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tovarășul Nicolae Ceaușescu

Stefan Olszewski,

membru a! Biroului Politic,

La întreprinderea din
lanca tractoarele

așteaptă nereparate. De ce ?
• DIRECTORUL DE LA IANCA : „N-am voie să repar mașinile altor 

unități decît cu notă de comandă de la noua întreprindere"
• DIRECȚIA AGRICOLĂ JUDEȚE ANĂ : „Noile unități vor lua ființă 

peste cîteva zile cînd vor sosi scheme le de la minister".
• M.A.S., DIRECȚIA GENERALĂ A MECANIZĂRII : „Conform instrucțiu

nilor, secțiile trebuie să-și continue activitatea la vechile întreprinderi pînă 
la înființarea noilor unități

Și în unitățile pentru meca
nizarea agriculturii, ca de altfel 
în întreaga agricultură, proble
mele ce se cer rezolvate în a- 
ceste zile sînt foarte multe. Se 
definitivează planurile de pro
ducție ale noului an, se perfec
tează contractele cu unitățile 
deservite, se face în continuare 
aprovizionarea cu carburanți ma
terii și materiale, se efectuează 
transporturi, iar pe alocuri în 
cîmp încă se mai fac arături și 
în plus, așa cum de altfel se știe, 
vechile întreprinderi pentru me
canizarea agriculturii ca urmare 
a recentelor Hotărîri ale Consi
liului de Miniștri se reorgani
zează. Problema care, ca și în a- 
nii trecuți, se pune în mod 
deosebit în această perioadă în 
activitatea unităților pentru me
canizarea agriculturii, rămîne cea 
a reparațiilor. Asupra stadiului a- 
cestor lucrări de reparații, a fe
lului cura ele decurg într-una din 
unitățile județului Brăila, la Ian- 
ca, ne vom referi în cele ce ur
mează. ■ > >

Începute în urmă cu mai bine 
de o lună de zile, reparațiile la 
tractoare și mașinile agricole ale 
acestei unități, calendaristic se 
află la jumătatea perioadei afec
tate. Subliniem din capul locului 
calendaristic, pentru că faptic , 
iată cum stau lucrurile : față de 
graficul la zi, tractoarele repa- ■ 
rate reprezintă doar 60 la sută, 
mașinile agricole 50, și sub 50 
la sută. în fața unei atari situa
ții, evident nemulțumitoare, 
măi rea decît în anul tre
cut, după cum ne declara in
ginerul cu reparațiile, tovarășul 
Florian Ologu, am încercat și a- 
flarea cauzelor. Ne-am trezit în 
primul rînd, în fata unei acute 
lipse de piese de schimb : 38 de 
repere la piesele pentru repara
rea tractoarelor și 40 la cele 
pentru mașinile agricole. O veche 
meteahnă de care unitățile se lo
vesc în fiecare an. De data a- 
ceasta. trebuie să spunem, mai 
amplificată. Departe de noi gîn- 
dul să dăm o lecție Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii des
pre felul cum trebuie asigurate 
bazele de aprovizionare cu pie
sele de schimb. Și n-am vrea 
nici măcar să mai avizăm asupra 
urinărilor ce se vor resimți în 
campaniile agricole ale anului în

ÎN NUMĂRUL NOSTRU DE MÎINE

• CE ÎNSEAMNĂ ACTIVITATE PROPRIE ?
La această întrebare, rubrica „NOI Șl 

CONGRESUL NOSTRU" vă oferă un răs
puns argumentat prin experiența valoroasă 
a organizațiilor U.T.C. din județul Sibiu.

• FALSA INOCENȚĂ A IPOCRIZIEI

O anchetă care aduce martori vinovați in 
fața opiniei publice.

• O nouă anchetă internațională, în ca
drul căreia laureați ai Premiului Nobel răs
pund la întrebarea :

EXISTĂ UN SECRET AL CELEBRITĂȚII V

secretar a! C.C. a! P.M.ILP.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit, joi, 
la Predeal pe tovarășul Stefan 

£ Olszowski, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al Par- 

_ tidului Muncitoresc Unit Polo- 9 nez, care se află într-o scurtă vi
zită în țara noastră.

La convorbirile care au avut 9 loc cu acest prilej au luat parte

tovarășii Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Manea Mănes- 
cu, membru al Comitetului 
xecutiv, secretar al C.C.
P.C.R., Vasile Vlad, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

A participat Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul R.P. Polo
ne la București.

E- 
al

în cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie, au fost a- 
bordate probleme privind preo
cupările actuale ale celor două 
partide, întărirea continuă a 
prieteniei dintre P.C.R. și 
P.M.U.P., colaborarea multilate
rală dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Polonă.

LA „ARTA 
GRAFICĂ" 
ERGONOMIA 
A DEPĂȘIT 
STADIUL 
DISCUȚIILOR 
TEORETICE, 
DlND ALTĂ 
Înfățișare 
UN ti 
tradiționale 
tipografii.

Studenții lucrînd la spectograf în laboratorul de chimie -fizică al Universității craiovene
Foto: O. PLEC AN

Studenții
și problemele
universitare

Convorbire cu tov.

Alexandru Soare,
președinte al C.U.A.S. —
Centrul Universitar București

IN 7 ORE DE MUNCA EFECTIVA,
0 PRODUCTIVITATE DUBLĂ!

Aceeași curte interioară, ace
leași clădiri pe care le-am cu
noscut în urmă cu aproape doi 
ani. Adică atunci cînd ni se 
spunea că nu peste mult timp 
aici ne vor întîmpina surprize. 
Ca și atunci deschidem aceeași 
ușă și... avem sezația unei „băi 
de lumină” : instinctiv privim în 
sus — plafonul a fost oare trans
format, înlocuindu-se zidul cu 
geamuri ? Nu, e doar o impre
sie datorită luminii oferite de 
cele 300 tuburi fluorescente mon
tate în secția tipar înalt pe trei 
benzi continue. Puse cap la cap, 
ele ar alcătui o salbă luminoasă 
de 360 de metri. Dar nu aceas
tă impresionantă lungime — ne 
spune tehnicianul Toma Trașcă 

conferă naturalețe luminii arti-

ficiale, ci combinarea ei cu cro
matica geamurilor și a perdele
lor. Senzația de lumină naturală 
permanentă este un element deo-

niai mic detaliu, este imposibil 
să nu observi... acvariul de di
mensiuni deloc neglijabile, în 
care peștii exotici se zbenguie

• FIECARE SALARIAT A RĂSPUNS LA 14 TES
TE • ARMONIA DE CULOARE SI... DISPARI
ȚIA OBOSELII • ACVARIUL CU PEȘTI EXOTICI 
— ELEMENT COMPONENT AL SECȚIEI DE 

PRODUCȚIE

sebit de important pentru munci
torii care lucrează la tipărituri 
color":

Si cum Ia un nivel luminos de 
500 lux privirea percepe și cel

prin vegetația . ce miniaturizează 
întinsele platouri marine.

II întreb pe tînărul retușor 
Sorin Ter/ioglu :

— Tot timpul sînt așa de ju- ,

căuși sau numai în pauză, cînd — 
zgomotul nu-i deranjează ? ™

— Nu sîntem în pauză. Pau
za a fost acum o oră și peste o 
oră va fi următoarea. "

— Da, nu este nici o greșea
lă — intervine inginerul Victor A 
Cristea, directorul întreprinderii, 
bănuind surprinderea noastră. 
Am introdus în cele 8 ore de lu- £ 
cru trei pauze ce însumează S0 
de minute, cu respectare obli
gatorie.

întrebat care au fost factorii 
ce au generat ideea trecerii la _ 
asemenea schimbări, inginerul W 
Cristea ne spunea : „Înainte de 
orice, oboseala muncitorilor — 
senzație ce apare ca rezultat al ™ 
tuturor fenomenelor de solicitare

— Tovarășe președinte, ne 
aflăm după aproape 50 de zile O de la conferința de dare de 
seamă și alegeri a Centrului 

_ Universitar București; ce s-a O concretizat din interesanta 
gamă de propuneri discutate 

• atunci ?
— La numai cîteva zile de 

la încheierea conferinței am 
alcătuit un material de sinteză 
cu cele mai utile propuneri 
menite să asigure o creștere 
calitativă substanțială a acti
vității profesionale a studenți
lor din 'centrul nostru univer
sitar. De exemplu, în vederea 
evitării fluctuației studenților 
de la secțiile de subingineri am 
propus îmbunătățirea sistemu
lui de admitere prin înscrierea 
la examen numai a celor care 
au un an de producție, cu re
comandarea întreprinderii și 
obligativitatea respectării unui 
contract de 5 ani. Tot pentru 
aceste secții am sugerat revi
zuirea planurilor de învăță- 
mînt și asigurarea predării de 
către cadre didactice cu o bo
gată experiență practică. Am 
propus, de asemenea,' genera
lizarea înființării cursurilor de 

• pregătire pentru candidații la 
admitere în toate institutele 
de învățămînt superior. Am 

A consemnat propunerile referi- 
“ toare la înființarea cursurilor

facultative de retorică, socio
logie judiciară, psihologie ju- 1 
diciară și etică profesională. 
Ș-au adunat sugestii privind ' 
reducerea timpului de editare 
și costului unor cursuri uni
versitare.

— Avînd în vedere faptul că 
nu ne despart multe zile de 
începerea sesiunii de examene,

ce s-a propus pentru îmbună
tățirea sistemului de verificare 
a cunoștințelor ?

Propunerile vizează echili
brarea eforturilor studenților

Convorbire consemnată de 
CĂLIN STĂNCULESCU

(Continuare în pag. a lll-a)

PREMII,
DISTINCȚII...

de GEORGE IVAȘCU

UNIUNEA Compozitorilor a acordat premiile sale pentru 
creația muzicală din 1969; un Concurs național de creație 
în muzica ușoară în 1970, organizat de C.S.C.A. și Uniunea 
Compozitorilor, și-a comunicat de asemenea opțiunile ; Co
mitetul de Stat pentru Cultură și Artă a acordat premiile 
sale de încurajare a dramaturgiei naționale ; în sfîrșit, re
vista „Teatrul" a premiat un autor dramatic, doi regizori și 
șapte actori pentru meritele lor deosebite în promovarea 
textului și a spectacolului scenic în 1970.

Evident, asemenea selecții sînt printre cele mai dificile, 
punînd nu puține probleme juriului, acesta alcătuit așa fel 
ca șă prezinte cît mai plauzibile garanții, în care să se 
îmbine competența și autoritatea într-adevăr reprezentative. 
Altfel spus, în zilele noastre acordarea unui premiu sau a 
unei distincții într-un domeniu sau altul constituie prin el 
însuși un fenomen de opinie publică, cei investiți cu aseme
nea magistratură trebuind să studieze și să cîntărească în
delung. Aceasta întrucît creația șpirituală implică numeroa
se, uneori nebănuite, aspecte în procesul ei de receptare 
și, cu atît mai mult, de consacrare.

De aici și complexitatea reacțiilor de îndată ce se fac 
declarate opțiunile respective : reacție în mediul de creație 
propriu-zis, reacție în mediul — acesta infinit mai larg și 
mai încărcat de surprize — al publicului receptor. Se știe 
cît de discutate sînt, în fiecare toamnă, premiile literare 
„Goncourt" sau „Femina" în Franța ; noi înșine avem ex
periența dezbaterilor pe marginea premiilor Uniunii Scriito
rilor. Așadar, un proces viu, intens, de confruntare intelec
tuală pe o scară din ce în ce mai largă.

E tocmai ceea ce voiam a semnala ca un veritabil fapt de 
cultură, — o cultură ajunsă la acel nivel și implicînd acea 
largă arie de cuprindere care să semnifice soliditatea si, 
totodată, diversitatea de experiență, de gust, de criterii, li
nia de orizpnt-

Am depășit — din fericire încă mai de demult — sche
matismul unui proces de selecție simplist, contrazicînd însăși 
noțiunea de opțiune, prin ceea ce-i era intrinsec univoc și 
ca atare arbitrar- Am pășit — și acest fenomen s-a dezvol
tat în tot mai variate forme în acești din urmă ani — în 
acel cîmp magnetic al spiritului în care nu unilateralitatea, 
ci tocmai complexitatea de conținut și de forme îl explică, 
îl definește. Ne-am îmbogățit enorm sufletește în acest de
ceniu încheiat mai zilele trecute, pe de o parte regăsindu-ne 
în ceea ce avem mai autentic, pe de alta simțind, tot mai 
contingent, aripa universalității.

