puțin, 
cred, pentru educația absol
venților care nu reușesc la 
admiterea în școli postliceale 
sau facultăți, pentru a-i de
termina să se încadreze în pro
ducție. Printr-o legătură cu 
uteciștii din licee, organizațiile 
U.T.C. de cartier ar avea și ar 
trebui să aibă un cuvînt de 
spus.

3. îmi pun mari speranțe în. 
societățile literare și științifice,

care ne-ar putea promite. între 
altele, mai multe contacte cu 
tineri cercetători, ingineri, oa
meni de artă etc.

ANDREI LICHER, Ministe
rul Energiei Electrice.

1. Consider o mare realizare 
renunțarea la ..stilul** rigid în 
viața de organizație. N-am mai 
simțit, ca în alți ani, oboseala 
ședințelor prea numeroase sau 
prea jungi.

2. Mă nemulțumește ,,șablo- 
nizarea** programelor turistice 
pentru sfîrșit de săptâmînă. 
Mereu Valea Prahovei, parcă 
nu ar fi și Lotru și Porțile de 
Fier și Argeșul etc. Dar cea 
mai mare amărăciune mi-o 
stîrnește faptul că nu s-a rezol
vat problema practicării spor
turilor de iarnă de către masa 
largă a tinerilor.

3. Vom fi solicitați, printre 
altele, cu 1 100 000 ore de mun-

ANDREI LICHER

că voluntar-patriotică, la B-dul 
Expoziției, taluzul de la lacul 
Floreasca, amenajări și re- 
amenajări la bazeie sportive..

GEORGE PAUL MIHAL 
Uniunea Artiștilor Plastici.

1. Satisfacție : faptul că tine
rii artiști plastici au stat mai 
mult în atenția comitetului de 
sector. Am fost nu o dată soli
citați să ne spunem punctele 
de vedere la „masa rotundă**, 
împreună cu ceilalți tineri.

2. Insatisfacție : tinerii ar
tiști plastici sînt puțin solici
tați în acțiunile de educație es
tetică vizuală. Modalitățile 
existente — cercurile de isto
rie a artelor plastice, sau ale 
pictorilor amatori — au cu
loarea inprovizației, nu acțio
nează după un program vi
guros, instituționalizat.

3. Aplaud : întîi și întâi, ini
țiativa de a deschide la Uzine
le „23 August**, „Vulcan** și 
„Timpuri Noi“, șantiere de 
creație ale tinerilor plasticieni. 
Răspunde unei reale necesități.

COSTICA ASLAN, între
prinderea de construcții spe
ciale industriale și montaj.

1. Prin Comitetul de sector 
am putut face totdeauna apel 
la lectori competenți, invitați 
de prestigiu pentru acțiunile 
de pregătire politico-ideologică 
sau de educație moral-cetățe- 
nească.

2. în doi ani s-au schimbat de 
șase ori activiștii care se ocu
pau de organizația noastră din 
partea Comitetului U.T.C. al 
sectorului. Și s-au simțit con
secințele și în munca noastră.

3. Sper ca perioada urmă
toare să ne ofere mai multe 
prilejuri de a cunoaște mai în 
amănunt bogatele tradiții de 
luptă ale organizației noastre. 
Ciclul „Tineretul ieri și azi** 
ar fi o ocazie.

PETRE ȘERBAN, Institutul 
de proiectări pentru construc
ții de mașini.

1. S-a dezvoltat o bună ini
țiativă prin executarea unor 
proiecte exclusiv de către ute
ciști, în ore de muncă volun
tar-patriotică.

2. Am resimțit absența 
schimburilor de păreri, de opi
nii cu tineri din alte organiza
ții. a consfătuirilor de lucru, 
sau de instruire a activului de 
U.T.C. într-un cadru mai larg, 
corelînd expunerile și dezbate
rile cu acțiunile cultural-artis- 
tice sau sportive. Măcar secre
tarii de organizații ar trebui să 
ne cunoaștem bine.

3. Organizația de sector ar 
trebui să vădească ceva mai 
mult interes pentru modul 
cum este valorificat potenția
lul real de muncă și creație al 
tinerilor din proiectare, din 
cercetare, ca și măsura în 
care sînt folosite ideile noa
stre, ale tinerilor.

CONSTANTIN RIZEA. în
treprinderea de montaje Bucu
rești.

1. Față de varietatea mare 
de probleme ale unui număr 
atît de mare de organizații cu 
profil specific din întreprin
deri industriale, școli, șantiere, 
uniuni de creație, teatre, re
dacții și edituri, institute de 
cercetări, de proiectări — în 
cadrul organizației U.T.C. a

sectorului s-a reușit o armoni
zare judicioasă a activității de 
ansamblu. E lăudabil.

2. O mai bună colaborare, 
participarea reciprocă la ac
țiuni ne-ar putea oferi elemen
te de noutate, de atracție pe 
care le doresc atît de mult ti
nerii.

3. Intenționez să propun ini
țierea unor „Tribune ale idei
lor-* pentru afirmarea publică 
a celor mai buni tineri specia
liști Mi-ar place să particip, 
de asemenea, la pelerinaje și 
recitaluri de poezie în locurile 
memoriale ale Capitalei.

HORLA BÎRNAURE, Liceul 
Dr. Petru Groza.

1. E de apreciat că organiza
țiile noastre, ale elevilor, au 
început să dobîndească presti
giu. Pe măsură ce sfatul înce
tează să însemne .,tutelă“, ini
țiativa se afirmă, participarea 
elevilor e mai largă. Noi o pu
tem dovedi cu nenumărate ac
țiuni. care de care mai intere
sante.

2. Cînd vrei să ajuți pe ci
neva, trebuie să știi mai întîi 
ce gîndește, ce-i lipsește. In 
necunoștință de cauză, o în
drumare poate fj puțin utilă. 
E cazul cite o dată, al sprijinu
lui pe care ni-1 dau unii acti
viști de la Comitetul sectoru
lui.

3. O idee de nota 10 — 
cercurile tehnico-aplicative, 
dar a cărei realizare n-aș vrea 
să rămînă corigentă. Fiindcă, 
atît timp cit nu pot participa 
toți cei care vor la aceste ac
țiuni, cit ele vor rămîne o vi
trină frumoasă, nu putem pre
tinde tinerilor să ne dea notă 
de trecere.

NICOLAE SARAMANDU, 
Academia Republicii Socialiste 
România.

1. „Ziua tânărului cercetă- 
tor“. Ieri — o dorință, astăzi 
— o acțiune de tradiție. Iată ce 
mă bucură.

2. Nu știu care ar fi soluția, 
dar cred că ar trebui să lichi
dăm o stare de lucruri ca a- 
ceasta i activitatea comitetului 
U.T.C. al sectorului. în care 
alegem zeci de tineri, se redu
ce pe parcurs la o activitate 
doar a biroului!

3. Dintre proiectele de viitor 
cel mai captivant mi se pare 
a f; acela de a le realiza pe 
toate.

VASILICA SĂNDULESCU, 
Telefoane.

1. Faptul că datorită con
știinciozității. și pregătirii ti
nerilor care au lucrat la noile 
centrale, activitatea la „02“ în
registrează tot mai puține ape
luri. conferă — mj se pare — 
unele merite și organizației 
noastre. Sper să nu fie trecute 
cu vederea aici în conferință.

2. Mă nemulțumesc incon
secvențele „Ateneului Tinere
tului*1. Nu știu cum se explică, 
dar printre acțiuni reușite se 
strecoară nu de puține ori și 
din celelalte. Mai mult, cite 
odată, pe afiș scrie una, în 
sală ți se oferă cu totul alt
ceva.

3. Observ că obiectivele ac
țiunilor noastre de muncă pa
triotică se situează ca de obicei 
mai spre periferie. N-ar trebui 
să uităm nici centrul I

HORIA BÎRNAURE

PETRE ȘERBAN

GEORGE PAUL MIHAI

I
I
I
I

Logic vorbind, povestea 
tînărului din fotografie ar 
fi trebuit să se circumscrie 
unui singur cintec : de ce
teră. Așa se întîmplase cu 
tatăl, cu bunicul, așa dorise 
mama ; așa era, și cerea, 
tradiția. Aici, la Frunzeni, 
mai tot omul luase drumul 
Reghinului. Dar și dacă nu 
străbătuse calea de 12 km. 
pină-n cetatea lutierilor, fie- 
----- acasă, era în felul său 

se 
o 

sau 
își

care, 
un scripcar. Copiilor li 
punea în mină, de mici, 
ceteră, croită de tată 
bunic ; ei, la rîndul lor, 
învățau urmașii să zică din 
ceteră. Pe peretele dinspre 
răsărit al fiecărei case spîn- 
zura ‘ _ 
vere și inimă și suflet des
chis ‘__

El însuși își amintește de 
prima ceteră petrecută de 
buni printre degetele-i fira
ve de copil ; și-și mai amin
tește cum degetele prinse
seră să joace pe strune ca 
lăstunii-n soarele cireșului 
din fața casei. Și cit dorise 
mama ca soarele să rămînă-n 
cireș...

Drumul 
mat și el. 
de ceteră. 
precis dacă era printre pri-

de cui o ceteră
frumosului.

a-

Reghinului l-a ur- 
Dar către alt zvon 
Și nu se poate ști
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mii care o rupeau cu tradi
ționala îndeletnicire sau 
printre cei ce-o continuau, 
amplificată, pe portativul 
modern al unui timp plenar. 
Ceea ce se știe sigur, este că 
el, ION CRIȘAN. ceteraș din 
neam în neam, ca mai toți 
frunzenii Reghinului, a fost 
ademenit de zumzetul ritmat 
al strungului în bătaie plină. 
Și nu forțăm metafora cînd 
afirmăm că ani la rînd, ani 
de ucenicie în școala profe
sională, Ion Crișan s-a aple
cat peste strung, i-a mîngîiat 
manetele să-i priceapă cîn- 
tecul, cu aceeași pasiune cu 
care a legănat prima oară, 
în căușul palmelor, gîtul 
zvelt al ceterei bunicului.

Au urmat apoi ani de li
ceu și ani de trudă, 
tlnuă învățătură pe 
specializării.

L-am întîlnit zilele 
la Uzina „23 August' 
Capitală. S-a recomandat 
simplu, modest : „Ion Crișan, 
proiectant la serviciul mc- 
talurg șef. Cu ce vă pot fi de 
folos

Mi se vorbise mult și fru
mos despre el. Secretarul 
comitetului U.T.C. îl avea 
notat în memorie printre cei 
mai activi 
nizație. La 
numele lui 
alte nume, 
trei inovații. Colegii de bi-

bmb ■■■ kskx hm i

de con- 
treptele

trecute, 
din

tineri din orga- 
cabinetul tehnic 
figura, printre 
pe brevetul a

cu 
cei

rou vorbeau despre el 
cuvintele prieteniei. In 
6 ani. de cind lucrează aici, 
Ion Crișan și-a adăugat nu
melui însemnele alese ale 
hărniciei și respectului, ale 
dragostei și prețuirii tutu
ror.

I-am cerut să-mi poves
tească despre inovațiile sale. 
Cuvintele se adunau greu, 
rupte parcă dintre tărîmuri 
contradictorii. Discuția s-a 
înfiripat mai zdravăn cînd 
am străbătut împreună, preț 
de două ceasuri, toate pos
turile de lucru ale turnăto
riei de fontă. Carnetul a re
ținut. însă, sec : „Trecerea 
culasei din turnarea în sis
tem clasic în sistem croning". 
în cifre, inovația se traduce 
prin economii anuale în va
loare de 123 000 lei — iar din 
acest an, ea a trecut în pro
ducție de serie. Motoarele 
de 6 și 12 cilindri — pe care 
s-a grefat inovația — zecile 
și sutele de astfel de mo
toare, folosite la instalațiile 
de foraj, Ia locomotivele 
Diesel și Ia vapoare — toate 
poartă undeva, ascunsă-n vi
brația continuă a cailor-pu- 
tere, semnătura lui Ion Cri
șan.

Cea de-a doua inovație,

Dezideratele au

să 
că, 

Ion

Consemnăm 
la ambele i- 
Crișan este 

din

întrucitva asemănătoare, , 
„Trecerea din sistem clasic 
în croning a suportului ven
til de Ia frîna F.K.“ (folo
sită la vagoanele de marfă) 
a avut alt obiectiv : reduce
rea greutății cojii la jumă
tate ; reducerea rebutului la 
jumătate, 
fost atinse.

Trebuie 
aici faptul 
novații,
coautor. Desigur, unul 
coautorii prestigioși, in ciu
da faptului că a ținut să se 
păstreze tot timpul în um
bra de mătase a modestiei.

Despre a treia inovație, 
cea aparținînd numai lui, 
n-a vrut să-mi vorbească. 
Am înțeles c-ar dori să-i mai 
aducă ceva îmbunătățiri și, 
pînă atunci, o păstrează a- 
colo, în conteinerul medita
ției sale. Și i-am respectat 
dorința.

L-am întrebat, la despăr
țire, pe Ion Crișan dacă-și 
mai amintește de cetera co
pilăriei. N-am uitat-o nicio
dată ; sau nu m-a uitat mi-a 
spus. In nopțile de frămin- 
tări și zbucium, cînd ideea 
unei inovații se rotunjește-n 
memorie, omul acesta aple
cat peste planșetă pare a a- 
vea în mîini o ceteră.

I. CĂLMĂȚUI

0

I
I
I
I

CONSTANTIN RIZEA

La întrebări ca cele care au prilejuit aceste succinte co
locvii ale noastre, darea de seamă, programul de activități, 
cuvîntul tuturor participanților la discuții au dat, desigur, 
un răspuns complex, mult mai cuprinzător. însă printre cele 
mai însemnate concluzii s-a desprins, din întreaga dezbatere 
ca și din aceste sintetice răspunsuri, aceea a dezvoltării 
activității viitoare, acordînd atenție convergenței de scopuri 
și modalități în cadrul unitar al organizației U.T.C. a Secto
rului 1, corelînd superior marea diversitate, specifică, exi
stentă prin faptul că sînt reunite organizații atit de diferite 
— din întreprinderi, șantiere, ministere, institute de proiec
tări și cercetări, teatre, redacții, uniuni de creație, școli. A 
promova în continuare un spirit dinamic, novator în activi
tatea organizației U.T.C. a Sectorului 1 presupune, s-a afir
mat cu pregnanță, tocmai utilizarea imensului potențial de 
pregătire profesională, de talente, de entuziasm și pricepere 
organizatorică. Existînd, adesea, doar latent, aceste disponi
bilități vor trebui să se remarce tot mai mult, și în mani
festări de ținută, cu larg ecou printre tineri, în colaborarea 
dintre organizații, printr-o bună cunoaștere între acestea, 
schimb de experiență, sprijin reciproc, acțiuni și inițiative 
realizate împreună.

ION TRONAC
Fotografii: GH. CUCU

(Urmare din pag. I)

mia de lei astfel Incit în 1972 
să obținem beneficii". Repe
tăm, una din cauze, principala 
de fapt, este, după cum vom a- 
răta în cele ce urmează, sla
ba calificare a muncitorilor.

