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INTELECTUALI
• PUNCT DE ATRACȚIE ÎN VIATA SATULUI.
• DE TREI LUNI, ÎN FIECARE JOI SEARA.
• ATMOSFERA DIN ANII FACULTĂȚII.

Tinerii constructori montori Ia agregatul nr. * de fabricație ro
mânească, Leca Ion șl Liviu Costică, au absolvit anul trecut școala 
profesională. Repartizați la Șantierul hidroenergetic de la Porțile 
de Fler, el au participat încă de la început la montarea și punerea 
în funcțiune a primului agregat. Iar în prezent, lucrează la cel 
de-al 4-lea grup.

Brașov nu 
specificate in 
altele supii- 
n cîteva zi 
a;e obligați-
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U.M.E.-BUCUREȘTII 
TREBUE SĂ FIE 
DE ACORD CU NOI 
ASUPRA ACESTUI DAR NU IN DETRI

MENTUL CALITĂȚII
Din punct de vedere cantita

tiv Uzina de motoare electrice 
din București și-a indeplinit si 
depășit sarcinile de plan pe 
unsprezece luni la principalii 
indicatori. Producția globală in 
proporție de 102,1 la sută, pro
ducția marfă — 101.8 la sută. 
Realizarea planului anual — ni 
se spune — este certă. La fel 
stau lucrurile și dacă abordăm 
problema prin prisma calității 
pi „duselor ?

— Dacă nu chiar la fel — a- 
firmă tovarășul Cornel Bucut. 
secretarul comitetului U.T.C. 
coordonator — in tot cazul nu 
există motive de nemulțumire.

— în ultimul timp — ii întă
rește spusele locțiitorul său, to
varășul Constantin Budică — se 
remarcă o descreștere simțitoa
re a rebuturilor și remanierelor. 
Din partea beneficiarului n-am 
primit nici o reclamație_.

Așa să fie oare ? Discuția 
purtată in cadrul serviciului con
trol tehnic de calitate cu tova
rășul Victor Ianoși, șef birou a-

naliza rebuturilor, relevi ine
xactitatea informațiilor prece
dente. Mai exact : necunoaște
rea. nici măcar in mare, a si
tuației reale ce către cei doi 
interlocutori menționau. Să ne 
oprim, bunăoară atenția asupra 
unui singur produs — demaro- 
rul. destinat, după cum se știe 
autocamioanelor fabricate la u- 
zina brașoveană. Ce aflăm ? 
Lună de lună prețul de cost al 
întregii fabricații este încărcat 
nejustificat cu sume deloc de 
neglijat, irosite prin apariția re
buturilor. Lună de lună contro
lorii refuză să dea drum liber 
unor repere necorespunzâtoare 
calitativ. (O cifră, credem este 
in măsură să ilustreze cele 
spuse. în medie, la Secare 39 de 
zile, cinci procente din valoarea 
totală a rebuturilor pe uzină 
sint datorate secției demaroruri). 
Citeodată insă, și din păcate nu 
arareori, piesele, deși cu defecte, 
iși continuă r.estingherite dru
mul. Delegații uzinei beneficiare 
ridică, cu autocamioanele

contracte. dar și 
mentare. Practic 
r.e vom onora t 
ce le avem in acest gn.

Demarorarile ajung așadar 
d-: sunați e. începe montarea mo
toarelor autocamioanelor. Acesf 
tea la rîndul lor sir.t așteptate 
de către beneficiarii interni ri 
externi. Lucrurile par să meargă 
strună. Dar... greșim. Iată. la 
recepția finală sau in rodaj se 
dovedește că un dernaror refu
ză să pornească motorul. Apoi, 
altul si altul. Numai in luna 
noiembrie Uzinei de- marini ei 
kc trice i s-au reclamat 33 bu
căți ca necorespunzătoare, 
joritatea — ne spune tor. Ianoși 
— cu defecțiuni mecanice : ne*- 
funcționarea corecta a benlixu- 
lui. ax gripat, șaibă elastică 
slabă, bucșe sparte, șpan intre 
rotor și carcasă.

Va trebui deci ca delegatul 
furnizorului de astă dată să

La sosirea in Capitală

* Sosirea in Capitală

Dialoguri lingă
PANOURILE

ISTORIEI
• SUTE DE TINERI VIZITEAZĂ ZILNIC MUZEUL 
DE ISTORIE A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

„CUM DEVINE PREZENTUL 
ISTORIE ? Cum să ne dăm sea
ma, cum să detectăm, în clipa 
fugară a lui ACUM, grăuntele 
de uraniu al ETERNULUI ? 
Cum să știm care minut anume 
este nemuritor, ca să-l înregis
trăm cît mai bine spre a putea 
depune, peste vreme, mărturie 
că i-am fost contemporani

Această întrebare — superb 
ingenuă precum, de pildă, „cla
sica" interogație a copiilor: 
„Unde se duc zilele ?“ — am au
zit-o rostită de un tinăr. de un 
foarte tinăr electrician (nici 19 
ani), brigadier pe șantierul Por
ților de Fier, cu prilejul întilni- 
rii uteciștilor de-aici cu cîțiva 
dintre tovarășii lor vîrstniei, ve
terani ai șantierelor Recons
trucției. Purtate din perspectiva 
celor peste două decenii scurse 
de la „epopeea Bumbești-Live- 
zenilor" discuțiile acelei întîl- 
niri făcuseră să apară frecvent 
cuvintul ISTORIE, disocierile 
ACTUALITATE-TIMP ISTO
RIC sau ISTORIE VIE, ACTIVA
— ISTORIE DE MANUAL ȘI 
DOCUMENT. Incit, întreba
rea tinărului electrician, cu atît 
mai emoționant-naivă cu cît el 
ar fi dorit un răspuns concret
— un fel de „îndrumar practic 
privind detectarea cilpei pre
zente cu valoare istorică" — 
ne-a apărut tuturor celor nre- 
zenți ca foarte firească. Răs
punsul ? Din multele 
ții", rețin, pentru 
dc față, răspunsul 
£oște( ,,bătrînul"

„Cum să-ți dai scama dacă pre
zentul pe care-1 trăiești are im
portanța istorică ? Simplu 1 Este 
de ajuns să-1 compari cu trecu
tul și cu perspectivele de viitor. 
Dacă acest prezent — AL TĂU 
— îl vei descoperi ca pe o treap-

prins, în anii construcției socia
liste, știința cîntăririi timpului.

PETRE DRAGU
(Continuare în pag. a IV-a)

Iată o inițiativă care, 
urmă cu cițiva ani, nu 
posibilă la Sudiți. „După ter
minarea facultății — ne spu
nea Mircea Ciuglan, inginerul 
șef a! C.A.P.-ului din comu
na Sudifi, județul Ialomița — 
m-am întors în urmă cu pa
tru ani în satul meu natal. 
Eram atunci singurul ingi
ner din comună. De atunci 
numărul inginerilor a crescut 
la zece“. Este o realitate in
discutabilă că dezvoltarea sa
tului românesc contemporan 
angajează în dinamica sa noi 
și noi forțe calificate. In a- 
cest proces de asimilare de 
noi profesii, meseriile care 
presupun o pregătire superi
oară își fac simțită o prezen
ță din ce în ce mai mare. 
Comuna Sudifi, comună bo
gată, de harnici și pricepuți 
gospodari, nu face deloc ex
cepție de la acest semn al 
progresului rapid. Ba, mai 
mult, această realitate cu nu
meroase reliefuri profesionale 
a făcut posibilă nașterea *fi

tă intre ieri și miine, poți fi și- a 
gur că ești trăitorul unei clipei»

„solu- 
rîndurile 
lui Ion 

artificier :

istorice... Dar, bineînțeles, pen
tru asta trebuie să ai o anume 
știință a cîntăririi timpului. O 
știință care se capătă... cu 
timpul — și numai cu condi
ția — —
PLIN 
parte 
pildă, 
ajuns 
loarea ,
Ia Bumbești-Livezeni cu valoa
rea și condițiile muncii de la 
Hidrocentrala de pe Dunăre, ca 
să simt imediat că fiecare dintre 
clipele acestui răstimp au avut 
însemnătate istorică. Iar dacă 
privesc în perspectivă, spre o- 
biectivele care ne-așteaptă în 
noul cincinal, în noul deceniu, 
sentimentul că trăiesc un pre
zent care se va înscrie, cu fie
care moleculă a lui, în manualul 
de istorie devine și mai deplin... 
Adevăr ce ne apare și mai evi
dent acum, cînd
spre anul în care se va sărbă
tori o jumătate de veac de exis
tență a partidului nostru...".

Prezentul — timp eminamente 
istoric ! O formulare lapidară 
și generoasă, izvorită din gin- 
durile și sentimentele unui mun
citor vîrstnic cu experiență de 
viață, unui comunist care a de-

SĂ-TI TRĂIEȘTI 
PREZENTUL, să 
integrantă din cl. 
pentru mine este 

să pun £ață-n față 
și condițiile muncii

DIN 
faci
De 

de- 
va- 
de

ne-ndreptăm

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. s-a 

- înapoiat vineri după-amiază din 
Maroc, unde a făcut o vizită ofi
cială la invitația Maiestății Sale 
Hassan al II-lea, regele Maro
cului.

* ^erul statului român a fost
jja’. însoțit de Ion Pățan. vicepreșe

dinte al Consiliului de Miniștri, 
Cozneliu Mănescu, ministrul afa- 
cerilor externe, Bujor Almă- 
șan, ministrul industriei miniere 
și geologiei, precum și de consi- 
’feri și experți.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
~ erau pre

zenți tovarășii Emil Bodnaraș, ’ 
mijloacele la indemină. citeva Paul Nicuiescu-Mizil, Gheorghe
remedieri. Citeodată reușește să Pană. Gheorghe Rădulescu. Vir-
aducă la linia de olutire un nu- gjț Trofin, Ilie Verdeț, Maxim
măr de demaroruri chiar la fața Berghianu, Florian Dănălache,

OSi aAS»• Mi se returnează uzinei. Alte ganescu, Manea Manescu, Du
cheltuieli de transport, altă ma- mitru Popa, Dumitru Popescu,
noperă, alți bani suplimentari Leonte Răutu, Gheorghe Stoica,
încarcă, din nou, prețul de cost Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Io
la furnizor, greutăți in îndepli- sif Banc, Miron Constantinescu,
nirea planului la beneficiar. Și Mihai Dalea, Mihai Gere, Ion
totuși, produsele la care ne re- Ioniță, Vasile Patilineț, Ion Stă-

nescu, Mihai Marinescu, vice
președinți ai Marii Adunări Na
ționale, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducă-

furnizorului de astă dată să jS,rc„
facă deplasarea oină la Brașov, neasa din Capitala,
să incerce. cit îi e posibil cu zenți tovarășii Emi

lori de instituții centrale și or
ganizații obștești.

Erau, de asemenea, prezenți 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Regatului Maroc în Ro
mânia. Mohamed Bisbis. șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Pentru a saluta pe
Nicolae Ceaușescu, pe 
a venit în întîmpinare 
număr de locuitori ai

tovarășul 
aeroport 

un mare 
Capitalei.

Mulțimea a ovaționat îndelung 
pentru Partidul Comunist Român 
și Comitetul său Central, scan- 
dînd entuziast „Ceaușescu — 
P.C.R.". Prin urale și aplauze, 
cei prezenți își exprimau stima 
și prețuirea ce o poartă activită
ții laborioase a conducătorului 
partidului și statului nostru, sa
tisfacția față de rezultatele fruc
tuoase ale vizitei oficiale făcute 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Maroc, vizită care deschide 
noi perspective colaborării pe 
multiple planuri dintre cele două 
țări. Șeful statului român a răs
puns cu căldură aplauzelor mul- 

, țimii. a strîns miinile a numeroși 
cetățeni.

Plecarea din Marrakech
Vineri dimineața, s-a încheiat 

vizita în Maroc a președintelui 
Consiliului de Stat aî Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

Aeroportul Menara din Mana- 
leech — orașul care i-a rezervat 
șefului statului român o primire 
de neuitat, zeci de mii de oameni 
aplaudind și salutînd cu . entu
ziasm și căldură pe președintele 
Nicolae Ceaușescu — este domi-

nat de aceeași atmosferă sărbă
torească.

în adierea vîntului, flutură dra
pelele române și marocane. Se 
află pe aeroport, pentru a-și lua 
rămas bun de la înaltul oaspete, 
membrii Comitetului de onoare 
pus ia dispoziția sa de regele 
Hassan al II-lea și care l-au în
soțit în vizita prin țară : Hadj

(Continuare în pag. a Vl-a)

V. TIMIȘANU

O nouă construcție modernă înfrumusețează Capitala : Institutul 
de studii și proiectări energetice

' (Continuare în pag. a IV-a)
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OPINII „LA ZI“ DESPRE ►

în pag. a Vl-a
COMUNICATUL COMUN ROMÂNO-MAROCAN

Departe de a fi rezultatul u- 
nui proces mecanic, de re
petare nediferențiată a 
dului unei discipline, 
universitar tinde să se 
stituie, în majoritatea 
rilor, într-o permanentă 
riență științifică în care 
zultatele cercetării cadrelor di
dactice, dublate de ținuta 
expunerii, transformă prelegerile 
în autentice lecții cu netăgăduite 
atribute formative. Aproape ju
mătate din timpul înscris în ora
rele facultăților este afectat au
dierii prelegerilor din cadrul di
feritelor cursuri obligatorii, spe
ciale sau 
gramele 
rior. Dar 
pregătirea 
viilor și

fon- 
cursul 

con- 
cazu- 
expe- 

re-

CURSUL
UNIVERSITAR

facultative, din pro- 
învățămîntului supe- 
ca și în anii trecuți, 
seminariilor, a coloc- 
examenelor continuă

să 
mai 
te 
sența manualelor tipărite sau li
tografiate continuă să genereze 
efecte negative asupra calității 
predării, cît și asupra asimilă
rii cunoștințelor. Un recent son
daj printre studenții Academiei 
de Studii Economice și ai Univer
sității — București ne-a confir-

nu-se facă în general 
pe baza notițelor lua- 

în orele de curs. Ab-

mat situația oferindu-ne diverse 
motivații. Iată cîteva : pentru 
majoritatea disciplinelor, cursu
rile existente în bibliotecile fa
cultăților au fost tipărite sau li
tografiate cu ani în urmă, ele 
fiind astăzi, total sau parțial, de
pășite de nivelul actual al spe
cialităților respective. De altfel, 
chiar autorii acestor cursuri au 
adus la zi materia, edițiile tipă-

rite răminind un balast inutil și 
dăunător in biblioteci. O altă 
categorie o reprezintă cursurile 
netipărite încă, la materule su
puse unor permanente transfor
mări și adaptări la nou și care, 
datorită duratei procesului de ti
părire. ar ajunge in biblioteci cu 
un ridicat grad de uzură a in
formației. Cursurile speciale, cum 
sînt cele de la filologie sau ma
tematici, își schimbă în cadrul a- 
celeiași materii, de la an la an, 
tema și conținutul, substanța lor 
formînd-o susținuta muncă de 
cercetare a cadrelor didactice. 
Rare sînt exemplele cînd aseme
nea cursuri, adevărate lucrări de 
sinteză, au șansa să apară îna-

CĂLIN STĂNCLLESCU

(Continuare in pag. a V-a)
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SINCERITATE
de NICULAE BELLU

Regele Lear eliberat de fastul și maniera curții regale, 
nu este atît drama unui tiran care își află în sfîrșit omenia 
și își răscumpără astfel sufletul pe potecile negre ale sufe
rinței, cit procesul împins pînă la tragedie al sincerității, 
unde nu mai sînt posibile nici regretele, nici revenirile sau 
răscumpărările. Păcatul sincerității — tratat ca o crimă — 
nu are recurs ; în judecarea lui nu se pot administra circum
stanțele atenuante. Condamnarea e capitală. Vinovatul 
trebuie să moară. Așa a scris Shakespeare Regele Lear și 
tocmai acest filon, pierdut de secole sub fascinația de mit 
din saia încărcată de podoabe ă tronului; printre super
bele femei în catifea și briliante, răzbate din nou la lumină 
în recenta punere în scenă a lui Radu Penciulescu la Tea
trul Național. Viziunea regizorală este contestată, de bună 
seamă, de o parte a criticii, iar publicul, deși atras de nou
tatea interpretării, se împarte la rîndul său între comu
niune cu noua lectură și rezervă sau chiar animozitate la 
polui opus. Rezerva și animozitatea n-ar avea nevoie de 
explicații suplimentare. Ea decurge inevitabil din această 
stranie și scandaloasă ruptură a unui echilibru traditional 
între bine și rău, pe care Regele Lear, corectat de subtila 
eroziune a timpului părea că îl confirmă și întregește. Or, 
dintr-odată, această reîntoarcere tăioasă la duritatea sha- 
kespeareană a problemei. Iar viața modernă, s-ar părea, 
r— ~ '__ __ " .........
acest capriciu tulburător și ridicol, tulc e. 
tea. N-are nevoie de asemenea adevăruri, 
puțin cînd insistența asupra lor devine 
polemică, iar ca atare abuzivă. Abuzul 
văr, iată ce i se reproșează sincerității și

n-are nici timp, nici răbdare sau disponibilitate pentru 
|. cQre esfe sincerita- 

cu atît mai 
caustică și 

de ade
văr, lata ce i se reproșează sincerității și ce nu i se 
poate ierta. Dar Shakespeare își înscrie întreaga sa exegeză 
dramaturgică asupra Regelui Lear în termenii acestei re
lații. Crima sincerității sta în acest abuz, abuzul de adevăr. 
Incit. încă o dată, abuzul de adevăr nu se poate ierta. Pe
deapsa nu poate fi decît capitală. Relația Lear—Cordelia 
se mișcă pe această coordonată care îi dă sensul ei adine 
și o înscrie în tragicul nedepășit încă al istoriei. Cînd va fi 
înțeles, în sfîrșit, natura erorii sale, care nu stă în răutatea 
și perversitatea celorlalte fiice, ci în propria sa oroare de 
adevăr, va fi fost prea tîrziu. Șarlatanescul joc ucide fără 
de scrupule. Victimă e întotdeauna sinceritatea. Cordelia. 
S-ar spune că ori de cîte ori sinceritatea e redescoperită, 
prețuită din nou și căutată, ea însăși — sugrumată, ca în 
Regeie Lear — nu, mai este posibilă, își dă sufletul. E ca 
un blestem. Cordelia — simbolul pur al sincerității — ispă
șește în moarte vina de a fi cutezat. E punctul final al tra
gediei. Urmează evocarea speranței, dar omul trăiește 
această moarte ca o înfrîngere a sa, cum Regele Lear zace 
înfrînt pe podeaua rece a scenei, singur cu înfrîngerea sa. 
O înfrîngere care cutremură și poate trezi, invitînd la răz
vrătiri în planul valorilor.

Cordelia este simbolul acestei răzvrătiri și această funcție 
simbolică apare evidentă cu prima ei replică: „Cordelie, 
țu iubește fără vorbe — spunea ea, aparte, cînd sora ei 
invocă nemăsurata ei iubire de tată („Căci te iubesc nemă
surat, o, doamne I") Cordelia, tu iubește fără vorbe — îsi 
spune _ ea, făcîndu-se cunoscută din prima clipă sub 
această identitate a ei. A doua replică (după ditirambii ce
lei de a doua surori) : „Biată Cordelia, te masori cu ele ?... 
/ Pe cîte știu, mă tem că-s mai bogată / în dragoste decît 
în măgulele". Sinceritatea se teme („Biata Cordelia...") 
se simte dezarmată, ea cu adevărul ei dur, greu de spus, 
neplăcut la auz, în fața aparențelor și a duplicității care 
încălzesc sufletul de om și îl îneîntă. Actualitatea lui Lear,

(Continuare în pag. a V-a)> 't/i/HHiiHUiC m pug. U V-U!
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ÎN CURÎND O 
NOUĂ PUBLICAȚIE

Peste cîteva zile „Tehnium 
70", se va afla la chioșcuri ; 
tinărul preocupat să-și în- 
restreze un mic laborator-a- 
telier, tinărul pasionat de 
construcțiile radioelectronice, 
ie tehnica fotografiei, de 
realizarea unor minidispoziti- 
ve automate va avea astfel 
la dispoziția sa o revistă 
menită să-i ofere schemele 
de principiu și îndrumările 
concrete, în stare să-l ajute 
in realizarea propriu-zisă a 
acestor construcții.

Venind în sprijinul orien
tării și formării deprinderilor 
practice, aplicative și propu- 
nindu-și să dezvolte spiritul 
de creativitate tehnică și de 
originalitate creativă, „Teh
nium ’70" răspunde însă, tot
odată, și unor exigențe de 
perspectivă în formarea spe
cialistului modern.

Drumul de la ideea nova
toare la practică trebuie să 
fie scurt, cel mai scurt cu 
putință, pentru ca beneficiul 
ideii să fie realmente maxim. 
Dar corolarul acestei afir
mații — așa cum se demon
strează în „Cuvintul înainte" 
al revistei, semnat de dr. 
ing. Ion Popescu, secretar al 
C.C. al U.T.C. — vizează toc
mai pregătirea specifică a 
viitorului specialist chemat 
să devină o prezență activă, 
eficientă, în stare să stăpî- 
nească și să dezvolte comple
xul arsenal științifico-teh- 
nic al economiei moderne.

Profilul concret al noii re
viste — construcțiile de ama
tori — reflectă tocmai acea
stă înclinație și preocupare 
a tinerilor care intuiesc din 
ce in ce mai exact exigențele 
vertiginosului progres teh- 
nico-științific al etapei ac
tuale.

Fără să epuizăm sumarul 
primului număr vom aminti 
suita de mini-construcții de 
automatizare (cuplarea auto
mată a iluminării, deschide
rea automată a ușilor etc.), 
schemele și indicațiile prac
tice pentru realizarea unor 
dispozitive electrice, grupa
jul de recomandări construc
tive în vederea unei autouti- 
lări eficiente a unui labora
tor foto, o tehnoramă sporti
vă incluzînd și construcția 
unui „schi-bob“ (a unei tro
tinete pentru zăpadă), pagi
nile automobilistului amator, 
o suită de construcții de se
zon etc.

Dar „Tehnium *70", editat 
de revista „Știință și tehni
că", nu-i doar o publicație 
jentru amatori. „Tehnium" 
iși oferă cu anticipație pa
ginile sale și celor mai huoe 
lucrări semnate de amatdri. 
De aici și sensul unei căldu
roase invitații Ia corespon
dență și dialog activ cu co
lectivul de specialiști ai re
vistei „Tehnium", colectiv 
pregătit să-și ajute cititorii 
în realizarea unor lucrări 
personale, în stabilirea unor 
bibliografii pe teme foarte 
-oncrete. Din sumar : ELEC
TRONICA In mina dv. • 
AUTOMAT... LUMINA! 
NICI UN SECRET ! O SIM
PLĂ CELULĂ FOTOELEC- 
TRICĂ... • INTERFONUL 
ÎNTRE IDEE ȘI EXERCIȚIU 
TEHNIC • ANTENA ELI- 
COIDALA TV PENTRU 6 
CANALE • LABORATORUL 
FOTO VA PROPUNE... • 
UN FULGER ELECTRONIC 
PENTRU WEEK-END • IN
STALAȚIA DE ILUMINAT 
„FĂRĂ RISC" • RADIORE- 
CEPTOR... 1N 5 MINUTE • 
REGLAREA NIVELULUI DE 
TON AL MAGNETOFONU
LUI DV. • DE CE RUBRI
CA AUTO... • SCHI-BOB 
PENTRU VACANȚA DE 
IARNĂ • PREGĂTIRI PEN
TRU REVELIONUL ’71 _• 
ALO ! ALO ! ALO ! ÎN DI
RECT CITITORII • JOCURI 
MATEMATICE, CUVINTE 
ÎNCRUCIȘATE, UMOR.