Așadar, climatul nostru spiritual s-a modificat profund în 
acești ani prin chiar îmbogățirea lui cu elemente de resti
tuire valorică, pentru generațiile mai vîrstnice, cu factori de 
pură noutate, pentru cele mai tinere — elemente și factori 
de reciprocă valabilitate. Sfera, conținutul noțiunii de „opi
nie publică" s-au nuanțat prin consecință.

De unde și atîtea noi valențe de identitate ale spiritului 
românesc, cu noi unghiuri de vedere, cu noi puncte de ra
portare și de expresie. De unde și gradul actual de res
ponsabilitate, ca exponenți de opțiune publică, al instituții- §

(Continuare în pag. a Iil-a)(Continuare în pag. a IlI-a)
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Ing. MARIANA HAMPEL 
IOAN VOICUNICOLAE COȘOVEANU

sentimentul
zilei de

FOTO 1

I
relui ora.?. De aceea răgazul 
celor pentru care întrebarea

CONSTANTIN STOICIU
(Continuare în pag. a ll-a)

Dimineață de iarnă bucu- 
reșteană. E frig intr-adevăr, și 
perul străzilor pare să ples
nească printre gesturile frînte 
sau bogate ale trecătorilor ma-

muncă

I

următor, rcacția-

am făcut-o, am fă
cu

r
'4 area 
i
i
i
i
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S-a publicat, în ziarul nos
tru de ieri, o fotografie re
prezentând trei bărbați care 
discută in hala unei ultra
moderne uzine bucureștene. 
Explicația ei era următoarea: 
„Tînărul Ion Iordache, din 
secția mecanică ușoară a 
F.M.L.A.B., nu găsește nici o 
explicație în fața conducerii 
atelierului și a secretarului 
comitetului U.T.C. pentru ce
le două zile absentate nemo
tivat". Intr-adevăr, fixat în- 
tr-o postură ușor penibilă, 
respectivul tinăr rămîne 
„mut" în fața întrebării, dar 
nu e greu să-ți imaginezi și 
momentul j‘
stratagemă : „Ce vreți, tova
răși ? - •
cut-o... N-o să-mi dau 
pumnii în cap, ori, doamne 
ferește, n-oți fi atît de limi
tați incit să mă puneți, ca 
altădată, să-mi iau angaja-

cu ce vă ocupați ?

mente..." (sublinierile noas
tre).

Se întilnesc, intr-adevăr, 
cazuri de tineri care, aten- 
tînd evident Ia codicele scris 
al datoriei de a-ți plăti prin 
muncă salariul pe care-I pri
mești, aruncă in fața acelora 
care sînt investiți cu sarcina 
de a dirigui treburile în res
pectivul colectiv, mirarea o- 
braznică în legătură, chipu
rile, cu „inumanitatea", cu 
lipsa de „civilizație" a oame
nilor care-i întreabă cu ce sc 
ocupă. își fac singuri din 
sîmbătă duminică, duminica 
n-o mai pun la socoteală, iar 
ziua de luni o dedică înche
ierii chefului, în timp ce ma
șina și sarcinile de plan îi aș
teaptă în nemișcare, și pe

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

Diminețile 
timpului 
pierdut
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Ș lor, ol celor care acordă premii și distincții.S
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„CÎNTECELE OLTULUI"
Albumul-ștafetă lansat de că

tre Comitetul județean-Vîlcea 
al U.T.C. cu prilejul celei de a 
doua ediții a Festivalului muzi- 
cal-coregrafic „Cîntecele Oltului" 
a fost predat tinerilor din județul 
Olt, acesta fiind ultimul popas 
pe un itinerar ce străbate cele 6 
județe scăldate de apele legenda
rului rîu. Au fost și vor fi încă 
consemnate date privind istoria 
unor vechi așezări, mărturii ale 
continuității poporului român pe 
Valea Oltului, fapte și întîmplări 
legendare, obiceiuri și ceremonii 
specifice locuitorilor din această 
zonă, documente ale vieții spiri
tuale și artistice, meșteșuguri, 
marile realizări ale vieții con
temporane. După ce uteciștii slă- 
tineni vor încheia ultimele' din 
cele 500 de pagini, albumul va fi 
oferit, ca vn omagiu al tinerilor 
de pe Olt Congresului U.T.C.

V. rAvescu

CURSURI DE PREGĂTI
RE PENTRU CANDIDA- 
Tll LA STUDENȚIE

La Universitate, institutele de 
construcții, politehnică, arhitec
tură și A.S.E. au început — ori 
urmează să înceapă — cursuri 
de pregătire consacrate elevilor 
claselor a XII-a care intențio
nează să concureze la diferite 
facultăți. Inițiativa se bucură de 
ecou în licee.

..Consultațiile științifice'* — 
cum se numesc la Universitate

cursurile de pregătire — au în
ceput din această săptămină. 
Peste 1000 de solicitanți benefi
ciază de cursuri la discipline de 
bază ale concursurilor de admi
tere — matematică, fizică, chi
mie, științe sociale, română, 
limbi străine. Au fost elaborate 
tematicile pentru consultațiile 
științifice iar cei care le țin sînt 
profesori ori conferențiari uni
versitari. Consultațiile se desfă
șoară săptămînal și se consideră 
deosebit de importantă frecven
tarea lor cu continuitate. întru- 
eît tematica este alcătuită cu o 
anumită înlănțuire de sinteză. 
Ni se pare notabilă intenția de 
a intregi consultațiile științifice 
cu consultații de factură psiho- 
pedagogică. In sensul acesta, va 
lua ființă, incepind din a doua 
jumătate a lunii februarie, un 
cabinet de îndrumare pentru e- 
levi și părinți, avind asigurată o 
asistență pedagogică competentă.

La A.S.E.. cursurile de pregă
tire încep din 20 ianuarie pentru 
disciplinele matematică și eco
nomie politică, cu o frecvență 
săptămînală, miercurea. Și aici, 
tematicile care , vor fi abordate 
cu elevii sînt pregătite și ele au 
in vedere orientarea candidaților 
spre sinteze pe baza cărora să 
poată realiza individual o pre
gătire de amănunt.

Institutul de construcții, care 
își inaugurează cursurile astăzi, 
au numit această formă de,pre
gătire „Ziua candidatului la con
curs". Aproape 200 de aspiranți 
la inginerie beneficiază, pină la 
admitere, de cursuri de sinteză 
la fizică, analiză, geometrie pla
nă. geometrie in spațiu, algebră 
și trigonometrie, ținute de șefi 
de catedre și profesori. „Ziua 
candidatului" continuă cu semi- 
narii pe trei grupe in cadrul că
rora se rezolvă probleme tipice, 
se dau răspunsuri unor ches
tiuni ridicate de elevi și se re
comandă probleme de rezolvat. 
Candidații au primit de acum o 
legitimație de participant la a- 
ceste cursuri.

Experiența este, fără îndoială, 
la incepuț. Pe parcurs, practica 
va mai oferi și alte modalități 
de lucru cu viitorii bacalaureați.

In orice caz. cei care au luat ori 
vor lua loc în amfiteatre vor a- 
vea avantajul de a beneficia 
pentru concurs de o pregătire 
sub cele mai bune auspicii, știin
țifice și pedagogice. Deci deo
camdată, beneficiază de asisten
ța universitarilor doar bucureș- 
tenii și, probabil, vor beneficia 
și elevii din celelalte centre uni
versitare. Cei care n-au institu
te de învățămînt superior în lo
calitate, rămîn deci in continua
re handicapați.

O soluție ar fi ca cei mai buni 
profesori din asemenea locali
tăți să preia sarcina patronării 
unor cursuri similare, iar insti
tutele de invățămint superior ar 
putea colabora cu aceste cadre, 
oferindu-le tematica și întreaga 
problematică de la cursurile ini
țiate în facultăți pe care s-o uti
lizeze într-un sistem de cursuri 
de pregătire similare. Avem în
credințarea că inspectoratele 
școlare județene ar prelua cu in

heres această sarcină.

siliului Național al Organizației 
Pionierilor.

Anul acesta se vor acorda trei 
premii în valoare de 10.000 lei 
fiecare, celor mai valoroase crea
ții literare apărute în perioada 
1 mai 1970—1 mai 1971.

MĂ COAFEZ SINGURĂ

LUCREȚIA LUSTIG

Cartea, oferă cititoarelor o serie 
întreagă de „mici secrete** pentru 
coafatul acasă. Este prezentată o 
gamă largă de coafuri, modul în 
care pieptănătura trebuie acorda
tă cu caracteristicile fiecăreia și 
cu ocaziile în care o purtăm, ma
terialele necesare pentru reali
zarea cîtorva genuri de coafură, 
cum se poate aspri părul, cum se 
fixează, cum șe pot masca bigu- 
diurile 
coafura în timpul nopții. Un ca
pitol special se ocupă cu reco
mandări privind îngrijirea păru
lui, înlăturarea neplăcerilor pro
vocate de mătreață și cte alte boli 
ale pielii capului. Textui este 
completat de numeroase fotogra
fii și planșe color (Ed. ,,Ceres“, 
colecția „Caleidoscop").

A apărut nr. 1/1971 
al revistei 

„MAGAZIN ISTORIC" 
DIN CUPRINS t
• Coloniști romani în Da

cia • Un uragan devastează 
lumea capitalistă • P.C.R. în 
apărarea intereselor clasei 
muncitoare • Concursul nos
tru • Dicționar istoric 
• Neobișnuitul destin al sub
marinului Orzel • Asaltul 
Constantinopolului e Mesa
jul era ascuns în pionul de 
șah • Căutînd pe hartă Po
sada, Rovine, Vicino • 
Charles de Gaulle • Negru 
Vodă, de o parte și de all 
a Carpaților etc.

Ita

și cum se poate proteja

I

1
1

j

Mi PORTRET AL CĂTĂLIN
' *-J ILEA

PREMII ALE CONSILIU 
LUI NATIONAL AL OR 
GANIZATIEI PIONIE 
RILOR

ELEGANTĂ LA... MAS 
CULIN

Este un nume din ce în 
ce mai des întîlnit pe afi
șul de concert. Foarte tî- 
năr, acest virtuos al vio
loncelului abordează un 
repertoriu concertistic și 
de cameră întins și variat: 
el interpretează cu aceeași 
pasiune și permanentă 
preocupare de integrare în

nema

stilul și epoca cărora apar
țin partituri clasice, roman
tice, postromantice și mo
derne, dintre care un nu
măr remarcabil de prime 
audiții. Luna trecută l-am 
ascultat în concertul or
chestrei simfonice a Radio- 
televlziunii dirijat de Char
les Bruch, unde a prezen
tat in prima audiție „Con
certul..." de Wilhelm Ber
ger, lucrare remarcabilă 
prin măiestria scriiturii și

a 
instrumen- 
și meritul 
gol în lite- 
relativ să- 

moderne 
Artistul —• 

recu-

Organizația pionierilor, pre
ocupată de stimularea creației 
literare destinată copiilor, acor
dă anual premii celor mai valo
roase lucrări beletristice. Premii
le literare ale Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor se 
acordă cu prilejul Zilei pionie
rilor, de către un 
din reprezentanți 
Scriitorilor, Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă și ai Con-

juriu alcătuit 
ai Uniunii

In aceeași editură șl colecție a 
apărut o carte de modă și cosme
tică masculină, prima de acest 
gen tipărită în țara noastră. Men
ționăm cîteva din capitolele lu
crării : A fi bine îmbrăcat. Arta 
de a alege, Bărbații urmează sau 
nu moda ? Alegerea croielii, cu
lorii șl a stofei costumului în 
funcție de modă, dar și de silue
tă, la birou, la întîlnire, la un 
spectacol, la un cocteil, în ex
cursie. Tendințele modei 1971, pă
rul, îngrijirea Iul, chelia, îngriji
rea tenului, bărbieritul corect, 
boli ale pielii și tratarea lor. De 
asemenea, un capitol separat cu
prinde tema : și un bărbat tre
buie să știe să se parfumeze i

I
i
I

I
I
I
I

A areai
i
sentimentulI

zilei de munca
(Urmare din pag. I)

FOTO 4posibilitatea 
unei împli-
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urmă sint „revoltați" de-a 
dreptul : vezi bine, doar nu 
cumva îi vei pune să-și ia 
angajamente...