Ea secția a Il-a, de exemplu, 
după cum ne spunea maistrul 
Clement Rudolf, în schimbul I 
din cei 70 de muncitori, doar 
25 sînt calificați".

— Care sînt pierderile cau
zate de slaba lor calificare ?

— Gu aceleași utilaje, dacă 
i-am avea pe toți calificați, am 
obține o producție dublă. Fără 
să mai punem la socoteală îm
bunătățirea calității produselor, 
noastre. Pentru că, nu se poate 
suplini un muncitor calificat 
cu unul în formare.

— Ea secția III, adaugă mais
trul Nicolae Militaru, procen
tul de calificați e ceva mal 
mare i aproximativ jumătate, 
putem spune că au calificarea 
corespunzătoare. De aceea, lu
cru sigur, dacă i-am avea pe 
toți calificați, am putea pro
duce cu aceleași mijloace, cel 
puțin încă jumătate din cit 
realizăm acum.

Iată deci rezerve de creștere 
a productivității muncii, surse 
demne de luat în seamă — pen
tru rentabilizarea întreprin
derii.

Slaba calificare a determinat 
adoptarea unor soluții de com
promis, provizorii, privind sa
larizarea acestor muncitori. 
„Nu i-am putut angaja de la 
început în acord, ne spune to
varășa Fotina Tudor, șefa ser
viciului plan, pentru că sînt 
încă în formare, au nevoie de 
o perioadă de acomodare". „Cei 
care sînt în curs de calificare 
sînt în general în regie, pentru

că nu le putem pretinde să dea 
lucrări de calitate și în termen. 
Ceilalți lucrează în acord, dar 
nu permanent- Dacă - avem o 
comandă care se poate realiza 
în acord, bine, dacă nu se plă
tește în regie" (maistrul Nico
lae Militaru). De fapt, din ace
leași motive, după cum ne 
spune tov. Cornelia Popescu, 
șefa serviciului salarizare 
„munca în acord s-a introdus 
abia în iulie, cu intenția de a 
se generaliza". Iată deci, cum, 
datorită slabei calificări a ca
drelor, o pîrg'nie eficace de

Din totalul de 348 muncitori pe 
care îi va angaja întreprinde
rea în anul viitor, doar 122 
vor fi asigurați din rîndul 
absolvenților de școală profe
sională. „S-a cerut aprobarea 
pentru înființarea unor cursuri 
de scurtă durată prin care să 
se califice încă 90 de munci
tori (sudori, presatori, tinichi
gii) de care avem nevoie în a- 
nul viitor, ne informează tov. 
Silvestru Horedenciuc, respon
sabilul cu problemele de învă- 
țămînt la I.A.I.C.A. „Restul de 
136 muncitori de diferite me

cadrelor
creștere a realizărilor prin co
interesarea materială, cum e 
munca în acord, devine ino
perantă.

Era de așteptat ca întreprin
derea să tragă învățămin
tele necesare din experiența 
primului an de funcționare a în
treprinderii în aceste condiții 
și să ia toate măsurile pentru 
ca pe viitor să fie acoperit inte
gral necesarul cu cadre bine 
pregătite. Persistă însă în mare 
măsură aceleași deficiențe în 
preocuparea pentru rezolvarea 
deplină a acestei probleme.

serii, îl vom procura prin re
crutări", ne asigură tov. Ion 
Dumitrescu, șeful biroului per
sonal, în timp ce tov. ing. 
Ion Rizeanu susține că „Recru
tarea muncitorilor prin forțele 
de muncă nu poate fi o solu
ție". Mitul „greutăților ineren
te începutului" prezent și la 
I.A.I.C.A. determină pe cei răs
punzători de actuala situație să 
aștepte cu răbdare și „încre
dere" trecerea primelor 4 sau 
chiar 5 ani după care necaii- 
ficații de acum vor deveni 
bine pregătiți, muncitorii se vor 
obișnui cu rigorile disciplinei

(și schimbul II nu va mai pă
răsi în masă întreprinderea 
cu două ore mai devreme), pro
ducția va fi acoperită în între
gime cu comenzi, cu alte cu
vinte : lucrurile se vor schim
ba în bine de la sine. Și între 
timp se pierd milioane de lei, 
fără să mai punem la socoteală 
beneficiul care nu se realizea
ză, menținîndu-se o stare de 
fapt de neacceptat. Pentru că, 
prin menținerea gradului foar
te scăzut de pregătire a tineri
lor muncitori, este lesne de 
înțeles de ce nici în anul ur
mător, după cum arată tov. 
ing. șef Ion Visalon, nu se vor 
obține beneficii De neînțeles 
rămîne inerția manifestată de 
conducerea întreprinderii în 
rezolvarea unei probleme de o 
atare importanță, cu atît mai 
mult cu cît, încă de la început 
existau toate condițiile pentru 
finalizarea eficientă a investi
ției de la Alexandria.

P.S. In trimestrul IV 1971 
peste drum de I.A.I.C.A. va in
tra în funcțiune, într-o primă 
etapă, Fabrica de pupitre și pa
nouri de comandă, despre care 
aminteam la începutul articolu
lui.

„Eficiența investiției depinde 
în primul rînd, ne spune tov. 
ing. Victor Ghitulescu, direc
torul viitoarei fabrici de felul 
în care rezolvăm problema ca
drelor". De acord ! „Problema 
cadrelor" se poate considera 
însă rezolvată pregătind anti
cipat doar 14 la sută din ne
cesar ? Sau vă bazați tot pe 
„recrutări" ? Am reținut că vă 
angajați să lucrați cu benefi
cii încă de la început. A- 
tunci de ce alegeți drumul 
costisitor în ultimă instanță, ur
mat de I.A.I.C.A. ?
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nu-și recunoaște persona
-»■»

jele. Cine este de • V Ovina .
PLASTICA „EX-RAMA " 5/

REFLECTORUL'
Interviu cu dramaturgul I. D. SÎRBU

timpul spectacolu- 
impresia câ în loc

I Am citit „Arca bunei spe- 
Iranțe". Am văzut apoi trei 
■spectacole cu această piesă, 
fcuse în scenă de trei regizori 
■diferiți : Călin Florian la Piatra 
(Neamț, Szombati — Gille Otto 
Ea Oradea, și Geo Berechet la 
(Teatrul de Comedie din Bucu- 
(rești. Mi-a fost greu să recu- 
|nosc, în ultimul spectacol, tex- 
|tul inițial. Ați refăcut piesa îm
preună cu regizorul?
I — Nici gind. Textul Inițial ÎI 
Iconsider ca fiind expresia rotun- 
Idă și foarte migălos lucrată, a 
Iceea ce am vrut să exprim 
laceastă metaforă teatrală. Eu nu 
[fac acum ceea ce criticii 
dreptul să facă. De la început 
țin să spun că nu vorbesc de 
valoarea piesei, ci de intențiile 
mele. Așadar, reluînd : pînă la 
acest spectacol nimeni nu a fost

în

au

REGELE
LEAR

OPINII

[ Aproape niciodată în ultimii 
Hani n-am asistat, în jurul unui 
[spectacol, la o dezbatere atît de 
[aprinsă și, mai cu seamă, atît 
[de polarizată ca în cazul Rege- 
[lui Lear. Făcînd abstracție de 
[originea oarecum artificială a 
[unei părți a controversei, lă- 
[sînd de-o parte pe cei care au 
[crezut că e mai important să 
■ te situezi într-o tabără sau — 
Imai ales — în cealaltă decît să 
[analizezi cu calm și luciditate 
■însuși obiectul, disputa rămîne 
[încă destul de substanțială pen- 
Itru a ne sugera, prin simpla ei 
lexistență, că ne aflăm în fața 
lunuia dintre momentele de ma- 
|ximă importanță ale teatrului 
Iromânesc contemporan.
I Destui comentatori au diva- 
Igat pe căi lăturalnice. S-a con- 
Isumat, astfel, cam multă ener- 
Igie în jurul falsei probleme 
|dacă locul acestui spectacol era 
(sau nu pe scena Teatrului Na- 
|țional, ca și cum destinul unui 
| teatru național ar fi să rămină 
(pentru eternitate într-un ma- 
|nierism anchilozat și nu să in- 
| cerce, tocmai ca în acest caz, 
|sâ ne propună un punct de ve- 
Idere contemporan asupra mări
ilor opere clasice. E. într-ade- 
Ivăr, cel puțin curioasă întreba- 
Irea dacă un spectacol cu Re- 
lgele Lear are ce căuta în re- 
Ipertoriul Teatrului Național !„. 
luiscuția se cuvenea să por
nească abia de aici mai depar
te, spre a stabili dacă punctul 
de vedere propus de spectacol 
este (în substanța sa. și nu in 
detaliile nesemnificative ale 
mizanscenei f) organic sau nu, 
consecvent cu sine sau mt, a- 
decvat realității originare a o- 
perei sau nu.

Eu înțeleg poziția unora din
tre aceia care au refuzat inte
gral spectacolul. N-o împăr
tășesc, nu mă convinge, dar ac
cept posibilitatea, și pînă la un 
punct, chiar necesitatea ei. In
tervențiile criticilor Radu Po
pescu și N. Garandino, bunăoa
ră, sînt străine punctului meu 
de vedere, dar ele se întemeia
ză pe niște argumente civiliza
te, în raport cu care și altci
neva se poate delimita, poate 
participa la un dialog. Ceea ce, 
după opinia mea, nu mai este 
cazul cu izbucnirea tempera
mentală a dramaturgului Paul 
Everac, la care,dacă se poate 
trece peste inurbanitatea tonu
lui, nu se poate observa un sis
tem de argumente (alese bine 
sau rău, utilizate, adecvat sau

f (Urmare din pag. P)
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piesei.

tentat să scoată o scenă sau 
schimbe sensul fundamental 
unei replici. Cronicarii care 
scris despre spectacolele de 
Piatra Neamț sau Oradea 
menționat, dacă am înțeles bine, 
echilibrul interior al 
Spectacolul de la Piatra Neamț 
a fost realizat geometric, me
sajul piesei conținind, în inten
ția mea, o logică și consecventa 
demonstrație a unui adevăr con
temporan. Spectacolul de la O- 
radea, care mi-a respectat tex
tul în modul cel mai fidel, a a- 
dăugat la viziunea inițială, un 
decor și o muzică inspirate și în 
general, o atmosferă de auten
tică poezie. Spre surprinderea 
mea montarea lui Geo Berechet 
seamănă foarte vag cu ceea ce 
am scris eu, e alături și uneori 
în contradicție cu intențiile me
le. Am fost atît de greșit ințe-

les, încit, în 
lui am avut 
să văd „fotografia" literaturii 
mele, văd doar negativul ei.

— Poate ați fost „reinterpre- 
tat“, există, oricum un procedeu 
larg răspindit...

— Cunosc procedeul, teatrele 
îl practică, insă eu aș fi vrut ca 
măcar la un prim contact cu pu
blicul, să nu fiu „interpretat" in 
acest fel. Aveam certitudinea că 
dacă Teatrul de Comedie, in co
laborare cu Televiziunea, au ci
tit și au optat pentru textul meu 
tipărit în formă definitivă, s-au 
gindit că acest text și nu altul 
să fie obiectul unei montări ge
neroase, profunde, exacte. Asta 
cu atît mai mult cu cit față de 
Lucian Giurchescu, directorul 
teatrului, am o sinceră admira
ție, iar pe actorii de la Comedie 
îi consider virfuri de talent ale 
teatrului românesc. Cu toate 
acestea, spre marea mea tristețe, 
trebuie să mărturisesc că din 
textul inițial au fost eliminate 
foarte multe pagini. Fiecare a 
treia replică a fost ciuntită.

fost introduse replici 
care nu au nimic comun 
gica internă, structurală,

Și

Au

Un spectacol

al oportunității
adevărului

no etc.), extrase din spațiul 
concret al spectacolului.

Din păcate, nici cei care au 
înțeles și au acceptat viziunea 
esențialmente nouă, dar prin a- 
ceasta nu mai puțin organică, a 
lui Radu Penciulescu n-au gă
sit, în general, tonul potrivit 
pentru a o demonstra în terme
nii unei analize critice riguroa
se. Cei mai mulți s-au antrenat 
fie într-o polemică implicită, 
produeînd. de cealaltă parte a 
axei de simetrie, exagerări a- 
proape egale cu ale detractori
lor, fie intr-o sumă de obser
vații confuze, lipsite de realism 
și de luciditate. Practic, pinâ 
la ora de față (scriu aceste rin- 
duri înainte de apariția numă
rului pe noiembrie al revistei 
„Teatrul", de la care avem 
dreptul să așteptăm unele cla
rificări) nu există încă o cro
nică temeinică și profesionistă 
a spectacolului aparținînd unui 
critic care să fi făcut efortul 
de a înțelege viziunea 
Penciulescu și de a o 
din interior.

Dacă m-aș încumeta 
prind o asemenea operație, — 
riscînd, bineînțeles, să mi se 
dovedească oricînd contrariul 
— aș încerca să separ ceea ce 
este esențial în spectacol de 
ceea ce, fiind zgură și imper
fecțiune, amenință pe alocuri 
să pună într-o lumină falsă în
tregul. Aș explica mai întîi că 
pe Radu Penciulescu nu l-a in
teresat aici legenda romantică 
a tatălui bun și a fiicelor rele 
(într-o versiune mai modernă, 
această legendă se numește „a 
luptei dintre generații") și nici 
măcar aceea, sugerată de Kott, 
a măririi și a decăderii, a „sfîr- 
șitului de partidă", a omului 
pus brusc față-n față cu lipsa 
de sens a universului, cu pre
caritatea condiției sale. Obiec
tul spectacolului este unul mai 
concret și mai pămîntean : ca
racterul primejdios al ilup 
ziei lipsite de conținut, tra
gismul actului de a te trezi 

' prea tîrziu din această iluzie. 
Redus la o schemă ideatică ele
mentară (care, firește, este de
parte de a-i acoperi toată aria 
de sugestii și de deschideri) 
Regele Lear este spectacolul 
oportunității adevărului : înțe
legerea și asumarea realului nu 
pot fi amînate decît cu prețul 
tragediei.

Aș încerca, apoi, să demon
strez că maniera teatrală a re
prezentației nu este una „a-

efortul 
hii Radu 
examina
să între-

leasă" ci una impusă de însăși 
contemporaneitatea arzătoare a 
acestei idei. Neașezînd intre 
scenă și sală perdeaua abstrac
tă a complexului de convenții 
dedus din mecanismul teatru
lui romantic, regizorul urmă
rește, evident, să facă din noi 
nu martorii, ci implicații pro
cesului său de gîndire. Spre a 
ilustra acest adevăr, oarecum 
simplu, aș demonta pe rind e- 
lementele reprezentației, de la 
noul tip de relații stabilit intre 
interpret — ți intre aceștia și 
public — pină la semnificația 
fiecărui detaliu al mizanscenei. 
Aș constata, atunci, dar abia 
aiunci, că o sumă de date nu 
se integrează perfect tacioului 
de ansamblu, că unii interpret! 
se mențin in canoanele „por
tretului* clasic, că funcțiile fi
gurației sînt pe alocuri ambi
gue, că două sau trei rezolvări 
aparțin altui sistem de limbaj. 
Dar nu ața-zisa „violență* m-ar 
deruta, și nici pretinsa „lipsă 
de noblețe*, căci dintre elemen
tele spectacolului acestea sînt 
poate cele mai organic implan
tate în structura • profundă a 
textului Shakespearean.