24 pagini — 2 lei.
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Așa cum s-a statornicit o fru
moasă tradiție, în fiecare an, la 
13 decembrie, sărbătorim ziua 
muncitorului tipograf. Este pri

lejul pe care îl așteptăm întot
deauna, pentru a le adresa. încă 
o dată, un cald omagiu colegilor 
noștri linotipiștî, paginatori și 
ludloviști, celor de la calandre, 
zincografie și rotative, muncii lor 
neobosite fără de care nu ne-am 
putea imagina viața ziarelor și a 
cărților. INIȚIATIVE SIBIENE

Cu prilejul Conferinței or
ganizației județene U.T.C. 
Sibiu, ale cărei lucrări se 
desfășoară astăzi au fost în
treprinse o seamă de acțiuni 

dintre care notăm :

• S-a deschis expoziția 
„Realizări ale tineretului din 
economie", ale cărei expona
te alătură modele de produ
se executate de tineri din 
toate ramurile economiei ju
dețului — construcții de ma
șini. textile, de pielărie și 
incălțămiute sticlărie, lemn 
și mobilă, artizanat etc — 
machete ale »W| invenții și 
raționalizări avindn-i ca au
tori pe tineri- De asemenea, 
tint expuse reviste de pro
pagandă tehnică, buletine de 
informe re tehnică și M vo
lante ale organizațiilor
U.T.C. din întreprinde ri. 
Stat prezentate panouri și 
grafice privind acșiunile 
proprii inițiata de organiza
țiile U.TjC. din industrie și

agricultură în sprijinul pro
ducției și al ridicării nive
lului de cunoștințe profesio
nale. precum și principalele 
rezultate ale acțiunilor de 
muncă voluntar-patriotică. 
Pentru săptăminile urmă
toare. această expoziție iși 
propune să devină un activ 
mijloc al orientării școlare 
și profesionale a elevilor din 
școlile generale și liceele ju
dețului.

o Zilele trecute s-au des
fășurat lucrările unei se
siuni tehnico-științifice cu 
tema : „procedee tehnolo
gice noi in fabricarea scule
lor- in cadrul căreia au sus
ținut referate tinerii ingineri 
Maria Andrei de la Uzina 
„Independența" și Iosif 
Gheorghe de la „Flamura 
Roșie", iar ca invitat, conf. 
naiv. ing. Grațian Stețiu. de 
la Institutul politehnic din 
Cluj

o A ieșit de sub tipar pri
mul număr al publicației 
„Tineretul și creația tehni
că", revistă trimestrială de 
propagandă pentru tineret 
editată de comitetul jude
țean de partid și comitetul 
județean U.T.C.

ION TRONAO

flVflMPREWUERft —

PLASTICĂ
Ea Bienala — care adună 

în sala Dalles peste 400 de 
lucrări plastice — pictură și 
sculptură vom Intîlni, prin
tre altele lucrările maeștri
lor Corneliu Baba, Marius 
Bunescu, H. Catargi, Jalea. 
O. Han, Mac Constantina t u 
și operele artiștilor Constan
tin Piliuță (portretul voevo- 
dului Radu Șerban lucrat Ir. 
manieră bizantină), Neicu 
Răzvan cu luci area ..Ploaia y. 
Sabin Băla șa, Petru Bologr. 
(„Vox maris"), Vasile Celma- 
re, Virgil Almășan și alții 
în salonul de sculptură veți 
putea vedea lucrările _ lui 
George Apostu. Paul Vusi- 
lescu (O „Victorie" călare 
Radu 
Vasile 
(„Vin 
nești.

Silvia 
Gorduz, 
apele"),

călare', 
(Abundență)- 
Andrei Gali 
Iliescu Căb-

PORTATIV
Manifestările dedicate In 

întreaga lume muzicală ani
versării Bicentenarului Iul 
Ludwig van Beethoven ating 
puncîul culminant în aceas
tă săptăm.nă în care aniver
săm ziua de naștere a „Ti
tanul ;i“ , Săptămîna muzi
cală" bucureșteană ține din 
plin seama de această ani
versare, integrînd înainte de 
toate două mari festivaluri 
beethovenîene.

Sub conducerea dirijoru
lui Iosif Conta vom putea 
asculta joi seara în Studioul 
de pe strada Nuferilor, Sim
fonia a 5-a „a destinului" și 
cel .le al treilea Concert 
pentru pian și orchestră - 
solist, remarcabilul pianist 
sovietic Emil Ghilels, iar du
minică seară, un al doilea 
Festival, avind în program : 
Uvertura „Leonora 3", Sim
fonia a 7 a »i Triplul Con
cert pentru pian, vioară șl 
violoncel avîndu-i drept so
liști pe Valentin Gheorghiu, 
Ștefan Gheorghiu și Cătălin 
Ilea.

Miercuri seara la Ateneul 
Român a fost programat și 
primul concert din ciclul 
„Integrala Sonatelor pentru

ASTĂZI ÎNCEP LUCRĂ
RILE COLOCVIULUI 

NATIONAL DE 
PEDAGOGIE

ECRAN
s-.---.ț*r ptzA zsu ieri e* 

titlu; eărsxpșnri"
ultimul f..— r«g_x*: ie Mir- 
eea Drăgax' se urecstf ?o- 
bbeotei sz* io- * sae B. D 
INTRA ÎN UȚIl NE- Este 
verba ie pc-_ma a ned
fiji seț^al te care '«a sr- 
rrjri , < i jpegiiĂa --ies t-tgAri 
a WSaie* .

Htaa de sveB£_ri ai te ace- 
ta»-. • jm uuuea.*. R D IN
TRI tJ»’ ACȚIUNE- n-pe n 
♦ce- ar-.u «e tneaăae The d 
bf 3 te» Drâăaa. Le ta *s-

Ce am putea spune In 
phss ? Că filmul este regizat 
de Stanley Donen. cei care 
a realizat „Șapte mirese 
pentru sarxe frați* și recea- 
tul -Fantasme*-

T. V.

box dzr.tre Casaius Clay și 
Oscar Bonavera, ncpțtu: tn

ie pe Arena Mamo* Srț-a- 
M Goardee dte New Yorfc-

SCENĂ

• Piesa ..Acest: r.ec —fă
țarnici" de Teodor Maztiu, 
pe care regizorul Emil Mân
drie o scoate In premieră pe 
scena unui prestigios teatru, 
„Lucia Sturdza Bulandra" — 
ne va prilejui întilnirea cu 
actorii Octavian Cotes cu, 
Rodica Tapalagă. Florian 
Pitiș, Gina Patrichi, Paul 
Sava, Ion Besoiu și Dan Da
mian. După distribuție ar fi 
vorba de ...o comedie, dar 
sa vedem ! (Vineri 18 de
cembrie, ora 20, sala Studio).

• Teatrul „Țăndărică" pre
zintă marți 15 și vineri 18 la 
oi a 17,00 piesa pentru copii 
și părinții lor, „Guliver în 
țara păpușilor" — o replică 
modernă după aceea clasică, 
a lui Jonathan Swift.

• Studenții Institutului de 
teatru prezintă în sala Cas
sandra, „Comediile vremii" o 
compoziție antologică și „Di
vertisment ’70“ la care își dă 
consursul actorul cîntăreț 
Sertiu Cioiu.

Dveuzm Tsr-Jaa. m impas 
masor dm JD arid te oc-

triocție „comicii ncatri ves
tiți" : Toma Garagju. Seoas- 
t'ă. Pi jaiam. Pniu Căline— 
cu. Jean Constantin. De» 
Rădulescu—

Șarada. „Pasionantă aceas
tă Șaradă și greu de dezle
gat. cu misterul ei. cu cri
mele ei ce se succed Intr-ua 
r’tm accelerat, într-o am
bianță care Împletește ses- 
iens-ul cu umorul. întreaga 
acțiune — alertă, plină ie 
neprevăzut și de aramaL-u 
- este însuflețită de dona 
mari vedete Cary Grant ți 
Audrey Hepburn, uimitori 
ca prezență și plini de u„ 
umor în cel mai bun stil ai 
comediei americane.-".

Așa a fost prezentat filmul 
d’ o publicație franceză de 
prestigiu care nu uită să a- 
iaiige : „Demn de Hitch
cock"...

• Ppc-1 — epopee a-rului 
de apei, tecsedai peste Dauu- 
3cș — aa repena. T.V, cu 
* OS’
iscocte 11 —El iMȚfî' QȘ ă-a 
Rr~baA

o Te’r::teea:«ca — 
txuercsri M ăeeemorie cm

Speetatcră vor vedea o 
r.r»_ă reclîti. filmată, de 
data oceasta te Italia — Ro
iul arocaRoczsWluL Akaki 
Aăatoevic — este interpre
tat de Renato RasceL

o Călcjra — regia Șerban 
Creangă. Un Em. cum spun 
prcgramaux-.i -despre tine
rețe și pr-.eierue. despre vi
surile adolescenților*, (vi
neri 18 decembrie, ora 21,1a).

S. C.

Astăzi încep, in Aula Univer
sității din București. lucrările 
colocviului național de pedago
gie consacrat cercetării interdis
ciplinare a invățămintului. La 
acerată manifestare științifică au 
fost invitați sociologi, pedagogi, 
psihologi, economiști, filozofi, is
torici, medici, specialițti din al
te domenii ale țtiinței. Rispun- 
zind invitației, și-au anunțat pre
zența personalități de frunte ale 
Științei românești, numeroși oa
meni de știință de peste hotare.

Dialogul pe această temă, în
ceput cu multe luni în urmă și 
intensificat in ultima vreme, va 
contribui la determinarea coor
donatelor scolii decentului opt 
al secolului nostru și, implicit, al 
tabloului de probleme ce trebuie 
tă figureze in pr,gramul de 
perspectivă al cercetării pedago
gice. al contribuției ce și-o pot 
aduce in acest scop celelalte ști- 
mts

Spre deosebire de alte mani
festări științifice. colocviul iși 
propună <â rezerve cea mas ma
re parte dm timpul afectat lu
crărilor sale intervențiilor și 
ducuțidor de naturi sd pună in 
cotoare necesitatea colaborării 
pluridisciplinare. a căilor p mij
loacelor potrivite colaborării fur- 
vădnd. in final, recomandări in 
atenha tuturor instanțelor inte
resate.

.Scânteia tineretului" ip pro
pune să ogimdeucă pe larg m- 
trsm nurnăr de articole, lucrări- 
le eoloavubd.

M. X

a adecaui ia vatea — aceas
ta ia jurul arei » dimineața!! 
— a pterdul direcția și la tre
cerea pedalai peste Argeș a 
sfarimat parapetul și a căzut 
ia rin. Dusul rece ea și ră
nile sale și ale soției, strică
ciunile pricinuite autoturis
mului l-au lămurit, desigur, 
pe K B. ei șoseaua nu e locul 
eel mai nimerit pentru som
nul de dimineață.

ooo PAZNICUL NECINS
TIT. Muncitorii care erau de 
serviciu in noaptea aceea la 
întreprinderea de industriali
zarea cărnii din Sibiu au au
zit zgomote suspecte in una 
din boxele pentru sacrifica
rea animalelor. Erau Bighi- 
gean Vasile (23 ani) — cu 
antecedente penale — munci
tor chiar la I.I.C. și Ceapă 
Dumitru (Să ani), paznic con
tractual, care săriseră gardul, 
tăiaseră doi rimători și se 
pregăteau să dispară cu car
nea. Ambii așteaptă acum, in 
..ajun de Ignat", sentința ju
decătorilor.

SĂPTĂMÎNA VIITOARE PE
LA CINEMATOGRAFUL PATRIA

scenariu: NICOLAE TIC, MIRCEA DRAGAN 
regia: MIRCEA DRAGAN 

cu: TOMA CARAGIU, SEBASTIAN PAPAIANI, PUIU CĂLI- 
NESCU, DEM. RADULESCU, JEAN CONSTANTIN, IURIE DA
RIE, IOANA DRĂGAN, DUMITRU FURDUI, CELLA DIMA, BO

RIS CIORNEI, ȘTEFAN BĂNICĂ
imag. N. MARGINEANU muzica: I. CRISTINOIU decoruri: 

C-TIN SIMIONESCU

CARY GRANT — AUDREY HEPBURN în

producție a studiourilor americane 
regia : STANLEY DONEN

producție a studiourilor din R.F. a Germaniei 
regia : Dr. HARALD REINL 

cu : LEX BARKER, KARIN DOR, SIEGFRIED LOWITS

„Z“ rulează la Patria (orele 9 ; 
12; 15; 18; 21). Capitol (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

CĂPITANUL FLORIAN rulează 
la Lupeafărul (orele 9; 12; 15; 18; 
21).

VAGABONDUL: rulează la
București (orele 8,45; 12,15; 16,30;
20), Favorit (orele 9; 12,30; 16;
19.30) , Victoria (orele 8,30; 12; 16;
19.30) .

FEMEIA SA SE TEAMA DE 
BĂRBAT; rulează la Festival (o- 
rele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45).

SOARELE ALB AL PUSTIULUI; 
rulează la Lumina (orele 9,30; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30), Moșilor 
(orele 15.30; 18; 20,30).

AMINTIRI BUCUREȘTENE: ru
lează la Central (orele 18.15; 20,30). 
Grivlța (orele 18,15; 20,15).

AI GRIJA DE SUZI: rulează la 
Central (orele 9; 11,15: 13.30: 16).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
ru-ează la Gri vița (orele 9,30; 
1145: 16).

A TRAI PENTRU A TRAI: ru
lează la Doina (orele 12,15; 15; 
17.45; 20.30).

FUMUL: rulează la Timpuri Noi 
(orele 20.30 în continuare).

OMUL DIN SIERRA : rulează la 
Feroviar (orele 8.30; 11: 13,30; 16; 
13,30; 21). Excelsior (orele 9. 11; 
13,30; 16: 18.30; 21), Melodia (orele 
9- 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20.45), Mo
dem (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

CADAVRUL VIU: rulează la în
frățirea (orele 16; 19)

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI : 
rulează Ia Buzesti (orele 15,30: 18; 
20.30).

ULTIMUL MOHICAN : rulează 
la Dacia (orele 8.45—20.30 în conti
nuare), Rahova (orele 15,30; 17,45; 
».15).

KING KONG EVADEAZA: ru
lează la Bucegi (orele 10,30; 16; 
18; 20,30), Drumul Sării (orele 
15.30; 17.45: 20). Giulești (orele
15.30: 18; 20,30). Arta (orele 15,30; 
18 20.15).

UNGHIUL DE CĂDERE: rulează 
Ia Unirea (orele 16: 19,15).

ÎN UMBRA COLTULUI, rulează 
la Lira (orele 15.30: 18; 20,15).

PARIA : rulează la Ferentari 
(orele 15.30; 17.45. 20).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITA: rulează la Cotroceni 
(orele 14 30: 17.15: 20.30). Viitorul 
(orele 16; 19.15).

100 DE CARABINE: rulează la 
Pacea (orele 15,45: 18: 20,15), Mun
ca (orele 15 30: 18; 20.15).

CĂLUGĂRITĂ DIN MONZA: ru
lează la Floreasca (orele 15,30: 18; 
20.30).

SOARELE VAGABONZILOR: 
rulează la Crîngași (orele 16; 
18: 20)

RĂZBUNAREA SFÎMKULUI: ru
lează la Gloria (orele 9; 11,15;
13.30; 16; 18.15; 20.30). Aurora (ore
le 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18: 20.15),
Tomis (orele 9—15.45 în continua
re; 18; 20.15), Flamura (orele 9;
11.15; 16. 18.15; 20.30).

FANTASME: rulează la Miorița 
(orele 0: 11.15; 13.30: Jfc .11,15: 20.301.

VWATOARBA DE VRĂJITOA
RE: rulează la Popular (orele
15J0: 18. 20.15).

HTBERNATUB: rulează la Flacă
ra «ie :5JO1 U:

SEX TINT A rj'.eezi ia Vltan (e- 
re> tt» U: 915)

IN ARȘIȚA NOPȚII: rulează la 
(orale 13.9: 18: 9.15).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE (rulea
ză la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

STMBATA 12 DECEMBRIE

Opera Română; BĂRBIERUL 
DIN SEVILLA — ora 19.30; Tea
trul de Operetă: PRINȚESA CIR
CULUI — ora 19,30; Teatrul Na
țional ,I.L. Caragiale“ (Sala Co
media):’ CAMERA DE ALĂTURI
— ora 20; (Sala Studio): TRA
VESTI — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu): IUBIRE PENTRU IUBI
RE — ora 20; (Sala Studio): GLU
GA PE OCHI — ora 20; Teatrul 
de Comedie: DISPARIȚIA LUI
GALY GAY —ora 20: Teatrul Mic: 
EMIGRANTUL DIN BRISBANE - 
ora 20; Teatrul „C.l. Nottata" 
(B-dul Magheru): CRIMĂ ȘI PE
DEAPSĂ — ora 19.30; (Sala Stu
dio): CÎND LUNA F ALBASTRĂ
— ora 20; Teatrul Giulești: GlL- 
CEVELE DIN CHIOGGIA — ora 
19,30: Teatrul Evreiesc de Stat: 
MAZEL—TOV! — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Creangă": COCOȘELUL NE
ASCULTĂTOR — ora 16; Teatrul 
„Țăndărică" (Cal. Victoriei): O 
POVESTE CU CÎNTEC — ora 17; 
(Str. Academiei): STROP DE 
ROUĂ; BROTĂCELUL — ora 15;

Teatrul „Ion Vasilescu": SE CAU
TĂ 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 
RAPSODIEI — ora 19.30: Circul 
,,Globus": STAR CIRCUS ’70 — 
ora 19,30.

DUMINICA 13 DECEMBRIE

Opera Română: PRINȚ ȘI CER
ȘETOR — ora 11; BAL MASCAT
— ora 19,30; Teatrul de Operetă: 
VĂDUVA VESELĂ — ora 10 30; 
MY FAIR LADY — ora 19.30: Tea
trul Național „I.L. Caragiale- 
(Sala Comedia): FANNY — ora 
10,30; COANA CHIRIȚA — ora 
15,30; ENIGMA OTILIEI — ora 20; 
(Sala Studio): PĂRINȚII TERI
BILI — ora 10,30; CUI I-E FRICA 
DE VIRGINIA WOOLF? — ora 
15,30; CINE EȘTI TU? — ora 20; 
Teatrul .,Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu): LEONCE SI 
LENA — ora 20; (Sala Studio): 
HARFA DE IARBĂ — ora 10.30; 
VIRAJ PERICULOS — ora 
20 ; Teatrul de Comedie : 
MANDRAGORA — ora 10,30; 
CHER ANTOINE — ora 15; DIS
PARIȚIA LUI GALY GAY — ora 
20; Teatrul Mic: DON JUAN 
MOARE CA TOȚI CEILALȚI — 
ora 20; Teatrul ,,C.I. Nottara" 
(B-dul Magheru): SUS, PE ACO
PERIȘ... TN SAC — ora 10; BĂR
BAȚI FARA NEVESTE — ora 
15,30; REBELUL - ora 19 30; 
(Sala Studio): NĂZDRĂVANUL 
OCCIDENTULUI — ora 10.30; O 
LUNA LA ȚARĂ — ora 16: CER
CUL MORȚII — ora 20: Teatrul 
Giulești: TANGO LA NISA — ora 
10; GÎLCEVILE DIN GHIOGGIA
— ora 19.30; Teatrul Evreiesc de 
Stat; ACTUL DE CĂSĂTORIE — 
ora 11; VRĂJITOAREA — ora 
19.30; Studioul I.A.T.C.: COME
DIILE VREMII — ora 10: Teatrul 
„Ion Creangă": COMOARA DIN 
INSULA PIRAȚILOR — ora 9; 
POVESTE NETERMINATA — ora 
16; Teatrul ..Țăndărică" (Cal. Vic
toriei): O POVESTE CU CÎNTEC
— ora 11; (Str. Academiei): ♦Că
luțul COCOȘAT — ora 11; Tea
trul „Ion Vasilescu": FLOARE 
DE CACTUS — ora 19,30: Teatrul 
,,C. Tănase" (Sala Savoy): LA 
GRADINA CĂRĂBUȘ — ora 19 30: 
(Cal. Victoriei): LOGODNICELE 
ATERIZEAZE LA PARIS — ora 
19,30; (la Sala Palatului): SE CAU
TĂ O VEDETA — ora 19,30; An
samblul „Raosodia Română" : PE 
ARTPILE RAPSODIEI - ora 
19.30: Circul ,.Globus": STAR
CIRCUS ’70 — ora 10; 16 și 19,30.

Olv ’
SÎMBATA 12 DECEMBRIE 1&70

PROGRAMUL 1

• 17.00 Deschiderea emisiunii. 
Sumarul serii • 17.05 Emisiune în 
limba germană • 18,15 Bună sea
ra. fete! Bună seara, băieți! •
19.15 Publicitate • 19.20 10Q1 - de 
spri — emisiune pentru cei mici
• 19,30 Telejurnalul de seară • 
3C.&0 Tele-enciclopedia • 20.50 
Frescă. Din cele mai valoroase 
creații ale școlii românești de 
dans • 21,16 Film serial : . Inco
ruptibilii". Episodul ..Antidotul"
• 22.00 Telejurnalul de noapte •
22.15 Hochei pe gheață: Suedia— 
Cehoslovacia (repriza a 2-a). în
registrare de la Moscova • 22,40 
Recital Hary Belafonte • 23,30 
închiderea emisiunii programu
lui l.t

DUMINICA 13 DECEMBRIE 1970 
PROGRAMUL I

• 8,45 Deschiderea emisiunii. 
Gimnastica de dimineață • 9,00 
Matineu duminical pentru copii 
și școlari • 10,00 Viața satului •
11.30 Amfiteatru muzical • 12,00 
De strajă patriei • 12,30 Fotbal : 
Petrolul—F.C. Argeș (Ultima eta
pă a diviziei naționale A). Trans
misiune de la Ploiești. • 14,15 în 
reluare, la cererea telespectatori
lor. Meciul de box dintre Cas
sius Clay și Oscar Bonavena, dis
putat la arena Madison Square 
Garden din New York • 15.00 E- 
misiune în limba maghiară •
16.30 Studioul „N“ • 18,00 Emi
siune concurs : Unde-i greșeala ?
• 19,00 Pe Milcov în sus — pro
gram de cîntece și jocuri din Ța
ra Vrancei • 19.30 Telejurnalul de 
seară • 20,00 O nouă verticală. 
Transmisiune directă de la Hotel 
„Intercontinental" din București
• 20,25 Cine-i vinovatul ? Film 
artistic în premieră pe țară • 
21,50 Telejurnalul de noapte • 
22,00 Muzică ușoară cu Alain Ba- 
rriere e 22,30 Hochei : Suedia— 
U.R.S.S. (Repriza a 3-a). înregis
trare de la Moscova.
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Au fost prezente firește, 
aici, în dezbaterile con
ferinței organizației ju

dețene Dîmbovița a U.T.C., toa
te j«roblemeie care privesc ac- 
iivitaw-R tinerilor, .a organiza
țiilor U.T.C., întreg ansamblul 
de preocupări care le-au definit 
și le vor defini prezența în via
ța județului, a țării. Preponde
rent în dezbateri s-a afirmat, 
însă, munca, problemele educa
ției prin muncă și pentru mun
că, afirmarea tinerilor și a or
ganizațiilor în acest domeniu 
fundamental al producției ma
teriale. Explicația, pe care au 
relevat-o numeroși participanți 
la dezbateri, este aceea că în 
economii dîmbovițeană, în bi
lanțul pe cai e-i raportează in
dustria, agricultura, șantierele 
de construcții din județ și care 
se înfățișează sintetic în reali
zarea cu trei luni înainte de 
termen a prinjirale’.cr preve
deri ale rietnal'tlui cincinal — 
contribuția tinerilor se impune 
cu pregnanță ; aceea că, folo
sind termenii în care se expri
ma tovarășul Nicolae Tăbîrcă, 
primul secretar al Comitetului 
județean de partid, în cuvîntul 
adresat conferinței, aportul ne
mijlocit al tineretului la dezvol
tarea județului, la înflorirea sa
telor și orașelor sale, la înfăp
tuirea programului elaborat de 
partid, reprezintă cel mai stră
lucit certificat al maturității; 
al responsabilității, al înaltului 
său simțămint patriotic.