Cazul este tipic pentru un 
mod primitiv de a concepe 
relațiile intr-o societate de
mocratică. Din libertatea ge
nerală asemenea oameni rup 
o fâșie pentru a-și prinde la 
pălărie un steag meschin al 
obrăzniciei : „Da’ce, tovară- 
șu', n-am voie să fac ce 
vreau ? Mă urmărești... ?

Ca unul care am cutreierat 
lumea — incepind cu atit de 
numeroasele noastre colecti
ve. excelente prin spiritul 
angajant, prin dăruirea față 
de societate, și terminînd cu 
zbaterea omului de pe alte 
meridiane, conștient că numai 
truda îl ține în fața vicisitu
dinilor sociale, am — privin- 
du-i pe asemenea tineri — 
convingerea că, sub o formă 
sau alta, le lipsește din pla
nul complex al personalității 
firescul sentiment al muncii, 
convingerea că într-o zi-lu- 
mină există, trebuie să existe 
pentru fiecare, o zi de mun
ca. ceea ce înseamnă un pro
gram rotund de minimum opt 
ore. Un program care presu
pune un alt program —, de 
viață bine organizată și in 
care această felie, de opt ore. 
echivalează înainte de toate 
cu imaginea fixată în timp a 
unei conștiințe de sine.

Privesc adesea, în zori, de 
la etajul patru, mișcarea ca
re se petrece intre blocuri, la 
ora cînd geana de lumină a- 
bia se deschide asupra ora
șului. Vizavi este o policli
nică : văd femeile de serviciu 
aprinzind focurile, trebăluind, 
apoi, la șapte fără un sfert, 
șirurile de mediei imbrăcînd

halatele sub lumina aceea, 
curată și sănătoasă, a mese
riei lor. Intre timp, sule de 
oameni trec grăbiți spre mun
că, alte sute de copii alear
gă cu ghiozdanele în spate pe 
aleile care duc spre școli. E 
o mișcare vie, firească, o 
mișcare care servește in pri
mul rind oamenilor înșiși în- 
trucit ii conduce spre o acti
vitate utilă, le dă, pe lingă 
șansa de a-și achita. îndato
ririle sociale, și 
unei creșteri, a 
niri.

Știu in același 
cam prin aceleași locuri, 
apartamente unde ceasul deș
teptător uită să mai anunțe 
răsăritul soarelui, unde sin- 
gele amorțește-n vine și loca
tarul (locatara) saltă din pat 
anevoie, cu necazul deranja
tului și imaginația chinuită, 
în găsirea de scuze, a aceluia 
care se simte in culpă. A iuat 
salariul în ziua de..., s-a bu
curat și el („ca omul"), i-a 
venit, așa, să mai stea in pat, 
să-i mai lase „pe proști să 
tragă", n-are cuvinte de răs
puns Ia prima chestionare, 
apoi (tot „ca omul") trec la 
ofensivă : da ce, tovarășe, 
n-oi fi atit de înapoiat să ne 
pui dumneata să ne luăm an
gajamentul („in fața dumi- 
tale...“, formulă mai nouă, 
mai subtilă).

...De cite ori mă intilnesc 
cu specimenul — mai ales 
cind e tinără persoana — ur
măresc în tăcere reacțiile și, 
nu știu de ce, mă cuprinde o 
stare de tristețe. Mă ,uit la el 
și-l văd, prin timp, cum 
scade ; cum bărbatul posibil, 
om demn afirmat prin munca 
lui devine, prin propria-i le
ne, un fel de bărbățel, un 
bărbățeluș ; și cum se face 
mic. și cum se tot duce...

FABL.IO MAGICIANUL ; rulea
ză la Sala Palatului (oreie 17,15; 
20,15).

URSUL $1 PĂPUȘĂ : rulează 
la Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15), Capitol (orele 8,45; 10,45; 
12,45; 15; 17,15).

ȘOIMII : rulează la Capitol (o- 
rele 19,15; 21).

GENOVEVA DE BRABANT : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45). Bucu
rești (orele 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,45; 19; 21).

ȘARADA : rulează la Festival 
(orele 9; 12; 15; 18; 21), Favorit 
(orele 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30),
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 
18,15; 20,30).

CIRC FĂRĂ FRONTIERA î ru
lează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Gri vița (ore
le 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30), Arta 
(orele 15,30; 18; 20,30).

PENTRU PACE ȘI COLABO
RARE INTERNAȚIONALA — film 
dedicat participării președintelui 
Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, la sesiunea generală a 
O.N.U. și vizitei în Statele Uni
te; Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județele 
Satu Mare, Maramureș și Sălaj; 
Prieteni de vatră veche — rulea
ză la Timpuri Noi (orele 9; 11; 13: 
15; 17; 19; 21).

B. D. INTRA ÎN ACȚIUNE î 
rulează la Feroviar (orele 9; 11,15; 
14,30; 17,30; 20,30), Melodia (orele 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45).

IDIOTUL : rulează la Central 
(orele 8,30; 11 ț 13,30; 16; 18,30; 21).

ATENȚIE, BROASCA ȚESTOA
SĂ : rulează la Lumina (orele 
9,30—13,30 în continuare).

CAPCANA t rulează la Lumina 
(orele 16; 18,30; 20,43).

MAYERLING : rulează la Doina 
(ora 19) — Program pentru copii 
(orele 9—16 în continuare), Cosmos 
(orele 15,30; 19).

POMUL DE CRĂCIUN : rulează 
la Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Gloria (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30).

KING KONG EVADEAZĂ : ru
lează la înfrățirea (orele 15.30; 
17,45; 20).

POVEȘTILE PITICULUI 
rulează la Buzești 
18).

ȘAPTE ORI ȘAPTE : 
Buzești (ora 20,30).

Teatrul „Ion Vasilescu" : FLOA
RE DE CACTUS — ora 19,30 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : COMOA
RA DIN INSULA PIRAȚILOR — 
ora 10 ; ROATA MORII — ora 18; 
Teatrul „Țăndărică" (Cal. Victo
riei) : O POVESTE CU CINTEC 
— ora 10 ; (Str. Academiei) : CĂ
LUȚUL COCOȘAT — ora 10 ; 
Teatrul ,,C. Tănase" (Sala Savoy): 
LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ — Ora 
19,30 ; (Cal. Victoriei) : SONATUL 
LUNII — ora 19,30 ; Studioul 
IATC : DIVERTISMENT ’70 ; ora 
20 ; Circul „Globus": ARENA TI
NEREȚII — ora 19,30.
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9 18,00 Deschiderea emisiunii. 

Căminul : Ancheta de Anul Nou ; 
Magazinul „Interiorul" ; Păreri de 
rău — reportaj de Liviu Tudor 
Samuilă ; Flori dulci ; Confort pe 
16 metri pătrați ; Sfaturi pentru 
tinerii căsătoriți de : Cosma Bra- 
șoveanu. Prezintă Sanda Toma. 
Emisiune de Maria Preduț 
9 18,45 Revista economică TV 
9 19.10 Tragerea Loto 9 19,20 1001 
de seri — emisiune pentru cei 
mici a 19,30 Telejurnalul de seară 
9 20.00 Reflector 9 20.15 Film ar
tistic : „Taifun la Nagasaki" cu 
Danielle Darrieux și Jean Marais. 
Regia Yves Clampl 9 22,00 Muzică 
ușoară 
Norina 
George 
Neagu 
Simona
rescu
cuprins : Ion Pascadi „Din tradi
țiile glndirli axiologice românești" 
9 22,45 Telejurnalul de noapte 
9 23,00 închiderea emisiunii.

cu Gabriela Teodorescu, 
Alexiu, Ana Lăcătușu, 
Răpcău. Crochiuri de 

Rădulescu. Emisiune de 
Patraulea șl Sorin Grigo-

• 22,20 Cărți și idei : In

exploatarea ingenioasă 
posibilităților 
tului, care are 
de a umple un 
ratura genului, 
racă în lucrări 
concertistice. 
prin calitățile sale 
noscute: ton plin și cald, 
vib ratto egal și un simț 
deosebit al dozării intensi
tăților — a conferit parti
turii strălucire aparte, pro
prie marilor interpretări.

Cătălin Ilea este prezent 
— mai mult ca oricare alt 
tinăr solist — în manifes
tările consacrate bicente
narului Beethoven, unde a- 
lături de pianistul Valen
tin Gheorghiu și violonistul 
Ștefan Gheorghiu a pre
zentat ciclul integral al 
triourilor titanului, culmi- 
nînd cu interpretarea „Tri
plului concert pentru vioa
ră pian și violoncel" (în a- 
ceeași formație solistică) 
împreună cu Orchestra sim
fonică a Filarmonicii 
„George Enescu", dirijată 
de Mircea Basarab.

Tinărul artist începe 
noul an cu un program in
tens de recitaluri, concerte 
și turnee în țară și peste 
hotare (dintre care o par
te cu formația de cameră 
Musica Nova) in care va 
cînta lucrări de Mozart, 
Beethoven, Schubert, Schu
mann, Smetana, C. Franck, 
Ravel, Ch. Ives, Paul Con'- 
stantinescu, M. Marbe, T. 
Olah, W. Berger, Finny, 
Goretzki, Messiaen etc. Un 
repertoriu spectaculos, mai

(

ales cînd e vorba de pro
gramul pe numai 5 luni. 
Ca un fapt inedit, Cătălin 
Ilea pregătește un recital 
în mai — iunie la Filar
monică. alcătuit în partea 
I din prime audiții sau lu
crări mai puțin cunoscute 
ale compozitorilor Tiberiu 
Olah, Miriam Marbe șt 
Paul Constantinescu. iar 
în partea a doua cuprin- 
zînd Sonata de Cezar 
Franck, inclusă de fapt în 
repertoriul violoniștilor. 
După ultimele cercetări ale 
muzicologilor, lucrarea a 
fost scrisă inițial pentru 
violoncel, dar lipsa unui 
instrumentist cu posibili» 
tați adecvate l-a determi
nat pe compozitor să o 
transcrie pentru vioară ' 
Deși pe celelalte meridiane 
ale lumii lucrarea se cintă 
deja în versiunea sa ori
ginală, la noi Cătălin Ilea 
va fi acela care o va inter
preta pentru prima oară.

Elev al școlii violoncelis
te românești, a cărei efi
ciență și forță artistică o 
probează elocvent, Cătălin 
Ilea este deja cunosepț și 
apreciat pe mai multe me
ridiane. unde este adeseori 
rechemat să concerteze.

DOINA MOGA

A
BIM- 
(orele

rulea-

timp insă, 
și

pierdut
timpului

Diminețile

FOTO 2

(Urmare din pag. 1) 
„dumneavoastră cu ce vă ocu
pați ?“ sună aproape straniu, oa 
o insultă sau ca o uimire tîr- 
zie și inutilă, trebuie căutat în 
altă parte decît pe cunoscutele 
bulevarde. în barurile de zi. 
de pildă. In cîteva ore am tre
cut prin mai toate aceste lo- 
oaluri a căror prezență a deve
nit familiară tuturor. Ce-i 
drept, pentru unii a ajuns să 
însemne o a doua casă și une
ori singura modalitate de exis
tență.

Și iată: pe strada 13 De
cembrie, sub o firmă modestă 
și cîtuși de puțin atrăgătoare 
pentru neinițiați — „Răcoritoa
re" — se ascunde, pur și sim
plu se ascunde, o lume a cărei 
statornicie cotidiană și nesfîrși- 
tă pe băncile tari ale cafenelei 
improvizate nu are cum fi pusă 
la îndoială (foto 1). înfrăți la 
orice oră din zi (dacă îndrăz
niți I) și-l veți întîlni pe același 
Doru Dumitrescu, fost casca
dor. și ne prietena lui, Mihaela 
Alexandrescu, ca și pe toți cei
lalți din fotografie,

...Al doilea popas îl facem 
într-un adevărat bar de zi : 
Union. Pe scaunele înalte, ima
gine cu care în cele din urmă 
privirea se va obișnui din nou, 
doi tineri își sorb liniștiți co
niacul. (foto 2). Unul dintre ei 
e student în anul I la A.S.E., 
celălalt elev in clasa a Xl-a la 
liceul „Dr. Petru Groza". Pri
mul are cursuri la ora 14,00 
(fotografia e făcută la ora 13), 
al doilea mai profită încă (!) 
de odihna vacanței...