în cele din urmă, mi-aș pro
pune să discut în chip nuanțat, 
pornind exclusiv de la datele 
spectacolului, raportul de na
tură dialectică dintre necesita
tea internă și moda epocii. Aș 
descifra, din acest unghi de ve
dere, cîteva contradicții ale vi
ziunii lui Radu Penciulescu, aș 
numi cîteva momente din spec
tacol în care soluțiile trupei (șl 
nu numai ale regizorului) por
nesc nu dintr-o condiționare 
substanțială, ci dintr-un ecou, 
dar n-aș uita nici o clipă că, 
la origine, însăși moda este e 
consecință a aceleiași condițio
nări.

SEBASTIAN

scene 
cu lo- 

___ ______ „ ______ , a pie
sei. Relațiile între personajele 
de pe scenă sînt opuse relațiilor 
personajelor din piesa mea. Mai 
mult : apare un manechin, deci 
un nou personaj. De ce ? Nu am 
ințeles. Am scris totul pe multă 
lumină, pe poezie, pe un opti
mism uman fără margini. în
treaga poezie, întregul optimism, 
tot mesajul piesei dispare in
tr-o succesiune morbidă de bă
tăi, schingiuiri, certuri, intr-o 
atmosferă de disperare ți ură 
nejustificate. Eroul meu Iafet 
nu moare la urmă. Adoarme 
rănit in brațele AreL In piesă 
este ciuruit de o rafală de mi
tralieră și se prăbușește, închi- 
zind orice posibilitate ca aceas
tă „Arcă a bunei speranțe" să 
fie de fapt o Arcă in care spe
ranța n-a fost ucisă și in care 
atit cei care joacă piesa cit și 
cei care ii urmăresc din sală, să 
aibă convingerea că autorul a 
dorit să tragă un semnal de a- 
larmă in legătură nu cu o lu
me care piere și in care nu mai 
există nici o rază de lumină, ci 
cu lumea care este in pericol, 
dar care se poate salva, prin 
dragoste, speranță și pace.

— Deci credeți câ există ten
dința de a se considera textul 
dramatic un simpla scenariu, un 
simplu libret ?

— Există de mult in atmosfera 
generală a teatrului românesc o 
dispută gravă ce va trebui sâ se 
precizeze. Care este raportul 
intre textul literar ți viziunea A 
regizorală ? Care sint limitele li- ~ 
bertății regizorale față de inten
țiile autorului ? Cum poate un m 
scriitor să-și apere literatura sa " 
in fața unor formule regizoral-, 
apriorice, rămășițe nedigerate — 
din ceea ce credem no: că ști— 9 
despre teatrul absurdului, tea
trul cruzimii ți alte asemenea 
curente la modă ? Eu am ser.- A 
o piesă de tip clasic in care am 
dorit să cristalizez toată poezia 
și toată ințelepciunea. calmă ți A 
lucidă, a unui moment dramatic " 
din condiția umană. Piesa se ter
mină cu o întrebare : „Ce s-ar 
intimpla dacă 7* In spectacolul W 
lui Berechet asistăm la o trage
die neagră, făcută intr-un decor 
total lipsit de poezie, unde niFe 
eroi se zbat fără nici o nădejde. 
Replicile care puneau intrebăn 
sau exprimau îndoiala, au deve
nit urlete de desnădejde. Argu
mentația filozofică a devenit o 
bătaie mai cumpLtâ decit in 
toate westernurile pe care le-am 
văzut. Nu acesta e mesajul pce- 
sei. Mi se pare foarte normal ca 
un scriitor, după ce șc-a trans
cris cu migală de mai multe ori 
modesta sa operă literară, să se 
întrebe : Ce rost a avu: această 
muncă ? Această trudă de a șle
fui. de a construi ? Ce rost a a- 
vut dacă textul său literar e 
preluat de regizor, pus intr-un 
pat al lui Procust. considerat ca 
un simplu pretext și transforma: 
după chipul și asemănarea, gra
dul de cultură și informație pe 
care le are el ?

£ Ion Dreptu este un pictor cu 
certă personalitate, un pictor 
prin vocație. Ni-1 impune ast- 

£ fel acuratețea și siguranța meș- 
” teșugului in care se topesc un 

atent și bogat exercițiu și o in- 
• tuiție, o sensibilitate plastică 

innăscută. Sensul „caracterolo
gic" general uman al persona- 
jelor, accentul etic al situații- 
lor, ce invită la meditație acor
dă picturii sale substanță și le
gitimitate. Desprindem, de ase- 

A menea, in această pictură o notă 
de ironie polemică, ironie a că
rei intenție se incheagă mai 

• mult in premisele sale și para
doxal in titluri („Văduva V.“, 
..Judecătorul", „Bărbatul, dom- 

— nul, stăpinul, încornoratul", „Și 
0 la judecata de apoi ? !“), decit 

in imaginea plastică propriu- 
zisă care este, evident, din a- 

A cest punct de vedere mai echi- 
librată. mai detașată și mai ge
neralizatoare. Marius Rădules-

•
 cu și Nicolae Ovejan cultivă o 
pictură fantastică, proiecții ale
unui vis parcă conștient pro-

•
 vocat și ..încremenit* in ima
gine a cărui rațiune pare in 
primul rind realizarea unei 
trăiri poetice, a unui univers 

) feeric, de basm. La Ovejan este 
'mai accentuată Înclinarea spre 
alambicarea simbolurilor. Nu 

| lipsește fără indoială in cazul 
' său și o seducție a pitorescului, 

a exotismului, a procedeului
. .suprarealist" in sine, ca și a 
1 -.mbolurilor propriu-zise. Sabin

Stefănuță expune cîteva lucrări 
in ulei a căror narație figurati-

I vă este „modernizată* printr-un 
procedeu de loc nou. situat 
undeva intre tehnica tașismului

I S* * este
lație aspră, dispusă in infinite 

' Alături de acestea mai expune 
cîteva acuarele care vădesc o 
sensibilitate plastică, dar care

> asemeni pinzelor nu depășesc 
stadiul unui exercițiu.

Ultimul expozant Eugen Stăn- 
ruieseo expune cîteva construc
ții spațiale care in ciuda alam
bicatelor sensuri pe care le vi
zează mărturisesc in primul rind 
sensibilitate la frumusețea geo
metrică a universului tehnic și 
ndustriaL
Expoziția in sine este cumin

te. are chiar o notă de ooesti- 
tate. evidentă in ținuta lucrări
lor. o căutare care vădește exact 
stadiul ereatormor dmse care 
cel mai comport ne-a apărut 
Im Drepta. O căutare nu-și 
propune neapărat să inoveze, ci 
și să se edifice asupra unor vi
ziuni și structuri artistice tradi
ționale. De aceea mărturisesc câ 
înțeleg mai puțin decalajul din
tre spiritul lucrărilor și prezen- 

A tarea lor. Mă refer, de pildă, la 
cuvintele inserate In catalogul 
Iui Nicolae Ovejan care afirmă 
că „fenomenele golite de empi- 
ria lor cedează privirii care se

impresionismului (imaginea 
construită printr-o pensu-
de culoare ca un mozaic).

COSTIN
N. R. — Publicind 

pinie ziarul este 
continuare, și altor 
vedere asupra controversatului 
spectacol al Teatrului Național. 
Este, firește, binevenită o cit 
mai largă analiză, multilaterală, 
pro sau contra viziunii regizo
rului Radu Penciulescu asupra 
„Regelui Lear", precum și 
nivelului atins de echipa de 
terpreți. Cu atit mai mult 
eit această inițiativă are 
pe prima scenă a țării.

această o- 
deschis în 
puncte de

fiecare seară, sala căminului cul
tural e deschisă tuturor celor oare 
doresc să vizioneze un film.

„...tuturor celor care doresa să 
vizioneze un film". De ce numai 
acestora și, mai ales, de ce nu
mai pentru vizionarea filmului 
este deschisă sala căminului cul
tural din Grindu ?

—• Peste puțin tintp vom trece 
ha acțiunile de iama. Cadrele dl* 
dactice aa fost repartizate după

NOI NE
aptitudini și după nevoi la dife
ritele formații artistice. Mi se 
pare că grupul vocal a și făcut o 
repetiție sau două (Cine să știe 
precis ?). De asemenea, cei de la 
teatru, Ude, avem și programul 
de activitate. Și, după cum ve-

' -

I — Astăzi sîntem la datorie. E duminică și omul e dornic să mai 
iasă din casă. Și unde să se ducă, dacă nu la căminul cultural ?

Replica o ascultăm într-unul din birourile Consiliului popular 
comunal, unde tovarășul director al căminului cutural își făcea de 
lucru cu o ...gazetă. Pînă atunci nici nu trecuse pe la cămin și 
acele ceasornicului indicau ora 15,00.

îndreaptă spre propriul lor 
purtător și nu pot fi folosite de
cit ca ideogramă a mișcării a- 
cestora". Eugen Stănculescu su
prasolicită forme „pentru a pre
zenta ideea nudă". Ce fel de 
idee nu ne spune, ci numai că 
e nudă.

Și nici rîndurile care urmează 
nu ne lămuresc mai bine : „o 
răsucire sau lupta dinlâuntrul 
formei amorfe, care mai su
praviețuiește în această situa
ție, numai datorită prezenței 
dublurii sale cedată mișcării — 
frumusețe pură". Sabin Ștefă- 
nuță ale cărui lucrări au titluri 
in limba chineză sau japoneză, 
tot așa cum Eugen Stănculescu 
își intitulează lucrările „Exer
ciții pentru stabilirea fiorului", 
pune in catalog un alt gind pro-

Multă vreme superlativul a- 
fectiv și estetic ținea de retra
gerea pe o insulă pustie împre
ună cu ființa ori obiectul ado
rat Și la întrebarea „Ce ați 
lua cu dv. acolo întrebare 
multă vreme nelipsită din in
terviuri ori teste psihologice, 
răspunsurile garantau loialita
tea, respectul și admirația pen
tru — după dorință, cultură și 
posibilități — versuri de Marin 
Sorescu, fotografia lui B. B., 
(dacă nu chiar originalul), ți
gări cu filtru, un volum de Eu
gen Barbu, un tub de lavoderm, 
o cronică sportivă de Fănuș 
Neagu. vecina de la parter...

De curind. iasula a devenit 
desuetă și e la modă să vedem, 
ia o adică, ce am luat cu noi 
mir—un container. „Nu m-aș 
putea lipsi Se un western" d- 
tean: undeva un răspuns și mă 
întrebam nu dacă e de reținut 
sau au această dorință, ci da
că mai există realmente filme 
western, fiind convins, după 
ceea ce s-a adus si s-a văzut 
pe ecranele noastre în ultimii 
doi ani, că genul ori a sucom
bat ori e slujit de detractori 
sau — tot una — de neputincioși. 
Prea ajunseseră baladele aces
tea despre bărbăție și dreptate 
simple pretexte pentru etala
rea unei violențe faste și a u- 
nui prost gust terestru...

Dar iată un western bun, ca-

I

G. TRAIAN

Este ora 16,45 șl in fața căminului cultural s-au adunat numai elevii claselor a vn-a. Au intîr- 
ziat profesorii — începerea programului fusese stabiliți pentru ora 16, lipsesc spectatorii. Totul 
într-un deplin anonimat...

PLICTISIM, TELEVI2 
varășa Vera Makarenco. Și după 
amiază voi fi iarăși printre copii. 
Avem cor, o brigadă artistică, 
dansuri, soliști, recitatori (Aneta 
Bădulesou — profesoară).

Deci serbare la căminul cultu
ral iar tovarășul director al că
minului cultural nu știe nimic! 
Rodnică colaborare între condu
cerea căminului cultural și 
școală!

— Păi, ce să fac, voi veni și 
eu la serbarea elevilor. Cum să 
lipsesc din sală ? (Vasile Ghiță, 
directorul școlii).

— Cîte dintre cadrele didactice 
nu se află astăzi în sat ?

— Tovarășele Pavel Ana și 
Cristinel Ionescu sînt plecate la 
București. La Slobozia, la un in
structaj, se mai află tovarășii pro
fesori Oprea Măraru, Minodora 
Rădulescu și Stela Ene, iar tova
rășul Ion Adrian, secretarul comi
tetului comunal U.T.C., este la 
Urziceni pentru că joacă într-o 
echipă de fotbal de acolo. E 
foarte talentat. Ceilalți sînt în 
sat.

Cităm iar din scrisoarea primi
tă la redacție: „Fără îndoială, 
distracția nu este o piesă de 
teatru pusă în scenă de cițiva oa
meni bine intenționați, dar fără 
un pic de aptitudine pentru tea-

deți, greul cadrele didactice îl 
duc.

Un grup de tineri din Grindu 
s-a adresat redacției scriind: 
„...ne plictisim în sat, mai ales 
acum, iarna, sîmbăta și duminica 
și din cauza lipsei activităților 
cultural-distractive. Pentru că 
viața spirituală a satului nostru 
nu stă sau este prea puțin la ini
ma celor în măsură să întreprin
dă ceva în sensul acesta — al 
intelectualilor, am zice noi — a- 
desea nu ne rămîne decît să ne 
așezăm la o masă în bodegă sau 
să spargem semințe în fața cămi
nului cultural, discutînd despre 
fotbal sau despre alte nimicuri".

— Cum vă petreceți duminica 
de azi ? — i-am întrebat pe toți 
cei întîlniți, într-o jumătate de 
zi, pe ulițele satului.

— Eu știu ? Dorm puțin, apoi 
mă plimb prin centru. Dacă or să 
vrea prietenele mele vom vizio
na filmul la cămin. Dacă nu, vin 
acasă... (Ioana Dragomir, biblio
tecară).

— Nu se vede ? La o halbă 
de vin, apoi, apoi pe aici, prin 
sat... (Gheorghe Cristache și Ion 
Zamfir, tractoriști).

—- Astăzi avem serbare la că
min cu elevii claselor a Vll-a. 
La ora 4. Eu am ajutat-o pe to-

suri populare, cițiva soliști. Nn 
negăm că există acțiuni care pot 
fi desfășurate cu succes de tineri, 
că sînt și unii talentați. Dar, vă 
punem întrebarea : Orășenii tot 
singuri se distrează ? Nu. Ei au 
teatre, operă, operetă, alte lăca- 
șe de cultură. Cine activează în 
ele? Artiști profesioniști. Ba sînt 
și artiști profesioniști care se 
plîng de puținătatea rolurilor în 
care sînt distribuiți. Oare nu s-ar 
putea ca teatrele existente, folo
sind toate forțele actoricești de 
care dispun să facă turnee și în 
comune ? E drept că la intervale 
foarte mari, unele teatre muzica
le ne vizitează dar și atunci nu 
ne oferă altceva decît muzică 
populară, ca și cînd noi, țăranii, 
nu mai sîntem în stare să înțele
gem și altceva..." Din cîte știm 
căminele culturale n-au ieșit din 
sfera de îndrumare și control a 
Comitetului de cultură și artă, 
for conducător al instituțiilor ar
tistice. Ce răspuns putem da, a- 
șadar, tinerilor de la Grindu 
și din alte locuri ?