Darea de seamă, prezentată 
de Ion Bucur, a oferit argu
mente pentru o imagine de an
samblu, expresivitatea au dat-o 

însă inter vențiile, înfățișînd 
aspecte și experiențe particu
lare, caracteristice diferitelor 
colective de muncă, ale celor
lalți vorbitori. Dan Călărașu, 
de la Uzit a mecanică din Mo
roni, Rad i Dobre, din organiza
ți; orășenească Găești, Mihai 
Clica, de la întreprinderea tex
tilă „Bucegi" din pucioasa, 
Neamțrt Nicolae, de la Uzinele 
de utilaj petrolier Tîrgoviște, 
Chesaru Constantin de la I.M.

Mija, sau Violeta Tașcău din 
comuna Vișina, mecanizatorul 
Alexandru Ștefan din I.M.A. 
Titu, ca să ne oprim doar 
la cîțiva din cei ce s-au 
referit la activitatea tineri
lor din întreprinderile in
dustriale și din unitățile 
agricole, au relevat existența în 
organizațiile de tineret din 
Dîmbovița a unei valoroase ex
periențe, rezultatele în muncă ale 
tinerilor, cmt o confirmă, ple- 
dînd pentru continuarea ei, 
pentru înscrierea sa cu și mai 
multă vigoare în centrul preo
cupărilor organizației. Moda
litățile, dintre cele mai diver
se. de mobilizare a opiniei in
transigente a colectivului față 
de orice manifestare care ar 
contraveni trăsăturilor ce de
finesc tînărul epocii noastre, — 
au fost citate, Interesante dez- 

bâtei i din adunări generale, ac
țiunile de explicare a documen
telor de partid, gazetele „Tine
retul și producția", alte mijloa
ce de agitație vizuală, concursu
rile profesionale, întîlnirile cu 
specialiști etc. — se cer ampli
ficate nu doar cantitativ, ci mai 
ales calitativ pentru a trece de 
la acțiuni la o activitate dina
mică, vie. eficientă.

Insistînd asupra unor minu
suri existente încă în compor

tarea unor tineri, în activitatea 
unor colective — între acestea, 
cazuri de abateri :de la disci
plina de producție, nerealizarea 
normelor, absențe nemotivate, 
lucrări de calitate scăzută, re
buturi conferința n-a avut în 
vedere evitarea automulțumi- 
rii, ci faptul că în înlăturarea 
acestor fenomene negative re
zidă 'mportante rezerve pentru 
creșterea contribuției tinerilor 
la îndeplinirea sarcinilor de 
producție.

Relevabil, însă, pentru confe
rința uteciștilor din Dîmbovița 
ni s-a părut a fi acela că pre
ponderența discuțiilor despre 
muncă nu este rezultatul unui 
raport mecanic între spațiul a- 
cordat problemelor privind pre
zența tinerilor în frontul pro
ducției și spațiul rezervat ana
lizei celorlalte domenii. Impre

sia de dominantă a acestei teme 
a rezultat dm substanța întregii 
dezbateri, fiindcă, indiferent de 
capitolul pe care l-au apordat,
— activitatea U. T. C. în școli 
sau acțiunile cultural-art’sticc, 
activitatea politico - ideologică, 
saa viața internă de organi
zație — discuțiile au pornit și 
au revenit Ia aceeași idee, la 
aceeași concluzie pe care a e- 
vidențiat-o în cuvîntul de în
cheiere tovarășul VASILE NI- 
COLCIOIU, secretar al C.C. al 
U.T.C., anume că prin tot ceea 
ce întreprind organizațiile 
U.T.C. trebuie să determine în
țelegerea de către fiecare tînăr 
a adevărului că sursa tuturor 
satisfacțiilor. calea realizării 
depline a omului, este partici
parea plină de dăruire și răs
pundere la înfăptuirea sarcini
lor privind dezvoltarea țârii.

Și nu i-ar fi fost nimănui di
ficil să disceamă din însăși lu
crările conferinței explicația 
acestei orientări. Fiindcă, iată
— Uzina de oțeluri înalt aliate 
și de scule. Uzina de strunguri, 
Uzina de lămpi cu incandes
cența în Tîrgoviște, o nouă fa
brică de ciment la Fieni, Fa
brica do aparataie electrice 
Titu, cîteva doar din obiectivele 
care definesc viitorul industrial 
al Dîmboviței, așa cum îl pre
figurează noul cincinal, ale că- 
lui sarcini le-au avut perma
nent în vedere participanții la 
conferință, pentru a preciza te
meiurile unei discuții elevate 
despre muncă și răspundere ti
nerească.

A. NICOLAE

În holul casei de cultură 
din Miercurea Ciuc, dele
gații la conferință au fost 

întimpinați de o originală ex
poziție, care oferea privirilor 
diverse produse ale unor între
prinderi din Odorheiul Secu
iesc sau Miercurea Ciuc, ma
chete executate de elevii Grupu
lui școlar agricol, scule de mi
nerit sau albume și fotomon
taje care ilustrau aspecte din 
activitatea practică a tinere
tului studios. Prezența expo
natelor în acest cadru sugera 
astfel, de la bun început, faptul 
că principala atenție a confe
rinței urma să fie concentrată 
spre dezbaterea problemelor le
gate de angajarea tineretului în 
muncă, de participarea sa auto
ritară în sfera activității pro
ductive. O promisiune care a si 
fost respectată apoi întocmai, 
iar lucrul este cît se poate de 
firesc. Realitățile trăite în ul
timii ani de județul Harghita 
conduc în mod necesar spre o 
asemenea apreciere. Transfor
mările esențiale intervenite in 
viața economică și socială a 
acestui colț de țară, prin intra
rea în funcțiune a unor noi 
obiective, prin lărgirea capaci
tăților de producție existente, 
au determinat modificări sub
stanțiale și pe planul conștiin
ței tinerilor, cei care formează 
majoritatea cadrelor în multe 
sectoare de activitate In unele 
întreprinderi, cu mii de anga
jați, cum sînt, de pildă. Fabrica 
de tricotaje din Miercurea Ciuc, 
sau Fabrica de ață din Odor
heiul Secuiesc, vîrsta medie a 
salariațilo'r nu depășește 20 de 

ani. Pe de altă parte, așa cum 
se arăta In conferință, din re
centele documente de partid și 
de stat, reiese că în perspectiva 
viitorului cincinal '.olumul de 
investiții pentru această zonă a 
țării se ya ridica la mai 
multe miliarde lei. încă un 
argument că tineretul va con
tinua să fie unu! din factorii 
de nădejde. Ia priceperea că
ruia se va apela din ce In ce 
mai mult.

în consensul abordării aces
tui subiect, delegații la confe
rință au subliniat de nenumă
rate ori desăvârșita unitate de 
acțiune a tuturor tinerilor, ro
mâni și maghiari, care iși con
jugă frățește energiile creatoare 
pe. tru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce Ie revin in progra
mul de dezvoltare multilaterală 
a județului. Orientarea organi
zațiilor U.T.C.. promptă și 
eficace, în funcție de complexi
tatea situațiilor ce le solicitau 
intervenția, a fost posibilă si da
torită faptului că s-a acționat în 
perfectă cunoștință de cauză, în- 
tr-o deplină Înțelegere a scopu
rilor comune pe care erau che
mate să le aducă Ia ir.deplinire.

Ceea ce nu i-a împiedicat pe 
participanții Ia dezbateri să 
arate, cu aceeași precizie și o- 
biectivitate, punctele In care 

organizațiile U.T.C. au încă de 
acționat, cu mai multă perse
verență. Așa, de pildă, aproape 
în întregime forța de muncă 
din noile întreprinderi provine 
din mediul rural, fiind, deci, 
prea puțin pregătită pentru sus
ținerea tehnologiilor moderne în 
ritmuri alerte, și încă insufici
ent inițiată in formele și meto
dele avansate de lucru. Aceste 
situații impun cultivarea mai 
susținută în unitățile industriale 

a unei mișcări de masă pentru 
educarea tineretului în spiritul 
muncitoresc, îndeosebi pe șan
tierele de construcție, unde tre
buie permanentizată experiența 
existentă deja a brigăzilor 
U.T.C. de constructori. Nume
roși vorbitori, între care EU
GEN TUDORAN, JERE ILONA, 
SIMO IANOS și alții, au subli
niat că pregătirea teoretică și 
practică a tineretului pentru 
formarea culturii sale profesio
nale trebuie să se integreze în 
contextul unei culturi generale 
bine consolidate. Programul de 
activități. îmbogățit și adoptat de 
conferința județeană, stabilește 
în acest sens ca, în concordanță 
cu dezvoltarea economică și so
cială a județului, în cincinalul 
următor să se acorde, în tot 
timpul perioadei de școlarizare, 
o atenție sporită orientării pro

fesionale a elevilor, să se edi
teze și difuzeze în școli, cu spri
jinul inspectoratului școlar, o 
monografie a meseriilor speci
fice județului, iar în orașe sâ 
ia ființă casele tehnice ale tine
retului școlar. Legătura perma
nentă a organizațiilor U.T.C. din 
școli cu organizațiile U.T.C. din 
întreprinderile industriale, atît 
de necesară jn condițiile unui 
asemenea rimt de dezvoltare, se 
va concretiza prin organizarea 
unor acțiuni practice în unitățile 
economice, prin imprimarea 
unui caracter de mai largă uti
litate practică studiului efectuat 
de școală. Și acestea sînt doar 
cîteva intenții de viitor ale ac
tivității organizațiilor U.T.C. 
din județ, inevitabil limitate în- 
tr-o enumerare sumară.

După cum se vede, lucru sub
liniat și de tovarășul IOSIF 
WALTER, secretar al C.C. al 
U.T.C., în cuvîntul său, coordo
natele activității din perioada 
următoare se vor păstra cu a- 
ceeași consecvență la nivelul 
major de sprijinire a unităților 
economice in realizarea sarcini
lor lor, dcsăvîrșind în procesul 
muncii creatoare unitatea și 
frăția dintre tinerii români și 
maghiari, statornicită de multă 
vreme între naționalitățile din 
țara noastră. Această puternică 
solidaritate, afirmată de atitea 
ori prin fapte de muncă și de 
viață, este garanția transpunerii 
în realitate a măsurilor adoptate 
la conferința organizației jude
țene U.T.C.

C, POGÂCEANU

VASLUI
■ " ■

COVASNA

Evident, atît volumul de 
muncă, cît și sarcinile 
care stau în fața tine

rilor vasluieni sînt deosebit 
de complexe în condițiile a- 
cestui tînăr județ, al cărui 
ritm anual de creștere econo
mică este dintre cele mai ridi
cate. O pondere deosebită în ca 
drul acestui amplu program de 
„viitor este acordată dezvoltării 

’’fși modernizării agriculturii. 
Dezbaterile conferinței — etapă 
de lucru pregătitoare a celui 
de-al IX-Iea Congres al U.T.C. 
— s-au referit deseori la măsu
rile preconizate în expunerea 
din 23 noiembrie a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. Mem
bri cooperatori, mecanizatori, 
activiști U.T.C. au reliefat fap
tul că aplicarea lor imediată în 
producție, la nivelul fiecărei 
unități constituie premisa indis
pensabilă realizării producțiilor 
superioare ale anului viitor. 
Mecanizatorul EMIL RAȘCANU, 
secretar al organizației U.T.C. 
de la I.M.A. Zorleni, a arătat 
că crearea unei legături directe 
între întreprinderile de mecani
zare și coccerativele agricole de 
producție, creșterea numărului 
d. întreprinderi agricole vor 
contribui la ridicarea calității 
gradului ce operativitate în 
efectuarea lucrărilor agricole, la 
sporirea producțiilor. Iar coo
peratorul VASILE MUNTEA- 
NU din Tuto va, în numele ce
lor 350 de uteciști ai organiza
ției. a asigurat conferința de în
treaga adeziune la măsurile ex
punerii : „Avem convingerea 
că, prin organizarea muncii 
în brigăzi și echipe, pe baza 
sistemului de plată în acord, a 
celorlalte măsuri preconizate, 
cointeresarea cooperatorilor va 
spori, iar rezultatele superioare 
nu vor întîrzia să se arate".

Acesta a fost însă numai în
ceputul. Conferința nu a ră
mas la stadiul exprimării unor 
adeziuni declarative, ci a încer
cat să-și susțină poziția prin ar
gumente, căutînd să-și precizeze 
modalitățile specifice de inter
venție înt.r-un domeniu sau al
tul. AUGUSTIN CHIPER, se
cretar al Comitetului județean 
Vaslui al U.T.C., referindu-se la 
sarcinile ce stau în fața uteciș
tilor din agricultură în acest 
moment, a insistat asupra ne
cesității ca munca și acțiunile 
comitetelor comunale, ale orga
nizațiilor de bază U.T.C., să-și 
deplaseze centrul de greutate în 
sectoarele de producție, în te
ren. Conferința a subliniat con
vingător necesitatea intensifică
rii în perioada imediat urmă
toare a acțiunilor destinate pre
gătirii profesionale, extinderea 
organizării de olimpiade pe me
serii, concursuri. studieri ale 
cărții tehnice, schimburi de ex
periență, a căror pătrundere în 
mediul sătesc are loc încă cu 
destulă timiditate. VICTOR 
LEFTER, secretar al comitetului 
U.T.C. de la C.A.P. Găgești, re
ferindu-se la conținutul progra
mului de activități adoptat de 
conferință, a menționat impor
tanța lărgirii spiritului de ini
țiativă a fiecărui comitet și 
organizație U.T.C., în elabora
rea de programe și activități cu 
sarcini, răspunderi și termene 
concrete de realizare, care să 
mobilizeze pe toți uteciștii, să-i 
antreneze în egală măsură pe 

T toți, nu numai în campaniile 
agricole, ci de-a lungul întregu
lui traseu a! vieții de organiza
ție.

Acesta a fost, de altfel, unul 
din punctele asupra cărora au 
stăruit mulți dintre participanții 
la discuții. în cuvîntul său, to
varășul ION POPESCU, secre
tar al C.C al U.T.C., după ce a 
relevat atmosfera de seriozitate 
In care s-au desfășurat lucră
rile, oportunitatea intervențiilor, 
a arătat si dînsul că obiectivele 
programului de activități al 
organizației județene. angaja
mentele asumate nu pot fi rea
lizate decît în condițiile unor 
eforturi mai diferențiate, mai 
sistematice, unei intensificări a 
procesului de personalizare al 
organizațiilor U.T.C. Se impune 
așadar aprofundarea și lărgirea 

'procesului de educație muncito- 
'rească, de orientare profesiona

lă a tinerilor, către sectoarele 
productive, cerință care cores
punde înseși perspectivelor de 
dezvoltare ale județului.

ANDREI BÂRSAN

terenul
de afirmare 
a tinereții

BISTRIȚA 
NĂSĂUD

Două fapte au polarizat, în 
mod deosebit, atenția de- 
legaților, în dezbaterile 

conferinței organizației județe
ne U.T.C. Două fapte pe care 
le-a relevat în cuvîntul său și 
tovarășa FLOAREA ISPAS, se
cretar 'al C.C. al U.T.C.

PRIMUL : „Munca și hărnicia 
tineretului sînt încorporate pre
stigios în rezultatele obținute de 
oaihenii muncii din întreprinde
rile județului, munca plină de 
abnegație pentru creșterea avu
ției materiale, pentru făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate reprezintă pentru ei o 
înaltă expresie a dragostei față 
de patrie".

AL DOILEA : „Pentru organi
zațiile U.T.C. și tinerii din jude
țul Bistrița-Năsăud perspectiva 
imediată include, printre solici
tările cele mai importante faptul 
că, prin noul plan cincinal, sint 
prevăzute pentru județ mari su
me Ia investiții, construirea a 11 
întreprinderi si a unor obiective 
social-culturale, condiții noi pen
tru ridicarea bunăstării județu
lui. într-un asemenea cadru vor 
trebui să se afirme în viitor or
ganizațiile U.T.C."

Dar, ce perfecționări presupu
ne această afirmare superioară 
pentru activitatea organizației 
județene U.T.C. Bistrița-Năsăud? 
Lucrările conferinței au dat un

Conferința organizației ju
dețene U.T.C. nu a ră
mas la o apreciere, de 

ansamblu, oricît de tentantă în 
rezultatele ei, a perioadei pe 
care a analizat-o, nici nu s-a 
mulțumit cu prescrierea unor 
jaloane înghețate, sugerate de 
propria sa experiență de pînă 
acum. Intențiile sale au atins, în 
mod explicabil, un punct mult 
mai înalt, dovadă a unui nivel 
de exigență bine delimitat. în 
urma studiului aprofundat al 
planului economic care-i revine 
județului Mehedinți în cincinal, 
conferința a precizat și reco
mandat organizațiilor U.T.C., tu
turor tinerilor din județ, direc
țiile principale în care trebuie 
să acționeze în viitor. Locul 
central al dezbaterilor a fost 
ocupat de problema integrării 
profesionale a tineretului, pro
blemă care, în condițiile unor 
cerințe sporite, cînd toate între
prinderile productive solicită ca
dre cu o înaltă calificare profe
sională, capabile să facă față ac
tualului proces de producție,

ȘTEFAN LOR1NCI CRISTIAN SOMEȘ AN MARIA PF IN GSGRAEFâ

răspuns exigent, complex, la a- 
ceastă întrebare. în rindurile de 
față notăm opiniile citorva dele
gați.

Ing. ȘTEFAN LORINCI, se
cretarul comitetului U.T.C., în
treprinderea județeană construc- 
ții-montaj :

— Față de anul în curs, in 
primul an al cincinalului planul 
de producție al întreprinderii 
noastre este, valoric. aproape 
dublu. Acest reper conduce la 
necesitatea de a folosi rezervele 
de care dispunem, prin utiliza
rea mai bună a capacităților de 
producție, a forței de muncă, 
prin evitarea risipei de materi
ale și altele. Sînt citeva domenii 
în care și uteciștii au de spus 
un cuvînt greu. Dacă pînă de 
curînd eram mîndri că la cursu
rile de policalificare am antre
nat 210 tineri, cu o treime mai 
mulți decît anul trecut, acum 
devine și mai clar că ceea ce 
am realizat nu este satisfăcător.

devine o chestiune de maximă 
importanță.

Desprinzînd cîteva din inter
vențiile făcute în acest sens, în
cercăm să recompunem o ima
gine mult mai complexă doar 
prin sublinierea citorva trăsături 
esențiale, în speranța că și aces
tea vor proba atmosfera de lu
cru ce a caracterizat conferința.

GHEORGHE PÎRVULESCU, 
secretarul comitetului U.T.C. 
de la Șantierul naval — Tr. Se
verin :

— În ciuda unor succese in
contestabile înregistrate de co
lectivul nostru, nu putem rămine 
indiferenți că. la capitolul disci
plinei în producție, se manifestă 
încă serioase neajunsuri : în 11 
luni, condicile secțiilor au con
semnat 35 000 ore absențe nemo
tivate, efectuate în cea mai 
mare parte de către muncitorii 
tineri. Aceste absențe sînt tot 
atitea cazuri de neintegrare pro
fesională. Există tineri, printre 
cei 1100 cîți lucrează pe șantie
rul navelor, calificați în diverse 
meserii, pe care singuri și le-au

AUGUSTIN MATEUT, prim 
secretar al Comitetului județean 
Bistrița-Năsăud al U.T.C. :

— Pentru întărirea ordinei și 
disciplinei Ia locul de muncă, 
organizațiile U.T.C. vor spori e- 
xigența față de tinerii care ab
sentează și întîrzie nemotivat, 
nu folosesc integral timpul de 
lucru, nu respectă procesul teh
nologic. Se vor organiza dezba
teri, întîlniri cu muncitori frun
tași, discuții de la om la om. 
Vor fi extinse în toate organi
zațiile inițiativele destinate pro
cesului de producție.

în colaborare cu Direcția ju
dețeană de repartizare a forței 
de muncă și alți factori respon
sabili vom orienta tinerii pentru 
a lucra pe șantierele noilor o- 
biective — Fabrica de textile 
nețesute. Complexul pentru in
dustrializarea lemnului. Uzina 
pentru utilaje materiale de con
strucție și refractare. Fabrica de 
tacimuri și celelalte.

ales, dar nu le-au practicat nici
odată, ci le-au schimbat una 
după alta, făcind naveta de-a 
lungul fluxului tehnologic. Ce 
am făcut pentru integrarea lor 
profesională ? I-am criticat Ia 
gazeta de perete, e drept, dar 
nu am intrat mai adine în exis
tența acestui fenomen, încercînd 

MEH ED INȚI
să Ie oferim noi o soluție. în 
locul unor forme mai mult sau 
mai puțin teoretice, mai mult 
sau mai puțin legate direct de 
necesitățile locurilor de muncă, 
dar preconizate asiduu, doar „ca 
să fie“, organizația noastră tre
buia să lanseze, să opteze pen
tru o serie de teme practice, 
inspirate din însuși procesul de 
producție al șantierului. Contri
buția tinărului Ia realizarea sar
cinilor întregii întreprinderi se 
află într-un raport direct pro-

MARIA TELCEAN. elevă, cla
sa a IX-a comuna Telciu :

— Orice activitate.de viitor. în
sușirea și practicarea oricărei 
meserii pretind să ne însușim 
temeinice cunoștințe in anii șco
lii generale. La noi in județ, mai 
ales din rindurile acestor elevi 
se recrutează însă un număr în
semnat de tineri care repetă a- 
nui sau obțin rezultate mediocre. 
Pe de altă parte, din diferite 
motive unii nu-și continuă stu
diile pină la absolvire. Cred că 
prin activizarea organizațiilor 
U.T.C. din școlile generale situa
ția se poate modifica.

CRISTIAN SOMEȘAN. delegat 
al organizației U.T.C. de la Ex
ploatarea minieră Bistrița :

— Despre munca tinerilor, tre
buie să-și spună mai operativ 
cuvîntul adunările generale. în- 
tilnirile cu conducătorii unită

porțional cu posibilitățile de a-și 
utiliza propria calificare.