— Dacă ar afla părinții noș
tri 1 rostesc amîndoi cu aceeași 
voce amăgitoare.

— De ce să nu afle ?
...In sfîrșit — la Tic-Tac — 

o tînără studentă de la filologie 
pentru care — ne asigură ea 
— barul nu e decît un loc 
unde se poate bea, după 
cursuri, o cafea în așteptarea 
unei audiențe (foto 3). Sperăm 
că audiența a avut succes.

Ultimul popas îl facem la 
Unic. E frig și mulți consuma
tori au rămas cu paltoanele pe 
umeri. Cel pe care-l vedeți în 
instantaneul nostru (foto 4) e 
medic veterinar. L-am mai în
tîlnit la Albina, amestecat prin
tre studenți, puțin cam stin
gher. Aici, la „Katanga", însoțit 
de două cunoștințe, se simte 
mai în largul lui. Bătrînul chel
ner care împarte neobosit cafe
le și pahare cu băutură ne spu
ne că-l vede acolo, pe același

scaun, de dimineața pină seara, 
„înfofolit în paltonul lui de 
femeie".

— Cu ce vă ocupați ? în
drăznim.

— Conversație, cafea, șpriț, 
coniac... Trece ziua. Revine 
însă asupra celor spuse. Ei, da, 
e medic veterinar, dar de două 
luni de zile nu are servici, în 
schimb caută; de dimineața 
pină seara (? 1) caută.

— E amuzant, nu ? observă 
una dintre tinere, care pretin
de îndelung că e studentă. „A- 
nul doi, precizează, la france
ză". Și adaugă mulțumită: 
„Așa își petrece vremea tinere
tul de azi, nu știați ?“

— Care tineret ? întrebăm. 
Dar nu primim nici un răs
puns.

Cealaltă tînără a împlinit de 
ourînd 18 ani, dar, pentru că 
nu a reușit la facultate, „stă a- 
casă". Se numește Doina Ma
rinescu. Iar pe dînsa (pe pre
tinsa studentă) a cunoscut-o în 
urmă cu o seară, la cofetăria 
„Scala". In schimb, dîns-ul (a- 
matorul dezinvolt de conver
sație etc.) e o cunoștință de 
ultima oră.

— Vedeți, explică ea, eu iu
besc libertatea, îmi plac hippy, 
îmi place muzica pop, dar 
nu-mi place cînd oamenii sînt 
răi pentru că eu sînt totdeauna 
bună... Și aiurită !...

Fără comentarii.
Încheiem aci raidul, gîndin- 

du-ne, la rîndul nostru cu tris
tețe, la acești risipitori con- 
știenți sau inconștienți 
timpului dimineților muncii.
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Foto-instantanee : 
P. TÎNJALĂ

FOTO 3

ză la
RĂZBUNAREA SFlNTULUI: ru

lează la Dacia (orele 8,45—20,30 în 
continuare); Popular (orele 14; 
16.15; 18,30; 20,45).

VAGABONDUL : rulează la Bu- 
cegi (orele 9, 12,30; 16, 19,30), Flo- 
reasca (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Miorița (orele 9; 12,30; 16; 19,90).

100 DE CARABINE ; rulează la 
Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

CĂPITANUL FLORIAN : rulea
ză la Lira (orele 15,30; 18; 20,15), 
Munca (orele 15,30; 18; 20,15).

LACUL LEBEDELOR : rulează 
la Drumul Sării (ora 20).

AMINTIRI BUCUREȘTENE: ru
lează la Drumul Sării (orele 
16; 18).

SECHESTRU DE PERSOANĂ i 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20).

OMUL DIN SIERRA : 
Giuleșt! (orele 15,30; 18; 
torul (orele 16; 18).

PROCESUL : rulează 
rul (ora 20).

IN ARȘIȚA NOPȚII : ______
Cotroceni (orele 15,30; 18; 20,30).

SOARELE
LUI : rulează 
15,45; 18; 20).

VlNĂTOARE 
RE : rulează la 
18; 20).

IN GHIARELE INVIZIBILE 
ALE DOCTORULUI MABUSE : 
rulează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15) Tomls (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15) ;
Flamura (orele 9; 11,15; 16; 18,15; 
20.30).

CE S-A INTIMPLAT CU BABY 
JANNE : rulează la Moșilor (orele 
15,30; 18; 20,15).

CĂLUGĂRITA DIN MONZA : 
rulează la Flacăra (orele 
17,45; 20).

CIMARON : rulează la 
(orele 15,30; 18; 20,15).

DEPARTE DE LUMEA 
LĂNȚUITĂ i rulează la Rahova 
(orele 15,30; 19).

FEMEIA SĂ SE TEAMĂ DE 
BĂRBAT ; rulează la Progresul 
(orele 15,30; 18; 20.15).

DANSATOAREA DIN SINGA
PORE : (ora 9) ; ClND TU NU 
EȘTI ; (orele 10.30; 12,30; 14,30) ; 
RAPSODIA DIABOLICĂ : (orele 
16.30; 18,45) ; BESTIA UMANA :
(ora 21) ; rulează la Cinemateca 
— Union.

INTECELE
regia francisc 

MUNTEANU
rulează la
20,30), Vtl-

la Viito-

rulează la

ALB AL PUSTIU- 
la Pacea (orele

DE VRĂJITOA- 
Crîngași (orele 16;

15,30;

Vitan

DEZ-
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Opera Română : TRUBADU

RUL — ora 19.30 ; Teatrul de 
Operetă : MY FAIR LADY — ora 
19,30 ; Teatrul Național „I.L. Ca- 
raglale" (Sala Comedia) : ENIG
MA OTILIEI — ora 15 ; FANNY 
— ora 20 ; (Sala Studio) : MOAR
TEA ULTIMULUI GOLAN — 
20 ; Teatrul „Lucia Studza 
tandra" (Schitu Măgureanu) : 
BIRE PENTRU IUBIRE — 
20 ; (Sala Studio) : GLUGA

Ro
i

ora 
Bu- 
IU- 
ora 
PE 

OCHI — ora 20 ; Teatrul Mic : 
FATA CARE A FĂCUT O MI
NUNE — ora 20 ; Teatrul „C.I. 
Nottra" (B-dul Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : NĂZDRĂVANUL 
DENTttLUI — ora 
Glulești : TANGO 
ora 19,30 ; Teatrul 
OPINIA PUBLICĂ

OCCI-
20 ; Teatrul 

LA NISA — 
de Comedie :

— ora 20;

Coproducție româno-sovietică. Scenariul
BORIS LASKIN. Imaginea : ALEKSANDR SELENKOV, IOLANDA CEN. 
Muzica : TEMISTOCLE POPA. Decoruri : GIULIO TINCU. Sunetul : 
OSCAR COMAN, OLGA BURKOVA. Cu : DAN SPĂTARU, NATALIA 
FATEEVA, STEFAN BĂNICĂ, ION DICHISEANU, DUMITRU CHESA. 
REKA NAGY, PETER PAUL HOFFER, EMIL HOSSU, STEFAN SILEANU, 
VALEA MALIANOVA, MARINA LOBISEVA, ANCA PANDREA.

FRANCISC MUNTEANl

^AAAAAAAAAAAAAAA^ AAAAAAAAAAAAAA^AAAAA/^AAA^AA^AAAAAAAAAAA^^V^^^’
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TELEGRAMĂ I
EL HADJ AHMADOU AHIDJO, președintele 

Federale Camerun, a trimis tovarășului 
CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al 
Socialiste România, o telegramă în care se spune :

Republicii 
NICOLAE 
Republicii

I SPORT Korcinoi, om de turneu
I

Am onoarea să vă mulțumesc pentru urările pe care ați 
avut amabilitatea să mi le adresați cu ocazia sărbătorii na
ționale a Camerunului.

La rîndul meu vă rog să binevoiți a accepta urările pe 
care poporul camerunez, guvernul meu și eu însumi le expri
măm pentru fericirea dv. personală și pentru prosperitatea 
poporului român.

I
I
I

Bogat bilanț al industriei bucureștene I

baschet în numele
frumosului

După cum rezultă din datele 
centralizate la Direcția de sta
tistică a Capitalei, planul pro
ducției globale pe anul 1970 a. 
fost îndeplinit în proporție de 
102,4 la sută, iar cel al produc
ției marfă în proporție de 102,5 
la sută, obținindu-se o produc
ție suplimentară în valoare de 
1 246 milioane lei față de 940 
milioane lei, cît reprezenta an
gajamentul luat de Municipiul 
București în întrecerea socialistă 
dintre județele țării. Aceste în
semnate depășiri de plan se con
cretizează în : 3 467 tone lami
nate finite, 8 657 tone țevi din 
oțel, mijloace de automatizare în 
valoare de 55,3 milioane lei, 16.6

mii mc. prefabricate din beton 
armat, 1,3 milioane mp țesături 
tip bumbac, 173 000 bucăți tri
cotaje, 813 tone conserve de le
gume și altele. O contribuție 
prețioasă în realizarea acestor 
succese au adus-o colectivele 
Combinatului de confecții și 
tricotaje, uzinelor „23 August", 
„Autobuzul", Uzinei de medica
mente, „Vulcan", „Danubiana", 
Fabricii de cabluri și materiale 
electroizolante si altele.

I
I
I
I

Atunci cînd echipele noastre 
de baschet renunță la plictisea
la schemei tactice, învățată cu o 
trudă demnă de o cauză mai bu
nă, atunci cînd jucătorii dau 
frîu liber fanteziei și aruncă in 
luptă calitățile fizice de care 
dispun, meciurile devin dinami
ce, atractive, disputate, spectato
rii le răsplătesc generos cu a- 
plauze. Așa s-a întîmplat ieri în 
sala Olimpia din Timișoara, un
de au început partidele din tu
rul secund al Campionatului na-

i
AGENDA

Nivelul planificat al producti- I țional de baschet masculin. Deși 
vității muncii pe acest an a fost | j rft întîlniri a fost evident 
depășit cu 1,9 la suta, pe aceas
tă cale obținîndu-se 82,3 la sută ■ 
din sporul de producție realizat I 
față de anul 1969. Planul anual ■

I
• JOI SEARA, a plecat la 

Varșovia o delegație de acti
viști ai Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Bujor 
Sion, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., care, la invitația C.C. 
al P.M.U.P., va face o vizită în 
schimb de experiență în R. P. 
Polonă.

La plecare, la aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost condusă de 

v tovarășul Vasile Vlad, membru

al desfacerilor de mărfuri cu a- 
mănuntul a fost 
proporție de 101,5 
comerțul socialist 
populației mărfuri 
loare depășește cu 
lei pe cele vîndute

îndeplinit în 
la sută, prin 
s-au vîndut 
a căror va- 
1,3 miliarde 
în 1969.

I
I

dezechilibrul valoric dintre com
batante — situație reflectată de 
altfel și în rezultatele înregistra
te — deși s-au comis multe gre
șeli de tehnică, deși în sfîrșit ju
cătorii sînt obosiți după un se
zon mult mai încărcat ca de o- 
bicei, toate jocurile au fostspec-

taculoase, rapide, constituind a 
bună propagandă pentru baschet, 
lată dar, o pledoarie elocventă 
pentru renunțarea la excesul de 
tactică, pentru imprimarea în rin- 
dul antrenorilor și jucătorilor a 
unei concepții moderne, tine
rești despre baschet. Revenind 
la partidele propriu-zise, con
semnăm victoria I.E.F.S. în fața 
Politehnicii Cluj (70—57), — im
portantă în lupta pentru evitarea 
retrogradării, apoi succesul des
tul de facil al Rapidului în me
ciul cu Politehnica Brașov 
(89—68). Farul a cedat la scor 
Politehnicii București (82—50) în 
timp ce derbiul studențesc Poli
tehnica Galați—Universitatea
Cluj a revenit după o luptă dra
matică și după prelungiri forma
ției clujene : 77—76.