Soții Lăzărescu din comuna

a-pot
spre 

că în- 
nouă

fund : „Căutările noi nu 
răta o direcție precisă 
care tinde pictura pentru 
tre pictura veche și cea 
există diferențe de viziuni, afir
mate succesiv pină la apariția 
unei viziuni noi" (!). La aceasta 
aș mai adăuga modul în care 
este invitat vizitatorul în expo
ziție. De la intrare te întîmpină 
un afiș cu un cap de vițel a că
rui legătură cu titlul expoziției 
„Ex-rama“ ca și cu lucrările ex
poziției este mai greu 
lit. Praguri inegale și 
torare a intrării prin 
rea unui decor ca la
creează dificultăți fizice vizita
torului (sugerînd altele, „esteti
ce", în interior ?) încă de la in
trarea în expoziție. Aici lipsa 
luminii ca și faptul că trebuie 
să vezi pictura la lumina unui

de stabi- 
o strîm- 
construi- 
teatru îi

reflector mobil te deconcertea
ză. Remarcăm că această nevoie 
de „spectacol", de exhibiționism 
ne-a apărut la antipodul spiri
tului lucrărilor și că nu înțele
gem de ce acești artiști de ta
lent și-au așezat debutul sub 
acest gest chipurile „non-con
formist". Expoziția lor viitoare 
ii obligă să ne ofere în con
tinuare un spectacol mai puțin 
grandios în lipsa lui de gust. 
N-aș vrea să se înțeleagă că 
m-au deranjat cumva sunetele 
fluierului cu care am fost in- 
timpinat în expoziție, ca și alți 
vizitatori de la condiția cărora 
nici nu mă gindesc să fac ex
cepție. Pentru că nici nu mă 
gindesc să provoc un duel între 
condei și fluier. Lăsind specta
colul la o parte mă voi referi, 
numai la lucrări, la intențiile, la 
impulsurile pe care ni le aduc 
așa cum sînt. la proiecția lor în 
viitor. „Condiția alergătorului 
de cursă lungă — spune un alt 
expozant în catalog — drumul 
e prea lung pentru o singură 
viață de om... Important e însă 
că alergi". Vine însă o clipă 
care nu poate fi prelungită la 
infinit, căci starea de teribilism 
infantil prelungită peste anumi
te limite începe să însemne cu 
totul altceva, vine insă o clipă, 
așa cum spuneam, cînd trebuie 
să te întrebi și încotro alergi 1

C. R. CONSTANTINESCU
•) Sala Kalinderu.

Omul
din Sierra

re în acest context pare (și 
chiar este) un adevărat eveni
ment, o redescoperire : „OMUL 
DIN SIERRA". Adaptare după 
un roman, filmul regizat de 
Sidney Furie, cunoscut la noi 
printr-un bun film muzical, de 
neuitat (alt superlativ afectiv și 
estetic, dar mai puțin vehicu
lat) „Tinerii" și prin „Băieți 
în haine de piele", reușită par
țială în investigarea climatu
lui moral al tineretului con
temporan occidental, „OMUL 
DIN SIERRA" este un film 
frumos și bărbătesc-tandru...

Și înainte de numele regizo
rului, și chiar de al actorului 
principal, Marlon Brando, ar 
trebui amintit numele operato
rului Russel Metty, care ne o- 
feră o imagine excelentă, de o 
plastică neintîlnită în filmele 
de aventuri—

Deci, să vorbim despre acțiu
ne : un sat de la frontiera ca
re desparte S.U.A. de Mexic, un 
erou (Matt), o armă, un cal cu 
nume de oraș japonez, Osaka, 
și o nedreptate (furtul calului) 
ce declanșează narațiunea din 
care, deși nu lipsește duelul din 
fața saloon-ului obișnuit, și, în 
final, lupta unde cad definitiv 
răpuși rău-făcătorii, nu prea se 
aseamănă cu tiparul clasic 
westernului. Regizorul nu-i in
teresat de aspectul exterior 
actului justițiar, pe care-1

al
al 

, r - în- deplinește personajul principal,

ci de rezistența acestui erou în 
fața unor forțe care slujesc ne
cinstea.

Matt Flettcher, cel pentru ca
re fericirea înseamnă „să crești 
cai", nu este un profesionist al 
binelui ; puțin naiv el amînă 
mereu confruntarea, convins că 
dreptatea este în ordinea lucru
rilor și nu — cum știm din lu
mea sălbatică a vestului, ca și 
din alte lumi — o cucerire. 
Multă vreme filmul este o len
tă prezentare a partenerilor și 
a mediului atroce in care aceș
tia trăiesc, pîndind, pîndiți. 
Privirile fugare, replicile oare
care, tăcerile („grele de înțe
lesuri") sînt semnale greu ac
cesibile intrușilor, constituind o 
teroare psihologică ce duce 
treptat la dezlănțuirea unei 
lupte în care triumfă nu cel 
mai puternic, ci acela care slu
jește dreptatea ..

Stanley Furie ne-a dat un 
film frumos, despre demnitate 
și curaj omenesc, reușind — 
lucru rar într-un film de acțiu
ne — dincolo de acuratețea po
vestirii să-și dirijeze operato
rul în realizarea unor imagini 
care țin de ceea ce numim în 
mod obișnuit „cinematograf de 
artă".

Și, ce ne-ar putea opri să zi
cem și noi : este de luat într-un 
conteiner.

TUDOR STĂNESCU

li

a-Grindu: „Sîntem conștienți, 
vem foarte mari obligații față de 
sat. Nu întîmplător, noi, cei cu 
școli superioare, am fost trimiși 
la sat. Dar v-aș întreba: Cînd 
celor din sat le este indiferentă 
viața noastră — și aș vrea să fiu 
înțeles bine, nu la nenea Gheor
ghe și la nenea Stan mă refer, 
ci la organele de conducere ale 
comunei — cum aș putea partici
pa cu inima toată la ceea ce sînt 
solicitat să fac ? Pentru că, nu 
spun un lucru nou, dacă nu-ți 
ride fie mai întîi inima, nu poți 
s-o deschizi pe a altora aflîn- 
du-te pe scenă sau susținînd un 
dialog pe o temă anume. Eu și 
cu sofia, de pildă, Sîntem din 
București. Stăm aici, nu facem 
naveta. Ne-am fi stabilit, poate, 
pentru totdeauna la Grindu. Dar 
greutățile pe care le întîmpinăm 
ne fac să mai ezităm. La ma
gazinul cooperativei de con
sum uleiul se dă numai dacă 
acoperi contravaloarea în ouă sau 
în ceapă. Pîine se aduce odată pe 
săptămână. Conservele lipsesc. Ce 
putem face noi, cei care nu a- 
vem de unde da ouă și ceapă 
pentru că nu sîntem din co
mună ? Apoi, iată alte fapte:

din fondurile create prin contri
buția întregii comune, au fost 
procurate trei televizoare. Nici 
unul nu funcționează pentru să
teni. Două stau în magazia coo
perativei agricole pe motiv că 
sînt stricate, iar cel de al treilea 
este instalat in camera secretaru
lui comitetului de partid. Apoi, 
deși am sesizat în repetate rîn- 
duri defecțiunile cu care s-a rea
lizat instalația electrică de la 
școală, încă nu avem posibilita
tea de a folosi aparatul de radio 
cu care instituția a fost dotată, 
ca să nu mai vorbesc despre uti
lizarea și a altor aparate din ca
drul laboratoarelor de fizică și 
chimie. In cei aproape 2 ani de 
cînd sînt aici n-am văzut nici mă
car o dată pe inspectorul gene
ral al învățămîntului județului 
Ialomița călcîndu-ne școala, deși 
personal i-am trimis cîteva scri
sori prin care îi înfățișam toate 
greutățile cu care ne luptăm noi, 
proaspeții absolvenți de facultăți. 
Să mai spun că nouă, cadrelor di
dactice, niciodată nu ni s-a dai 
de către cooperativa agricolă un 
mijloc de transport să ajungem 
la gară în timp ce alte persoane 
folosesc aceste mijloace nu nu
mai pentru rezolvarea propriilor 
nevoi, dar și ale întregului neam? 
Știu, e simplu să consideri tot ce 
spun ca pe o simplă „văicăreală" 
etc.! Insă, orice etichetă s-ar fo
losi, nu pot să nu spun că toate 
acestea mă depărtează de sat".
‘...La ora 4 am urcat treptele

căminului cultural. Ne-a întîm- 
pinat o sală rece, cu totul și cu 
totul neamenajată. Pe scenă, în 
dezordine, scaune, mese și cite 
altele. Cițiva copii. Profesoarele 
lipsesc, publicul întîrzie. Către 
ora 5 apar cițiva profesori, cițiva 
care se plimbau prin centru. În
colo nimeni. Serbarea s-a desfășu
rat în cel mai adine anonimat. 
A urmat filmul și, cînd să încea
pă dansul s-a constatat că lip
seau muzicanții, iar amatorii de 
dans puteau fi numărați pe dege
tele de la o mină. Așa că dansul 
s-a încheiat înainte de a începe... 
Și o dată cu el și activitatea cul- 
tural-artistică de duminică în
tr-un sat din Bărăgan.

„Condiții" care nu sînt deloc 
atît de „obiective" (dimpotrivă, 
se înțelege că toată dotarea de 
oare dispune un cămin cultural 
trebuie dată în deplină folosință 
a oamenilor!), intelectuali care 
au, într-adevăr, motive să fie 
nemulțumiți de tratamentul' ne
corespunzător din partea condu
cerii comunei însă nici nu încear
că să se manifeste activ în viața 
culturală a satului, tineri ale că
ror pretenții — deloc exagerate I 
— au crescut în mod firesc și 
care pot fi, cu puțin efort, satis
făcute — iată cele cîteva anoma
lii care sar în ochi la Grindu. 
Trebuie doar să fie luate la ochi 
de cine trebuie și poate organi
za cum se cuvine activitatea cul- 
tural-educativă din 
mună.

această co-

1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Soțu Lăzărescu : nimeni din comună nu se Interesează de 
proaspeții absolvenți ai facultăților repartizați la Grindu De 

nd) •> ____ — „ ________ _ ,  . ..

noi,
- . . ,---- --------—-------- ------ ce 1

„De ce" ? — iată întrebarea pe care o transmitem pe toate... lun
gimile de undă, poate că vom afla și un răspuns. Ce spuneți, to
varășe primar ?

I
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DECORĂRI LA
CONSILIUL DE STAT

Primire la C. C. al P. C. R

La Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a avut 
loc miercuri dimineața solemni
tatea unor decorări, cu prilejul 
aniversării a 75 de ani de la în
ființarea Bibliotecii Centrale U- 
niversitare din București.

Distincțiile au fost inmînate 
de tovarășul Emil Bodnaraș, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, Mir
cea Malița, ministrul învățămîn- 
tultti, Jean Livescu, rectorul U- 
niversității din București.

Pentru activitate îndelungată 
și contribuția adusă în dome
niul documentării a fost confe
rit ordinul „Meritul Cultural* 
clasa a Il-a tovarășului Constan
tin Nuțu, directorul Bibliotecii.

Prin același decret al Consiliu
lui de Stat, alți 27 lucrători din 
cadrul Bibliotecii au fost dis
tinși cu „Ordinul Muncii" clasa a

IlI-a, ordinul „Meritul Cultural" 
clasa a III-a, cu Medalia Mun
cii" și medalia „Meritul Cultu
ral* clasa I.

Felicitîndu-i călduros pe cei 
decorați, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România, al to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
personal, tovarășul Emil Bodna
raș a urat colectivului acestei bi
blioteci, cu veche tradiție în cul
tura românească, noi succese în 
activitatea de răspîndire a cu
noștințelor în rîndul tuturor ge
nerațiilor.

Mulțumind pentru distincțiile 
acordate, directorul Bibliotecii, 
Constantin Nuțu, a exprimat con
ducerii partidului și statului 
nostru gratitudinea întregului co
lectiv pentru înalta cinstire acor
dată lor și acestei instituții de 
cultură din țara noastră.

(Agerpres)

Miercuri dimineața, tovarășul 
Vasile Patilineț, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a pri
mit delegația de activiști ai 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, condusă de Wladyslaw 
Niesmialek. adjunct al șefului 
Secției Administrative a C.C. al 
P.M.U.P., care- la invitația C.C. 
al P.C.R., a făcut o vizită în

0 delegație a 

a plecat
Miercuri dimineața a plecat la 

Praga delegația Colegiului Cen
tral de partid de pe lingă C-C. 
al P.C.R., condusă de tovarășul 
Mihai Dalea, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Colegiu-

de 
din

CU PLANUL CINCINAL

lui Central de partid, care, 
invitația Comisiei Centrale 
Control și Revizie a P.C. 
Cehoslovacia, va face o vizită de 
schimb de experiență în R-S. 
Cehoslovacă.

La plecare, pe aeroportul Oto-

Îndeplinit
Colectivele de muncitori, teh

nicieni și ingineri din unitățile 
Ministerului Poștelor și Teleco
municațiilor au îndeplinit pre
vederile planului cincinal. Po
trivit datelor preliminare, pînă 
la sfîrșitul anului, eforturile co
lectivelor din cadrul acestui 
minister se vor concretiza în 
realizarea unui volum supli
mentar de activitate în valoa
re de peste 500 milioane lei.

în perioada actualului cinci
nal, capacitățile de transmi
siune urbane și interurbane 
s-au mărit, a crescut gradul de 
automatizare a serviciilor tele
fonice și telegrafice și cablarea 
principalelor trasee. Toate ora
șele reședință de județ și alte 
20 localități beneficiază în pre
zent de telefonie automată. în 
acest cincinal, a fost introdusă, 
pentru prima dată în țara noa
stră, telefonia automată inter
urbană intr-un număr de 15 lo
calități. S-a dezvoltat rețeaua 
de radiorelee și stații de emi
sie radio și televiziune, a spo
rit numărul unităților poștale. 
Datorită extinderii cablurilor 
telefonice, utilizării noilor o- 
biective intrate in funcțiune în 
această perioadă a fost posibilă 
creșterea cu circa 44 la sută a

telefonici 
a presta
și dubla
de radio

numărului abonaților 
și cu peste 35 la sută 
țiilor poștale, precum 
rea abonaților telex.

Dezvoltarea rețelei
și televiziune și-a găsit expresia 
în construirea unor stații de 
mare capacitate și a numeroase 
radiorelee și translatoare.