VIRGINICA GHERA — Țe- 
sătoria „Cazanele" Orșova :

— Și în întreprinderea noas
tră planul anual s-a realizat îna
inte de termen. Dar avem încă 
fete care, datorită unei insufici

ente pregătiri profesionale, nu 
exploatează întreaga capacitate 
tehnică a mașinii, sau dau lu
crări de proastă calitate. S-au 
organizat, desigur, și la noi niș
te concursuri pe meserii, niște 
olimpiade dar ne-am oprit aici, 
deși formele acestea nu au prea 
dat rezultate. Adevăratele rezul
tate nu Ie vom putea obține de
cît studiind atent cerințele proce
sului de producție, în fiecare 
moment al desfășurării sale și 

ților. pentru cunoașterea exactă 
a sarcinilor de plan, precum și 
acțiunile proprii ale organizații
lor U.T.C. privind folosirea efi
cientă a utilajelor și a timpului 
de lucru, reducerea consumului 
de materii prime, combustibili, 
uleiuri și energie electrică. De 
asemenea, consider necesar să se 
acționeze cu mai multă fermitate 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și viață ale tinerilor 
care se califică la locul de pro
ducție și pe șantiere.

MARIA PFINGSGRAEF, mem
bră a comitetului U.T.C.. Liceul 
nr. 1-Bistrița :

— în domeniul orientării șco
lare și profesionale cred că or
ganizațiile U.T.C. din școli au 
un cimp important de acțiune. 
Va trebui să realizăm o bună 
cunoaștere a necesarului de pro
fesiuni pentru județul nostru, a 
posibilităților de a ne califica, 

acționind în funcție de aceste 
situații concrete.

PETRE SÎRBU, secretarul or
ganizației U.T.C. din comerț și 
cooperație:

— Județul nostru are în vii
tor mari perspective turistice. 
Dar nu s-a întreprins pînă în 
prezent aproape nimic pentru 
pregătirea cadrelor, pentru ridi
carea calificării profesionale a 
tinerilor din deservirea publică, 
în afară de cei 11 care au fost 
trimiși Ia perfecționare.

În ce fel putem vorbi atunci 
despre integrarea profesională 
a celorlalți, care constituie ma
rea majoritate ? Organizația 
U.T.C., la acest capitol, își poa
te face, cel mult, autocritica însă 
numai atît nu e suficient.

RODICA PEREANU, secre
tara Comitetului comunal U.T.C.
Căzănești :

— Conform noii hotăriri cu 
privire la îmbunătățirea organi
zării agriculturii, tinerii din sa

a obiectivelor economice și so
cial-culturale ce vor fi constru
ite Ia noi. în același timp, tre
buie dezvoltată. printr-o pro
fundă legătură cu practica și 
realitățile județului nostru, ac
tivitatea cercurilor pe obiecte, 
tehnico-aplicative. acțiunile de 
educare prin muncă, pentru 
munca productivă a viitorilor 
absolvenți.

★

Asemenea concluzii, propuneri, 
alături de numeroase altele, au 
fost adoptate de conferință în
tr-un bogat program de lucru, 
o dată cu angajamentul, expri
mat în numele zecilor de mii 
de tineri de pe cuprinsul jude
țului Bistrița-Năsăud, de a con
tribui cu tot elanul și pasiunea 
tinerească la noi izbînzi în rea
lizarea viitorului plan cinci
nal.

ION TRONAC

tele județului nostru vor trebui 
să participe și să se integreze 
într-o măsură mult mai mare în 
problemele cooperativei, lucru 
pe care cei mai mulți îl și fac. 
Dar noi avem în sate tineri care 
nu cunosc bine problemele co
munei lor, deși, paradoxal, sînt 
născuți acolo, alții care așteaptă 
de Ia un an la altul un post „pe 
Ia oraș". Să discutăm cu toți a- 
ceștia, să Ie punem realitatea în 
față, să-i ajutăm să se califice 
într-o meserie oarecare, necesară 
și utilă satului. Pentru marile 
transformări pe care Ie va cu
noaște munca Ia sate este nevoie 
de prezența tuturor tinerilor.

Educația prin muncă și pen
tru muncă, un deziderat unic, 
spre care au țintit toate dezba
terile conferinței județene, toate 
măsurile și proiectele sale, diver
se ca modalități, extrăgîndu-și 
din programul economic al cin
cinalului sarcinile proprii, speci
fice, care le revin, care le vor 
inspira planurile de acțiune în 
viitoarea etapă.

ION MARCOVICI

P
rin' însăși natura lor, dez
baterile s-au oprit, așa cum 
era și firesc, și la dome- 
muncii voluntar-patriotice, 
prezentat, sintetic, în cifre

niul
S-au 
și fapte, cele mai semnificative 
rezultate obținute pină acum. 
Sutele de mii de ore de mun
că voluntară pe șantierele loca
le ale tineretului (de pildă, nu
mai organizația de la Intorsura 
Buzăului a realizat 140 000 !), au 
acut drept obiectiv construirea 
unor întreprinderi industriale 
sau edificii social-culturale, a- 
menajarea unor întinse suprafe
țe pentru irigații, întreținerea 
și recoltarea culturilor agricole 
etc. Rezultatele bune de pînă 
acum ale tinerilor din ora
șul amintit mai sus — care a 
obținut drapelul de organizație 
fruntașă pe județ — ca, de alt
fel, și tinerii din comunele Vîl- 
cele, Brateș, Sita Buzăului, Mal- 
naș, Zăbala, Zagon etc., au con
firmat un adevăr unanim recu
noscut : rolul muncii colective în 
înfăptuirea obiectivelor propuse. 
Propunerile pentru anul viitor 
sînt și de astă dată mobilizatoa
re. Transcriem cîteva din ele, 
desprinse din documentele con
ferinței : deschiderea a cinci șan
tiere locale ale tineretului în o- 
roșele Sf. Gheorghe, Tg. Secu
iesc, Baraolt, Covasna și Intorsu
ra Buzăului, a unui șantier de 
irigații în comuna Bodoc, amena
jarea unui parc în orașul Sf. 
Gheorghe etc. Nu lipsesc de a- 
semenea nici acțiunile pricind 
colectarea și predarea unor de
șeuri metalice, împăduririle, lu
crările pentru îngrijirea pășuni- 
lor, plantarea unor pomi fructi
feri și ornamentali* acțiuni care, 
toate la un loc, se ridică la o 
valoare de peste 6 milioane lei.

Dar ceea ce s-a realizat sau se 
va realiza la acest important ca
pitol al acțiunilor de masă de
pășește cadrul strict al unor ci
fre înregistrate statistic. Conver
tirea acestora în valențe educati
ve a fost, pe bună dreptate a- 
preciată, în cadrul conferinței, 
ca reprezentînd mobilul firesc al 
organizării tuturor activităților 
de muncă voluntar-patriotică. 
Prezența tuturor tinerilor munci
tori, cooperatori, elevi și intelec
tuali, români și maghiari, pe șan
tierele muncii voluntare a oferit 
tuturor, prin claritatea scopuri
lor urmărite, un larg cîmp de ac
țiune, o veritabilă școală a mun
cii pentru traducerea în viață a 
obiectivelor propuse în spiritul 
unei bune înțelegeri. A fost un 
prilej viu, constant utilizat, de 
manifestare a unei unități de 
nezdruncinat, ale cărei țeluri co
mune s-au regăsit în acțiunile 
de interes egal pentru toți, înles- 
nindu-le o mai bună cunoaștere, 
apropiere și formare în miezul a- 
celuiași proces. Exemplul oferit 
de elevii români și maghiari 
atît în perioada inundațiilor din 
primăvară, cît și după aceea, în 
acțiunile de refacere, a fost ur
mat de tot mai mulți tineri. An
gajamentele lor din acele zile au 
fost îndeplinite. Mai mult, la în
treținerea și recoltarea culturilo- 
agricole pe șantierele tineretulv 
organizațiile U.T.C. au răsp 
întotdeauna prezent. Pe 
cuvînt, se poate spune că 
zările de pînă acum ale 
zației județene U.T.C 
amprenta unei resp 
comune, a unei com 
țeluri, a unei unități 
care a contribuit — 
demonstrat-o și dezbatem, 
procesul complex al formării u- 
nei concepții înaintate despre 
muncă, despre necesitatea înde
plinirii la un nivel cît mai înalt 
a sarcinilor încredințate. Tinerii 
Covasnei au dovedit în acest fel, 
că, alături de toți oamenii mun
cii din județul lor, sînt capabili 
să-și învestească întreaga putere 
de muncă în acțiuni concrete, 
eficiente și instructive. Aceasta a 
fost și principala concluzie a dez
baterilor conferinței,

M. CRXSTEA

activitate.de
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CRONICA TEATRALĂ "

Teatrul de Stat din Sibiu
. /

secția germană

„Orașul nostru"
de THORNTON WILDER

Spectacolul colectivului ger
man de la teatrul sibian are ae
rul unei domnișoare ieșite dumi
nica la plimbare : corect, elegant, 
curat, distins, cu apret.

Piesa constituie fără îndoială o 
întreprindere rentabilă. Studiul 
de gen al orășelului provincial 
este în literatura americană din 
prima jumătate a secolului nos
tru mult și cu succes frecventat 
(să-i amintim doar pe Sherwood 
Anderson, pe Edgar Lee, Masters 
sau pe Truman Capote). Cînd a- 
ceaslă lume este privită cu li
rism, cînd viața neînsemnată — 
dar niciodată banală — a oame
nilor mărunți este descrisă cu 
toate caraghioslîcurile și duioșii
le ei, cînd moartea în sine este 
privită cu înțelepciune și fru
moasă resemnare, textul dobîn- 
dește virtuți tulburătoare.

Piesa „Orașul nostru", lucrare 
distinsă cu premiul Pulitzer în 
anul 1938, cunoaște o reușită 
transpunere americană pe ecrane 
și cîteva montări de succes, din
tre care amintesc un spectacol 
semnat de Meyemold și altul 
realizat în 1941 la București sub 
direcția de scenă a lui Ion Sava.

Principalul și cel mai dificil 
rol al piesei este rolul comenta
torului. în recenta montare si- 
biană el este interpretat de re
gizorul Hans Schuschnig. Per
sonalitatea regizorului se mani
festă astfel în întregul spectacol 
nu numai „din umbră11 ci în 
prim plan; căci prin prezenta
rea pe care o face personajelor, 
prin dialogul în care se angajea
ză cu ele sau cu spectatorii din 
sală, el este principalul liant al 
reprezentației. Și intenția regi
zorului pare a fi aceea de a mul
țumi pe toată lumea, de a nu 
supăra pe nimeni, de a bine dis
pune, de a nu șoca, de a par
curge destins, împreună cu sala 
un text. Ceea ce desigur — ur
mat de întregul colectiv — reu
șește. Spectacolul este amabil. 
Un decor frumos — semnat de 
Helmut Stiirmer (a cărui ironie 
este prezentă în imaginea unui 
înger mare și bleu, străjuind 
deasupra orașului cu poala tivită 
în steagul american) s-a bucurat 
cred pe scena de la sediu de un 
spațiu de joc mai larg și mai po-

trivit ca atare concepției sceno
grafice în ansamblu. Costumele 
Măriei Bodor respectă cu rafina
ment spiritul epocii și fidelitatea 
aceasta excesivă față de manua
lul de istorie a costumelor pare 
la un moment dat un mic co
mentariu mut, o subtilă și zefle
mitoare distanțare. Căci specta
colul în sine nu are ambiția de 
a trece cu nimic peste spațiu și
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timp, el se vrea ancorat într-o e- 
pocă precisă și într-un loc geo
grafic anume determinat. In a- 
cest cadru, actorii încearcă să 
intre, cu mai mult sau mai pu
țin succes, în roluri. Profesional 
impune prezența lui Christian 
Maurer (George Gibbs) prin 
plastică corporală și printr-o 
frustră sinceritate a expresiei. Mai 
puțin profesională, Sigrid Zaha- 
rias (Mrs Soames) impune prin 
frumusețea scenică. în rest, co
lectivul colaborează conștiincios 
și fără stridențe la realizarea u- 
nei reprezentații agreabile dar — 
pe planul general al artei spec
tacolului — lipsită de inedit.

MONICA SĂVULESCU

NU SINT
TURNUL EIFFEL“

de ECATERINA OPROIU
Text scris într-o formulă dra

matică originală, apropiată unui 
montaj filmic nervos, grevat nu 
atît pe dezvoltarea faptică, cît 
pe o desfășurare contrapuhctică 
a stărilor de spirit — „Nu sînt 
Tumul Eiffel“ a cunoscut în cei 
șase ani de la apariție o bogată 
carieră spectaculară. Regizori cu- 
noscuți (Sorana Coroamă, An
drei Șerban, Valeriu Moisescu) 
au imaginat piesei diferite ver
siuni scenice, propunînd un
ghiuri noi de luminare a conflic
tului — conflict extras din ana
liza subtilă a drumului parcurs 
de doi oameni, din întîlnirea și 
înfruntarea a două individualități 
distincte — El și Ea — în evo
luția unei posibile conviețuiri. 
De data aceasta, în spectacolul 
secției germane a Teatrului de 
Stat din Sibiu, în viziunea regi
zorului- Hans Schuschnig tran
scrierea textului a fost dimen
sionată ca o agreabilă povesti
re scenică despre doi tineri, 
povestire desfășurată conform 
indicațiilor autoarei — pe două

planuri. Cel real este tran
sferat treptat de pe scîndura 
scenei pe un ecran cortină, pe 
care vedem imagini concrete, de 
pași obosiți pe un drum de țară, 
pe un eîmp de flori ; iar spațiul 
de anticipație ce surprinde dia
lectica dragostei, dialectica vieții 
în doi. este materializat de re
gizor în scenă, în cadrul sceno
grafic conceput de Helmut Stur- 
mer Astfel inversate, planurile 
dezbaterii, scheletul dramaturgie 
al piesei este simplificat, produ- 
cind în bună măsură mobilita
tea. ritmica specială a construc
ției numai la intrigă, la acțiunea 
propriu-zisă. Cel mai apropiat 
spiritului piesei, inspirat de 
ritmica textului, mi se pare a fi 
decorul lui Helmut Sturmer. 
Concepția scenografului păs
trează intactă metafora partitu
rii. reușind să marcheze. doar 
așa întrepătrunderea celor două 
planuri de acțiune.

actorilor se integrează 
regizorale: Cristian

Joeul 
viziunii 
Maurer și Ingrid Oyntzen inter
pretează două personaje ce ur-

(Urmare din pag. I)

punerea in practică a unei 
inițiative valoroase.

„Fiind oameni de profesii 
diferite, ne spune profesorul 
Ion Ionescu, oameni care se 
confruntă zilnic cu probleme 
specifice activității lor, mulți 
dintre noi riscăm să pierdem 
contactul cu informațiile care 
survin in diferite domenii de 
cunoaștere umană. Desigur 
că și pînă la înființarea aces
tui club, Clubul intelectuali
lor din comuna Sudiți, se pu
tea observa nevoia de cunoaș
tere a tinerilor intelectuali 
dar ea ea să fie din plin sa
tisfăcută era necesar un ca
dru bine precizat, un cadru 
propice dezbaterii multilate
rale. Așa s-a născut inițiati
va noastră".

De trei luni, in fiecare joi 
seara inginerii propun spre 
discuție probleme de știință 
și tehnică, profesorii, proble
me de cultură și artă, prilej, 
deopotrivă pentru toți, de a 
ține la zi cunoștințele lor de 
cultură generală dar și de 
păstrare a unei elevate tem
peraturi intelectuale.

ții așteptăm cu nerăbdare șe
dințele clubului, deoarece 
știm că vor fi discuții aprin
se, pasionante. Regăsesc în a- 
ceste seri atmosfera de vii 
discuții din anii facultății, din 
serile de la căminul studen
țesc. Sînt convins că aceste 
ședințe ne păstrează nealterat 
spiritul tinăr, dornic de con
fruntări intelectuale dar și de 
a cunoaște cît mai mult". A- 
ceastă idee găsește o confir
mare specială în opinia tine
rei profesoare Eugenia Dan, 
venită în acest an de pe băn
cile Institutului pedagogic din 
Galați. „Aici in comună am 
fost primită foarte bine de 
organele locale, de conduce
rea școlii, de toți colegii mei. 
Mai mult decît atit — exis
tența acestui club m-a făcut 
să nu observ trecerea din fa
cultate în profesie, m-a aju
tat să mă integrez rapid, ha 
chiar fără a resimți nostalgia 
anilor de facultate". „In sat 
— ni se confesează localnicul 
Dan Teodorescu aflat în a- 
nul I al profesiei sale de in
giner viticultor — serile co
boară parcă mai repede, oa-

măresc desfășurarea faptelor și 
mai puțin mobilitatea universului 
psihologic. Amîndoi dovedesc 
reale aptitudini interpretative, 
dezinvoltură în trecerea rapidă 
de la o stare la alta — în spe
cial Cristian Maurer, actor mo
dern, dotat cu o mare plasticitate 
a mișcării, multilateral înzestrat 
pentru arta scenică. Cr. Maurer 
și Ingrid Oyntzen compun un 
cuplu omogen conturând precis 
personajele, fără diferențe sti
listice de interpretare, două iz
butite personaje tinere — El și 
Ea — care în acest spectacol 
sînt foarte aproape de dimensi
unile exacte ale eroilor piesei.

LILIANA MOLDOVAN

(Urmare din pag. I)

CLUBUL TINERILOR
INTELECTUALI

Temele sînt diverse dar de 
interes general. Le dăm citi
re cîtorva dintre ele: ,.Cum 
să înțelegem poezia moder
nă", „George Bacovia și sim
bolismul11, „Cancerul și mij
loacele de a-1 combate", ,.A- 
saltul cosmosului", „A fi mo
dern", „Liviu Rebreanu și ro
manul românesc obiectiv11.

In sfîrșit, perspectiva tema
tică imediată va aduce în 
dezbatere alte subiecte nu 
mai puțin interesante ca hip
notismul, mitologia greacă, is
toricul vinului și al degustării 
etc.

Avînd încă de la pornire 
un regulament riguros de par
ticipare (membrul clubului 
care vine nepregătit, adică 
fără o bibliografie minimă 
parcursă, riscă să fie suspen
dat de la ședințele clubului 
pe timp de o lună), clubul 
intelectualilor din comuna 
Sudiți a devenit rapid un cen
tru de interes spiritual pen
tru cei aproximativ 30 de 
membri ai săi.

De curînd, dînd curs invi
tației lor de a le cunoaște 
nemijlocit activitatea, i-am 
vizitat într-o seară la club. 
..Realmente, ne spune medi
cul Marius Moldoveana, ab
solventul de acum 3 ani al 
facultății hucureștene, cu to-

menii se culcă mult mai de
vreme. Era în obișnuința 
noastră studențească de a pre
lungi pină în noapte serile 
de discuții. Această inițiativă 
ne ține nu numai în contact 
cu ultimele informații de cul
tură generală dar ne și um
ple instructiv și plăcut o sea
ră a fiecărei săptămîni".

Este de prisos să subliniem 
valoarea culturală a acestei 
inițiative. Păstrîndu-se în con
tact cu noile realități ale cu
noașterii umane, tinerii inte
lectuali ai comunei, la rîndul 
lor fermenți de cultură, pro
pagandiști ai noului în me
diul sătesc, își îndoiesc po
tențial prezența în spirituali
tatea satului. Este doar o 
realitate posibilă ? Dimpotri
vă, afirmă unul din membrii 
clubului, Neagu Mihail, di
rectorul căminului cultural, 
prezența tinerilor intelectuali 
în viața culturală a satului de
vine mai numeroasă și mai 
calificată. „Am vrea să vă in
vităm la șezătorile sătești de 
iarnă și vă veți convinge de 
participarea și rolul membri
lor clubului nostru la aceste 
manifestări".

Am acceptat cu plăcere in
vitația. Cu plăcere dar și cu 
încrederea că nu vom fi de
zamăgiți.

...Căutăm, în acest anotimp bo
gat în semnificații, în eveni
mente de majoră însemnă
tate pentru viața politică, eco
nomică. socială a țării, exem
plificări. „argumente" ale con
cluziei formulate de minerul-ar- 
tificier de la Gura Văii. Des
prindem o filă din carnetul de 
reporter dedicat acestei toam
ne...

★
...București. Pătrundem cu 

sfială ca-ntotdeauna, într-una 
dintre cele mai cercetate clădiri 
ale Capitalei, o „Casă a Timpu
lui" : Muzeul de istorie a Parti
dului Comunist Român. Mulți, 
foarte mulți vizitatori — și în 
majoritate tineri : elevi. Clasele 
a IX-a de la Școala nr. 10 din 
Brașov, vreo 20 de băieți și fete 
de la Școala nr. 2 din Cîmpina, 
o clasă de la Iiiceul industrial 
din Curtea de Argeș, o alta de 
la Școala din Plenița-Dolj... Se 
perindă, tăcuți, atenți, fermecați 
ca de o poveste gravă, prin fața 
panourilor de cristal. E o clipă 
a dialogului tinerei generații cu 
timpul istoric... Iată mărturii de 
cultură romană (unul din ulcioa
re a fost găsit chiar la malul 
Dunării, lingă marile Porți). 
Iată stampa eroică a Posadei, 
iată martiriul crăișorului Horia... 
Și proclamația Vladimirescului... 
Și replica dată slugerului de că
tre pașoptiști... Și strigătul tra
gic de la ’907... Apoi ziarele vre
mii : „Țara", „Cetățeanul" „Pa
tria", „România muncitoare", 
glorioase foi gindite și tipărite 
de „visători flămînzi și goi" 
(Tradem), vizionari ai timpului 
socialist, pregătitori ai clipei de 
naștere a partidului comunist... 
Stăruim îndelung în fața crista
lului de sub care. ..Socialistul", 
avînd la manșetă data 1 Mai 
1921. anunță apropiatul congres 
de însemnătate istorică. în sub
solul paginii, ca un motto la 
marele eveniment, ca un mesaj 
peste timp, cîteva versuri :

D
in Bistrița Bîrgăului 
prin Șoimii, Nea
gra, Repedele, Co- 
libița, Țiganca pînă 
la Valea lui Toader 
străbat nesfîrșite în

tinderi mișcătoare de stejari, co
nifere și mesteceni, văi curgînd 
peste ape fără zgomot și totul 
pare încremenit și cum înaintăm 
prin aerul rece și dur pentru 
mine narcotizam, îmi vin în 
minte spusele unui om bun 
de pe aceste meleaguri : „noi, 
cei de aici sîntem vechi din ve
cii vecilor, vorbele spun că străi
nii au trecut pe la picioarele a- 
cestor munți nefăcîndu-și timp să 
le afle ființa" ; așadar îmi amin
tesc aceste spuse și privind de 
sus, de pe unul din piscurile stra
niu crenelate ale Bîrgăului, în- 
tinderile nesfîrșite de stejari, co
nifere și mesteceni, văile curgind 
de-a lungul apelor fără zgomot, 
am sentimentul că acel om știe 
ceva anume, temeiurile sale vin 
din legende încă neauzite de 
noi și e probabil să se fi în- 
tîmplat și astfel. Și in prelungi
rea acestui gînd din munte refac 
imaginea confecționată pentru 
pliante turistice, acea imagine 
grotesc-idilică recompunind chi
puri silvestre, gesturi furate de 
celuloid și ajustate cu verde di
luat la montaj, copaci rotindu-se 
cinematografic și căzînd alături 
de „forestierul acum victorios, 
și fericit". O recuzită abil con
fecționată dar indigest folosită 
pentru „cunoașterea aprofundată 
a oamenilor din împărățiile verzi- 
gata oricînd — sîntem asigurați 
— să-ți explice cit e de frumos 
aici, în inima muntelui și cît de 
interesant e să dobori copaci, 
unii foarte vechi..."