OVIDIU PĂUN

Așii tablei în alb-negru
ziție frumoasă, mindră, și bărbă
tească a unui mare jucător care 
vrea să transmită tinerei genera
ții „fanionul de schimb", prin 
luptă, pe merit!

STUDENȚII Șl PROBLEMELE
UNIVERSITARE

I
l

In pleiada marilor maeștri so
vietici de renume mondial, Kor
cinoi ocupă oficial „de abia" lo
cul III, după Spaski și Petrosian. 
In privința numărului de admi
ratori însă și al celor care emit 
păreri contradictorii, laudative 
sau critice, el ocupă fără îndoia
lă primul loc. Este tipul șahistu- 
lui modern de turneu, cu marile 
merite ale acestuia și tot cu a- 
tîtea defecte criticate cu asprime 
de specialiști și medici. Din a- 
cest punct de vedere, Korcinoi 
este înainte de toate un om și 
apoi un mare maestru. Fumează, 
cît a fost mai tînăr nu s-a dat 
înlături de la „ceaiurile dansan
te" dar toate aceste „vicii", în-

tr-un fel umane, sînt neutraliza
te de capacitatea extraordinară 
de efort a acestui mare jucător 
de șah, de neobosita lui voință 
de victorie, Korcinoi este singu
rul mare maestru sovietic, care 
din principiu nu acceptă remiza ! 
Din acest punct de vedere, el 
este admirat de marii rivali ai 
școlii sovietice de șah, Fischer și 
Larsen.

Campionatul unional de șah, 
recent încheiat, i-a dat ocazia 
lui Korcinoi să cîștige titlul de 
campion al U.R.S.S. pentru a pa
tra oară. Și-n rol de lider, și-n cel 
de urmăritor al acestuia, Korci
noi a avut încredere în forțele 
proprii, a rămas un luptător 
dîrz, care a jucat la cîștig fără 
compromisuri. Principialitatea lui 
sportivă e bine cunoscută,. la fel 
și hotărjrea lui de a juca parti
da pînă la capăt. Și la bine și 
la rău, Korcinoi nu s-a schimbat, 
nu și-a modificat personalitatea 
în funcție de momentul respec
tiv, rămînînd un șahist de carac
ter, pildă pentru partenerii de 
întrecere.

— Nu m-am cunoscut bine! a 
exclamat Korcinoi după încheie
rea finalei. Eu am vrut inițial să 
folosesc acest concurs ca pe un 
antrenament în vederea meciuri

lor candidaților, care vor avea 
loc începînd din primăvara aces
tui an. Apoi însă tensiunea tur
neului m-a cuprins, la fel, do
rința de a lupta și iată că nu 
mai m-am 
campion...

In acest 
mult ca în 
el însuși, 
jucătorului care nu se plimbă pe 
la mese în timpul partidei, care 
nu ia și nu acordă nici adversa
rilor, „time-out"-uri, Korcinoi s-a 
angajat în luptă cu o energie ti
nerească, dînd un frumos exem
plu partenerilor de întrecere. 
Prin această voință de cîștig și 
prin calitățile de luptător dove
dite încă o dată, Korcinoi a ară
tat că a fost animat și de dorin
ța firească „de a nu da" încă, 
tineretului prezent în finală, po
sibilitatea să întreacă atîția mari 
maeștri reputați.

— Da, eu lupt pentru marii 
maeștri, a recunoscut Korcinoi 
intr-un interviu. Ei sînt doar co
legii mei de generație și titlu...

Pentru toți a devenit clar: 
Korcinoi a jucat în campionatul 
U.R.S.S. nu numai „pentru el" 
(cum era normal) d și pentru 
ceilalți mari maeștri, pentru pres
tigiul lor, al tuturor. Este o po-

FLORIN GHEORGHIU

putut opri! Am ieșit

concurs, poate mai 
altele, Korcinoi a fost 
Fiind tipul clasic al

FOTBAL
viitorul campionat mon
care va avea loc în anul 

în R. F. a Germaniei,

le 
dial, 
1974 
numărul echipelor participan
te la turneul final va fi de 
16. Aceste echipe urmează să 
fie repartizate în 4 grupe. 
Primele • două echipe califica
te din fiecare grupă vor avea 
dreptul să joace în sferturile 
de finală, repartizate în două 
grupe : A șl B. Meciurile din 
grupe se vor juca după siste
mul. fiecare cu fiecare (ca și1 
în optimi). Pentru fiecare meci 
cîștigat se vor acorda 2 puncte, 
1 punct pentru meci egal și 
zero puncte pentru joc pier
dut. In finala competiției se 
vor întîlni echipa clasată pe 
primul loc în grupa A cu cea 
care a ocupat primul loc în 
grupa B, locul doi cu locul doi 
ș.a.m.d.

PRONOSTICUL NOSTRU 
PENTRU CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 2 

(etapa din 10 ianuarie 191
Fiorentina-Lanerossi 1
Foggia-Internazionale x
Lazio-Varese X,1
Milan-Bologna 1
Napoll-Cagliari l»x
Sampdoria-.Juventus X,1
Torino-Roma X
Verona-Catania 1
Casertana-Catanzaro 1»X,2
Mantova-Monza 1
Modena-Bari X
Novara-Atalanta X
Perugia-Palermo 1»X

Start la București in Raliul
supleant al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

A fost prezent Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul R. P. Polo
ne la București.

• JOI SEARA, a sosit în Ca
pitală, Victor Mario Pomes, am
basadorul extraordinar și pier 
nipotențiar al Republicii Orien
tale a Uruguayului în Republica 
Socialistă România.

• ÎNTRE 5 ȘI 7 IANUARIE 
s-a desfășurat la București Con
sfătuirea pe țară a conducători
lor de cercuri pionierești agro- 
biologice, organizată de Comisia 
de știință și tehnică din cadrul 
Consiliului Național al Organiza
ției pionierilor.

Reuniunea, la cai“e au ‘ parti
cipat 'comandanți de pionieri, 
profesori, oameni de știință, a 
dezbătut probleme legate de ac
tivitatea cercurilor pionierești a- 
grobiologice.

(Urmare din pag. I)

parcursul celor două se- 
programare

pe . 
mestre printr-o 
mai judicioasă a numărului de 
examene în fiecare sesiune. La 
multe facultăți, în special la 
cele tehnice, studenții susțin 
două examene în sesiunea de 
iarnă și cinci examene plus 
două lucrări de proiect în se
siunea de vară. Dezechilibrul 
este evident. La Institutul de 
petrol, gaze și geologie încă de 
anul trecut, pe baza sondaje
lor în rîndul studenților și cu 
aprobarea senatului, s-a tre
cut la stabilirea modalităților 
de examinare pe baza propu
nerilor făcute de studenți. O 
altă problemă legată de exa
mene este aceea a reexamină
rilor. am propus desființa
rea acestora și începînd 
semestrul II, acest fapt se va 
concretiza conform unor in
strucțiuni ale Ministrului în-

CU

vățămîntului fără efect retro
activ.

— O serie de propuneri de 
Ia conferința pe centrul uni
versitar București s-au refe
rit la activitatea științifică 
studențească. Ce preconizați în 
această direcție ?

— Am luat în considerare 
propunerea ca cercetarea stu
dențească să se bazeze strict 
pe o tematică inspirată de pro
blemele practice legate de pro
ducție. Comisia noastră profe
sională a fost divizată în două 
subcomisii — una se va ocupa 
de cercetare și alta de învăță- 
rriînt. Prima subcomisie va a- 
lege cele mai bune căi de va
lorificare a cercetării științifi
ce studențești și va îndruma 
concretizarea activității de 
studiu, cercetare și proiectare 
studențească organizată pe a- 
teliere ce vor lua ființă pe 
lingă fiecare institut de învă- 
țămînt superior. Acestea au și

TRACTOARELE AȘTEAPTĂ

NEREPARATE

început, de altfel, să activeze, 
cu bune rezultate, la Institu
tul de Arhitectură, Ia facultă
țile de arte plastice (un centru 
de artizanat) și la Universita
te, în vederea alcătuirii unor 
monografii complexe ale dife
ritelor regiuni aîe țării, cu par
ticiparea viitorilor geografi, 
geologi, folcloriști sociologi, 
biologi, botaniști etc. Mem
brii subcomisiei pentru pro
bleme de învățămînt se vor de
plasa în fiecare institut ca ob
servatori la lucrări de labora
tor, ore de curs pentru a stu
dia calitatea procesului de 
predare și a înainta cele mai 
utile propuneri senatelor uni
versitare.

Vreau să remarc, în încheie
re, că propunerile și sugestiile 
sintezei noastre au fost înain
tate Ministerului învățămîntu- 
lui care a rezolvat, în parte 
numai, îmbunătățirea admite
rii la secțiile de subingineri și 
cea a reexaminărilor. Sînt însă 
de părere că aceste propuneri, 
alături de cele înaintate de 
consiliile A.S. din fiecare in
stitut și de senatele universi
tare ar trebui să se bucure de 
mai multă atenție și, mai “• 
seamă, < 
vitate în aplicare din partea 
forurilor de resort ale ministe
rului.

I
I
I
i
I

I
I
i
I
I
I 

iltă atenție și, mai cu 
de mai multă operați- I 
in aplicare din cartea ■

Monte
Pentru 

competiție 
aflată la cea de a 40-a ediție, 
are ca punct de start Bucu- 
reștiul (alături de Almeria, 
Atena, Frankfurt-Hanau, Glas
gow, Marrakes, Monte-Carlo, 
Reims. Varșovia și Oslo). Ra
liul Monte Carlo, una din cele 
mai vechi, mal dificile și mai 
prestigioase întreceri ale pilo- 
ților de raliuri își păstrează 
neschimbat sistemul încă de 
la înființare : echipajele în
scrise își aleg ca punct de 

. start unul din orașele fixate 
de organizatori, parcurgînd 
apoi de-a lungul Europei cir
ca 3 000 de kilometri pînă la 
Monaco. Cei care ajung aici 
participă, în continuare, la 
partea cea mai dificilă a ra
liului, constînd dlntr-o cursă 
de cîteva sute de kilometri, cu 
numeroase probe de viteza în 
coastă, desfășurate în condiții 
foarte grele, pe drumuri de 
obicei înzăpezite sau acoperite 
cu polei. Trebuie subliniat că 
în 1936 raliul a fost cîștigat de 
piloții români Petre Cristea și 
I. Zamfirescu pe un Ford de 
3 622 cmc. Echipajul românesc 
a luat atunci startul la Atena. 
De altfel, Petre Cristea a sosit 
primul și în 1938 dar a fost 
privat de victorie în urma u- 
nor discuții, nu prea clare nici 
pînă astăzi, privind o serie de 
detalii ale regulamentului pe 
care pilotul român, după cum 
se susținea, nu le respectase. 
In orice caz organizatorii ac
tuali l-au rugat să accepte, fi
rește nu în compensație, pre
ședinția cercurilor „veterani-

prima dată celebra 
automobilistică,

!•••

rallului Monte Carto 
(ara noastră. Mențlo- 
că de trei ani, pa- 

cu cursa obișnuită se dis- 
și un „Raliu al veterani-

ralel 
pută 
lor" la care pot participa nu
mai cei clasați o dată în raliul 
Monte Carlo și care au peste 
50 de ani (bărbați) sau 40 (fe
meile).

Deși regulamentul cere pre
zența a cel puțin 10 echipaje 
la start pentru acceptarea u- 
nui oraș ca punct de plecare 
organizatorii au hotărît ca 
Bucureștiul să figureze anul 
acesta printre orașele de start 
deși nu s-au înscris decît pa
tru echipaje : un echipaj ita
lian pe Porsche, unul luxem
burghez pe Alfa Romeo, cu
noscutul campion bulgar 
Ciubrikov, pe Alpine Renault, 
și Florin Hainăroșie pe o Alfa 
Romeo oferită de uzină. După 
cum s-a mai anunțat el urma 
să meargă împreună cu vărul 
său, Ion Țlriac — acesta a re
nunțat însă din cauza obliga
țiilor impuse de contractele 
pe care le are ca tenismen în 
Italia. Componența echipajului 
românesc urmează să fie defi
nitivată în zilele următoare.