în telegrama adresată cu a- 
cest prilej Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de către condu
cerea acestui minister, se spune 
printre altele : Muncitorii, in
ginerii și tehnicienii din unită
țile Ministerului Poștelor și Te
lecomunicațiilor, în frunte cu 
comuniștii, asigură conducerea 
partidului, pe dumneavoastră 
personal, tovarășe secretar ge
neral, că în cinstea glorioasei 
aniversări a partidului nu-și 
vor precupeți eforturile pentru 
a realiza în mod exemplar sar
cinile de plan pe anul 1971, pri
mul an al viitorului cincinal, 
pentru a contribui cu toată în
suflețirea la înfăptuirea măre
țului program de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, trasat de cel de-al 
X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

schimb de experiență 
noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, au 
participat Vasile Potop, șef de 
secție, și Nicolae Ionescu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A fost prezent Jan Brudzynski. 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al R.P. Polone la București.

CC al P.C.R.

la Praga

peni, delegația a fost condusă de 
tovarășii Mihai Gere. membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al CC al P.C.R., 
Simion Bughici, vicepreședintele 
Colegiului Central de partid, de 
membri ai Colegiului și acti
viști de partid.

Au fost de fată Miroslav Su- 
let ambasadorul R.S. Ceho
slovace la București, și membri 
m ambnsadet

Să nu ne fie de deochi, și să nu fiu acuzat de 
niscaiva lipsă de modestie, dar constat cu pă
rere de bine că „Juventiștii" trezesc reacții. E 
drept, reacțiile sînt antinome — unii te laudă 
cu ingăduință, cîțiva te înjură cu eufemisme, 
iar alții te interpelează cu maliție — dar nu e 
cu supărare, e o dovadă sigură că rubrica exis
tă și că mai e și citită pe ici, pe colo. La opi
niile auzite în colțul străzii sau în colțul mesei 
n-am răspuns niciodată și n-am să răspund 
niciodată. Dar dacă omul pune mina pe condei 
și-și așterne năduful, zic eu că trebuie ascultat 
și respectat. De aceea, iată, răspund — tot în 
scris.

Da, tovarășe IANCU VASILE din Sinaia, a- 
veți dreptate cînd spuneți că au fost atîtea ca
zuri de loviri și accidentări intenționate, cind 
victimele au stat pe tușă luni întregi și făptașii 
n-au pățit nimic, fiind lăsați să-și vadă înainte 
de joacă și de cotonoagă. îmi argumentați cu 
cazul Oblemenco, știind probabil că-s oltean, 
și-mi amintiți că Dan Coe l-a faultat pe tuna
rul Băniei, care a stat citeva etape cu piciorul 
în ghips, și totuși rapidistul n-a fost sancțio-

țele publicate marțea în „Sportul" ți miercurea 
în „Fotbal". I se pare omului că „Fotbalul" îi 
văduvește de două puncte pe tinereii argeșeni. 
Ca de fiecare dată cînd se ivesc probleme de 
acest gen, deschid dosarul pe care am scris 
„Juventiștii" și încep să calculez, etapă cu eta
pă, gol cu gol, punct cu punct. Adun, scad, iar 
adun și gata, am rezultatul. Nu, tovarășe Ionel 
Butnaru, dv. n-aveți dreptate. Echipa F.C. Ar
geș are atîtea puncte și atîtea goluri marcate 
sau primite cîte scrie revista „Fotbal" Clasa
mentul din „Fotbal" este col corect. Adică : 
F.C. Argeș are 7 puncte, 14 goluri înscrise și 
23 primite. Colegii de la „Sportul" au uitat se 
pare că meciul de la 25 octombrie dintre Jiul 
și F.C. Argeș (1—2 pe teren) a fost omologat 
ulterior, la „masa verde", cu 3—0 pentru Jiul 
fiindcă favoriții dv. s-au retras de pe teren. 
Cu toate că au anunțat rezultatul de 3—0, con
frații de la cotidian au omis, probabil, să ope
reze schimbarea in clasament, și așa se face că, 
de-atunci. Jiul apare în „Sportul" cu 5 puncte 
in loc de 7, iar F.C. Argeș cu 9 în loc de 7. 
îmi pare rău pentru dumneavoastră, care sîn-

•'Agerpres)

• MIERCURI DIMINEAȚA, 
a sosit in Capitală, secretarul de 
stat pentru agricultură al SUA, 
Clifford Hardin. însoțit de ad
junctul său. Clarence Palmbv, 
precum și de un grup de ex
pert! in domeniul agriculturii ți 
comerțului international. Aceas
tă vizită constituie o primă e- 
tapă a turneului pe care U În
treprinde prin mai multe țări 
europene secretarul de stat pen
tru agricultură al Statelor Unite 
ale AmericiL

Pe aeroportul Otopeni. 'Oaspe
ții au fost salutați de Angelo 
Miculescu. ministrul agriruiturii 
și silviculturii. Nicolae Giosan. 
președintele Academie: de știin
țe agricole și silvice, de ad
junct: ai ministrului agriculturii 
și silviculturii, funcționari su
periori din Ministerul Afacertlor 
Externe si alte persoane otcsale.

Au fost, de asemenea, pre
sents. Leonard C. Meecer. amba
sadorul S.U-A. la București. $i 
membri ai ambasadei.

*
După-antiază, secretarul de 

stat pentru agricultură *1

și de sta: 
a BOOtem

• IN PRIMA RUNDA 
turneului internațional fe
minin de șah de la Vrnjacka 
Banja Jugoslavia). mae-tra 
româncă Alexandra Nieolau 
a invitts-o pe olandeza Tuck. 
Aleksandria (U.R.S-S.) a 
ciștigat la Hardstone (An
glia). iar Gbeorgbieva (Bul
garia) la Haraldson (Saedia).
• CEA DE-A PATRA PAR

TIDA a meciului de șah din
tre Florin Gbeorghiu 
Victor Ciodkea. pentru 
semnarea campionului 
țional pe anul acesta, 
încheiat remită la m 
rea a 35-a In prezent sce
nt meciului este egal : 2—2 
puncte. Astăzi se va dis
puta, o nouă partidă intre 
cei doi pretendenți.

»• de-

t-a 
i«t»-

MERIDIAN^

nat- Și-atuaci. vă întrebau. de ce acum, cind 
Dan e lovit, să fie pedepsit juventistul Fio- 
rescu — ața cum ceream eu in rubrica trecută, 
dacă brașoveanul va fi găsit vinovat. Da. tova
rășe Iasca Vasile din Sinaia, aveți dreptate să 
vă întrebați, dar n-aveți dreptate să vă temeți. 
Si e aici ■■ pericol pentru juventistul Florescu 
A fo»t numai ața. o vorbă de-a mea Din nefe
ricire. aia ta aov ți aici pe-aiurea nu există 
o asemenea lege — care sâ-1 facă pe cel in 
cnlpă să stea solidar pe tușă cu propria-i vic
timă. S-a încercat pe undeva, prin America de 
sud. odată, dar fiindcă de multe ori (ca ți in 
cazul Im Florescu) e aproape imposibil de de
cretat dacă a fost intenție sau nu. și fiindcă — 
in aceste cazuri — intră in joc ți alte interese, 
s-a renunțat. Ea. naiv cum «iot. continui, totuși, 
să cred că ața cam am zis ar fi bine. Recu
noașteți și dv. că așa ar fi bine, dar n-ați vrea 
-ă se înceapă cu favoritul dv Nu se începe, 
ți măcar de s-ar incepe odată, cred că fiecare 
din noi ar accepta fie ți sacrificarea pentru 
citeva etape a unui favorit — numai să izbin- 
dească ideea. Dar. slabă speranță—

Tovarășul IONEL BUTNARU din Pitești, vă
zând că mă ocup cu religiozitate de juventițti. 
îmi semnalează o inadvertență intre clasamen-

teți piteștean, dar acesta-i adevărul și numai 
adevărul.

Aș mai avea eu o scrisoare pe care s-o co
mentez, dar mă abțin. Tovarășului NAE CIU
PITE — dacă așa-1 
care se teme că voi 
tii, ii dau numai 
1 : Vorba bâtrinului 
depinde nu atit de _ 
urechile care o ascultă. 2 : Citiți „Viața studen
țească !- Atit

Dar ne-am luat cu scrisorile și-am uitat de 
situația la zi. Deci, bravo „U“! Alb-negrii de la 
Cluj au învins și-n deplasare (1—0 la Constan
ța) și tronează tot pe locul l Au învins și se
cunzii (4—1 acasă cu Jiul). Deci, bravo Petro
lul ! Pe locurile 3 și 4 — Steaua și Dinamo, tot 
la egalitate, fiindcă, urmind exemplul celor 
mari, și juventiștii celor patru echipe bucureș- 
tene și-au încheiat disputele sportive la egali
tate. Pe ultimul loc tot C.F.R. Cluj (neserioasă 
această echipă de tineret !), iar L’.T.A. — deși 
îl are pe Popovici și-l are pe Kun — stă pe lo
cul 12 !! Duminică, derbi juventist la București: 
Steaua — Petrolul.

cheamă ! — din București, 
imbătrini scriind Juventiș- 
două răspunsuri scurte. 
Will — soarta unei glume 
gura care o spune, cit de

G. MITROI

INCOGNITO LA UȘA
DIRECȚIEI AGRICOLE

— Alo 1 tovarășu !.„ delegația 
dumneavoastră ?

— Ce naiba dom’le, nici la 
Direcția agricolă mu pot in
tra ? Pentru orice fleac, dele
gație ?

— E ordin : pînă la unspre
zece nu e voie.

Se pare că rațiunea existen
tei portarului este de a purta 
tn permanență acest dialog, fea 
Consiliul popular județean Cluj, 
l-am auzit ceva mai rar la ora 
începerii programului de lucru, 
eînd o parte dintre cei fără de
legații au reușit să se strecoa
re neobservați printre saiariații 
consiliului, dar din ce în ee 
mai des după ora 7,30. Și, cum 
aproape de fiecare dată acest
dialog se — “:—
intră dar 
eei mari", 
plică :

— Ce să „ ----- .
le 40—50 de kilometri.

...Ce treburi îi aduo la ușile 
Direcției agricole ? Ce grabă îl 
pune pe fugă pe omul de la 
40—50 de kilometri încît nu mai 
are timp să-și ia asupra _ lui 
delegația care, la Consiliul 
popular județean, l-ar putea 
scuti de „sprijinul cu sacrifi
ciu" al portarului ? Iată răspun
sul anchetei noastre, prezentat 
mai întîi în cifre : din 23 de 
persoane cărora le-am solicitat 
răspuns la întrebare, întîlniți 
pe sălile Direcției agricole, șase 
veniseră aici, deși fuseseră a- 
nunțați pentru un instructaj la 
Casa agronomului, _ pentru . că... 
„cunoaștem noi obiceiul direc
ției de a spune una și a face 
alta". (In cele din urmă instruc
tajul avea să se țină la Cîmpia 
Turzii). Cinci, neștiind ceea ce 
știau cei sase, veniți cu o zi îna
inte la Casa agronomului, în
cercau acum să afle urma amin
titului instructaj. Alți cinci, se 
aflau pentru rezolvarea a diver
se situații (vom vedea mai tîrziu 
ce fel de situații), iar șapte, ve
niseră să afle ce se mai aude 
cu rezolvarea unor probleme 
de serviciu sau personale, mai 
vechi.

Era sau nu nevoie de pre
zența lor aici ? Dacă ta privința 
drumului ocolit pe care a tre
buit să-l parcurgă cei plecați 
din unități, pentru a ajunge la 
instructaj, lucrurile sînt foarte 
clare, inutilitatea haltei de la 
Direcția agricolă dovedindu-se 
fără nici o altă explicație, cum 
stau treburile ta celelalte ca
zuri ?Inginerul Gheorghe Mureșan 
venise de la cooperativa agricolă 
din Pantișeu pentru a i se co
munica data concediului. Era u- 
nica soluție pentru ca omul să 
poată afla acest lucru? în ul
timă instanță se putea recurge 
ia un telefon.

— Da, dar văzîndu-mă, sînt 
mai sigur că anul acesta nu mă 
,vor uita.Medicul veterinar al circum
scripției din Ciurlea, Sergiu Mu
reșan, la ora 7,30 era prezent 
pe sălile Direcției agricole, pen
tru că pur si simplu își făcuse 
un obicei din a trece aproape 
zilnic pe aici, locuiește ta 
Eluj și...— Semnați condica la Direcția 
agricolă ?

— Nu, dar dacă îmi este ta 
drum...

Și dacă drumul medicului spre 
circumscripția care la acea oră 
îl aștepta, trece pe la DireGția 
agricolă, să ocolească omul a- 
ceastă haltă ? Șefii s-au obișnuit 
să-l vadă zilnic. Aici sau acolo, 
nu are importanță. Principalul 
este eă ei îl văd și nu-i pot re-

i acest 
încheia eu „poftim, 
să nu te vadă șefii 
portarul se și exi
le fac? Unii vin de

proșa că-și pierde timpul ta alte 
locuri decît cele legate de spe
cialitatea lui. „Să trăiți dom* 
șef 1“ „Vă salut tov. inginer !“ 
„Mai e ceva nou ?...“ Și altul îi 
ia locul, începînd să deschidă 
pe rînd birourile Direcției agri
cole.

— Eu am venit să văd dacă 
țpai e ceva corespondență pentru 
întreprinderea noastră, își jus
tifică vizita de Ia ora 9, direc
torul I.M.A. Huedin, inginer Va- 
leriu Păunescu.

— Iar eu să văd oe probleme 
de campanie se mai ridică, se 
explica la ora 9,35 directorul 
I.M.A. Dej, inginer Ștefan 
©niga.

Așadar, un director de I.M.A. 
face oficiul de poștă, vine să 
ridice personal corespondența, 
iar un alt director se deplasează 
la Cluj să vadă ce probleme 
de campanie se mai ridică ta co
mune. Ce zio în acest caz repre
zentanții Direcției agricole ?

— Conducerile I.M.A., ca de 
altfel și ceilalți salariați ai uni
tăților, în afară de merceologi 
care au ca sarcină permanentă 
aprovizionarea, ar trebui să vină 
la Direcția agricolă numai cu 
chemări, ne răspunde tovarășul 
inginer Ion Sopon, din cadrul 
Serviciului mecanizări.

Și totuși oamenii vin, coridoa
rele Direcției agricole, între 7 și 
10 dimineața mai ales, seamănă 
cu sălile de așteptare ale unei 
gări.

— Dumneavoastră cu ce pro
bleme ? o întreb pe Eugenia 
Moncea, tehniciană la dispen
sarul veterinar din Iclod.

— De vreo două luni tot vin, 
cîte o dată, de două ori pe săp
tămînă. Am refuzat postul re
partizat pentru Bîrlea și mi se 
promite că voi fi definitiv anga
jată la Iclod.

După ee a ieșit de la Serviciul 
sanitar—veterinar, eu o nouă in
vitație „mai vino să vedem ce 
putem face*, am bătut și noi la 
aceeași ușă.»

— Ne bate mereu la cap cu 
angajarea ei, explică tovarășul 
Ștefan Corpoș.

— Și-i tot promiteți. © țineți 
pe drumuri. Dumneaei nu are 
acolo, la Iclod, un program ?

— Ba da. Va trebui să verifi
căm cum îi va semna șeful ei, 
medicul Tiberiu Vișan, fișa de 
ponta j.