Va trebui să recunoaștem, îmi 
spun, că știm prea puțin despre 
acești oameni înotînd în zăpadă 
pină la briu două anotimpuri din 
an și care doboară și curăță și 
cară doborîturile pe ploaie sau 
ninsoare și nu o dată, își înfun
dă picioarele in terciul galben a- 
mestecat cu frunze și crengi, 
lipindu-li-se de mîini, de față, de 
haine, și născînd o altă vietate, 
halucinantă, cu epiderma de no
roi. Să convenim că știm puțin 
despre bărbații aceștia, ce-și lasă 
de cinci, zece, douăzeci, treizeci 
sau patruzeci de ani gospodării
le și nevestele și copiii plecînd 
în munte și neștiuți cu săptămî- 
nile, uneori cu lunile de cinci, 
zece, douăzeci, treizeci sau pa
truzeci de ani, fără să se fi în
trebat vreodată dacă în ce fac 
ei există o cîtime de eroism. 
Plecînd mereu într-o călătorie 
fabuloasă din care unii dintre 
ei au rămas definitiv plecați, 
tăind lemnul în munte din tată 
in fiu „pentru că, acum, asta ne 
pricepem bine, asta facem și aici 
ne este locul".

Va trebui, spuneam, să renun
țăm la imaginea de pliant turistic 
a „munteanului" îmbrăcat de 
circumstanță și sprijmindu-se in 
țapină sau învîrtind cu „elan" 
volanul tractorului avînd aerul 
că face o excursie de agrement, 
cu cea a unor oameni dîrji și tă
cuți, mistuiți de marile lor în
trebări la care noi încă nu am 
ajuns, cu iniinile bătătorite și 
impregnate de tanin, rășină și 
anotimpuri geroase, în sfîrșit 
pentru a putea „aproxima" va 
trebui să ne închipuim cine sînt 
cei doisprezece Pupăză sau cei 
din neamul lui Pasăre care-mi 
spuneau cu vorbe venite din 
urmă : „tot ce vezi dumneata, 
munții aceștia și aceia, pădurile, 
sînt ale noastre" și să înțeleg 
după săptămîni curate în „mun
ții și pădurile noastre" ceea ce 
nu aveam cum să pricep din 
prima clipă, că ei sînt, adică, 
stăpînitori de munți și păduri și 
ape iar munții, pădurile și apele 
de ei ascultă.

NUME DE OAMENI, 
NUME DE LOCURI

La Șoimu, Neagra, Repedele, 
Pietroasa și sus, în creasta Cor
nului, am ajuns prin drumuri 
pustiite de apele tulburi lăsînd în 
urmă gropi adinei și, de-a valma, 
copaci smulși din rădăcini, trun
chiuri și bolovani, drumuri de 
pădure ,-împrăștiate" în urmă cu 
cîteva luni de avalanșa lichidă 
sm-dgînd și tîrînd în adîncul 
văilor tot ce poate fi smuls și 
tirît. drumuri potolite de mina 
omului și făcînd din nou loc 
lemnului, acolo unde trebuința o 
cere, acolo unde lemnul nu mai 
este lemn de pădure, ci simplu, 
lemn, sau mai pe înțelesul nos
tru lemn de foc sau seîndură 
sau...

Înapoi, acolo unde lemnul nu 
este de foc sau seîndură, unde 
monotonia fierăstraelor mecanice 
distonează cu șoaptele țapinari
lor, în pădure, într-o dimineață 
de februarie rătăcită-n noiem
brie, unul din cei doisprezece 
Pupăză îmi „spune" numele său 
de pasăre.

„Mă cheamă Tănase (eu par-

Și-am plecat fiecare la treburi 
să ajungem și noi mari ca Vasile 
să uite ăl de e contabil să nu
mere. Cel de-ai stat dumneata 
de vorbă cu el, Pupăză Tănase 
Luca, mai are de învățat, că e 
mai tinăr și dă examen de trac
torist de munte că. zice el, „eu 
cînd ajung șef trebuie să le știu 
pe toate". 11 poartă mintea, acum 
nu pentru că-i văru-miu 1, și mai 
trece o vreme și-ai să auzi : „tu, 
cutare, de mergi pe Valea Bir- 
gaiei, unde sînt alde Pupăză stă- 
pîni...".

Ascult această tulburătoare po
veste. Gîndurile se întorc la ace
le legende pe care nu le-am au
zit niciodată, acele legende din 
care descind oameni cu nume de 
păsări și viețuitoare puternice și 
misterioase, pentru totdeauna, 
toponimii : Răcăteș, Borcut, Stea- 
ga, Tîrlișua- Țibleș, Carmaia...

„CUM, CARE ION POP?"

Întinsele luminișuri presărate 
cu trunchiuri pitice — ce-a mai 
rămas după trecerea necesară a 
dinților mecanici sau topoare
lor — vor redeveni pădurile de

și-mi spune Toader Pasăre că pe 
aici mai vin ape nechemate de 
oameni dar că, ce-i drept, acum 
s-au adunat cum nu-și amintesc 
să fi auzit ei în vorbele hătrînilor 
sau ale ciobanilor, că și ei știu 
multe.

„Aici în pădure avem rosturile 
noastre și cînd omul e oprit de 
la ele se cheamă că trebuie să 
nu stea cu mîinile streașină la 
ochi. Acum, dumneavoastră nu 
știu ce-ți fi crezînd despre ape, 
noi zicem că dacă se înfurie și 
tabără pe noi trebuie să le lași 
să-și facți mendrele că tot n-ai 
ce face, în munte nu prea ai ce 
face. Te uiți cum vine puhoiul 
și-n față nu-i poți sta. La noi 
nu-i cîmpie întinsă să poți prin
de apa între ridicături de pă- 
mînt. Ce ai de făcut e să vii, la 
o adică, în ajutorul oamenilor, să 
nu-i lași duși de ape, dacă n-au 
apucat să se adăpostească. Noi, 
aici, așa am făcut. Și apele n-au 
avut încotro, au luat și ele ce-au 
putut adică ce-au găsit fără a- 
jutor : pietre; bolovani, lemn cor- 
hănit sau stivuit și le-au dus jos, 
în Vale. Ei, și după ce s-au po
tolit. ne-am apucat să dregem

IMPERIUL DE
REPORTAJ

de NICOLAE ADAM
LEGENDĂ

AL LEMNULUI
că-l întrebasem nu de ce-l chea
mă Tănase) pentru că așa-i zice 
tatălui meu de-a trăit nouăzeci 
și șapte de ani, pe numele lui 
întreg Pupăză Tănase a lui Bălă
riei. Mi-au dat numele dumnea
lui, să trăiesc și eu la fel și să 
dau îndemnul la altul, la un ne
pot, va să zică. Eu pe dumnea
lui Tănase a lui Bălătici nu l-am 
întrebat cum și de ce, că nu se 
cuvine să întrebi ce nu-ți spun 
bătrînii. Da se zice că tata l-a-n- 
trebat după ce-a sfîrșit armata, 
de-au rîs de numele lui, acolo 
„mă Pupăză, mă Pupăză" și Tă
nase a lui Bălătici s-a-ntors spre 
tata... „care tată Pupăză Tă- 
nașe a lui Bălătici e tata bă
trân. și l-a mustrat: „Mă, tu ai 
luat alte obiceiuri pe unde-oi fi 
fost, de te faci ci ești rușinat; 
Păi, vietatea cum mă cheamă pe 
mine e o pasăre aleasă, țipă 
cînd simte in preajmă dușman 
sau cei de le este ea dușman, 
ca să se afle și să se pregătească 
fiecare de zdruncinătură: în 
capu tău ce era. mă, cînd îți zi
ceau aia" „Pupăza, mă Pupăză"?

Asta e pasărea cum mă cheamă 
și pe mine și neamul meu vine 
din față ca să-l poți tu, om, ve
dea. că dacă ocolești pe la spa
te sau prin coastă se cheamă că 
nu ești de pe la noi".

De un alt Pupăză dau în ce
lălalt capăt, dinspre răsărit, al 
Văii Bîrgăului. „Noi am fost la 
un loc de lucram doisprezece 
Pupăză, și ne treziam noi că ne 
strigă la contabil Pupăză 1, 
2, 3 și așa pină la 12. Și, trea
ba asta ne-a dat de gîndit. 
Cum, zicea Pupăză Vasile, 
șeful nostru, tu, Ioane, nu mai 
ești Pupăză Ion a lui Macovei, 
ești Pu-pă-ză numărul cutare ?

foioase sau conifere pe care le 
știm și la adăpostul cărora cresc 
poame sălbatice, se întîmplă 
fapte mari pe care legendele le 
duc mai departe. Așadar, ce vor 
ști cei de după noi, ce vor pri
cepe din cuvintele de neînțeles, 
acum : „pină la urmă și apele ni 
se supun" pe care le-am auzit în 
Valea Bîrgăului, cîteva săptămîni 
după ce diluviul lăsase în urmă 
o geografie de apocalips ?

Plec spre Colibița, pe drumul 
despre care mi s-a spus că de
venise, atunci, „impracticabil".

„In parchetul Valea lui Toa
der 63 oameni M rămas izolați. 
S-au petrecut firide mari". U- 
nul din inginerii pădurilor a- 
na-unătoare de Bistrița îmi 
leiafează în cuvinte de reportaj 
fesriv ce au făcut aceșt' oameni, 
îmi explică faptele lor. Ast
fel aflu că brigada lui Va
sile Pavel a rămas izolată, că 
magazinul alimentar de unde-și 
cumpărau forestierii hrana fuse
se luat de ape- că, mai jos, în 
locul drumului, se căsca o groa
pă întinsă pe cîțiva kilometri. 
Maistrul șef de exploatare Toa
der Pasăre după ce a gîndit s-au 
improvizat fărgi și s-a trecut la 
refacerea drumului. Hrana și-au 
adus-o cu caii, de peste munte, 
de la Fîntînele. După o lună și 
jumătate drumul era refăcut, 
astfel că, primul utilaj a putut 
intra pe Valea lui Toader. Îmi 
spune să scriu numele celor care 
s-au evidențiat deși e foarte greu, 
„toți au fost dîrji și hotărîți".

Toader Pasăre e cel cu „pînă 
la urmă și apele..." Străbatem 
cărări ce intersectează lumini
șuri mai vechi sau în „devenire"

drumul cu ce-am avut, adică 
uneltele de mai rămăseseră 
și tărgi pe care le-am. aranjat pe 
loc. Și după un timp apropiat 
puteau intra mașinile că avem 
de lucru și nu ne place să în- 
tîrziem. Și uite că drumul mer
ge și zic eu, dacă nu s-a petre
cut nimeni se cheamă că apele 
ascultă de noi". „Vei fi a- 
flat dumneata de prin cărți 
că Ion Pop s-a întîlnit cu 
ursul și s-au strîns în brațe și 
Ion Pop nu s-a lăsat pînă nu i-a 
pus pielea ursului pe hăț. Asta 
da, faptă de bărbat!“ „Care Ion 
Pop? Toader Pasăre mă pri
vește neînțelegînd și eu cred că 
n-a auzit bine ce l-am întrebat 
și repet. „Cum, care Ion Pop ? 
Ion Pop de nu s-a lăsat pînă i-a 
pus pielea ursului pe hăț".

Aa, mă dumiresc eu...

„CTND CEATA SE LASĂ
PE FIRUL VĂILOR, VA FI CALD"

La mijlocul iernii sus, în 
creasta Cornului, la cota 1 200, 
ultimul punct pînă unde urcă 
tractoarele și de unde, mai sus, 
Gavrilă Rînzeș, Nicolae Buta și 
încă alții se cațără pe pantele a- 
hrupte ale piscurilor cu agilita
tea și siguranța alpiniștilor .,le
gați" doar de țapina ce stivuie 
bușteni care vor fi apoi cărați la 
drumul de tractor cu caii, acolo, 
sus, Gavrilă Rînzeș îmi spunea 
aceste vorbe. Îmi amintesc cum, 
privind aburul dens ieșindu-i 
prin cojoc, l-am întrebat ducă 
ceața aceasta nu vine din căldu
ra oamenilor. „Păi ar trebui să 
fie mereu cald, aici, în munte", 
mi-a întors el vorba.

Am caligrafiat imagini cu trun
chiuri înalte de 40 metri „ră-

sucindu-se intr-un definitiv a- 
dio cu cerul" și sincroniza
te cu strigătele de prevenire ale 
cetelor înarmate cu topoare 
și „gatere" manuale, strigăte 
de prevenire fără bucuria vic
toriei, cum citisem eu în nu 
știu cite pasagere cărți, dar și 
fără tristețea de sirop întîlnită in 
alte pagini nu mai puțin pasage
re, în sfîrșit, imagini „abundînd" 
în fierăstraie, troliuri, țapine, to
poare „intrînd în funcțiune la 
prima oră a dimineții și tocind 
o dată cu amurgul".

Am notat conștiincios toate a- 
cestea și încă altele în ideea unui 
reportaj despre ,.forestieri" din 
care nu pot lipsi cifrele, faptele, 
oamenii. Am renunțat la cifre. 
In dreptul unei exploatări „tre
cusem" cîteva cifre de plan, sem
nificative pentru ritmul in 
care s-a lucrat, trecusem și 
numele maistrului. Despre a- 
cest maistru, am fost prevenit, 
dacă vreau să scriu, să am la în- 
demînă un carnet neînceput. Și 
am scris în acel carnet doar des
pre el și i-am înnegrit filele cu 
ce am aflat de la un capăt la 
celălalt al Văii Bîrgăului sau în 
Călimani sau Munții Rodnei sau 
la „birouri" în Năsăud și Bistri
ța. Omul, trecut de 60 ani, ve
nit din altă parte a țării, a căpă
tat o îndemînare aparte la tre
burile pădurii, știe tainele tăie
rii lemnului, se bucură de stima 
unui județ. Am aflat că este din 
nordul țării Moldovei, de pe cea
laltă parte a munților. La „bi
rouri" cineva după ce a consu
mat superlativele limbii romdne 
așezîndu-le cu grijă după nume
le omului de 60 de ani m-a în
trebat ce cred eu în legătură cu 
acest om, așa de, și așa de și așa 
de, dar care nu știe carte ? „Nu 
te miri, nu ți se pare incredibil ?“

Nu, zic, acum nu mă mai mir 
și dacă-ți iei și dumneata ini- 
ma-n dinți și dai o raită să~i vezi 
cum merg și cum fumează și 
mai ai și norocul să afli cum îi 
cheamă și să-ți spună, unul din 
ei, în miez de iarnă, pe Țibleș 
sau Ineu sau Țapul sau Detuna
ta : ,’Cînd ceața se lasă pe firul 
văilor, va fi cald". Să-ți spună 
de oamenii din cealaltă parte a 
munților, despre obiceiul lor de 
a face la timpul potrivit acel lu
cru ce trebuie făcut doar la 
acel timp și atunci cînd ceva li 
se pune împotrivă ahandonin- 
du-l, cu mîndria că nu trebuie 
să te pleci de două ori pentru a 
ridica ceva de la picioare, și 
spune-mi, la întoarcere, <facă ai 
asemenea noroc, acest om ce fel 
de carte nu știe ?

★

La plecare îl întreb pe Ion 
Pop dacă se mai află prin aces
te locuri turme la iernat, turme
le despre care știm noi că ier
nează ,<sub“ pămînt. Lui Ion Pop 
îi place știm noi și zice că, 
în vremea din urmă doar cîțiva 
oieri își mai iernează turmele 
în scobituri vechi, că s-au .rărit 
cei de știu să ardă lemnul pină 
la jăratic, să pună deasupra alt 
rînd de lemn și să-l ardă pînă 
aproape de jăratic și încă două 
rînduri, „parcă trei, zic eu", 
două, că la al treilea ajunge fo
cul mocnit abia spre primăvară, 
că atunci pămîntul de deasupra 
scobiturii e aproape răcit, stratul 
de jar de l-a-ncălzit pentru iarnă 
e aproape mort și rîndul de dea
supra, dacă mai apucă să ardă’ 
alungă ultimul ger. Da acu, zice 
Ion Pop, doar două trei turme 
mai stau la căldura blîndă a pă- 
mîntului.

„Muncitori, lumea cea veche 
este putredă și pică, / Pe ruina 
ei o altă lume, nouă, se ridică ; / 
Primăvara cea de miine... // 
Muncitori, copiii voștri or să 
binecuvinteze / Pe părinți ce-au 
făcut jertfa căutînd să-nteme- 
ieze / Primăvara viitoare...".

„Primăvara viitoare", rodul ei

continuu a! istoriei țării („Să 
știi să cintărești timpul 1" spu
sese Ion Coste)... îl întrebăm pe 
un argeșean mărunțel, cu număr 
pe braț, ce program au în acea
stă vizită a Capitalei. „Am fost 
la Columnă, ne spune el șoptit, 
acum sîntem aici ; de-aici mer-

Argeș și Oltenia, amestecați aș 
cum in masa densă a miilor și 
miilor de vizitatori de toate 
virstele. veniți din toată țara și 
din multe zări ale lumii, știu 
că viitorul arătat aici reprezintă, 
de fapt, prezentul. Un prezent 
care, mărturisind revelator a- 
vîntul economic al țării și, deo-

• ••••••
procesul intentat celor douăzeci 
și cinci de antifasciști din Dîm
bovița și Prahova... Avocatul 
care mă însoțește roagă pe di
rectorul închisorii să-i îngăduie 
o convorbire cu doi dintre deți- 
nuții antifasciști... Au fost con
damnați pe loc, cu o zi mai îna
inte, pentru că ar fi ultragiat,

DIALOGURI LINGĂ

PANOURILE ISTORIEI
cel mai proaspăt, generația tâ
nără este, aici, in sala muzeului ; 
trece prin fața panourilor cu 
emoționată sfială, cu venerație, 
setoși de cunoaștere. Tinerii a- 
ceștia, stînd față-n față cu măr
turiile luptei părinților, sînt, ei 
înșiși, o replică, o replică vie în 
dialogul timpului istoric, în dia
logul prezentului cu trecutul. Ei 
au venit in această vizită, pe 
largi șosele asfaltate, în moder
ne autocare, din locuri unde 
prezentul își afirmă clipă de cli
pă valoarea istorică. Tractoare
le Brașovului, rafinăriile ample 
ale Cîmpinei, platforma indus
trială a Argeșului, Oltenia mul
tilateral modernizată sint, pen
tru ei, realități firești, un pre
zent de la sine înțeles pe care, 
aici. în sala muzeului, învață 
să-l racordeze la fluxul mare și

gem la Tîrgul internațional...".
Columna — Muzeul — Tîrgul 

internațional. Trei repere pline 
de semnificații. Mai întîi, trecu
tul străvechi, geneza. Apoi per
manența luptei comuniștilor 
pentru libertate, independență, 
dreptate socială. bună stare. 
Apoi viitorul... Bazoreliefurile 
romane își află o continuare fi
rească, organică. în mărturiile 
de luptă, suferințe și izbinzi cu
prinse sub panourile de cristal 
ale muzeului — iar acestea se 
continuă firesc în universul de 
metal, sticlă și electroni al Tîr- 
gului internațional... Aici, struc
turile peisajului — industrie 
majoră, ridicată la puterea ar
tei — par desprinse dintr-un de
cor de anticipație, dintr-un „ta
blou pentru anul 2090". Dar ele
vii din Brașov și Cîmpina, din

potrivă, prestigiul ei internațio
nal, își afirmă cu forță și clari
tate valoarea de timp istoric.

★
Care minut este nemuritor?—• 

întrebase tînărul electrician de 
la Porțile de Fier. Și cum să-l 
detectezi ?... Uneori, răspunsul 
ți-1 pot da fie și două file de 
ziar, puse, peste timp, față-n 
față...

Iat-o pe cea dinții : o piesă 
muzeală de preț, o filă îngălbe
nită de vreme, datată iunie 1936 
și purtînd in carnea coloanelor 
de cerneală, ca pe niște crunte 
cicatrice, puncte-punctele lă
sate. sub titlul „Impresii de la 
un proces", de foarfecă cenzurii. 
Citim frazele scurte ale poetu- 
lui-gazetar. tinăr pe-atunci. Eu
gen .Jebeleanu : „Duminică, la 
Brașov... Este a patra zi din

în ședință, consiliul... Primul a 
primit o pedeapsă de 15 zile în
chisoare și al doilea (pentru 
faptul de a se fi solidarizat cu 
cel dinții) șase luni... Un gar
dian ni-i aduce pe amîndoi... 
Vin spre noi surizînd. Fețe se
nine... Copii ineă... Ceaușescu 
are 19 ani. Ne explică pentru ce 
au fost condamnați (...) și în ce 
constă „ultrajul"... La auzul pe
depsei (...) s-a adresat consi
liului spunînd că se solidarizea
ză cu camaradul său. Inimă tî- 
nărâ și generoasă, să ne mirăm 
că i s-au dat... șase luni de în
chisoare ?“ Pe coloana alăturată 
citim : „Ceaușescu e ur» copil. 
Dar un copil cu o inteligență de 
o maturitate surprinzătoare (...). 
Are nouăsprezece ani, dar a vă
zut și a pățit ca pentru nouă
zeci... Bătaie ? Ho-ho, și încă 
cum ! Jandarmii nu se joacă...

• • • <
O spune, totuși, simplu, ca pe 
un lucru devenit firesc...".

. Și iată, în dialogul peste timp, 
cealaltă filă de ziar, cu foșnet 
proaspăt, datată octombrie 1970. 
O filă amplă, desenată in carac
terele viu-solemne care anunță 
evenimentele de însemnătate 
majoră : Prin glasul preșe
dintelui său. tovarășul Nico
lae Ceaușescu, România Socia
listă și-a rostit, cu înțeleaptă 
limpezime, cuvîntul în fața adu
nării generale a Organizației 
Națiunilor Unite, în fața întregii 
omeniri. Un cuvînt ascultat cu 
interes și respect, aplaudat, în
scris intre documentele și eveni
mentele de preț ale istoriei 
forumului mondial, aflat în 
cel de al 25-lea an al existenței 
sale.

...Sînt 35 de ani intre cale 
două fi-le de gazetă. O perioadă 
densă de evenimente tragice, 
eroice, revelatoare. Un întreg 
capitol al istoriei contemporane. 
Dopa treimi din întreaga istorie 
a Partidului Comunist Român, 
și întreaga nouă istorie a Româ
niei. O perioadă in care, cons- 
truindu-se pe sine, construind 
țara, partidul a construit oameni 
de calitate înaltă. consecvenți 
lor inșile. ca oameni și comu
niști, capabili, Ia maturitate, să 
conducă destinele națiunii cu a- 
ceeași firească dăruire cu care, 
în adolescență, nu pregetaseră 
să înfrunte opresiunea, in nume
le ideilor celor mai înalte ale 
veacului, în numele viitorului.