Itinerariul, al cărui punct 
inițial îl constituie Bucu
reștiul, trece prin Pitești, Tur- 
nu-Severin, Cluj, Oradea. A- 
rad, Belgrad, Sarajevo. Split, 
Zadar. Rijeka, Padova, Cremo
na, Torino, Gap, Roualne, 
Monaco. El trebuie parcurs în 
63 de ore.

A. BANC

„Astronautica"

(Urmare din pag. I) 
care abia am pornit. Am vrea 
doar să reformulăm în schimb 
o întrebare: pînă cînd se va 
mai tolera o asemenea situa
ție ? înaintea fiecărei peri
oade de reparații Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii dă me
reu asigurări că lipsa pieselor de 
schimb nu se va mai repeta, așa 
cum a făcut-o în toamna trecută, 
la întîlnirea de la Ștefănești-Il- 
fov cu reprezentanții unităților 
de mecanizare. Dar de fiecare 
dată promisiunile sînt uitate. De 
fiecare dată unitățile sînt obligate 
la rîndul lor să recurgă la tot 
felul de improvizații și cîrpeli. 
Am văzut aici la Ianca o sume
denie de tractoare desfăcute, îna
inte de a intra în reparații, pen
tru a li se lua piesele bune în 
vederea folosirii lor la cele 
intrate pe linia de lucru a ate
lierului.

— Altfel, ne declara inginerul 
șef Victor Pavlovschi, ar însemna 
să stăm cu toate nereparate. Zil
nic batem drumul la întreprinde
rea de aprovizionare nr. 8 din 
Galați. Și ca să nu zicem că nu 
ne dă nimic și ca să se justifice, 
în fața controalelor ce i se face, 
că are piese, întreprinderea ne dă 
azi o șaibă, mîine un șurub, fără 
să-și mai amintească că unele 
piese importante cum sînt pinioa- 
nele conice, pistoanele, vopsea 
duco, rulmenții, lipsesc cu desă
vârșire.

De această deficiență, pe care 
o semnalăm, sîntem siguri că nu 
e surprinsă nici Direcția agricolă 
județeană. Săptămînal unitățile o 
informează despre deficitul de 
piese. Și dacă în această privință 
o depășesc într-un fel atribuțiile, 
mai sînt și alte carențe de altă 
natură în fața cărora nu credem 
că ar mai putea invoca vreo 
scuză nici conducerea ei și nici 
a unității. E vorba de felul cum 
e organizată munca în ateliere, 
în atelierul principal al unității, 
care are o capacitate de 30 de 
tractoare, în ziua de 5 ianuarie 
nu se aflau decît 12, iar în două 
remize în care ar mai putea avea 
Ioc încă 20, nici unul. E drept 
că neavînd unele piese de care e 
nevoie nu se pot introduce trac
toarele sau mașinile ce necesită 
astfel de piese. Dar sînt alte 
tractoare și mașini care au ne
voie de alte revizii sau reparații 
mai mărunte.

„îmi lipsesc de la lucru nor- 
matorul și cîțiva tractoriști", se 
explică șeful de atelier Ion Calu. 
Iar de la două tractoare, adău
găm noi, în devizele de reparații 
se omisese trecerea unor lucrări,

din care cauză nu se pot scoate 
materialele din magazii nemai- 
vorbind de faptul că tractoriștii 
erau lăsați să lucreze singuri fără 
a fi ajutați de mecanici de ate
lier, așa cum e normal. „Orele 
noastre de lucru fiind trecute în 
fișele lor de pontaj" argumentau 
tractoriștii. Și e evident că în 
astfel de situații tractoriștii o lasă 
și ei mai moale, tractoarele în- 
tîrziind pe linia de reparații 5— 
10 zile mai mult decît ar trebui.

Se știe, începînd de la 1 ianua
rie unitățile pentru mecanizarea 
agriculturii au fost reorganizate. 
Ca urmare a acestei reorganizări 
de la vechea unitate Ianca au 
fost preluate de către alte două 
unități, dintre care Stațiunea pen
tru mecanizarea agriculturii 
Suțești, nou înființată, 4 sec
ții. Firesc e ca această miș
care să se producă din 
mers în așa fel încît activi
tatea secțiilor să nu fie stînjenită 
cu nimic. Din păcate însă iată că 
această mișcare la Ianca nu se 
produce așa cum ar fi posibil. 
Deși vechea întreprindere pentru 
Mecanizarea Agriculturii Ianca 
avea obligația ca pînă la 1 ia
nuarie să dea prioritate repară
rii tractoarelor și mașinilor ce le 
va preda, acest lucru nu s-a 
întîmplat, unele din aceste secții 
prezentîndu-se într-un stadiu mai 
înapoiat chiar decît media unită
ții. Ba mai mult, conducerea u- 
nității încă nu știe exact ce mai 
are de făcut în această privință.

— Știu doar atît, că începînd 
de la 1 ianuarie, nu am mai a- 
vut voie să repar tractoarele și 
mașinile secțiilor ce se vor pre
lua decît cu o notă de comandă 
prezentată de către întreprinde
rea nou înființată, ne declara di
rectorul Andrei Cojocaru.

— Și dumneavoastră ce faceți, 
l-am întrebat pe Ștefan Bratu, 
șeful uneia din secțiile predate 
Stațiunii pentru mecanizarea a- 
griculturii din Suțești, singurul 
om pe care l-am găsit la ușile 
încuiate ale noului sediu.

— După cum vedeți, așteptăm, 
încerc să dau peste conducerea 
noii unități ca să semneze notele 
de comandă pentru ca să pot in
tra cu tractoarele în atelierele de 
la Ianca și ca să pot scoate piese 
de schimb pentru mașini, dar nu 
reușesc să găsesc pe nimeni.

Nici nu avea de unde să gă
sească. Pentru că după cum mi 
s-a spus la Direcția agricolă, abia 
în zilele care urmează se așteaptă 
sosirea delegatului de la minis
ter, care să aducă de la București, 
schema unităților nou înființate. 
Și pînă atunci...

Ne aflăm la Ministerul Agri
culturii și Silviculturii. Stăm de 
vorbă cu tovarășul inginer Vla
dimir Tomuleț, șeful serviciu
lui tehnic al Direcției Generale 
a mecanizării.

— Avînd în vedere — ne spu
ne interlocutorul nostru — că 
stațiunile pentru mecanizarea a- 
griculturii vor începe să func
ționeze, conform prevederilor, 
de la data de 15 ianuarie, mini
sterul a dat instrucțiuni ferme 
vechilor întreprinderi în sensul 
continuării activității secțiilor ce 
vor fi asimilate noilor organisme.

Așadar, 
existentă la întreprinderea de 
mecanizare 
înapoiat al lucrărilor de repara
ții nu se datorește atît unor 
cauze externe ci în primul rînd 
deficiențelor interne. Tocmai de 
aceea asupra acestui capitol tre
buie să se insiste, pasarea res
ponsabilităților negrăbind în nici 
un fel ci, dimpotrivă, împiedicînd 
realizarea lucrărilor de reparații.

starea de lucruri

din Ianca, stadiul

(Urmare din pag. I)

fizică, intelectuală și psihică. Spe
cificul activității noastre cere o 
atenție sporită pe întregul timp 
al programului de lucru. Și a- 
ceasta în condiții de zgomot, de 
activitate uneori în poziții destul 
de incomode. Or, studiul științi
fic arată că oboseala este o for
mă de dezorganizare a raportu
rilor dintre organe, admițînd 
totodată că aceasta se datorează 
nu numai uzurii celulelor și or
ganelor, ci și unor procese pur 
psihice".

Pornind de aici s-a trecut la 
observații directe și testări ale 
salâriaților, stabilindu-se că la 50 
la sută din muncitorii secției 
taster incapacitatea temporară 
de muncă (care în anul 1968 a a- 
tins în medie 38 de zile pentru 
fiecare om, cu limite între 7— 
117 zile) s-a datorat nevrozei as
tenice. Tot aici, sub acțiunea 
zgomotului, care la frecvențe me
dii depășește 85—90 decibeli, a- 
pare fenomenul de surditate par
țială și temporară. Testările au- 
diometrice au arătat că zgomotul 
puternic provoacă adesea dureri 
de cap, amețeală, stări de frică, 
iritabilitate nejustificată, o sta
re emotivă nestabilă, accelerînd 
fenomenul de oboseală.

Revenind la gradul de atenție 
concentrată, trebuie amintit că

Zilele acestea am primit la re
dacție revista „Astronautica", 
editată de Societatea tehnico- 
științifică a elevilor de la Liceu] 
nr. 2 din Tîrgoviște. Un fapt, a- 
parent obișnuit, în contextul vie
ții și realităților noastre. Pentru 
mine, personal, el se prezintă cu 
semnificații mai profunde, căpă- 
tînd și o încărcătură afectivă. Cu 
ani în urmă, tot așa. sosise pe a- 
dresa redacției noastre o invitație 
din partea colectivului de tineri 
racheto-modeliști tîrgovișteni, de 
a participa la prima lansare de 
rachete cu vietăți. Demonstrația 
a fost reușită, în ziar a apărut un 
reportaj ilustrat care, printre rîn- 
durile cu istoricul acestor preocu
pări, cu isprăvile micilor „sa- 
vanți", strecuram ideea încrede
rii în viitorul lor, în dobîndirea 
unor realizări remarcabile în cer
cetarea și prospectarea acestui 
fascinant domeniu. Nucleul pasio- 
nanților racheto-modeliști, animați 
la o muncă pasionantă de profe
sorul Ton N. Radu, și îndrumați 
îndeaproape de știința și price
perea sa, nu au dezmințit așteptă
rile mele și ale cititorilor și iată 
că în 1967 s-a înjghebat Societa
tea tehnico-științifică „Astronau
tica", iar acum salutăm apariția 
primului număr al revistei cu a- 
celași nume. Ancorate puternic 
în realitățile zilelor noastre, cele 
20 de pagini ne prezintă un ta
blou expresiv al activității mem
brilor societății care îmbracă 
forme din cele mai variate. înce
pînd cu rezolvări de probleme, 
întocmirea de scheme și planuri, 
pînă la construcția de aparate. 
Introducerea tehnicii în practica 
educației pe linia realizării unui 
învățămînt formativ, orientarea 
profesională, mînuirea cu preci
zie și dexteritate profesională a 
uneltelor, precum și execuția cu 
migală a diferitelor părți ale ra
chetei, împletirea armonioasă a 
cunoștințelor din domenii diferite, 
educația cosmică, etc. sînt aspecte 
majoie abordate de elevi și de 
cadrele didactice în articolele, 
surprinzător de documentate și 
limpezi, ce alcătuiesc primul nu
măr al proaspetei reviste „Astro
nautica".

Revista are privilegiul de a a- 
vea în paginile sale cîleva gîn- 
duri ale savantului H. Coandă 
care aflînd că la Tîrgoviște func-
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ționează un puternic centru de 
racheto-modelism și că dîmbo- 
vițenii dispun chiar de un micro- 
rachetodrom — deși în privința 
sprijinului pe plan local și central 
ar mai fi multe de făcut — a a- 
firmat : „Dacă aparent aceasta 
înseamnă o distracție în plus, în 
fundul ei, problema cuprinde un 
admirabil mijloc de educație 
tehnică, de cultivare a vocațiilor, 
de afirmare a înclinațiilor științi
fice ale tinerilor. Un element 
bine educat, în orice domeniu al 
tehnicii, este deplin cîștigat pen
tru «gîndirea științifică», pentru 
realizări care nu vor intirzia să 
se afirme. Realizarea de la Tîrgo
viște face cinste înfăptuirilor ei, 
iar pe mine, om de tehnică, mă 
entuziasmează de-a dreptul. îi fe
licit pentru această realizare. Le 
adresez urarea de continui suc
cese acelor tineri ucenici intr-ale 
tainei rachetelor din județul Dîm
bovița".