Cum îi va semna șeful fișa de 
pontaj ? Iată marea descoperire 
pe care o face acum Direcția 
Agricolă. în două luni nu și-a 
pus încă asemenea întrebare. Și 
în toată această perioadă, două 
zile pe săptămînă Eugenia Mon
cea, este plătită pe post de teh
nician pentru a sta la ușa Di
recției agricole.

înainte de plecare, mi-am a- 
runcat privirea pe hîrtiile rezol
vate ta acea zi de către cei de 
la Serviciul tehnico-sanitar al 
Direcției agricole. Deasupra a 8 
cereri de angajare, 8 răspunsuri 
tip : „Vă facem cunoscut că dîn 
lipsă de posturi vacante de teh
nicieni veterinari în județul 
Cluj, nu putem soluționa cele 
solicitate.* Despre felul Gum 
munceso o parte din cei oare o- 
cupă aceste posturi, despre fe
lul cum sînt folosiți unii din
tre tehnicienii județului Cluj am 
văzut. Cazul Eugeniei Monoea. 
Iată însă și altele aflate tot la 
ușa Direcției agricole. Ea ora 
8 și 40 minute, de la Centrul de 
protecție a plantelor din Huedin, 
se prezintă pentru a aduce situa
ția operativă a lucrărilor de se
zon, tehnicianul Teodor Merca 
Ea 8 și 50 minute, de la același

centru vine și șeful lui, tehnicia
nul Vasile Popa „să ia o repar
tiție pentru niște cărămidă". Doi 
oameni, deoi. pleacă din același 
loc pentru a se întîlni ta ace
lași loc, la aceeași ușă. De «e 
amîndoi bat același drum ?

— Păi, Merca are sarcina lui. 
Să ia și să aducă săptămînal 
operativa cooperativelor din ra
za oentrului. Să o comunice prin 
telefon ? Se pot strecura greșeli, 
în loc de cifra 96 s-ar putea în
țelege de exemplu 26.

Și dacă i s-ar fi spus să aducă 
tot el și repartiția de cărămidă 
ee s-ar mai fi înțeles ? Mai «u 
seamă că cei doi colegi de ser
viciu vorbiseră, nu 
« în același birou.

Și „nevoile" eare-i . 
meni pe drum de la 40—50 km. 
sînt dintre cele mai ------ "
Ion Moldovan, de la G.A.P. Iuriu 
de Cimpie, de două săptămîni 
tot trece să ia aprobarea pe un 
proces verbal de sacrificări de 
animale. Și săracele animale, de 
cînd au fost sacrificate 1 Șoferul 
de la Cooperativa agricolă din 
Băișor, cu chiu cu vai, abia re
ușește să pătrundă pentru a lă
sa schița de profilare a produo- 
ției. „Să mă duo eu camionul 
înapoi la 60 de km. să iau o de
legație ?" i se adresase portaru
lui.

— Mereu îi aud. spunea porta
rul, „pentru orice fleac, de
legație ?" Dar cine-i pune să vi
nă pentru orice fleao ?

Cine?
N. COȘOVEANU

la telefon,
pun pe oa-

„diverse".

700
fljrmare din pag. I)

lei, pînă la sfîrșitul anuluimii lei, pînă la sfîrșitul anului 
preliminîndu-se dublarea acestei 
valori. Cei mai reprezentativi in
dicatori, producția marfă, sinte
tizează randamentul obținut în a- 
ceastă perioadă în procentul de 
103,6 la sută.

Nu am exagerat cu nimic cînd 
am numit „întreprindere" atelie
rul în care se desfășoară practica 
elevilor Școlii profesionale „Me- 
talotehnica" din Tg. Mureș. Ate
lierul este considerat întreprin
dere de sine stătătoare în cadrul 
Centralei industriale de articole 
casnice, utilaje și piese de schimb 
pentru industria ușoară, avînd 
plan propriu de stat. Atelierul 
întreprindere a luat naștere în 
urmă cu cîțiva ani, fiind impus 
de necesitatea perfecționării pro
cesului de învățămînt profesio
nal. înainte, dispensarea locu
rilor de practică a elevilor 
putea să răspundă integral

nu 
ce

rințelor acestui proces. Datorită 
sprijinului acordat de către forul 
tutelar — Direcția de personal 
și învățămînt a Ministerului In
dustriei Ușoare — și întreprinde
rile din cadrul centralei, s-a asi
gurat dotarea acestui atelier cu 
primele utilaje. Imediat s-a tre
cut la organizarea practicii ele
vilor în așa fel încît aceasta să 
aibă eficacitate dublă : însușirea 
exemplară a meseriei și realizarea 
unei producții rentabile pentru 
extinderea și întreținerea atelieru
lui. Creditul acordat de către stat

STEAUA-RAPID 3-0

CORNEL IONESCU

Volei:

(Urmare din pag. I)

„Balanța SibiuIn secția de verificare a balanțelor de 1OOO kg la Uzina

• IN VBMA 
LOR desfășurate 
ri prietenească și de Înțelegere 
reciprocă, la 2 decembrie ax. a 
fost semnat, la București, Pro
tocolul privind schimburile de 
mărfuri și plățile pe anul 1971 
între România și Cehoslovacia.

DE ELEVI
a fost rambursat iar din cota parte 
a beneficiilor obținute prin rea
lizarea planului propriu de pro
ducție școala cheltuiește anual 
suma de 800—900 mii lei pentru 
utilizarea și dezvoltarea atelieru
lui. Proiectele despre care ne 
vorbea ing. ADRIAN MOISOIU 
— director adjunct cu instruirea 
practică — sînt comparabile cu 
„prețurile" unei adevărate uzine. 
Dar nici această viziune nu este 
exagerată, pentru că ea pornește 
din realitatea succeselor atinse 
deja.

Iată acum cine și cum lucrea
ză în această „întreprindere" în 
care fluctuația cadrelor (ați înțe
les că ea e normală) nu dăunea
ză productivității muncii.

Organizarea riguroasă a mun
cii ne oferă imagini specifice sis
temului clasic al producției din 
secții de gradul III i un șef de 
secție, trei maiștri de producție, 
tehnician dispecer, serviciul me
canic șef, organizare și normare, 
aprovizionare, planificare, birou 
tehnic, contabilitate. Apoi, com
partimentele de instructaj și cele 
destinate producției propriu-zise: 
atelier de strungărie, freze-rabo- 
teze, cele pentru electricieni, scu
leri, matrițeri, S.D.V., turnătorie, 
modelărie, lăcătușerie-montaj, 
toate orientate confoim profilu
lui pe care îl au secțiile de cali
ficare ale școlii profesionale. E- 
levul din anul I, în orice mese
rie s-ar pregăti, după ce își în
sușește primele noțiuni teoretice, 
„la clasă", face tatii cunoștință

cu atelierul de lăcătușerie, trece 
în scurt timp la faza de inițiere 
în domeniul calificării sale și, de 
la începutul anului IR produce. 
Norma pe care trebuie să o rea
lizeze crește periodic, după gra
ficul didactic, astfel încît, încă 
cu 3 luni înainte de absolvirea 
școlii, fiecare elev reușește să 
îndeplinească norma fixată, echi
valentă cu cea solicitată munci
torilor de categoria întîi în ori
care întreprindere de industrie 
ușoară. Dar, în instruirea prac
tică, școala urmărește ca tînărul 
să-și însușească într-un termen 
și mai scurt atributele calificării 
complete pentru categoria amin
tită, Ion Degerat, maistru ins
tructor, ne vorbește despre ex
perimentarea unui nou sistem de 
practică cu o clasă de lăcătuși 
din anul I. Cei 34 de elevi sînt 
astfel îndrumați încît încă din 
prima lună de școală produc a- 
numite piese care sînt valorifi
cate. Lucrările le sînt repartizate 
în ordinea creșterii complexității 
lor, elevul aplicînd treptat cu
noștințele sale la desăvîrșirea pie
sei care intră în componența di
verselor subansamble ale mașinii ' 
de tricotat rectilinii. După două 
luni de la începutul anului șco
lar, mulți elevi din clasa experi
mentală, realizează piese la ni
velul calificării colegilor lor din 
anul II.

Bănuiam că interesul cu care 
se urmărește instruirea practică a 
elevilor e subordonat nevoii creș
terii continue a rentabilității a-

telierului, satisfăcînd oarecum un 
scop izolat. La întrebarea pe care 
voiam să o adresez am primit un 
răspuns indirect Fiind sfîrșit de 
săptămînă, la șeful secției au ve
nit doi elevi pentru a li se semna 
învoirea în oraș. Cu unul din ei 
a avut loc următorul dialog :

— Ti-ai corectat notele la ma
teriile teoretice ?

— încă nu, mai am la limba 
română și la—

— Știi bine că s-au programat 
consultații la aceste materii. 
Nu-ți pot semna biletul t

Răspuns succint fără drept de 
apeL Cei care inițiază pe elevi 
în activitatea practică profesio
nală, cunosc amănunțit pregăti
rea teoretică, comportarea pe 
care o au chiar și în timpul liber, 
în toate compartimentele școala 
își îndeplinește exemplar sarci
nile ei instructiv-educative. Iar 
absolvenții sînt „urmăriți" și în 
întreprinderile din țară, unde au 
fost angajați, pe o perioadă de 
opt luni de la repartizare, în fe
lul acesta școala verificînd efica
citatea metodelor pe care le a- 
plică.

Marca „A.T.E.S.C." (atelier 
școlar, înregistrat la Oficiul de 
stat pentru standarde și invenții) 
se imprimă pe o serie de pro
duse ale industriei ușoare solici
tate atît în țară cît și peste hota
re, ultimele fiind verificate direct 
de către Inspectoratul calității 
produselor pentru export. Marea 
„A.T.E.S.C." este un semn al 
calității imprimat nu numai pe 
produse ci și pe certificatele de 
absolvire ale celor peste 700 de 
elevi care își desăvîrșesc anual 
pregătirea profesională în școala 
profesională „Metalotehnica" din 
Tîrgu Mureș.

1
La închiderea 

ediției

OLANDA - ROMÂNIA 2-0 (1-0)
Pe stadionul olimpic din Am- 

sierdam, in prezența a peste 
50 000 de spectatori, s-a dispu
tat aseară meciul internațional a- 
mical de fotbal dintre echipele 
Olandei și României. Victoria e 
retenit fotbaliștilor olandezi cu 
scorul de 2—0 (1—O) prin golu
rile marcate de Cruyf in minu
tele 31 ți 57.

Arbitrul Thomas Wharton

(Scoția) a condus următoarele 
formații: Olanda : Van Beveren, 
Suurbier, Neeskens, Israel, 
Drost, Jansen. Van Hanegem, 
Pahlplatz, Mulders, Cruyf, Kei
zer ; România: Răducanu — 
Sătmăreanu, Lupescu, Hălmă- 
geanu (Anca), Mocanu, Dumitru, 
Nunweiller, Dembrovschi (Domi- 
de), Dobrin, Dumitrache, Fl. Du
mitrescu.

I

G. T. — în primul rind, con
dițiile : din 21 de școli, 8 au 
construcții noi, modeme, la alte 4 
s-au făcut mari dezvoltări și toa
te, fără nici o excepție, au o 
bază materială care corespunde 
cerințelor ți se consolidează de 
la un an la altuL

Pentru cele peste 40 de mese
rii la care se asigură școlarizarea, 
sînt în funcțiune 51 ateliere-școa- 
lă cu 4 500 locuri de practică, 
cu utilaje corespunzătoare, unele 
chiar foarte noi, fără a mai a- 
minti cabinetele tehnice de spe
cialitate și laboratoarele cu care 
sînt dotate toate școlile oferind 
posibilități de studiu și de învă
țare a meseriei.

Conducerile școlilor se află ta- 
tr-o adevărată întrecere ta a asi
gura și dezvolta această bază ma
terială ți a o folosi cu eficientă 
sporită. Exemple găsim în toate 
unitățile de învățămînt din re
țea. remareîndu-se, cu deosebire, 
școlile din Sibiu, Timișoara. Tg.

mult piesele de schimb reținute 
de la utilajele care se casează, 
piese originale. Profesorii de teh
nologie și maiștri instructori exe
cută planșe cu dispozitive și 
schițe cinematice ale utilajelor, 
ca materiale ajutătoare ta preda
rea cunoștințelor teoretice res
pective Prin executarea schițelor, 
în caietele de tehnologie și de 
practică, elevii, de asemenea, își 
fixează în memorie cunoștințele 
primite atît în orele teoretice cît 
și în cele practice. Este notabil 
faptul că fiecare scoală profesio
nală primește sprijinul întreprin
derilor, cu concursul cărora re
zolvă foărte multe probleme pri
vind dotarea si autodota rea cu 
material didactic și. mai ales, 
desfășurarea practicii elevilor de 
anul II. Există și întreprinderi 
care au pus la dispoziția elevilor 
cîte un atelier de producte, cu 
plan de producție, t 
conducerea maiștrilor 
ei execută produse pe 
prinderile le vînd — 
cazuri chiar la export

ȘCOALA

unde, sub 
instructori, 

> care între- 
în unele 
(la între-

MttlEPWNDERE
Mureș, Turda, F.R.B.-București.

Elevii deservesc singuri utila- 
sau lucrează pe lingă mun- 

L Normele de producție și
jele, sau lucrează pe lin) 
citori. '* r r
cele didactice, precum și para
metrii calitativi sînt elemente cu
noscute de ei, ceea ce explică 
interesul cu care deservesc uti
lajul.

în atelierele-școală (la școlile 
din București și Cisnădie), de 
pildă, s-au introdus grafice de 
urmărire a producției pe elev, 
după modelul întreprinderilor, și 
există un fel de întrecere și mîn- 
dria elevului să realizeze produse 
cît mai multe și mai bune.

— Ce înseamnă, concret, 
„autodotarea" școlilor cu mate
rial didactic ?

G.T. — în colaborare cu între
prinderile, cadrele didactice pro
fesori și maiștri instructori, exe
cută machete funcționale ale 
unor utilaje, subansamble, ma
chete miniaturale ale procesului 
tehnologic. Se înmulțesc, ast
fel, continuu materialele didac
tice atît ta cabinetele tehnice cît 
și în laboratoare. Se folosesc

prinderea C.C.T. București, F.C. 
Focșani, Metalochimica Tg. Mu
reș, Vitrometan Mediaș etc.). La 
atelierele școlilor din Tg. Muresi 
Sighișoara și FR.B. la speciali
tăți cu profil electromecanic ac
tivitatea a fost adaptată după 
specificul ramurei constructoare 
de mașini. Absolvenții școlilor 
amintite pot lucra fie în între
prinderile M.I.U. cu acest speci
fic (ramura articole casnice si 
utilaje), cît și în alte întreprin
deri din cadrul altor ramuri eco
nomice. Subliniez că aceste ate- 
liere-școală au planuri de mun
că cu sarcini valorice anuale.

La aceste acțiuni se mai a- 
daugă și acelea privind antrena
rea masei de elevi Ia executa
rea unor produse, dintre care 
cele mai reușite stat prezentate 
la expozițiile anuale, organizate 
la nivelul școlilor și apoi selecta
rea pentru expozițiile ministeru
lui, expoziții care sînt o mărtu
rie a ceea ce se poate realiza 
printr-o muncă îndrumată cu 
competență și realizată cu pasi
une.