★

„Cum să detectezi clipa de în
semnătate istorică ?“, întrebase, 
cu firească naivitate romantică, 
tînărul electrician. „Invățind să 
cîntărești timpul, răspunsese, 
simplu, artificierul vîrstnie, în- 
vățînd să prețuiești prezentul și 
să-l trăiești intens, numai și nu
mai in interdependența sa cu 
trecutul și viitorul11»
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TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

te Stat al Republicii Socialiste România, a trimis domnului 
JOMO KENYATTA, președintele Republicii Kenya, o tele
gramă în care se spune :

Cu prilejul zilei naționale a Republicii Kenya, în numele 
Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal, 
adresez Excelenței Voastre felicitări cordiale și cele mai bune 
urări de progres poporului kenyan prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre Republica So
cialistă România și Republica Kenya se vor dezvolta con
tinuu. în interesul popoarelor noastre, al colaborării inter
naționale și păcii în lume.

AGENDĂ k SPORT • în meciul revanșă

ROMÂNIA-CEHOSLOVACIA: 12-12 (6 5) HANDBAL

Plecarea unei delegații a Partidului

Comunist Român la Congresul

Partidului Comunist din Uruguay

Vineri dimineața a plecat spre 
Montevideo, o delegație a Par
tidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Dumitru Ba- 
lalia, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Comisiei permanen
te a M.A.N. pentru consiliile 
populare și administrația de 
stat, care, la invitația Partidului 
Comunist din Uruguay, va parti

cipa la lucrările celui de-al 
XX-lea Congres al acestui par
tid.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost condusă 
de tovarășii Ion Savu, membru 
al C.C. ai P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., și Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

AMBASADORUL EXTRA
ORDINAR și plenipotențiar al 
Republicii Populare Chineze la 
București, Cian Hai-fun, a oferit 
vineri, în saloanele ambasadei, 
un dineu în onoarea delegației 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, condusă de tovară
șul Constantin Drăgan, membru 
al Comitetului Executiv al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, care a făcut o vi
zită de prietenie în Republica 
Populară Chineză, în perioada 
1—5 decembrie 1970.

TINERETUL DIN JUDE
ȚUL CONSTANȚA a prestat în 
acest an 6 120 000 ore de muncă 
patriotică, depășindu-și astfel an
gajamentul anual. In cele mai 
variate acțiuni, cum sînt muncile 
cîmpului, colectarea fierului 
vechi și deșeurilor metalice, la 
lucrările de împădurire sau de 
irigări, tinerii au fost în primele 
rinduri. De asemenea, ei au par
ticipat la lucrările inițiate de con
siliile populare pentru înfrumu
sețarea localităților, la construi
rea de noi școli, cămine cultu
rale, baze sportive, parcuri și la 
întreținerea drumurilor. Valoarea 
lucrărilor executate este evalua
tă la peste 23 milioane lei.

HOCHEI: O singură DACA GRUIA NU

Adunarea Generală 
a Academiei de Științe 

Sociale și Politice
In zilele de 10—11 decembrie 

a.c„ a avut loc Adunarea Ge
nerală a Academiei de Științe 
Sociale și Politice a Republicii 
Socialiste România. La ordinea 
de zi a Adunării Generale s-au 
aflat prezentarea Dării de seamă 

ț asupra activității Academiei in 
cursul anului curent, precum și 
dezbaterea și adoptarea Progra
mului de activitate pe anul 1971 
și a Planului unitar de cerce
tare pentru perioada 1971—1975 
în domeniul științelor sociale și 
politice.

Darea de seamă asupra acti
vității desfășurate de Acade
mia de Științe Sociale și Poli
tice in, perioada februarie-de- 
cembrie 1970 și asupra proiec
telor de plan a fost prezentată 
de prof. univ. Miron Constan- 
tinescu, președintele Academiei.

Au avut loc dezbateri în ca
drul secțiilor Academiei, după

care. în ședința plenară, preșe
dinții secțiilor au expus Adu
nării Generale concluziile care 
s-au desprihs din discuții.

Adunarea generală a adoptat 
Programul de activitate pe anul 
1971 și Planul unitar pe cerce
tare pentru perioada 1971—1975 
in domeniul științelor sociale și 
politice, făcind. totodată, pro
puneri pentru Îmbunătățirea a- 
cestora. astfel incit ele să co
respundă cit mai bine cerințelor 
dezvoltării gindirii social-poli- 
tice din țara noastră, in strinsâ 
concordanță cu exigențele con
strucției socialiste, cu Directi
vele programului elaborat de 
Congresul al X-lea al P.C.R.

Cuvintul de încheiere a fost 
rostit de tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Adunarea Generală a Acade
miei de Științe Sociale și Poli
tice a adoptat apoi textul unei 
telegrame adresată tovarășului 
MCOLAE CEAIȘESCC. secre
tar general al Partidului Comu
nist Român. în care se spune 
printre altele :

Partiripanții la Adunarea Ge
nerală vă asigură pe Dam- 
neavaastră. eminent conducător 
al partidului ți statalei anstni. 
ei var manei eu devotament 
pentru indeplinirer sarcinilor de 
onoare ce le-au fost încredința
te. că vor intimpina semicente
narul Pai ridului Comunist Ro
mân. glorios jubileu al întregu
lui nostru popor, cu realizări 
demne de însemnătatea acestui 
eveniment și vor milita pentru 
sporirea contribuției științelor 
sociale și politice la opera de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate in țara 
noastră.

CANTITATE ? DA
(Urmare din pag. I)

ferim, au primit la ieșirea din 
uzină viza controlului de cali
tate. Au fost raportate ca pro
ducție marfă. Cum este posibil 
ca nimeni să nu-și fi dat seama 
că ele nu întrunesc toate condi
țiile cerute de ireproșabila lor 
funcționare ? întrebare cu atît 
mai justificată cu cît In secția 
demaroruri există nici mai mult 
nici mai puțin decît șase con
trolori mecanici și cinci elec
trici. Să nu cunoască oare a- 
ceștia meseria ? Răspunsul dat 
de tovarășul Ianoși infirmă o 
astfel de ipoteză. Atunci ?

— Datorită numărului mare 
de repere ce trebuie controlate 
zilnic — explică tovarășul teh
nician Iordan Mihai, controlor 
mecanic — nu este posibilă de
cît verificarea prin sondaj. Așa 
încit fiecare muncitor are dato
ria să execute, el singur, un au
tocontrol riguros al operației 
care îi este încredințată, 
păcate, nu toți înțeleg 
lucru. Tinerii Gheorghe 
lescu, Marin Toma, Lungu Mi
nai și Ion Panduru, ca să dau 
citeva exemple, au fost nu o 
dată în situația de a reprimi re
perele pe motiv că nu respecta
seră întocmai indicațiile 
desenele de execuție.

Aș» stînd lucrurile — conti
nuăm noi ideea, — ținînd sea
ma că așa cum am fost infor
mați — controlul, prin forța lu
crurilor, se efectuează prin son
daj uneori depistarea defectelor 
de fabricație ce apar din vina 
tinerilor menționați nu este de- 
cit intimplătoare. Cum se ex
plică însă că și in cazurile în 
care — la controlul electric în 
speță — verificarea se face bu
cată cu bucată, apar, reclamate 
ulterior de clienți, derogări 
grante de Ia calitate ?

— După fiecare operație 
termediară, ne lămurește 
Ștefan Bora, noi supunem 
sele unui anumit număr de 
be. Corespund ? Corespund. 
Atunci să treacă la operația ur
mătoare. Dacă însă cel care o 
execută, din neatenție, mane
vrează greșit rotorul, la strung, 
să zicem, poate să strice și 
munca aceluia ce l-a precedat, 
respectiv a bobinatorului. Noi, 
făcind o dată verificarea elec
trică nu mai sesizăm că ceva 
nu e in regulă... urmările sint 
previzibile. Controlul bucată cu 
bucată fiind încheiat îi va ur
ma, după alte operații, cel prin 
sondaj...

Așadar, indiferent de cel care 
abordează problema pusă în dis
cuție explicațiile converg într-un 
singur sens : acuratețea cu care 
fiecare muncitor sau controlor se 
achită de atribuțiile we-i revin. 
Dacă însă — așa cum ne spune 
■ ful de echipă Vasile Voicu — 
cu vin de dimineață, dar monta
jul. datorită neasigurării repere
lor.. încene la ora 12. nu este de 
mirare că, în goana după îndepli
nirea planului, operații de mai 
mică importanță cum ar fi cele 
de găurit, ajustat sînt privite cu

mai puțină atenție, accentul pu- 
nindu-se pe cantitate și nu pe 
calitate. Dacă — aducem noi un 
corectiv pe care-1 credem nece
sar — in secție părăsirea locului 
de muncă pentru o mică discu
ție cu vecinul este frecventă, 
greutățile aduse de neritmidta- 
tea aprovizionării se suprapun, 
conducînd spre aceleași dezno
dăminte : 
reclamați!.

în secția 
absolvenți 
nale dețin 
în totalul 
fost deci de așteptat ca organi
zația U.T.C. din care fac parte, 
comitetul său coordonator să-și 
fi îndreptat cu precădere pre
ocupările asupra modului in care 
aceștia se achită de atribuțiile 
profesionale ce le revin. Pentru 
că dacă este de apreciat că sec
ția și-a îndeplinit și depășit sar
cinile de plan, nu mai puțin a- 
devărat este că la capitolul ca-

rebuturi, remedieri.

demaroruri. tinerii 
ai școlii profesio- 
o pondere însemna'â 
muncitorilor. Ar fi

litate mai sînt încă multe de 
făcut- La ce să ne așteptăm 
însă de la comitetul coordonator 
cind atit secretarul 
țiitorul trăiesc cu 
totul merge ca pe 
încit dacă pe uzină 
olimpiadă a presatorului și una 
a strungarului (iar la aceasta 
din urmă a ieșit un ciștigător 
U faza pe Capitală) poți liniștit 
să consideri că ai onorat man
datul ce-ți revine. Se afirmă, și 
pe bună dreptate că derogările 
de la calitate nu sint rezultanta 
slabei pregătiri profesionale. 
Foarte bine. E-te de dorit atunci 
să utilizezi acele forme și me
tode specifice organizației U.T.C. 
— pe care practica altor orga
nizații le-a demonstrat perene 
și care sint cunoscute — astfel 
incit eforturile să fie îndreptate 
spre consolidarea unui climat 
de muncă adecvat realizării 
atit cantitative cit și calitative 
a producției.

cit și loc- 
impresia că 
roate astfel 
organizezi o

Din 
acest 
Vasi-

din

fia-

in- 
tov. 
pie- 
pro- 
Bun.

................ ...... '
(Urmare din pag. I)

inte ca studenții care le audiază 
să fie confruntați cu examenele. 
In astfel de situații, caietul de 
notițe rămine condiția hotărîtoare 
și unică a pregătirii in bune 
condiții a seminariilor, colocvii
lor sau examenelor. Pe de altă 
parte, inspirația profesorului 
joacă Ia unele cursuri un rol pre
ponderent, urmărirea problema
ticii expuse invitind Ia o intensă 
participare intelectuală din par
tea studenților, absolut necesară 
înțelegerii integrale a prelegerii. 
De multe ori. la asemenea cursuri 
luarea notițelor echivalează cu 
pierderea esenței unor afirmații 
sau a înlănțuirii unor segmente 
logice necesare (deci pentru unii 
studenți nici măcar notițele 
nu mai pot fi de ajutor 
în pregătire). Paleative de genul 
multiplicării, înaintea sesiunilor, 
a unui bun caiet de notițe, prin 
dactilografiere în 4—10 exem
plare nu reprezintă o soluție. A- 
cest gen de cursuri, în afara fap
tului că sînt o adevărată colecție 
de perle „tipografice", rivali
zează la preț cu cele mai scum
pe ediții bibliofile. (!)

Așadar. situația studenților 
rămîne identică în fața majorității 
cursurilor : imperativul notițelor 
guvernează, încă, pregătirea pen
tru sesiunile de examene, iar 
propunerile și soluțiile pentru 
remedierea acestei situații fac, 
deocamdată, pași prea lenți pen
tru o concretizare eficace a lor.

Să dăm însă cuvîntul cîtorva 
principali interesați în atît de des 
discutata problemă a cursurilor : 
Dan Mudura — anul V, Comerț 
exterior : „Cu toate că au fost 
depuse pentru litografiere 
mult timp în 
cursuri importante pentru studen
ții Academiei de Studii Econo
mice, acestea n-au apărut nici

pină astăzi. Este cazul cursuri
lor : Mașini și instalații, Istoria 
doctrinelor economice, 
străine, Corespondență 
Din punct de vedere 
cursurile satisfac, insă 
lor din biblioteci devine îngrijo
rătoare, acum, cind se apropie 
sesiunea de examene". Doina Fer- 
țonea — anul V, Chimie fizică ne 
relata: „cazul cursurilor de teo
ria valenței al cărui volum ar 
necesita publicarea unui adevărat 
tratat. (De ce nu ?) Publicarea 
lui ar fi dificilă deoarece an de 
an cursul este îmbogățit infor- 
mînd studenții despre cele mai 
noi lucrări și teorii apărute în

Limbi 
specială, 
calitativ, 
absența

eu
urmă o serie de

întrebare ne privește
Fără sâ se bucure de o 

mare afluență de public — 
citeva din partidele ____
pină acum. în cadrul celor trei 
etape, ar fi satisfăcut și pe cei 
mai pretențioși — campionatul 
de hochei al Armatelor prietene 
se află în pragul ultimului act. 
Miine, pe gheața de sub coper
tina patinoarului ..23 August*1, vor 
evolua în confruntare directă 
cele două teamuri neînvinse pînă 
acum: Selecționata armatei
U. R.S.S. — Dukîa Jihlava (R.S.C.), 
un derby din toate punctele de 
vedere. în deschiderea cuplajului 
de ieri (Selecționata armatei
V. K.S.S. — Steaua). hocheiștii 
noștri ne-au rezerva* o plăcută— 
dar, vom vedea, parțială doar —

prea 
deși, 

disputate

Campioană olimpică

LIA MANOLIU

• ••

I

pe micul ecran
Marți seara. Pnm-planiil TV. 

ne-a oferit prilejul anei emo
ționante intilniri ca campioa
na olimpică Lia Manoliu. ma
eștri emerită a sportului, care 
te mlndrește eu • performan
tă puțin, obișnuită iu lumea 
treuei : prezența mat mult 
leeit notabili la eiaei edili: 
tie Jocurilor Olimpice. Dineo- 
o de ilustrarea virtuoziUpi și 
ongevitiții impresionante Iu 
sport, emisiunea, a rȘrei reali
zare reușită te datorează re
porterului Aristide Buboi», 
ne-a relevat in această spor
tivi de frunte si o per
sonalitate complexă, eu deo
sebite calități umane, nu a- 
devirat intelectual. Răspunsu
rile Uei Manoliu. inteligente 
șt elegante, spirituale, eu di
gresiuni vădind cunoștințe 
.iste, asociații îndrăznețe — 
oate aeestea ne-au făcut cu- 
zoscut un om deosebit

surpriză : 2—4, după o repriză in
fernală în care, deși condus! cu 
2—0, au practicat un joc excelent, 
cu pase lungi cu încrucișări sur
prinzător de bine gindite. ega- 
lind rezultatul și. mai apoi, răs- 
turnindu-1. Partida a durat însă. 
60 de minute și nu 20. astfel in
cit sovieticii — incontestabil mai 
buni ca patinaj și tactică de a- 
tac — au perforat apoi de sase 
ori la rind poarta steltștilor. fără 
să primească gol și. în ultima 
treime de timp au mai Înscris, 
la fel de nesttngheriti. Încă de 
trei ori. în fata unei echipe re
semnate la figurație in apărare. 
Scor final : 11—4: <2—4 6—4; S—0) 
și concluzia că Steaua poate fi a- 
semuttă cu un boxer care te in
cintă In prima repriză, dar termi
nă meciul groggy. complet !n 
„datorie de oxigen" în ceea ce 
privește clasamentul tina!, dacă 
lanterna" aparține definitiv for

mației soli o te T-S.KA. — o e- 
chipâ mai puțin experimentată 
pentru un turneu cu asemer.ea 
participant! — iar primele locuri 
vor fi decise m!ine 
bvului, rămine problema locuri
lor -—4 : vor reuși steUîtii să 
treacă de Legi» varșovia î

eu
cadru! der-

V. AK1EȘU

E GRUIA
După spectacolul handbalistic 

de miercuri seara, oferit de foștii 
’-~tl — cehoslovacii 

campioni — romă- 
cu scorul de 21—16 
iată, că aseară, la 

meciul revanșă era 
se producă o mare 

să pără- 
Echipa 

din pri
n-a mai 
Și dacă 
nu mer-

campioni ai lumii 
— și actualii 
nii — soldat 
pentru gazde, 
Floreasca în 
cft pe aci să 
surpriză, adică tricolorii 
sească terenul înfrtnti. 
noastră n-a mai fost cea 
mul meci și nici Gruia 
fost în zl bună de șut. 
Gruia nu e Gruia echipa __ .....
ge ! încă de la început am stmtit 
decizia oaspeților de a-șt vinde, 
de astă dată, greu pielea. Desigur 
o chestiune de ambiție, de orgo
liu. Cu rare excepții, partidele 
dintre ce'.e 2 echipe s-au soldat 
la scoruri strinse. Așa că. apără
rile — ferme, decise excesiv de 
«ture — au fost compartimentele 
pe care s-a mizat tn acest meci. 
Jocul a debutat eu durități, eli
minări și avertismente si asa s-a 
desfășurat pfnă la sfîrsit. Este 
semnificativ că s-au dictat 1» lo
vituri de la 7 m. ! <2 pentru
gazde si * penii u oaspeți din 
care aceștia au ratat 1 !). Aceste 
ratări și faptul că din minutul

49 cehoslovacii au jucat, în cîmp, 
numai cu 5 oameni — Jari fiind 
eliminat, a treia oară și deci, de
finitiv — au făcut ca jucătorii 
noștri să iasă de asemenea cu 
fata curată. $1 au jucat toți 
..așii" ' S-a luptat cu o forță și 
ardoare ca pentru un mare tro
feu. De abia în minatul 8 Gruia 
înscrie primul gol, în vreme ee 
în prima partidă, oînă în acest 
minut se marcaseră 6.

Repriza a doua a aparținut mai 
mult oaspeților, nu ne-am mai 
putut detașa de ei decît la o di
ferență de 1—2 puncte, egalitatea 
urmărindu-ne mereu ca 
Bruna — ultimul minut 
ducă egalarea 12—îf.
rivalii noștri eterni, au
acest meci egal cu campionii lu
mii în deplasare. ' cu propriile 
noastre arme • o circulație rapi
dă, 
de
re. 
nu
seară la ultimul C.M. din Franța 
nu s-au putut califica între pri
mele 4 echipe.

Aceste 2 întîlniri constituie un 
și

forma sportivă pe care le dețin 
cele două formații fruntașe ale 
handbalului mondial la ora ac
tuală. Șl acest draw exprimă e- 
xact situația și condiția celor 
două echipe, ambele într-un ac
centuat proces de primenire, de 
întinerire și integrare.

V. CABULEA

în final 
— să a- 
Oaspeții, 

realizat

derutantă a mingii, timulărl 
șut. decizie tn atac și apăra- 
aetiuni tenace eficiente. Să 

uităm că adversarii de ieri

test privind potențialul valoric
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CONCURSUL
„STĂPINI

PE VOLAN"
Concursul proteskxial al ti

nerilor conducător-; auto inti
tulat sugestiv ^tăpîni pe 
volan" organizat de Comite
tul Central al Uniunii Tine
retului Comunist în colaborare 
3u Ministerul Transporturilor 
>i Ministerul Afacerilor Inter
ne,* la a doua ediție a sa a 
antrenat în competiție în fa
zele de masă peste 40 000 ti
neri. Este o cifră care pusă 
alături de cea de 25 000, nu
mărul participanților de anul 
trecut arată popularitatea de 
care se bucură deja în rindu- 
rile tinerilor șoferi profesio
niști această acțiune inițiată 
de CC. al '
strează încă o dată viabilitatea 
concursurilor profesionale de 
acest feL Pentru că, lucru cu
noscut de toată lumea, mese
ria de șofer este deosebit de

U.T.C.. demon-

Constantin Raucea

tul ediției cursului litografiat să 
permită rapiditatea tipăririi și 
accesibilitatea lui. In același 
timp, este necesar ca o mare par
te din tiraj să fie afectată in pri
mul rind bibliotecilor și apoi 
vinzării. De asemenea, pentru ac
celerarea tipăririi cursurilor in 
tiraje corespunzătoare nevoilor 
concrete ale studenților, ar trebui 
ca o parte din fondurile alocate 
bibliotecilor (din care se fac a- 
bonamente și se cumpără cărți 
inutile pentru procesul de pregă
tire al studenților, să intre in 
gestiunea pentru tipar.

Existența cursurilor litogra
fiate poate lăsa la dispoziția ca-

ULTIMA
răntas de disputat 
situația primilor 

tia
■eiurUe de 

de Petr osii a si

• 
jrmează să se ea- 

eandidați. 
._____ Koreinoi,

care s»-au cfșugat locurile tn edi-

FINALA CONCURSULUI
fnanoasi. dar trebuie fi re- 
cxmoaftfm- destul de zrea îrr* 
troeft după cum observi unul 
dm finahști. „'trmrnie greșe
lilor noăstre nu mii pot fi 
corectite : ele hțseaami na 
o dată pierderi de vieți ome
nești și daune materiale ne
recuperabile*. „De aceea, a 
arătat tovarășul Iosif alter, 
secretar a! C.C. al U.T.C., în 
cuvîntul său la Consfătuirea 
națională a tinerilor condu
cători auto prilejuită de fi
nală, meseria de șofer presu
pune o reciclare periodică a 
cunoștințelor. Concursul „Stă- 
pîn pe volan" este o formă 
de autoperfecționare profesio
nală a conducătorilor 
un mijloc de 
teresului lor 
și în același 
lent mod de 
rindurile tinerilor și nu numai 
a lor. a importanței respectării 
regulilor de circulație".

Eficiența concursului chiar 
dacă își găsește mai greu o 
exprimare prin cifre ferme, 
poate fi totuși apreciată

auto, 
stimulare a in- 

față de meserie 
timp, un exce- 
popularizare în

baza cîtorva aspecte demne 
de luat în seamnă. Cu toate că 
circulația pe drumurile publi
ce s-a intensificat mult față 
de anul trecut, în 1970 se 
înregistrează o scădere a nu
mărului de 
anul 1969.
menționăm 

.neri șoferi 
Tești pentru a-și disputa pri- 
'mele locuri, vor deveni cola
boratori voluntari ai organe
lor de miliție, în buna asi
gurare a circulației pe dru
murile publice.