Cu acest prilej ziarul nostru a- 
dresează tinerilor îndemnul de a 
se îmbarca cu entuziasm pe a- 
ceastă „navă a cunoașterii", de a 
studia cu perseverență tainele 
științei și culturii, de a lucra și 
exersa cu pasiune și temeritate, 
pentru că, așa cum spune un „ 
vechi proverb românesc, numai 
exercițiul îndelungat poate crea 
maestrul. Urind o viață lungă re
vistei „Astronautica", ne mărtu
risim în același timp credința că 
pasiunea muncii de astăzi a ti
nerilor o vom descifra în reali- . 
zările îndrăznețe ale viitorului. ■

V. CABULEA
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impreună cu doi psihologi și doi 
medici de la Institutul de exper
tiză și recuperare a capacității 
de muncă, conducerea întreprin
derii a aplicat teste psihometrice 
de atenție în patru momente ale 
zilei de luciii : înainte de înce
perea activității, după 4 ore de 
muncă (înaintea pauzei), la 15 
minute după ea, în trei zile ale 
săptămînii : Ia început, mijloc și 
sfîrșit. Rezultatele au arătat că

pune în temă inginerul Vasile 
Neacșu •— șeful secției offset.

— Pentru crearea unui efect 
psihologic favorabil cu ajutorul 
culorilor s-a ales o variantă 
asigură o senzație maximă 
confort și o bună menajare 
vederii. Astfel, plafonul este 
grăvit în alb iar partea de
a pereților în vernil. Din aceleași 
considerente, la care se adaugă 
și rezistența la deteriorare, ju-

ce 
de 

a 
zu- 
sus

de carton (imitație mahon), ce se 
armonizează perfect cu mediul 
ambiant.

Pentru noi continuă să rămînă 
sub semnul întrebării lipsa zgo
motului intens —. obișnuitul 
semn că în secție se lucrează. 
Aflăm că acesta a dispărut prin 
înlocuirea pinioanelor metalice 
cu altele din texolit și prin a- 
daptarea la mijloacele de trans
port a roților din cauciuc. O di-

citorul era obligat să Iacă mai 
mult de 100 de mișcări pe minut 
datorită ritmului rapid în care se 
desfășoară această muncă. S-a 
observat însă că mare parte a a- 
cestor solicitări se datorează ți
nui mobilier ' neadecvat. Prin 
reproiectarea acestuia s-au obți
nut mese de lucru și scaune er
gonomice la care se lucrează mai 
mult decît comod. în scopul eli
minării sau reducerii deplasărilor

ff PRODUCTIVITATE DUBLA !
dacă la începutul și sfîrșitul pro
gramului atenția este scăzută, ea 
atinge valori maxime înainte și 
după pauză. Raportată la săptă- 
mînă, atenția este redusă la înce
putul și sfîrșitul acesteia.

în total, fiecare muncitor a a- 
vut de completat 14 teste ce au 
prefațat introducerea unei meto
de ergonomice de organizare a lo
cului de muncă. Concluziile lor 
s-au materializat acum prin 
schimbarea completă a aspectu
lui locurilor de muncă. Cu o 
parte din schimbările de aici ne

mătatea inferioară a peretelui a 
fost acoperită cu plăci ceramice 
galben deschis, în timp ce par
doseala s-a executat din mo
zaic cafeniu și vernil ce asigură 
un coeficient de reflexie sufici
ent. Pentru evitarea accidente
lor, părțile în mișcare ale mașini
lor sînt vopsite în galben — 
culoare de avertizare — iar col
țurile stîlpilor cu linii portocalii 
fluorescente. Zadarnic veți căuta 
obișnuitele conducte ce brăzdea
ză secțiile întreprinderilor. Ele 
sînt amplasate în dosul plăcilor

minuare și mai mare se va obți
ne prin aplicarea pe plafon a ți
nui strat fonoabsorbant.

Dar nu aceștia erau singurii 
factori ce generau oboseala. Cre
dem că nu este lipsit de interes 
pentru cititorii noștri să amintim 
că numai deplasările în jurul ma
șinii, impuse de situațiile func
ționale ale acesteia, se cifrau — 
transpuse în valori de timp — 
la 3~4 ore din cele H de mun
că ! Aceasta determină un con
sum de energie mare : 1300-1700 
kcal/8 ore. La secția taster mun-

personalului de deservire a mași
nilor la spălător (profesia recla
mă în permanență o stare igie
nică desăvîrșită) la fiecare două 
mașini au fost instalate chiuvete 
cu apă caldă sau rece.

Dar zecile de plante ornamen
tale, ghivecele cu flori, mozaicu
rile din plăcuțe ceramice, splen
didul vitraliu iluminat, ce rost își 
au în această gamă de moderni
zări ? ... Este prezența lor legată 
direct de producție, de condițiile 
de muncă ? întrebări la care răs
pund părerile de mai jos :

— Plecăm acasă fără pic de 
oboseală (Marian Crăciun).

— In timpul lucrului nu ne 
simțim deloc plictisiți (Eugenia 
Chiroiu).

Scopul principal al acestor îm
bunătățiri a fost — după cum 
arătam încă de la început — 
crearea pentru salariați a condi
țiilor optime de muncă, a unui 
mediu ambiant cu efecte psihice 
pozitive. Rezultatele nu s-au lă
sat deloc așteptate : nici un acci
dent de muncă în ultimul an, 
fluctuația de cadre — zero. Im
plicit însă s-au obținut și benefi
cii economice. La secția retuș 
producția s-a dublat, iar la taster 
fiecare lucrător are o depășire 
medie de cca 2000 semne în 7 
ore de lucru efectiv, față de 
norma programului inițial de 8 
ore. Totodată au rămas și cîteva 
mașini de tipărit disponibile spre 
a fi folosite de alte întreprinderi. 
Și toate acestea în condițiile li
nei creșteri spectaculoase a cali
tății produselor.

După aprecierile specialiștilor 
de peste hotare care au vizitat 
„Arta Grafică", modernizarea ini
țiată și concepută de inginerii 
Victor Cristea și Ion Mateescu și 
tehnician Toma Trașca, constituie 
prin modul de desfășurare și re
zultatele obținute — o realizare 
originală pe plan european.
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vietnamez într-unul din imobilele undeTn plin centru al Saigonului, patrioții au provocat o explozie 

sînt instalați militari americani

directorului 
agenției 

! la Hanoi, 
Ml

„Acest război este în
grozitor, dar îl vom cîști- 
ga“, a declarat primul mi
nistru al Republicii De
mocrate Vietnam, Fam 
Van Dong, într-un inter
viu acordat <' 
reprezentanței 
France Presse 
Joe! Henri.

Lupta poporului 
împotriva agresiunii S.U.A. con
tinuă, identifieîndu-se într-o mă
sură tot mai mare cu lupta 
inevitabil victorioasă a popoare
lor pentru independență și liber
tate, a subliniat premierul R.D. 
Vietnam.

Abordînd problema conferin
ței cvadripartite de la Paris,, Fam 
Van Dong a arătat că, indife
rent de vicisitudinile acesteia, 
poziția globală a F.N.E. și a Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului da 
Sud „va apărea tuturor drept so
luția corectă, conformă inimii și 
rațiunii, a problemei vietname
ze".

Referindu-se la inițiativa Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu, sprijinită de guvernul R.D. 
Vietnam, de a propune Washing
tonului să sugereze o dată pen
tru retragerea trupelor sale din 
Vietnam, întrucît Administrația 
S.U.A. respinge data de 30 iu
nie 1971, primul ministru Fam 
Van Dong a declarat că poporul 
vietnamez are o poziție princi
pială fermă : Statele Unite sînt 
agresoare și ele trebuie să se re
tragă total și fără condiții.

Evocînd apelul pe care l-a fă
cut la 2 septembrie 1970, pentru 
unirea forțelor doritoare de pa
ce, democrație și neutralitate din 
Vietnam, premierul a precizat că 
guvernul R.D. Vietnam acordă o 
mare atenție diferitelor mișcări 
populare care sînt pe cale să 
zguduie orașele Vietnamului de 
sud, în special Saigonul, și care 
reunesc pături sociale și organi
zații de orientări politice diferi
te. Aceste mișcări, a spus Fam 
Van Dong, se extind paralel cu 
rezistența întregului popor îm
potriva agresiunii americane și 
vor aduce o contribuție prețioa
să Ia victoria finală.

H

ra

o

0 politică falimentară"
WASHINGTON POST despre politica 

S.U.A. fată de R.P. Chineză*
Cotidianul american „WA

SHINGTON POST" publică un 
articol semnificativ pentru muta
țiile care se produc în prezent în 
opinia publică americană, inclu
siv în cercuri politice din aceas
tă țară, față de poziția ad
ministrației S.U.A. de sprijinire a 
regimului ciankaișist. și persisten
ța acesteia într-o politică care 
încearcă să eludeze realitatea evi
dentă că astăzi problemele ce 
confruntă viața internațională nu 
pot fi rezolvate fără participarea 
Republicii Populare Chineze.

în acest sens, ziarul relevă că 
„politica americană sprijină fic
țiunea potrivit căreia regimul 
ciankaișist ar fi, chipurile, repre
zentantul legitim al Chinei", 
menționînd în sprijinul criticilor 
formulate la adresa unei astfel 
de poziții a administrației faptul 
că în timp ce pe plan extern în
șiși aliații S.U.A. nu mai acordă 
nici un credit regimului lui Cian 
Kai-și, în Insula Taivan au loc 
mișcări 
nistrații 
meni.

Votul 
iembrie 
șiștilor •— continuă ziarul ameri
can — a arătat că aceștia sînt pe 
cale de a pierde în viitorul apro
piat pretenția lor dubioasă de a 
vorbi în numele întregii Chine. 
Semnele efervescenței situației

de pe insulă, precum și curentul 
de opinie din viața internațională 
ce se pronunță pentru eliminarea 
ciankaișiștilor, din comunitatea 
mondială „ar trebui să servească 
Statelor Unite drept avertismente 
că a sosit timpul să-și revizuiască 
această politică devenită de mult 
falimentară".

în încheiere, ziarul subliniază 
necesitatea ca Statele Unite să 
înceteze a mai sprijini regimul 
ciankaișist, arătînd că „problema 
Taivanului este esențialmente o 
problemă chineză și că ea poate 
fi soluționată numai de chinezi".

DECLARAȚIILE
LUI W. SCHEEL

împotriva acestei admi- 
ce nu reprezintă pe sl

Națiunilor Unite din no- 
1970 împotriva ciankai-

Tratatele încheiate între guver
nul Republicii Federale a Ger
maniei cu unele țări socialiste 
constituie o unitate politică, a 
spus ministrul de externe fede
ral, Walter Scheel, într-un dis
curs ținut la Stuttgart, în calita- 
tate de președinte al Partidului 
liberal-democrat. El a adăugat 
însă că aceasta nu înseamnă 
ele trebuie discutate simultan 
Parlament.

Walter Scheel a subliniat 
politica guvernului federal față 
de țările vecine reprezintă o 
contribuție necesară la reducerea 
confruntării și lichidarea perico
lului de război pe continent și 
că nu există o alternativă la a- 
ceastă politică.

că 
în

că

Articol al ziarului Jenminjibao
In legătură cu stabilirea de re

lații diplomatice între R.P. Chi
neză și Chile, ziarul „JENMIN
JIBAO" a publicat la 7 ianuarie 
un editorial intitulat „Un nou 
capitol în relațiile dintre China 
și Chile". Hotărîrea de a stabili 
relații diplomatice între cele 
două țări la nivel de ambasa
dori a fost luată în urma unor 
tratative desfășurate 
mosferă prietenească, 
principiilor respectului 
față de suveranitatea și

într-o at- 
potrivit 

reciproc 
integri-

tatea teritorială, neamestecului în 
problemele interne, al egalității 
în drepturi și reciprocității, rele
vă ziarul. Acest lucru este în con
cordanță cu interesele fundamen
tale ale celor două popoare și 
țări și răspunde aspirațiilor lor 
comune. Stabilirea de relații di
plomatice a deschis, totodată, 
largi perspective pentru dezvol
tarea în continuare a relațiilor de 
prietenie dintre R.P. Chineză și 
Chile, se arată în încheierea edi
torialului.

Cunoscutul om politic ameri
can Averell Harrimann a respins 
criticile formulate, în ultimele 
săptămîni, de uneia personalități 
politice ca Dean Acheson și 
George Ball la adresa politicii 
guvernului Republicii Federale a 
Germaniei față de țările socia
liste europene. Averell Harri
mann a afirmat, într-un interviu 
acordat săptămînalului „WA
SHINGTON JOURNAL", că ține 
să sublinieze că Willy Brandt a 
adoptat o linie înțeleaptă. Re
cunoașterea intangibilității fron
tierei vestice a Poloniei este rea
listă".