Mp
-

eleh

joi ultima zi la
OTO



1Dezbaterile din comitetele
Adunării Generale a O.N.U.

Sosirea la Cairo
a tovarășului

ÎNCHEIEREA VIZITEI TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII

In cadrul dezbaterilor des- 
fășurateiAc-omitetele Adunării 
Generale a O.N.U., au fost 
adoptate o serie de proiecte 
de rezoluții ce au fost reco
mandate pentru a fi exami
nate și supuse aprobării ședin
țelor plenare ale Adunării Ge
nerale. Comitetul pentru pro
blemele sociale a recomandat 
astfel Adunării Generale să ia 
în dezbatere proiectul de rezo
luție privind promulgarea 
■unei convenții internaționale 
pentru protecția ziariștilor 
aflați în misiuni periculoase. 
Adunarea Generală este, tot
odată, solicitată să ceară tu
turor statelor sau părților în 
conflicte militare să respecte 
și să aplice prevederile Con
venției de la Geneva din 1949 
cu privire la corespondenții 
de război. Comitetul a adoptat,

SPANIA 1
Consulul

vest-german 

Ia San Sebastian 
a fost răpit

de asemenea, un proiect de 
rezoluție prin care se reco
mandă ca combatanții din 
mișcările de rezistență și de 
eliberare națională să fie a- 
similați, în cazul capturării, 
prizonierilor de război și să li 
se aplice regimul prevăzut în 
convențiile de la Geneva. 
Totodată, proiectul califică 
bombardarea obiectivelor ci
vile și folosirea armelor chi
mice și bacteriologice împo
triva populației drept o vio
lare flagrantă a convențiilor 
de la Haga și Geneva și sub
liniază, în același timp, nece
sitatea ca statele să elaboreze 
noi acorduri internaționale în 
vederea asigurării protecției 
populației civile și a comba
tanților din mișcările de eli
berare. în același sens, un alt 
proiect de rezoluție adoptat 
de comitet condamnă recurge
rea la represalii, deportări și 
alte măsuri similare împotriva 
populației pașnice aflate în re
giunile teatrelor de luptă.

în cadrul dezbaterilor din 
Comitetul Politic al Adunării 
Generale, reprezentantul per
manent al Franței la O.N.U., 
Jacques Kosciusko-Morizet, a 
propus organizarea unei confe
rințe internaționale pentru 
elaborarea unor noi convenții 
privind dreptul mării.

Ion Iliescu
CAIRO 2 — Coresponden

tul Agerpres, Constantin O- 
prică. transmite : Ion Iliescu, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, ministru pen
tru problemele tineretului, a 
sosit intr-o vizită în Repu
blica Arabă Unită. La sosirea 
pe aeroport, Ion Iliescu a 
fost întîmpinat de ministrul 
pentru problemele tineretului 
al R.A.U„ Mohamed Abulez, 
și de alte persoane oficiale. 
Au fost prezenți ambasadorul 
României la Cairo, Titus 
Sinu, și membri ai ambasa
dei române. într-o scurtă de
clarație făcută presei, Ion 
Iliescu a subliniat că scopul 
vizitei sale în R.A.U. este de 
a cunoaște mai bine poporul 
și, în special, tineretul egip
tean, și de a strînge și mai 
mult relațiile de prietenie 
care unesc cele două țări și 
popoare.

Ion Iliescu, însoțit de per
sonalități egiptene, a depus o 
coroană de flori la Moscheea 
unde este înmormintat fostul 
președinte al R.A.U, Gamal 
Abdel N'asser-

ÎN BELGIA A DELEGAȚIEI 
PARTIDULUI COMUNIST

ROMAN

„SURPRIZE" UNIVERSITARE
LA MANILA

MADRID. — Eugen Beihl, 
consulul vest-german la San Se
bastian (Spania), a fost răpit 
marți seara. Poliția spaniolă a 
lansat o vastă operație de cerce
tare, care nu a dat pînă în pre
zent nici un rezultat, în afara 
descoperirii, la 10 kilometri de 
San Sebastian, a mașinii consulu
lui. în cursul zilei de miercuri, la 
Madrid au avut loc două reuni
uni ale Consiliului de miniștri al 
Spaniei, consacrate acestei pro
bleme. Concomitent, la Bonn, 
ministrul de externe vest-ger
man, Walter Scheel, a avut o în
delungată întrevedere pe margi
nea situației care s-a creat cu șe
ful diplomației spaniole, Grego
rio Lopez Bravo, aflat în vizită 
în capitala B.F. a Germaniei.

După cum informează agenția 
France Presse, Mișcarea naționa
listă bască (E.T.A.) a anunțat că 
Eugen Beihl se află în mîinile a- 
cestei organizații. Soarta consu
lului vest-german depinde de cea 
a membrilor E.T.A. care urmea
ză să fie judecați la Burgos, se 
afirmă în mesajul difuzat de or
ganizația menționată.

americană
a întreprins noi raiduri asupra 

teritoriului R. D. Vietnam
HANOI 2 (Agerpres). — Agen

ția V.N.A. a difuzat o declarație 
a Ministerului Afacerilor Externe 
al R.D. Vietnam în care sînt con
damnate atacurile întreprinse de 
aviația și artileria americană asu
pra unor localități situate în par
tea de nord a zonei demilitari
zate. Declarația menționează că 
în zilele de 28 și 29 noiembrie 
aviația americană a întreprins 
raiduri asupra unor regiuni din 
nordul acestei zone, lansînd o 
mare cantitate de bombe asupra 
localității Huong Lap. Conco-

mitent, unități de artilerie am
plasate în sudul zonei demilitari
zate au bombardat localitatea 
Binh So.

Declarația subliniază că aceste 
acțiuni constituie o violare a su
veranității și securității R.D. 
Vietnam și o sfidare a opiniei 
publice mondiale care a condam
nat recentele atacuri întreprinse 
de Statele Unite asupra Vietna
mului de nord. Totodată, se cere 
ca cercurile guvernante america
ne să pună capăt tuturor acestor 
acțiuni.

BRUXELLES 2 (Agerpres).— 
Marți dupâ-amiază. tovarășul 
Manea Mănescu, însoțit de am
basadorul României la Bruxel
les, Alexandru Lăzărear.u, a 
avut o întrevedere cu E. fce- 
burton, ministrul afacerilor e- 
conomice al Belgiei.

în aceeași zi. conducătorul 
delegației P.CJL s-a fntflr.it cu 
H. Fayat, ministrul comerțului 
exterior.

în cadrul convorbirilor pur
tate cu cei doi miniștri socia
liști au fost abordate probleme 
privind colaborarea si coope
rarea economică dintre cele 
două țări.

Ministrul afacerilor econo
mice a oferit în cursul serii un 
dineu în onoarea delegației 
P.CJL Au participat Jan toy- 
ten, secretar național al P-SB, 
Georges Dejardin. senator, 
membru al Biroului Național al 
P.S.B., Fernand Deimooe. mi
nistrul economie: regionale, 
precum și alte personalități de 
partid și de stat. Au luat parte 
ambasadorul AL hâzăreanu și 
membri ai Ambasadei române.

în toastul rostit in cursul di
neului, E. Lebanon a relevat 
prețuirea de care se bucură 
România în țara sa. prestigiul 
politicii interne si externe a 
P.CJL în rindurile socialiștilor 
belgieni. Subliniind importanța 
contactelor personale,' a cu
noașterii directe reciproce, mi
nistrul economiei a declarat că 
asemenea schimburi de vizite 
deschid calea înțelegerii, per
spectivele dezvoltării colaboră
rii mutuale.

El a urat noi succese P.C.R, 
poporului român, a toastat pen
tru dezvoltarea legăturilor’ și 
colaborării dintre cele două 
partide, dintre cele două țâri.

Răspunzînd. tovarășul Manea 
Mănescu a exprimat mulțumi-

rile delegației române față de 
P.S.B.. reprezentanții săi din 
conducerea națională și la ni
vel federal, pentru sentimentele 
de prietenie manifestate. Vor
bitorul a subliniat politica ex
ternă a partidului nostru, a sta
tului român, pentru destindere, 
cooperare între state si secu
ritatea Europei. Tovarășul 
Manea Mănescu s-a referit a- 
poi Ia perspectiva dezvoltării 
colaborării si cooperării fruc
tuoase intre cele două partide, 
intre România și Belgia.

Tovarășul Manea Mănescu a 
fost miercuri invitatul „Univer
sității Libere" din Bruxelles.

Conducătorul delegației P.C.R. 
a fost primit de rectorul univer
sității. E. Jaumotte. de președin
tele Consiliului Administrativ al 
Universității, deputatul socia
list H. Simonet. și alte persona
lități din conducerea universi
tăți. Oaspetele român a vizitat 
cu acest prilej Facultatea de 
Științe social-politice și econo
mice și Institutul de asigurare 
a muncii și de economie apli
cată. In cadrul întrevederilor 
avute cu conducerea universită
ți au fost abordate aspecte ale 
colaborării Intre instituțiile de 
invâțămint superior și în alte 
decenii de activitate culturală 
dintre cele două țări.

*
Miercuri, delegația a părăsit 

BruxeHes-uL Indreptindu-se spre 
patrie.

La aeroport, delegația a fost 
salutată de Georges Dejardin, 
membru al Biroului Național al 
PAR, de alți activiști ai parti
dului. precum și de ambasadorul 
României in Belgia. Alexandru 
Lăzăreanu. și de alți membri ai

, se pregătește 
în abordarea 
școlii superi-

nu s-a lăsat

După valul de demonstra
ții revendivative studențești 
care a marcat deschiderea 
anului universitar, autorită
țile fi pi-eze ou anunțat că 
inte-r:onează să se preocu
pe „ctent și foarte opera
tiv' de problemele acute 
ale ve‘" universitare. Presa 
din Manila semnala din sur
se oficiole că 
o surpriză* 
p'oblemelor 
oare.

„Surpriza*
cs’eckcto și ea nu este cîtuși 
de puțin plăcută pentru ti
nerii care populează amfi
teatrele fi pineze. A fost 
promulgată o lege regle- 
— erjfind funcționarea univer- 
s'rtăfilor. Lege care, prin prin- 
dpa'e e ei prevederi, este 
exact contrariul cerințelor 
de ae~iocrc":zare o univer- 
s1 tării pentru care insistă stu- 
dențimea d’n Filipine. Una 
din inovațiile noii legislații 
o constituie trecerea trepta
tă a universităților de stat 
la un oșa-numit „sistem de

auto-gestiune economică". 
Aceasta înseamnă practic, 
ridicarea plafonului de taxe 
care vor trebui să asigure, 
încă în anul universitar vii
tor, jumătate din cheltuielile 
legate de funcționarea fa
cultăților. Și cum o surpriză 
nu (vine niciodată singură, 
noua lege a funcționării uni
versității aduce o regle
mentare de natură să stîr- 
nească nemulțumiri tot atît 
de profunde ca sporirea 
taxelor.

Noua 
capitala 
ritabilă
dată revendicărilor s+uden- 
țimii în domeniul apără
rii autonomiei universitare. 
„Noua lege — apreciază în 
corespondența sa din Mani
la cotidianul elvețian NEUE 
ZURCHER ZEITUNG — pune 
capăt în mod virtual parti
cipării efective a studenților 
filipinezi la treburile univer
sitare și tinde să lichideze 
vechea tradiție în virtutea

lege este privită în 
filipineză ca o ve- 
„lovitură de forță"

căreia universitatea era so
cotită un sanctuar cu auto
nomie respectată de autori
tățile de stat".

în fapt, autoritățile filipi- 
neze au diminuat pînă a- 
proape de anulare, în ultimii 
ani, autonomia universitară. 
Sub pretextul luptei împotri
va „subversiunii" s-a încer
cat prin metode dure repri
marea mișcării democratice 
din universități. Pătrunderea 
armatei și poliției în incinta 
universităților a devenit un 
lucru obișnuit. Noua lege 
urmărește, după toate apa
rențele, să acorde interven
țiilor represive viitoare, un 
cadru juridic care pînă acum 
lipsea. Este, însă, foarte 
probabil că departe de a 
impune liniștea în centrele 
universitare, asemenea mă
suri vor accentua nemulțu
mirea și frămîntările.

S-ar putea ca inițiatorii 
„surprizelor" amintite să 
aibă reala surpriză de a 
constata că 
legislative au 
bumerang.

duritățile lor 
efectul unui

E. R-

APARTHEIDUL ȘCOLAR

MNCEEARUL WILLY DESPRE

Vizita delegației U.G.S.R
Chineză

• DIRECTORUL Oficiului na
țional de planificare, Gonzalo 
Mariner, a anunțat, în cadrul 
unei conferințe dc presă, . că 
guvernul chilian al „Unității 
Populare" elaborează în pre
zent „un pian șesenal de dez
voltare, care va avea ca obiec
tiv central ridicarea nivelului 
de trai al poporului". Planul 
șesenal va fi defalcat în. pla
nuri anuale, incluzînd obiecti
vele concrete ale dezvoltării 
econoniico-sociale. Relevînd că 
Ia elaborarea acestor planuri au 
fost atrase cadre de specialiști 
din toate domeniile de activi
tate, Gonzalo Mariner a subli
niat, totodată, că „garanția cea 
mai bună pentru transpunerea 
in practică a obiectivelor pre
văzute o constituie participarea 
largă a tuturor sectoarelor 
păturilor populației".

RELAȚIILE DINTRE
Canceîaruî R.F. a Germaniei, 

Willy Brandt, a luat parte la un 
dejun oferit marți de corespon
denți ai presei străine acreditați 
la Bonn.

In timpul dejunului, răspun
zînd la o întrebare referitoare la 
relațiile dintre R.F.G. și Româ
nia, în lumina actualei politici 
răsăritene a guvernului federal, 
W. Brandt a declarat: „Relații
le R.F.G. cu România sînt bune,

MOSCOVA t

Seară consacrată
creației lui

Mihail Sadoveanu
O seară consacrată împli

nirii a 90 de ani de Ia naș
terea marelui scriitor român 
Mihail Sadoveanu, a avut Ioc 
la Casa Centrală a oameni
lor de litere din Moscova.

Această manifestare, la 
care au participat membri ai 
conducerii Uniunii Scriitori
lor sovietici, ai conducerilor 
centrale ale Uniunii asocia
țiilor sovietice de prietenie 
și legături culturale cu străi
nătatea și asociației de prie
tenie sovieto-română, scrii
tori, oameni de cultură și 
artă sovietici, ziariști, pre
cum și un numeros public, 
a fost deschisă de Vil Lipa
tov, secretar al Uniunii scrii
torilor din R.S.F.S.R.

Au fost prezenți Ion Ciu
botarii, ministru-consilier al 
Ambasadei României la Mos
cova, și membri ai ambasa
dei.

Despre ampla semnificație 
a creației maestrului litera
turii române, Mihail Sado
veanu, despre contribuția a- 
cestuia la tezaurul culturii 
universale, a vorbit Mihail 
Fridman, docent la Acade
mia de științe sociale de pe 
lingă C.C. al P.C.U.S.,; can
didat în științe filologice.