Cîștigătorii probelor prac
tice de vineri, s-au înttlnit 
ieri Ia Ateneul tineretului 
din Sectorul I, într-un con
curs cu public pe parcursul 
căreia s-a detașat premiații : 

PREMIUL I : Constantin 
Raucea, de la Autobaza nr. 
2 Cimpulung Muscel, 
MI.UL II : Constantin 
de la Autobaza nr. 1 
Ploiești, PREMIUL 
Gheorghe Țarălungă, 
I.R.T.A. Bacău. AU PRIMIT 
MENȚIUNI : Marton Liczkai 
de la întreprinderea de con
strucții montaj Cluj și Ilie 
Stoicovici de la Autobaza 
nr. 5 Filaret — București.

accidente față de 
Apoi, trebuie să 
că toți cei 120 ti- 

veniți la Bucu-

PRE- 
Popa, 
marfă 

TU : 
de la

Gheorghe ȚarălungăConstantin Popa

in dotarea fiecărei facultăți, 
rezolva problema atît de spinoa
să a multiplicării eșalonate a pre
legerilor. cu un personal redus, 
fără calificare specială (acest 
lucru l-ar putea face și studen
ții). Ar fi astfel posibil ca. in aș
teptarea publicării cursurilor de 
bază, studenții să aibă prelege
rile in față pentru a urmări mai 
ușor demonstrațiile și a nu mai 
fi sub tensiunea luării corecte a 
notițelor. De altfeL există și o 
tehnică a notițelor pe care nu 
toți studenții o au. Trebuie să 
știi să alegi între consemnarea 
ideilor directoare dmtr-un curs 
și detaliul semnificativ. Caietul de

ția trecută 
dial), este 
Nu mai puțin de 10—12 maeștri și 
maeștn internaționali concurează 
cu șanse, cel puțin teoretice. !a 
aceste mult visate „pașapoarte- 
șahiste. reprezentate de clasarea 
in sextetul fruntaș. Pentru a în
țelege mai bine această luptă in- 
dirjită. trebuie să subliniem fap
tul că. spre deosebire de alți aiii. 
actualul interzonal a reunit la 
start o serie de jucători foarte 
valoroși. Nu au mai existat 
„puncte sigure" planificate, nu au 
mai existat jucători „ușori", sau 
runde in care favoritii ciștigau 
relax îndu-se!

Olimpiada de la Siegen a ară
tat că în momentul de față asis
tăm la o nivelare a valorilor pe 
plan mondial, nemaiexistînd o 
supremație (demonstrată de atitea 
ori pină acum) a renumitei școli 
de șah sovietice.

început cu o surpriză, prelungi
tă de-a lungul primelor trei run
de. cînd lider neașteptat a fost 
mongolul Uitumen, turneul a in
trat repede în normal, îa sensul 
că favoritii au început să se im
pună.

Cu toate că, după părerea mea, 
supercampionul american Bobby 
Fischer nu este în forma sa cea 
mai bună, el a reușit să se men
țină încontinuu în fruntea cla
samentului aflîndu-se pe primul 
loc și acum, cu 2 runde înainte de 
sfîrșit. Cu o singură 
(partida pierdută cu
Bobby a ținut.parcă să-și demon
streze clasa, mai ales în partide
le cu adversarii dlrecți în lupta 
de calificare, pe care i-a învins 
clar. Rind pe rînd, au înclinat 
steagul Gheller, Smîslov, Uhl- 
mann, Hort, Ivkov.

Un alt jucător calificat aproape 
sigur este marele maestru danez 
Larsen. Incepînd foarte slab tur
neul, Larsen a stat majoritatea 
timpului, cum se spune în plu
ton... In ultimele runde însă, da
nezul a făcut încă o dată dova
da marilor sale calități de luptă
tor de turneu, reușind o ascen
siune vertiginoasă, pînă pe locul 
doi al clasamentului. Se pare că 
totul a început de la victoria reu
șită în fața lui Fischer, victorie 
care i-a dat lui Larsen un stimul 
moral extraordinar. Gheller a ju
cat, în general foarte bine, si- 
tutndu-se permanent printre li
deri. O mare surpriză a produs 
în rtndurile specialiștilor și... ju
cătorilor evoluția tînărului maes
tru vestgerman HCbner, cotat a- 
cum printre favoritii cursei pen
tru calificare. Hiibner a demon
strat un joc sigur, metodic, sur
prinzător de precis pentru expe
riența lui competitională. Califi
carea sau realizarea măcar a 
normei de mare maestru, ar în
semna pentru el cel mai mare 
succes al carierei sale șahiste. 
Printre cel care au produs o im
presie deosebită prin jocul pres
tat se numără germanul Uhlmann 
șl sovieticul Taimanov. Amindol 
au demonstrat un joc agresiv, fă
ră compromisuri. Rezultatul final 
al acestui tndîrjit ioc pentru ca
lificare nu poate fi stabilit pro
babil, fără participarea directă a 
lui Portisch Gligorici. Polugaevs- 
ki și Mecking. într-un meci de 
baraj pentru locul sase.

FLORIN GHEORGHIU

a campionatului mon- 
departe de a fi clară. ETAPA LA ■ ■■

LA STEAGUL ROȘU. N.
PROCA ANTRENOR PRINCI
PAL ! ...Dar numai pentru o 
etapa. Căci Valentin Stănes- 
cu va urmări duminică. la 
Istanbul, jocul dintre echipele 
Turciei și Albaniei — viitoa
rea noastră adversară în pre
liminariile J. O. — joc con- 
tind pentru ,Clipa Europei".
Nicolae Proca va trimite, inli
ne, pe teren — ne 
Valentin Stănescu 
rul .,11' 
cescu, Jenei, 
Pescaru, Kadar, 
Ballnt Dumitriu

anunță— 
urinăto- 

Adamache, Ivăn- 
Olteanu, Ruso, 

Ghergheli, 
II, Gyorfi.

dinamoviști-• Antrenorul ______ ____
lor, Nicușor, speră să-l poată 
folosi la Brașov pe Constanti- 
nescu. aflat în așteptarea a- 
vizulul medical. Locul lui De- 
leanu — suspendat o etapă, 
pentru că la Craiova l-a lo
vit, cu palma, pe Niculescu 
— va fi luat de ștefan. In 
rest, echipa din meciul cu ,.U“ 
Cluj, cu Lucescu pe extrema 
stingă

excepție 
Larsen), • DEBUTEAZĂ FUNDAȘUL 

NECULCE . După Olteanu - 
suspendat două etape pentru 
protestele ia deciziile arbitru
lui Zaharla Drăghiei — un alt 
jucător de la F.C. Argeș, Ivan II 
— trimis pe tușă să mediteze 
timp de 3 etape — a termi
nat turul mai devreme ! Ozon 
are probleme cu alcătuirea li
niei de 4 fundași. Vor juca, 
probabil. Piguîea Crăciunes- 
eu, Vlad și Neculce (care va 
primi astfel, „botezul" divi
ziei A).

• Suspendarea Iul Dinu pro
voacă bătăi de cap antrenori
lor giuleștenl. Un semn bun. 
totuși, în Giulesti: reintră 
fundașul Pop. în locul lui Pi- 
nu, în linia mediană 
tilizat, alături de 
Angeleseu.

xa fj u-
Dumitru,

sAtmăreanu — 
PONIBIL. Steaua e 
de blesteme, 
rilor accidentați figurează 
cum, după , catastrofa de 

echipei militare face tot 
sibPul pentru a-1 recupera. 
pînă mîine. pe Hălmăgeanu.

INDIS 
urmărită 

Pe lista jucăto- 
a- 

____ .... la 
și STtmăreanu. vedicul 

po-

• O schimbare „oblicată" si 
în formația Politehnicii Iași : 
pe extrema stingă, in locul ini 
Moldoveani) ts.inctionat o e- 
tapă) va apare Golise.

* t.a Cluj, antrenorul ..ban 
rarilor" Victoi StSncnlescu. 
va ațlnla erhlna care a termi
nat partida «•" iTpIversIteto» 
Craiova, mai nuțln Dinu To
rt,in (suspendări Triemtl ct> 
nr 5 va fi îmbrăcat de Fiii 
pescu.

CURSUL UNIVERSITAR
acest domeniu. Totuși sînt și 
cursuri litografiate, dar care cu
prind un mare număr de greșeli, 
devenind astfel inutilizabile (Co- 
loizi)". Cîțiva studenți de la Fa
cultatea de fizică — anul IV — 
ne relatau predarea defectuoasă 
a cursului de optică („nu se poa
te învăța decît prin memorizare 
mecanică") sau a cursului de me
todica predării fizicii (spațiul nu 
ne permite citarea cîtorva perle).

Sugestii, propuneri și soluții 
concrete atît pentru dotarea cu 
cursuri, cît și pentru ridicarea 
calitativă a procesului de pre
dare au fost exprimate deseori 
în cursul sondajului nostru. Ast
fel, asistentul universitar Paul 
Bran, președinte al U.A.S. de la 
A.S.E. propunea concentrarea 
materiei în cadrul fiecărei disci
pline pentru ca volumul și cos-

drelor didactice prezentarea ex
haustivă a problemelor noi apă
rute în disciplina respectivă, li
niile esențiale ale prelegerilor fi
ind consemnate în edițiile mul
tiplicate. Studiul individual poa
te căpăta profunzime prin con
sultarea notelor luate la curs, prin 
lectura cursului litografiat, care, 
conjugate cu parcurgerea biblio
grafiei și pregătirea pentru se
minar, asigură o sporită eficiență 
fixării cunoștințelor. Acad. N. 
TEODORESCU, decanul Facul
tății de matematică-mecanică ne 
spunea că „sînt materii care nu 
se pot invăța după notițe (Infor
matica). în același timp, centra
lizarea mijloacelor de multipli
care este un anacronism a cărui 
permanentizare 
mari prejudicii 
superior. Un aparat xerox, aflat

notițe nu trebuie să fie o enci
clopedie, ci un util aide-memo
ire".

Inaugurarea cu doi ani în urmă 
a Centrului de multiplicare al 
Universității a permis acestui 
institut de învățămînt superior 
situarea pe primul loc în înde
plinirea planului de editare a 

?.... o convorbire a- 
director al 

AL. 
ni se relatau urmă- 
„In acest an s-au 

de titluri în ti- 
250—2 000 de e-

cu un volum de 
Dar, pen- 
drumului

lor de autor prevăzute și in Le
gea învățămîntului, precum și de 
o evaluare diferențiată a cursu
rilor destinate studenților de la 
zi și de la fără frecvență. Tipă
rirea prelegerilor este foarte ief
tină. durează timp puțin față de 
editarea unui curs și această o- 
perație s-ar putea realiza acope- 
rindu-se toate necesitățile 
trului universitar București, 
Ministerul învățămîntului 
transfera xerox-ul aflat în 
rea sa. unde nu este întrebuințat 
la justa lui capacitate. O altă a- 
nomalie de ordin administrativ 
este desființarea standului aflat 
la Universitate, de la care stu
denții aveau posibilitatea să 
cumpere cursurile editate de noi. 
Acum avem doar un depozit la 
Institutul pedagogic, unde rare
ori vin studenții interesați de ul
timele apariții ale Centrului de 
multiplicare".

La Universitate, 
nnor sugestii 
facultăți s-au 
puneri privind prioritățile de 
editare. Semnificative 
solicitările exprimate 
de 
gentarea editării 
drept financiar și administrativ, 
chimie anorganică, 
rală, chimie analitică, 
numerică.

D. V.

poale aduce 
învățămîntului

cursurilor. într-o 
vută cu tovarășul 
Centrului de multiplicare, 
BARĂU, 
toarele : 
tipărit 80 
raje între 
xemplare
9 600 000 de pagini, 
tru o accelerare a 
parcurs de curs de la concepție 
în bibliotecă este necesară regle
mentarea mai rapidă a drepturi-

Cen- 
dacă 

ne-ar 
do ta

pe baza 
primite de la 

înaintat pro-

sînt și 
direct 

studenți cu privire la ttr- 
cursurilor de

fizică gene- 
analiză

Opiniile, propunerile, suges
tiile exprimate de cei intere
sați ar putea fi de un real a- 
.rutor în această problemă de
loc minoră pentru învătămîn- 
tnț superior dacă rectoratele, 
direcția «le resort din Ministe
rul Tnvătămîntului si chiar F- 
ditnra didactică sj nedagogică 
ar acționa cu ma! multă ener
gie în lichidarea cît mai grab- 
n!eă a Unor deficiente ce not 
avea consecințe negative pen
tru procesul instructiv.

SINCERITATE
(Urmare din pag. I)

cînd acest text se aude pe scena fără decor derutant și 
fără personagii de basm, stă în rezonanta contemporană a 
acestei confruntări. „Ce ai a-mi spune ?" — o întreabă
Regele. „Nimic, stăpîne". Aceasta e a treia replică. „Cum 
nimic ?" / „Nimic". E a patra replică. A cincea : „Eu știu 
că vă iubesc precum se cade, / Nici mai puțin și nici mai 
mult, atît". Regele îi atrage atenția (să nu-și răstoarne carul 
cu noroc). Cordelia se explică -. cînd se va mărita și își va 
împărți cu omul ei grijile și sufletul, îneît iubirea pentru 
tată se va îmjumătăți. „Atît de tînără și atît de rea " con
stată cu furie Regele. „De tînără și sinceră, așa" — corec
tează demn Cordelia. „Așa ? Să-ti fie, dar, sinceritatea / si 
zestre I..." Taie scurt Regele cu o brutalitate deslăntuită. Și, 
în același monolog : „Iar zestrea ei, trufia să-i romînă. / 
Pe care-o boteză sinceritate". Tot ce urmează este dezvol
tarea acestei antinomii. Conflictul paralel cu Kent, omul 
său de credință, se naște din aceeași implacabilă furie 
oarbă derivînd din intoleranță obtuză față de 
absoluta sa insensibilitate disprețuitoare 
tatea care-l înfruntă. Căci spune Kent : „...Crezi 
/ Datoare-i să se teamă să vorbească / Atunci 
șirea-i la putere

Regele tear este procesul tragic al acestei însușiri 
rară în puritatea ei aspră, temută și persecutată cu 
dementă, dar în același timp firava și ușor de sugruma 
călcîiul abuzului de putere. O luptă inegală își strigă tra
gicul ei destin istoric în Regele Lear. Sînt încă bătălii de 
dat în acest cîmp dur. Dar faptul că se constituie, spectacol 
de spectacol, un public disponibil la această comuniune 
cu tragedia sincerității e semn că Shakespeare a văzut de
parte, că a lucrat cu ascuțișul de daltă al cuvîntului său la 
modelarea acestei cutezătoare alternative umane, încă ne
depășită. Căci dacă sinceritatea, sau libera mișcare a ade
vărurilor de orice fel rămîne încă un ideal de atins, el și-a 
găsit totodată un loc în subiectivitatea revoluționară a 
acestei epoci de mari confruntări și aspiră la o durabilitate 
ireversibilă. E un omagiu de adus gînairii și talentului care 
au pătruns atît de adine și au redat cu vibrantă sinceri
tate cuvîntul rebel al marelui umanist. Omagiu publicului 
care înțelege și aplaudă.

adevâr și 
față de since-' 

că dato 
cînd li'
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rej, ministru, re- 

-■rsonal al suveranu- 
-ui, Youssef Bel Abbes, 

(facerilor externe, Mus- 
xrres, secretar de stat al 

ai, Driss Benounna, șeful 
olului regal și al cancelariei, 

>an Karrat, ambasadorul Ma- 
ului în România, Mohammed 

/adili, guvernator la Ministerul 
de Interne.

Sînt, de asemenea, prezente o- 
ficialitățile locale în frunte cu gu
vernatorul provinciei, Mohammed 
Demnati, și pașa orașului, Jilali 
Chajai.

Președintele Ceaușescu trece 
în revistă garda de onoare, care 
prezintă onorul.

Se intonează imnurile de stat 
jale celor două țări.

Șeful statului român și persoa
nele oficiale care l-au însoțit în 
timpul vizitei în Maroc se sa
lută călduros cu cei aflați pe 
aeroport.

La ora 8,00, ora locală, nava 
aeriană prezidențială decolează, 
fiind escortată pînă la frontieră 
de avioane cu reacție ale forțe
lor armate marocane.

Vizita în Maroc a președinte
lui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România* 
Nicolae Ceaușescu, s-a încheiat 
cu deplin succes. Convorbirile cu 
Maiestatea Sa regele Hassan al 
II-lea, purtate într-o atmosferă 
cordială, într-un spirit de înțele
gere reciprocă, documentul sem
nat privind dezvoltarea colabo
rării economice și comerciale 
între cele două țări, întîlnirea 
cu membrii Camerei Reprezen
tanților, vizita în întreprinderi e- 
conomice si la obiective social-

culturale, ca și manifestările de 
o deosebită căldură și cordiali
tate ale populației Rabatului, 
Casablancăi, Marrakechului au 
scos în mod clar în evidență bu
nele raporturi româno-marocane, 
dorința comună de a extinde co
laborarea pe multiple planuri în
tre Regatul Marocului și Repu
blica Socialistă România.

Reflectând aceste realități, do
rința celor două țări de a acționa 
pentru adîncirea legăturilor de 
sinceră prietenie, în folosul am
belor popoare, al cauzei păcii și 
progresului, Comunicatul comun 
demonstrează în mod limpede că

vizita șefului statului român a dintre popoarele și țările noastre, 
deschis o nouă etapă în relațiile (Agerpres)

Tovarășul NICOLAE CEALȘESCV, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România a transmis, de 
la bordul avionului. o telegramă cu următorul conținut 
Maiestății Sale HASSAN H. Regele Marocului:

Părăsind teritoriul Marocului, doresc să adresez încă o 
dată Maiestății Voastre, guvernului și poporului marocan, 
cele mai cordiale mulțumiri pentru primirea călduroasă și 
ospitalitatea ce ne-au fost rezervate în tot timpul șederii 
noastre în frumoasa dumneavoastră țară.

Ne exprimăm’ convingerea că vizita noastră, schimbul 
rodnic de vederi pe care l-am avut, vor contribui la dezvol
tarea multilaterală a relațiilor prietenești dintre România 
și Maroc. în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și 
cooperării internaționale.

Folosesc acest prilej pentru a transmite Maiestății Voastre 
și poporului marocan urările noastre cele mai sincere de 
fericire, prosperitate și pace.

Premierul tunisian 
l-a primit pe tovarășul 

Ion Iliescu

wvwvwwwwvwwwwwwww

Comentariul zilei

TUNIS 11 (Agerpres). — Ion 
Iliescu, prim-secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Comunist 
din România, ministrul pentru 
problemele tineretului, care se 
află într-o vizită în Tunisia, a 
fost primit vineri de Hedi Noui- 
ra. primul ministru al Tunisiei.

Ion Iliescu a transmis mesaje 
de prietenie din partea președin
telui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, pentru președintele 
Tunisiei, Habib Bourguiba, pre
cum și din partea președintelui 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, pentru primul 
ministru tunisian. Premierul tu
nisian a mulțumit călduros pen
tru mesajele primite și, la rîndul

COMUNICAT COMUN ROMÂNO-MAROCAN
La invitația Maiestății Sale 

Hassan II, regele Marocu
lui, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a făcut o vizită oficială in 
Regatul Maroc, între 7 și 11 
decembrie 1970.

în cursul șederii în Maroc, 
înalții oaspeți români au vi
zitat întreprinderi cu caracter 
economic, monumente istori
ce și așezăminte culturale din 
Rabat, Casablanca și Marra
kech, luînd cunoștință de rea
lizările obținute de Maroc pe 
calea progresului economic și 
social-cultural.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a fost oaspetele Ca
merei Reprezentanților și a 
rostit o cuvîntare îix fața a- 
cestei înalte instanțe.

în timpul vizitei, președin
tele Consiliului de Stat și 
personalitățile care l-au înso
țit s-au bucurat pretutindeni 
de o primire călduroasă, ex
presie a sentimentelor de 
prietenie dintre cele două țări 
și popoare.

între președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și Maiestatea Sa 
Hassan II, regele Marocului, 
au avut loc convorbiri oficiale, 
care s-au desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate, în 
spiritul stimei și respectului 
reciproc.

La convorbiri au participat: 
din partea română

Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Corne- 
liu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, Bujor Almășan, 
ministrul industriei miniere 
și geologiei, și Vasile Mircea, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România în Maroc.

din partea marocană
Driss Slaoui, director gene

ral al Cabinetului regal, dr. 
Ahmed Laraki, prim-ministru, 
dr. Youssef Bel Abbes, mi
nistrul afacerilor externe, 
M'hamed Bahnini; ministru al 
apărării și secretar general al 
guvernului, și Hassan Kaghad, 
ambasadorul Regatului Maroc 
în Republica Socialistă Româ
nia.

Cei doi șefi de stat au efec
tuat un larg schimb de vederi 
cu privire la relațiile dintre 
Republica Socialistă Româ
nia și Regatul Maroc și la 
principalele probleme interna
ționale.

Cu acest prilej, părțile au 
relevat evoluția fericită a ra
porturilor dintre România și 
Maroc și au subliniat că a- 
ceasta corespunde intereselor 
celor două țări, cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale. 
Ele au subliniat, de asemenea, 
rolul pozitiv al contactelor sta
bilite în ultimii ani între per
sonalități guvernamentale din 
cele două țări și au apreciat că 
acordurile bilaterale încheiate 
favorizează extinderea și di
versificarea relațiilor româno- 
marocane.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și Maiestatea Sa Hassan II, 

. regele Marocului, s-au pro- 
' nunțat pentru intensificarea 

schimburilor comerciale și a 
cooperării economice și teh
nice pe baze reciproc avanta
joase. S-a convenit să se în
treprindă măsurile necesare 
pentru concretizarea, de că
tre 'instituțiile corespunză
toare ale celor două țări, a 
unor acțiuni de cooperare în 
industrie, lucrări publice, și 
mai ales în domeniul dezvoltă
rii agriculturii, al prospectă

rilor și exploatărilor miniere 
și al prospectărilor petroliere, 
în acest sens va avea loc în 
curînd un schimb de delegații 
între cele două țări. Părțile au 
apreciat, de asemenea, rolul 
și importanța activității Co
misiei mixte guvernamentale 
româno-marocane.

în timpul vizitei, a fost sem
nat de către vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Pățan, în numele guvernului 
român, și de către primul mi
nistru dr. Ahmed Laraki, în 
numele guvernului marocan, 
un aide-memoire. Acest docu
ment prevede măsurile ce ur
mează a fi întreprinse pentru 
a traduce în viață hotărîrile 
luate de către cei doi șefi de 
stat, în urma convorbirilor 
avute, în domeniul colaborării 
și cooperării economice.

Subliniind importanța schim
burilor culturale pentru mai 
buna cunoaștere și apropiere 
între popoare, cei doi șefi de 
stat au evidențiat dorința re
ciprocă de a intensifica și ex
tinde cooperarea în domeniile 
învățămîntului, tineretului și 
sportului, formării de cadre și 
sănătății publice.

în vederea lărgirii cadrului 
juridic al relațiilor dintre cele 
două state, părțile au conve
nit să se încheie o convenție 
de asistență juridică, un acord 
privind transporturile aeriene, 
un acord de cooperare în do
meniul turismului și o înțele
gere de facilitare reciprocă a 
formalităților de călătorie pen
tru cetățenii celor două țări.

Cei doi șefi de stat au rele
vat cu satisfacție că politica 
externă a țărilor lor se ba
zează pe principiile unanim 
recunoscute ale dreptului in
ternațional. Ei și-au reafirmat 
convingerea că dezvoltarea 
relațiilor bilaterale între toate 
statele, indiferent de sistemul 
lor social, contribuie la asi
gurarea progresului continuu 
al fiecărui stat și al întregii 
umanități, la instauraea unui 
climat de pace și securitate in
ternațională. Ei au declarat că 
pentru realizarea acestor o- 
biective majore este necesar ca 
relațiile dintre toate statele să 
fie bazate pe respectarea prin
cipiilor independenței și suve
ranității naționale, a egalită
ții în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, ale res
pectării dreptului sacru al fie
cărui popor de a-și hotărî in 
mod liber destinul.