A luat apoi cuvintul Geor- 
geta Horodincă, secretar al 
Uniunii Scriitorilor din Re
publica Socialistă România, 
care a mulțumit organizato
rilor acestei manifestări.

A urmat un concert alcă
tuit din piese muzicale de 
compozitori români și sovie
tici. in interpretarea unor 
cunoscuți artiști ai capitalei 
sovietice.

R.F.C. Șl
avem schimburi 
turale, turistice 
trat progrese în 
sonalități din conducerea celor 
două state s-au întîlnit. Premie
rul Maurer a fost la noi și în 
cursul anului vuitor vor avea din 
nou loc asemenea vizite. Sper ca 
relațiile dintre R.F.G. și Româ
nia să se dezvolte bine în con
tinuare pe drumul pe care 
început".

economice, cul- 
și s-au înregis- 
acest sens. Per-

PEKIN 2. — Corespondentul 
Agerpres, L Găiâțeanu, trans
mite : Delegația Uniunii Gene
rale a Sindicatelor cin Rom'- 
nia, condusă de tovarășul Con
stantin Drăgan. membru al Co
mitetului Executiv al C.C. a! 
P.C.R., prim-viceoreședinre al 
Consiliului Central al U.GSJL. 
Însoțită de Liu Si-niuan. mem
bru al CC. al P C Chinez, 
membru al conducerii Adunării 
reprezentanților muncitorilor 
din orașul Pekin, Liu Ka-min, 
adjunct al secretarului general 
al secției legături externe al 
C.C. al P.C. Chinez, precum și 
de Aurel Duma, ambasadorul 
României la Pekin, a vizitat 
miercuri două obiective indus
triale din capitală : Fabrica de 
vinilin și Fabrica de semicon- 
ductori — construcții noi, cu un 
proces tehnologic modern, de 
mare randament.

Oaspeții români au fost în- 
timpinați cu căldură de membri 
ai Comitetului de partid și ai

„Dacă aș controla 
educația populației 
Bantu (africană n.n.) 
aș organiza-o în așa 
fel incit, încă din pri
mii ani de viață co
piilor le-aș da de în
țeles că pentru ei nu 
poate exista egalitate 
cu europenii''— „Locul 
africanilor în socie
tate nu trebuie să 
treacă de acela al 
muncii pur fizice". 
Cuvintele aci citate 
cu fost rostite în urmă 
cu ani de o binecunos
cută personalitate sud- 
africana, in perioada 
c>nd se afla la înce-

MAREA BRITANIE. Aspect din timpul unei greve la care au participat peste 100 000 de mineri.

ORIENTUL APROPIAT

d LSJL PVZ 

voerd. h acest dome
niu el nu va putea fi 
acuzat in niciun caz 
de lipsă de consec
vență. Vervoerd ți 
actualul său urmaș, 
Vorster au introdus 
atîtea „reforme" în 
sistemul educației din 
Republica Sud-Africa- 
nâ incit școlile au de
venit un fel de port
drapel al apartheidu-

Guvernele rasiste 
de la Pretoria nu au 
irosit nici un prilej 
pentru a face din co
piii și mai tîrziu adulții 
de culoare, cetățeni 
de categoria a doua. 
Cea mai concludentă 
mărturie o constitue 
actualul sistem de în- 
vățămînt din R.S.A. 
Școlile sînt separate 
riguros, după princi
pii rasiale. Pentru e- 
levii de origine euro
peană guvernul alocă 
anual 75 de lire, pen
tru școlarii africani 
numai 7 lire. Limbile 
engleză și afrikaans, 
cele două limbi ofi
ciale ale steiului sint 
predate școlarilor de 
culoare numai în mă
sura in care să poată 
să citească și să înțe
leagă instrucțiunile și 
ordinele care le vor ti 
date mai tîrziu de pa
tronii lor albi în in
dustrie, comerț sau pe 
plantații. Localurile de 
școală pentru copii de 
culoare nu numai că 
sint mult mai proaste 
in comparație cu cele 
rezervate albilor, dar 
numărul lor este total

insuficient. Nu mai 
miră pe nimeni faptul 
că mai bine de jumă
tate din copiii de vîr- 
stă școlară din rindu
rile populației Bantu 
nu frecventează școa
la elementară din 
simplul motiv că nu au 
unde să invețe.

Urmările unei ase
menea „politici școla
re" pot fi sesizate în 
cele mai recente date 
statistice publicate de 
UNESCO. Din cei a- 
proximativ 2 milioane 
de școlari de culoare 
numai 0,5 la sută reu
șesc să frecventeze 
liceul și numai 0,03 la 
sută iși iau bacalau
reatul. în ce privește 
accesul la studiile su
perioare sint grăitoare 
cifrele provenite din 
sursa anterior citată : 
în anul 1969 universi
tățile sud-africane au 
fost absolvite de 5517 
studenți albi și 81 de 
studenți de culoare. 
Toate acestea rapor
tate la o populație de
12.5 milioane negri și
3.5 milioane albi.

Rămîne să adău
găm, ca un aspect 
semnificativ, faptul că 
rasismul se face sim
țit și. în sistemul de 
salarizare a corpc.'ui 
didactic. Un profesor 
de culoare primește 
un salariu lunar de 
aproximativ 20 de lire. 
Aceasta în condițiile 
în care, potrivit apre
cierilor oficiale, mini
mul necesar de trai 
pentru o singură per
soană e stabilit la 30 
de lire lunar și în îm
prejurările în care un 
profesor alb primește 
minimum 100 de lire 
lunar.

In fond, școlile „de 
categoria a doua" și 
întreaga politică ra
sială a guvernului ra
sist de la Pretoria 
constitue o compo
nentă de bază a sis
temului apartheidului. 
Sistem anacronic cară 
urmărește țelul hime
ric al menținerii do
minației unei pături 
subțiri de colonii asu
pra a peste 12 milioa
ne de africani băști
nași.

P. NICOARĂ

• O NAVA EGIPTEANA 
A FOST SCUFUNDA
TA DE MARINA IS
RAELI ANA

TEL AVIV. — O vedetă egip
teană a fost scufundată de către 
marina israeliană în zorii zilei 
de 28 noiembrie, în nordul Gol
fului Suez, lingă coastele Pe
ninsulei Sinai, a declarat la 
1 decembrie un purtător de cu- 
vînt militar israelian, anunță a- 
genția France Presse. El a pre
cizat că, în cursul luptei, și-au 
pierdut viața patru militari e- 
gipteni și că „nava a fost scu
fundată in urma refuzului mem
brilor echipajului de a se 
pune controlului".

CAIRO. — Un comunicat 
litar, difuzat marți seara
postul de radio Cairo, anunță 
că nava egipteană scufundată 
de către marina militară israe
liană în Golful Suez era o am
barcațiune civilă de pescuit. 
Scufundarea acestei nave, se 
subliniază in comunicat, con
stituie o violare a acordului de 
încetare a focului în zona Ca
nalului de Suez. Potrivit comu
nicatului, „Republica Arabă 
Unită va prezenta o plîngere

su-

mi- 
de

O.N.U. în această problemă și 
își rezervă dreptul de a adopta 
toate măsurile pe care le consi
deră necesare".

CREAREA ÎN FRANȚA 
A „DELEGAȚIEI 

NAȚIONALE 
PENTRU UNIREA 
SOCIALIȘTILOR"

Partidul Socialist și Conven
ția Instituțiilor Republicane au 
hotărit crearea unui organism 
paritar, denumit „Delegația na
țională pentru unirea socialiști
lor". Acest organism va avea 
misiunea să pregătească un con
gres de unificare a celor două 
formațiuni politice. în felul a- 
cesta se realizează propunerea 
prezentată recent la congresul 
Convenției Instituțiilor Repu
blicane, de către Franțois Mit- 
terand, deputat de Nievre și 
fost candidat unic al stingi! Ia 
alegerile prezidențiale din de
cembrie 1965.

și R.D. Vietnam
HANOI 2 (Agerpres). — După 

cum s-a mai anunțat, o delega
ție a Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, condusă 
de tovarășul Constantin Drăgar., 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. prim-vice- 
prețedinte al Consiliului Cen
tral al U G„S.R„ a făcut o viriră 
în R.D. Vietnam Intre 20 și 30 
noiembrie. în cursul schimbului 
de păreri ce a avut loc cu acest 
prilej, conducătorii sindicatelor 
din Vietnam au exprimat recu
noștința profundă a oamenilor 
muncii și a sindicatelor pentru 
sprijinul și ajutorul frățesc a- 
cordat de P.CJL, de guvernul, 
sindicatele și poporul român 
luptei drepte a poporului viet
namez împotriva agresiuni- a- 
mericane.

Reprezentanții celor două 
centrale sindicale an constatat 
cu satisfacție dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și a cola
borării frățești dintre sindica
tele și oamenii muncii din cele 
două țări.

Forme de viață există și in alte

părți ale Universului

Acord privind dezvol 
tarea colaborării

Agenția spațială ameri
cană. N.AS.A., a anunțat 
descoperirea pentru prima 
dată a unor aminoacizi — 
elemente constitutive prin
cipale ale celulelor vii — 
a căror origină extrateres
tră nu poate fi pusă la în-

Descoperirea, făcută după e- 
nm-urw unui meteorit căzut 
la 28 septembrie 1969 in apro
pierea localității australiene 
Murchison, este interpretată 
drept o dovadă evidentă a exis
tenței unor forme de viață Și în 
alte părți ale Universului. Stu
diile au fost efectuate la cen-

trul pentru cercetări „Ames" 
situat la Mountain View, Cali
fornia. Meteoritul prăbușit în 
Australia, apreciază experții 
N.A.S.A., s-a desprins din cen
tura asteroidică în urmă cu a- 
proximativ 4,5 miliarde de ani, 
cu alte cuvinte în perioada for
mării Pămîntului și a celorlalte 
planete din sistemul solar. „Des
coperirea aminoacizilor în me
teoritul australian, se afirmă în 
comunicatul dat publicității de 
N.A.S.A., sugerează cu putere 
existența unor substanțe orga
nice complexe în alte părți ale 
Universului în perioada formă
rii Pămintului".

științifice ungaro
americana

Presa ungară informează că 
la Washington a fost semnat un 
acord privind dezvoltarea co
laborării științifice dintre Aca
demia de Științe a Statelor U- 
nite ale Americii și Academia de 
Științe a Republicii Populare Un
gare. Este primul acord de acest 
gen încheiat între S.U.A. și Un
garia. Documentul prevede un 
schimb de programe științifice 
în domeniile fizicii, biologiei, 
matematicii și alte domenii de 
cercetări, precum și efectuarea 
unor schimburi de oameni de 
știință și cercetători.

Dezvăluirile unor foști 
agenți americani

• LA PALATUL CONGRESE
LOR din Haga continuă lucrări
le reprezentanților Organizației 
Internaționale a aviației 
consacrate proiectului 
venție împotriva 
aeriene.

In cadrul celei de-a 
dințe plenare a 
delegatul român Gh. Chirilă s-a 
pronunțat pentru invalidarea 
deplinelor puteri ale delegației 
ciankaișiste și ale reprezentanți
lor administrațiilor de la Saigon 
și Pnom Penh. Subliniind pozi
ția bine cunoscută a guvernului 
țării noastre, delegatul român a 
arătat că singurul îndreptățit să 
reprezinte China pe plan inter
național este guvernul Republi
cii Populare Chineze. El a 
subliniat, totodată, că deplinele 
puteri ale celor care ocupă lo
cul reprezentanților Republicii 
Vietnamului de Sud și Cambod- 
giei nu pot fi recunoscute, intru- 
cit nu emană de la guvernele 
legitime ale acestor țări, respec-

civile, 
de eon- 
pirateriei
doua se- 

Conlerintei,

• LA ROMA a avut loc o ie
ftinire intre • delegație a P.C. 
Italian, din care au făcut parte

UN NOU SATELIT 
ARTIFICIAL 

AL PÂMÎNTULUI — 
„COSMOS 381"

Agenția TASS anunță că 
in Uniunea Sovietică a fost 
lansat miercuri, satelitul ar
tificial al Pămintului ..Cos
mos 331“ pentru studierea 
spațiului cosmic, în confor
mitate cu programul dinain
te stabilit. Aparatura știin
țifică de la bordul satelitu
lui funcționează normal.

Luigi Longo, secretar general 
al Partidului Comunist Italian. 
Enrico Berlinguer. vicesecreiar 
general al Partidului, și alți 
conducători de partid și o de
legație a P.C.t’A_ condusă de 
Arvid Pelșe, membru al Birou
lui Politic a! C.C. al P.C-U.S.

In timpul intilnirii, cele două 
delegații au făcut un schimb de 
păreri cu privire 
rea in continuare 
dintre P.C.U.S. și 
precum și asupra 
me internaționale.

la dezvolta- 
a legăturilor 
P.C. Italian, 

unor proble-

• MINISTRUL APĂRĂRII al 
Uniunii Sovietice, mareșalul An
drei Greciko, a sosit miercuri la 
Stockholm, intr-o vizită oficială, 
la invitația ministrului apărării 
al Suediei, Sven Andersson. Pe 
aeroportul din capitala Suediei, 
Andrei Greciko a fost intimpi- 
nat de Sven Andersson și de 
alte persoane oficiale.

Cinci foști agenți ai serviciului de spionaj american au de
clarat, in cadrul programului de televiziune „Prima marți", 
transmis de rețeaua americană de televiziune N.B.C., că Penta
gonul a organizat in ultimii ani o adevărată rețea de spionaj 
in vederea obținerii de informații despre mișcările antirăzboi
nice și cele in favoarea drepturilor civile din S.U.A. Ei au 
aiirmat. de asemenea, că rețeaua culegea informații despre 
oficialități care se opuneau războiului din Vietnam.

Unul din foștii agenți a ținut să sublinieze că putea să folo- 
seacă alcoolul sau marijuana, precum și sume de bani, pentru 
a se infiltra în rindurile celor care se opuneau războiului din 
Vietnam și care au organizat largi demonstrații de protest 
în 1969.

Foștii agenți au declarat apoi că serviciul secret al armatei 
a organizat o acțiune de spionaj extrem de abilă in timpul fu
neraliilor pastorului Martin Luter King, precum și în cursul 
diferitelor campanii de protest împotriva războiului, organizate 
în 1968, cum a fost demonstrația de la Chicago cu prilejul Con
venției naționale a Partidului democrat. Ei au relevat apoi că 
forțele armate au folosit în aceste scopuri peste o mie de 
agenți care operau pe întregul teritoriu al S.U.A.

Luind cuvintul în cadrul aceleiași emisiuni, Daniel Enkin, 
asistent al secretarului apărării, a recunoscut că Pentagonul a 
fost angajat în cadrul unei activități de culegere de informații 
„la cererea Departamentului Justiției".

In finalul emisiunii, unul din agenți, David Johnson, a sub
liniat că activitatea de spionaj a armatei nu se reducea numai 
la cei care se opuneau guvernului, ci se întindea pînă la înalte 

Reprezen- 
împotriva

oficialități din guvern, senatori, membri ai Camerei 
fanților „care, cu diferite ocazii, s-au pronunțat 

războiului din Vietnam".
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