în spiritul declarațiilor Or
ganizației Națiunilor Unite, a- 
doptate cu ocazia recentei se
siuni jubiliare, cei doi șefi de 
stat s-au pronunțat pentru ex
cluderea folosirii forței, a a- 
menințării cu forța și a politi
cii de dictat în viața interna
țională, pentru rezolvarea pe 
cale pașnică a diferendelor.

Examinînd situația interna
țională, cele două părți au sub
liniat atașamentul lor deplin 
față de apărarea și consolida
rea păcii și securității inter
naționale.

Cei doi șefi de stat au rele
vat creșterea rolului țărilor 
mici și mijlocii în viața in
ternațională și au declarat că 
toate statele pot și trebuie 
să-și aducă contribuția la re
glementarea problemelor con
temporaneității.

Examinînd situația din O- 
rientul Apropiat, cele două 
părți s-au pronunțat pentru 
soluționarea tuturor probleme
lor din această regiune în 
conformitate cu principiile 
Cartei și cu rezoluțiile cores
punzătoare ale Consiliului de 
Securitate și Adunării Gene

rale a Organizației Națiunilor 
Unite in interesul salvgar
dării păcii în lume. Ele au re
liefat. totodată, că, pentru rea
lizarea unei păci durabile în 
Orientul Apropiat, este nece
sar să se soluționeze problema 
poporului palestinian în con
formitate cu interesele și as
pirațiile lui naționale, asigu- 
rîndu-i-se dreptul la autode
terminare, inclusiv dreptul de 
a-și forma un stat național 
propriu.

Cei doi șefi de stat s-au 
pronunțat pentru încetarea 
oricărei intervenții străine in 
Indochina, pentru reglemen
tarea pe cale pașnică a con
flictului, în conformitate cu 
acordurile de la Geneva, ast
fel incit popoarele vietnamez, 
laoțian și cambodgian să poată 
exercita în mod liber dreptul 
de a hotărî ele însele asupra 
destinelor lor, fără nici un a- 
mestec din afară.

Dînd o înaltă apreciere pre
facerilor profund înnoitoare 
ce au loc pe continentul afri
can, cele două părți au reafir
mat simpatia și sprijinul lor 
față de lupta tinerelor state 
pentru apărarea și consoli
darea independenței lor na
ționale, împotriva colonialis
mului și neocolonialismului, 
pentru progres economic, so
cial și cultural. Cele două 
părți condamnă în mod spe
cial agresiunea a cărei vic
timă a fost recent Republica 
Guineea și au reafirmat soli
daritatea guvernelor și po
poarelor României și Marocu
lui cu lupta dusă de poporul 
guineez pentru apărarea in
dependenței și integrității teri
toriului său.

Ele au exprimat solidarita
tea și sprijinul popoarelor lor 
față de lupta dreaptă a po
poarelor din Angola, Mozam- 
bic, Guineea Bissau, Namibia 
și din alte teritorii coloniale, 
împotriva asupririi străine, 
pentru cucerirea independen
ței naționale și înfăptuirea 
năzuințelor .lor legitime de li
bertate și progres.

Ele au condamnat politica 
de discriminare rasială și de 
apartheid dusă de regimurile 
rasiste minoritare din Repu
blica Sud-Africană și Rhode
sia, încălcarea flagrantă a 
drepturilor omului în aceste 
teritorii.

Denunțînd colonialismul și 
neocolonialismul, părțile au 
apreciat că trebuie întreprinse 
acțiuni concrete și imediate 
în vederea aplicării declara
ției O.N.U. privind acordarea 
independenței țărilor și po
poarelor coloniale și a rezo
luțiilor Națiunilor Unite pri
vind decolonizarea.

Apreciind cursul favorabil 
al pregătirilor în vederea con
vocării unei conferințe gene- 
ral-europene și eforturile sta
telor din Europa pentru reali
zarea securității pe acest con
tinent, cele două părți au de
clarat că înfăptuirea acestui 
obiectiv major al popoarelor 
europene ar contribui în mare 
măsură la crearea unui climat 
de pace și securitate în în
treaga lume. Ele au subliniat 
că securitatea internațională 
trebuie să fie concepută ca un 
sistem de angajamente ferme 
din partea tuturor statelor și 
a unor măsuri concrete care 
să ofere fiecărui stat garan
ții pentru dezvoltarea pașnică, 
într-un climat de destindere, 
înțelegere și cooperare.

Subliniind interesul și im
portanța pe care o acordă re
lațiilor de bună vecinătate și

raporturilor de cooperare eco
nomică, culturală și tehnică 
pe plan regional între state 
suverane, cele două părți au 
declarat că vor acționa în 
continuare pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie între 
țările din Balcani și respectiv 
din Maghreb, în interesul pă
cii, securității și înțelegerii 
internaționale.

Cei doi șefi de stat au subli
niat necesitatea intensificării 
negocierilor pentru dezarmare 
și întreprinderii de acțiuni 
concrete pentru a se ajunge 
la un acord privind dezarma
rea generală și. în primul rind. 
dezarmarea nucleară, sub con
trol internațional. Ei consi
deră că oprirea cursei înarmă
rilor. reducerea bugetelor 
militare, interzicerea folosirii 
armelor atomice. încetarea 
producției și lichidarea stocu
rilor acumulate, crearea unor 
zone denuclearizate, abolirea 
blocurilor militare ca și alte 
măsuri de dezarmare ar con
tribui la instaurarea unui cli
mat de încredere și securita
te între națiuni, la realizarea 
păcii în lume, a progresului 
economic și social al omenirii, 
în mod deosebit al țărilor în 
curs de dezvoltare. în acest 
scop, cele două părți au hotă- 
rît să-și concerteze efortu
rile în cadrul Comitetului de 
dezarmare, ale cărui membre 
sînt.

Cele două părți au subli
niat că, pentru creșterea rolu
lui Organizației Națiunilor 
Unite este necesar ca această 
organizație să-și intensifice 
activitatea în direcția asigu
rării păcii, garantării secu
rității și extinderii cooperării, 
respectării întocmai a princi
piilor Cartei. în acest sens, 
părțile consideră că pentru a 
fi mai eficace. Organizația 
mondială trebuie să devină 
universală, și s-au pronunțat 
îndeosebi pentru restabilirea 
drepturilor legitime ale Repu
blicii Populare Chineze în ca
drul O.N.U. și al organisme
lor acesteia.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și 
Maiestatea Sa regele Hassan 
II, apreciază că lichidarea 
subdezvoltării și a decalajului 
dintre țările în curs de dez
voltare și țările dezvoltate, 
are o mare importanță pen
tru progresul umanității și 
instaurarea unei păci durabile 
în lume.

Părțile au apreciat că vizi
ta oficială a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Maroc și 
schimburile de vederi ce au 
avut loc cu acest prilej, con
stituie o etapă importantă în 
dezvoltarea relațiilor de prie
tenie româno-marocane, o con
tribuție la realizarea unui cli
mat de pace și cooperare in
ternațională.

Președintele Consiliului de 
Stat și personalitățile care 
l-au însoțit, au exprimat în
treaga lor gratitudine Maiestă
ții Sale regele Hassan II. gu
vernului marocan, autorități
lor și locuitorilor din regiunile 
vizitate, pentru primirea căl
duroasă și ospitalitatea ce 
le-au fost rezervate.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, a in
vitat pe Maiestatea Sa Hassan 
II, regele Marocului, să facă 
o vizită oficială în Republica 
Socialistă România.

Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, data urmînd a fi sta
bilită ulterior pe cale diplo
matică.

Constituirea 
Asociației 

de prietenie 
indo-română
La Delhi a avut loc adu

narea festivă de constituire a 
„Asociației de prietenie indo- 
română". La festivitate au 
participat membri ai Parla
mentului indian și alte perso
nalități politice, diplomați, 
oameni de știință, cultură și 
artă, reprezentanți ai presei. 
Discursul inaugural, a fost 
rostit de dr. Gurdival Singh 
Dhillon, președintele Came
rei Inferioare a Parlamentu
lui Indiei. In continuare au 
luat cuvintul Asoke Sen, pre
ședintele Asociației, și alți 
membri ai acesteia. Ambasa
dorul român, Petre Tănăsie, 
a făcut o expunere privind 
preocupările pe plan intern 
și extern ale Republicii So
cialiste România și perspec
tivele dezvoltării relațiilnr 
româno-indiene.

Participant!! la adunare 
și-au exprimat sprijinul pen
tru promovarea relațiilor 
dintre România și India.

La New Y'ork a fost semnat 
un aranjament intre Consiliul 
Național al Cercetării Științifi
ce din Republica Socialistă 
România și Comitetul de Cer
cetări și Schimburi Internațio
nale din Statele Unite, privind 
schimburile de cercetători și 
cadre didactice universitare in 
perioada 1971—1973.

Documentul a fost semnat din 
partea română de dr. ing. Dinu 
Buzea. vicepreședinte al C.N.C.S., 
și de Allen Kassof. director exe
cutiv al C.C.S.I. Au fost de 
față membrii delegației C.N.C.S. 
și ambasadorul României in 
S.U.A.. Corneliu Bogdan, pre
cum și John Matthews și S. 
Matuschewsky, directori execu
tivi adjuncți ai Comitetului de 
Cercetări și Schimburi Inter
naționale din S.U.A.

Potrivit aranjamentului, am
bele părți consideră necesar să 
încurajeze, in afara schimburi
lor de cadre științifice și uni
versitare. noi forme de colabo
rare în domeniul științei care ar 
promova înțelegerea reciprocă 
dintre cercetătorii și universi
tarii din cele două țări și ar 
contribui la progresul general al 
cunoștințelor umane. în acest 

sens, aranjamentul prevede or
ganizarea unor seminarii, schim
buri de vizite ale oamenilor de 
știință, schimburi de conferen
țiari și alte acțiuni care intere
sează ambele părți.

său, a transmis călduroase urări 
conducătorilor statului român.

Convorbirea a relevat existen
ta unor bune relații între cele 
două țări, precum și dorința de 
a le dezvolta în continuare.

La întrevedere au participat 
ministrul de externe, Mohamed 
Masmoudi, ministrul tineretului 
și sportului, Tahar Belkhodja, 
precum și ambasadorul român la 
Tunis, Petre Bălăceanu.

Ordinul înaltului 
Comandament 

al Armatei Populare 
Vietnameze

Agenția V.N.A. a transmis or
dinul înaltului Comandament al 
Armatei Populare Vietnameze 
In legătură cu aplicarea apelu
lui Comitetului Central al Par
tidului celor ce muncesc din 
Vietnam și al guvernului R. D. 
Vietnam adresat compatrioților 
și luptătorilor din intreaga țară. 
Ordinul cere ostașilor, ofițerilor, 
unităților de voluntari, miliției 
populare și tuturor lucrătorilor 
din cadrul armatei să sporească 
vigilența față de planurile impe
rialiștilor americani de a ataca 
nordul în încercarea de a evita 
pericolul înfringerii lor în Viet
namul de sud, Laos și Cambod- 
gia. Totodată, li se cere să spo
rească pregătirea de luptă pen
tru a face față inamicului.

Misiunea 
„Lunohod-1" 
în timpul ședinței de legătură 

prin radio cu „Lunohod-1“, care 
a început joi la orele 15,00 (ora 
Bucureștiului) și a durat 9 ore, 
a fost realizată deplasarea vehi
culului selenar autopropulsat pe 
o distanță de 244 metri.

Lunamobilul s-a deplasat pe 
un teren accidentat, la inceput 
in direcția sud-est. iar apoi in 
direcția sud-vest, trecind printre 
pietre și denivelări de teren. Di
rijat de echipajul sâu terestru, 
,.Lunohod-l" a efectuat diferite 
mar.evre de ocolire a piedicilor 
apărute in cale.

La un moment dat. în fața 
lunamobilului, a apărut un crater 
cu diametrul de 16 metri și cu 
adincimea de 2 metri. „Luno
hod-1" a coborit în crater și apoi 
s-a urcat pe celălalt versant 
pentru a ieși pe un teren liber. 
La parcurgerea craterului încli
nația mașinii a ajuns la 27 gra
de, iar diferența de asietă — la 
17 grade.

Puternice 

împotriva 

judiciare de 
în ciuda măsurilor represive și 

de siguranță luate de autorită
țile franchiste, in întreaga Spa
nie continuă acțiunile de protest 
împotriva înscenării judiciare 
de la Burgos și în semn de soli
daritate cu cei 16 militanți basci.

Pe străzile Madridului au avut 
loc joi noi demonstrații, la care 
participanții, majoritatea mun
citori și studenți, au manifestat 
pentru încetarea procesului și 
amnistierea celor 16 militanți 
basci.

• Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C. din Spania a adresat un 
apel populației din Spania și 
opiniei publice din intreaga 
lume, să facă tot posibilul pen
tru a salva pe patrioții basci a- 
menințați cu pedeapsa capitală.

• Ziarul „Volksstimme" a pu
blicat vineri o declarație a pre
ședintelui P.C. din Austria, 
Franz Muhri. în legătură cu pro
cesul de la Burgos, în care este 
exprimată solidaritatea comu-

Trade-Unionurilor
Jack Jones, secretarul general al puternicului sindicat al 

muncitorilor din transporturi, și Kelvin Halpin, președintele 
comitetului de coordonare națională pentru apărarea Tra- 
de-Unionurilor, avertizează împotriva folosirii trupelor în 
uzinele electrice ; se scurge una dintre cele mai critice săp- 
tamini de la greva generală din 1926; 500 000 de muncitori 
declară grevă în aceeași zi ; ramuri industriale de importanță 
capitală sînt direct afectate, un număr impresionant de ziare 
nu mai apar. Acestea sînt elementele care anunță puterni
cele acțiuni muncitorești împotriva legislației antisindicale 
inițiate de guvernul britanic, prin care se intenționează să 
se suprime grevele „neoficiale" și implicit să se limiteze 
drepturile sindicatelor la revendicarea majorării salariilor. 
Faimosul proiect de lege privind „relațiile industriale" pe 
care ministrul productivității și folosirii forței de muncă, 
Robert Carr, speră să-l treacă prin parlament pînă in primă
vara, „provoacă cele mai adinei resentimente. Sîntem la 
începutul unei campanii așa cum Marea Britanic nu a mai 
cunoscut de un deceniu", — afirmă liderii sindicali. Mișcările 
greviste de amploare sint „dezastruoase" pentru industrie 
~ jențarcă cu îngrijorare liderii conservatori făcînd apel la 
Trade-Umonuri să stopeze declanșarea grevelor. Inutil, An
glia este frămîntată la ora actuală de mișcări de protest și 
revendicative care reeditează la un grad mai înalt atmosfera 
de tensiune socială și evenimentele de acum doi ani cind 
guvernul laburist a fost obligat să renunțe, sub presiunea 
1 rade-Lnionunlor, la un proiect de lege asemănător, care 
ingradca drepturile tradiționale ale sindicatelor britanice. 
Apelurile sentimentale ale autorităților n-au înduioșat, evi- 

, . h}; Comitetul de coordonare națională pentru apărarea
sindicatelor care cheamă la grevă pe data de 12 ianuarie 
Fixata ca „zi de protest", 12 ianuarie va coincide cu declan
șarea unor mitinguri și demonstrații de masă împotriva le
gislației antisindicale. Militanții sindicali încearcă să trans
forme protestele și demonstrațiile intr-o grevă de 24 de ore. 
Antrenați in aceste zile la manifestațiile revendicative sint 
muncitorii din industria construcțiilor de mașini, porturi, 

1 aeroportul Heathrow, construcțiile navale și transporturi._ j. _ vunouucpHu navale transporturi.
C Revendicările lor au fost aminate la nesfirșit și după ani 
■t K I e de.”contro1 asupra prețurilor și veniturilor", echili- 
) brul promis s-a dovedit foarte fragil, prețurile crescînd în
> continuare. Ca urmare, cei 125 000 de muncitori din industria 
J energetică, de exemplu, revendică majorarea salariilor lor

I cu 20 Ia sută. Actualul ministru de finanțe Barber, într-un 
C discurs considerat „provocator" de muncitori, a reafirmat 
( in termeni destul de duri poziția fermă a guvernului față 
(' de o majorare de numai 10 la sută, și posibilitatea ca gu-
C v?.rnH1 _să întreprindă orice măsuri pe care Ie crede de cu-
J viință, în industria energetică, ceea ce echivalează cu eveti-
J tualitatea ocupării de către trupe a uzinelor. în martie
’) 1964, Își reamintesc conservatorii, ei au trebuit să întimpine

1 °. tțpozițîe serioasă, in același sector, și nerezolvarea reven- 
dicărilor muncitorilor din industria energetică, raționali-

< zarea consumului de electricitate au determinat un val de
< greve în întreaga țară. Joi dimineața, greva perlată a celor
( 125 000 muncitori din industria energetică deși numai par-
> țială (reducerea curentului electric a atins 25—35 la sută)
> afectează întreaga viață economico-socială a țării. Sute de

1 întreprinderi au fost nevoite să înceteze lucrul ore în șir, 
» trenurile, metroul și-au oprit temporar mersul. în rezolvarea

< conflictului de muncă, guvernul pare divizat, situația deve-
< nind și mai delicată.
\ . C.ULSU.1 evenimentelor pe frontul social din Marea Britanic 
C indică în continuare deteriorarea relațiilor dintre sindicate 
f și administrație. Punctele de vedere privind introducerea
> noii legislații sint total opuse. Primul ministru, Heath, de- 
. I clara acum citeva zile că proiectul in cauză, se numără prin- 
S tre cele mai mari acte reformatoare din ultimii 150 de ani,

ii numea pe greviști „scandalagii", grevele — manifestările
< unor anarhiști și prezicea cu încredere nemărginită : „Vom 
(. -iștiga lupta, vom ciștiga voturile și proiectul va deveni 
C lege". Dificultățile economico și implicațiile lor sociale ră-
> mîn, totuși, aceleași ca și înaintea schimbării echipei guver- 
i namentale din iunie, promisiunile electorale devenind dezi- 
S derate de invidiat. Lupta împotriva inflației se va duce pe

) spinarea muncitorilor: salariile vor rămîne înghețate, pe 
cind prețurile la alimente, de exemplu, vor crește sistematic, 

(. o dată cu semnarea actului de aderare la Piața comună. Și 
r aceasta pentru că ele trebuie să ajungă la nivelul prețu- 
c rilor comunitare. Perioada de cinci ani aprobată de cabi- 
(’ netul conservator pentru adaptarea economiei britanice va 

pune Ia grea. încercare bugetul familiilor de muncitori care 
J duc acum bătălia cea mare pentru supraviețuirea dreptu- 
S rilor neștirbite ale sindicatelor.
S DOINA TOPOR
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brul promis s-a dovedit foarte fragil, prețurile crescînd în

energetică, de exemplu, revendică majorarea salariilor lor

proteste 

înscenării 
la Burgos 

niștilor austrieci cu toți cei ce 
luptă în Spania pentru înlătu
rarea dictaturii franchiste, pre
cum și adeziunea la mișcarea 
internațională de protest pentru 
eliberarea celor 16 militanți 
basci.

Vizita delegației 
române la Budapesta

Delegația Comitetului Munici
pal de Partid București, condu
să de tovarășul Virgil Cazacu, 
membru al C.C. al P.C.R., se
cretar al Comitetului Municipal 
de Partid București, care se află 
în schimb de experiență la Buda
pesta, a fost primită vineri de 
către Nemeth Karoly, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., prim-secretar al Comi
tetului Orășenesc Budapesta.
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PENTRU NORMALIZA
REA RELAȚIILOR DIN
TRE JAPONIA SI R. P. 

CHINEZĂ
Ministrul de externe Kiichi 

Aichi a declarat în Dietă că 
guvernul japonez „studiază în 
mod serios posibilitățile de so
luționare a relațiilor cu China" 
— informează agenția Kyodo. El 
a adăugat că, după părerea sa, 
„a sosit timpul ca guvernul 
să-și .reexamineze politica față 
de China, în lumina ultimelor 
aspecte ale situației internațio
nale".

TINERI DIN R.P. UNGARA 
VOR CONTINUA SĂ LUCREZE 

ÎN R.D. GERMANĂ

• DUPĂ CUM anunță agenția 
M.T.I., Ia Budapesta au fost 
semnate documentele privind 
prelungirea și completarea înțe
legerii încheiate anterior între 
Uniunea Tineretului Comunist 
din Ungaria și Uniunea Tinere
tului Liber German cu privire 
la prestarea de muncă in R.D.G. 
de către tinerii unguri. Agenția 
precizează că în peste 200 de o- 
rașc și sate din 14 regiuni ale 
R.D.G. lucrează în prezent 13 000 
de tineri din Ungaria.

La 12 decembrie poporul 
Republicii Kenya aniversează 
un moment memorabil al isto
riei sale : șapte ani de la pro
clamarea independenței țării.

Perioada scurtă care a trecut 
de la dobîndirea independen
ței naționale □ fost marcată de 
eforturi susținute pentru înlătu
rarea urmărilor îndelungatei 
dominații coloniale. Această 
perioadă a înregistrat, de ase
menea, succes pe calea dez
voltării economice sociale și 
culturale a tînărului stat afri
can. Au fost adoptate o serie 
de măsuri menite a duce la 
creșterea randamentului în a- 
gricultură, la diversificarea eco
nomiei, la promovarea unei 
industrii naționale.

în domeniul agriculturii, _ a 
sporit producția de cafea, prin
cipalul articol de export al ță
rii iar producția de grîu și po
rumb a cunoscut o creștere de 
peste 50 la sută în comparație

cu anul 1963, anul proclamării 
independenței. Kenya a reușit 
să-și asigure o mare parte din 
necesitățile alimentare interne, 
creîndu-și și unele disponibili
tăți de export. Mai mult de 
două milioane de acri de pă-

3 milioane de metri de țesă
turi de poliester pe an, uzina 
de cabluri de oțel de la Mom
basa etc. Datorită implantării 
de noi fabrici și extinderii ce
lor vechi, producția industrială 
a țării a sporit într-un ritm a-

SĂRBĂTOAREA KENYEI
mînt au fost răscumpărate de 
la marii latifundiari și distri
buite populației africane.

Eforturile de industrializare 
se concretizează prin astfel de 
construcții noi ca întreprinderi
le textile de la Nakuru cu o 
producție de 9 milioane de 
metri de țesături de bumbac și

nual de peste 11 la sută, în 
ultimii cinci ani. Progrese au 
fost înregistrate, de asemenea, 
în domeniul cultural : numărul 
elevilor a crescut de cinci ori, 
iar cel al școlilor secundare a 
ajuns la 600 în comparație cu 
165 în anul proclamării inde
pendenței.

__ Eforturile poporului kenyan 
sînt acum îndreptate, în princi
pal spre dezvoltarea agricultu
rii și industriei, spre crearea 
condițiilor pentru o cît mai bună 
valorificare a bogatelor resurse 
de materii prime ale țării.

Pe planul politicii externe, 
guvernul Kenyei se declară 
pentru principiile neutralității, 
se pronunță pentru cooperarea 
pașnică între toate națiunile, 
pentru eliminarea rămășițelor 
coloniale și apartheidului de pe 
continentul african. între Re
publica Socialistă România și 
Kenya — care întrețin relații 
diplomatice — s-au statornicit 
și se dezvoltă legături priete
nești, de colaborare.

Cu prilejul zilei independen
ței, poporul, tineretul Româ
niei adresează poporului Ke
nyei urări de pace și prosperi
tate.

P. N. j
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