PRESTIGIOS
PREMIU

EUGE* JEBEEEMU
Poetul român Eugen Jebe- 

leanu este ciștigătorul presti
giosului premiu internațio
nal de poezie „Etna-Taor- 
mina", decernat in cadrul 
unei festivități ce a avut loc 
la Teatrul „Massimo Bellini 
din Catania (Sicilia). Foarte 
recent, poetului român i-au 
fost editate în Italia două 
volume de versuri — „Su- 
rîsul Hiroșimei" și „Poarta 
Leilor". Juriul care a acordat 
cea de-a zecea ediție a pre
miului menționat a apreciat 
volumul „Surîsul Hiroșimei" 
ca fiind „un exemplu de vo
cație coerentă și mărturie 
pasionantă, sub forma unei 
poezii ce armonizează inten
sitatea unei meditări lirice 
profunde cu o cunoaștere 
adîncă și constantă a proble
melor timpului nostru". Ver
surile apărute în limba ita
liană configurează o lume 
poetică polivalentă și unitară, 
în care sentimentul frăției și 
al demnității umane se con
cretizează în modele curajoa
se și ferme. Glasul poetului, 
.Ie o arzătoare actualitate, se 
face deosebit de simțit și in
cisiv prin încrederea în va
lorile individuale și sociale 
ale omului, se spune mai de
parte în motivarea juriului 
prezidat de laureatul premiu
lui Nobel, Miguel Angel 
Asturias.

Bucurindu-se de 
considerație atît în 
și peste ' hotare, 
„Etna-Taormina" a 
atribuit pînă acum
numiți poeți, între care Sal- 
vadore Quasimodo (1953), Su- 
pervielle (1956). Tristan Tzara 
(1961), Anna Ahmatova (1964) 
și Giuseppe Ungaretti (1967).

Luînd cuvîntul la ceremo
nia de înmînare a premiilor 
— la care au participat apro
ximativ 2 000 de persoane, 
reprezentanți de frunte ai 
poeziei și dramaturgiei ita
liene, critici literari, precum 
și ambasadorul României în 
capitala Italiei, Iacob Io- 
nașcu, și directorul Bibliote
cii române din Roma, prof. 
Alexandru Bălăci — Eugen 
Jebeleanu a mulțumit lui 
Miguel Angel Asturias și ce
lorlalți membri ai juriului 
pentru premiul ce i-a fost 
conferit.

o largă 
Italia, cit 
premiul 

mai fost 
unor re-

ORIENTUL APROPIAT TINERETUL LUMII
• CONVORBIRI LA O. N. U.
• INCIDENTE ÎN IORDANIA

NEW YORK.'— La sediul re
prezentanței permanente a Ma
rii Britanii la O-N'-U. a avut loc 

'miercuri o nouă reuniune a re
prezentanților permanenți ai 
U.R.S.S., S.U.A., Franței și Ma
rii Britanii în Consiliul de Secu
ritate consacrată examinării pro
blemelor legate de situația din 
Orientul Apropiat. La sfîrșitul re
uniunii a fost dată publicității o 
declarație în care reprezentanții 
celor patru mari puteri „au con
statat cu satisfacție reluarea con
vorbirilor de pace în Orientul A- 
propiat sub egida ambasadorului 
suedez Gunnar Jarring, expri- 
mîndu-și dorința ca la aceste 
convorbiri să se înregistreze un 
progres real și rapid".

S-a stabilit ca următoarea re
uniune să aibă loc la 18 ianua
rie a.c.

O.N.U. ai Republicii Arabe Uni
te, Israelului și Iordaniei. Nu a 
fost dezvăluit conținutul convor- 

' birilor care au avut loc cu acest 
prilej.

SOFIA. — Miercuri a sosit la 
Sofia o delegație oficială a Repu
blicii Arabe Unite, condusă de 
Kamal Ramzi Stino, membru al 
Comitetului Executiv Suprem al 
Uniunii Socialiste Arabe.

CAIRO. — Cotidianul egip
tean „AL AHRAM* informează 
că la 20 ianuarie va avea loc la 
Cairo prima conferință la nivel 
înalt a reprezentanților R.A.U., 
Libiei, Sudantdui și Siriei, care 
și-au exprimat intenția de a for
ma o uniune cvadripartită.

Ripostă
la un refuz

NAȚIUNILE UNITE, — Re
prezentantul special al secreta
rului general al O.N.U. în O- 
rientul Apropiat, Gunnar Jarring, 
a avut miercuri noi întrevederi 
cu reprezentanții permanenți Ia

AMMAN. — Elemente înar
mate, a căror apartenență nu 
a putut fi stabilită, au provo
cat miercuri incidente la Am- 

■ man, soldate cu morți și răniți, 
se arată într-un comunicat al 

' Comitetului Superior Arab în
sărcinat cu supravegherea nor- 

. malizării situației din Iordania.

CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI ALLENDE
Președintele Republicii Chile, 

Salvador Allende, a rostit la 
Valparaiso, unul din cele mai 
importante centre industriale 
ale țării, un discurs radio-difu- 
zat, în care a făcut un bilanț al 
primelor două luni de guverna
re a Frontului Unității Popu
lare. El a apreciat că Chile se 
îndreaptă în domeniul economic 
spre crearea unei proprietăți 
sociale. Printre măsurile pe ca
re guvernul le-a adoptat în a- 
cest sens, el a menționat trimi
terea în fața Congresului a pro
iectului de amendațe a consti
tuției pentru legiferarea națio
nalizării industriei cuprului, 
principala bogăție națională a 
țării, măsurile de trecere a băn
cilor particulare în proprieta
tea și sub controlul statului, na-

ționalizarea societăților „Păci-, 
fie Steel Company" (C.A.P.), 
„Lota-Schwager“, exproprierea 
complexului textil „Bellavista" 
și altele.

Referindu-se Ia măsurile cu 
caracter social ale guvernului, 
președintele a relevat eforturi
le depuse pentru dezvoltarea 
învățămîntului, arătînd că de
ja a crescut numărul copiilor 
înscriși Ia școlile de toate gra
dele și în viitor urmează să fie 
construite noi localuri, astfel 
incit toți copiii să poată fi cu
prinși în învățămîntul elemen
tar. In acest sens, el a anunțat 
desființarea taxelor școlare 
pentru învățămîntul elementar 
și reducerea lor pentru celelal
te grade de școlarizare.

Noi propuneri ale partidului

w
• UN PURTĂTOR DE CU- 

VINT al președintelui Republi
cii Chile, Salvador Allende, a 
anunțat că ziaristului francez Re
gis Debray, eliberat recent din 
închisoare de către guvernul 
bolivian, i s-a oferit o funcție 
de redactor în Oficiul de presă 
al Președinției. într-o convor
bire cu ziariștii, Debray a de
clarat că el intenționează să se 
consacre unei analize a situației 
politice din Chile, subliniind că 
alegerea președintelui Allende 
este deosebit de semnificativă 
pentru întreaga Americă La
tină.

• AGENȚIA P.A.P. anunță că 
în orașele Belostok, Olsztyn, 
Gdansk, Poznan și Katowice au 
avut loc consfătuiri ale active
lor cu conducerile comitetelor 
voievodale ale P.M.U.P. Aceste 
consfătuiri constituie elemente 
ale pregătirii Plenarei a VIII-a 
a C.C. al P.M.U.P., la care vor 

evenimentele din 
1970 și rezultatele

fi analizate 
decembrie __
cincinalului încheiat.

• DUPĂ CUM RELATEAZĂ 
AGENȚIA A.C.T.C., nave mili
tare de spionaj americane au 
pătruns adînc în apele terito
riale ale R. P. D. Coreene, pe 
coasta apuseană, la nord de 
Peninsula Changsa. Unități na
vale ale Armatei Populare Co
reene au descoperit navele ina
mice, obligîndu-le să se retragă. 
O navă spion americană a fost 
scufundată și alta distrusă, pre
cizează agenția coreeană.

VAL DE FRIG 
ÎN INDIA

VAL NEOBIȘNUIT 
FRIG, care s-a abătut asu- 
statelor din nord-estul In- 
— Bihar. Uttar Pradesh și 

Bengalul de Vest — a provocat 
moartea a 120 de persoane. Au 
fost înregistrate importante 
pierderi de animale, iar recol
tele din acest an se apreciază 
ca fiind compromise.

• VALUL DE FRIG ȘI NIN
SORI ABUNDENTE care afec
tează numeroase regiuni ale lu
mii, se face simțit și intr-o zonă 
vastă a teritoriului mexican din 
partea de nord a țării, unde 
mercurul termometrului a scă
zut pînă la 10 grade sub zero.

RIO: A TREIA 
RESPINGERE

o-• INTR-UN COMUNICAT 
FICIAL, semnat de ministrul 
justiției, Alfredo Buzaid, guver
nul brazilian a respins pentru a 
treia oară cererea prezentată 
de răpitorii diplomatului elve
țian Giovanni Enrico Bucher, 
privind eliberarea celor 70 de 
deținuți politici, - prezentată la 
5 ianuarie a.c. Comunicatul gu
vernamental se declară de a- 
cord cu punerea în libertate a 
66 de deținuți, și solicită răpi
torilor să numească 
soane în locul celor 
vernul nu acceptă 
reze.

alte 4 per- 
pe care gu- 
să-i elibe-

DE CHILE• LA SANTIAGO 
a avut loc o reuniune a/condu
cătorilor partidelor și organiza
țiilor politice membre ale Fron
tului Unității Populare, în 
cursul căreia a fost examinat și 
aprobat proiectul de lege pri
vind naționalizarea băncilor 
particulare din Chile. Partici- 
panții, între care s-au numărat 
membri ai guvernului și alte o- 
ficialități, au hotărît să înain
teze documentul spre dezbatere 
Parlamentului.

• In cercurile economice tur
cești se manifestă în prezent un 
interes deosebit pentru stabili
rea de legături comerciale cu 
R. P. Chineză, relevă agenția 
FRANCE PRESSE. Uniunea Ca
merelor pentru Comerț și Indus
trie din Turcia se pronunță pen
tru realizarea unor schimburi 
comerciale cu Republica Popu
lară Chineză, subliniază agenția, 
în opinia conducerii acestui or
ganism economic, schimburile 
comerciale dintre cele două țări 
ar putea fi realizate pe baza u- 
nui acord la nivelul camerelor 
de comerț.

Agenția KAOSAN PATHET 
LAO a difuzat un articol în 
care,sînt trecute în revistă 
succesele obținute în cursul a- 
nului 1970 de unitățile Frontu
lui Patriotic Laoțian în lupta 
împotriva agresiunii americane. 
Subliniind că anul care a tre
cut a marcat o intensificare a 
acțiunilor trupelor S.U.A. în 
Laos, articolul relevă, totodată, 
riposta hotărîtă dată interven- 
ționiștilor de poporul laoțian. 
Astfel, în anul 1970, , unitățile . 
armate ale F.P.L. au scos din 
luptă 20 000 de soldați inamici, 
între ei și mercenari tailandezi, 
au doborîț 370 de avioane.

RELAȚIILE 
COMERCIALE

POLONO- 
BRITANICE

• ZIARUL „ZYCIE WAR- 
SZAWY" inserează o convorbi
re cu R. B. Hore, secretar exe
cutiv al Consiliului britanic 
pentru problemele comerțului 
cu Europa răsăriteană, pe tema 
schimburilor comerciale dintre 
Anglia și Polonia și a perspec
tivelor de dezvoltare a acesto
ra. După ce relevă că relațiile 
comerciale dintre Anglia și Po
lonia se desfășoară favorabil, 
Hore subliniază că există posi
bilități să se treacă și la forme 
superioare de cooperare, cu a- 
tît mai mult cu cit în viitor va 
fi greu de menținut volumul re
lativ ridicat al exporturilor po
loneze de produse agricole.

Cu ocazia ultimei întîlniri din
tre prințul Suvanna Fuma, pre
mierul guvernului de la Vien
tiane, și trimisul prințului Sufa
nuvong, președintele Comitetului 
Central al Partidului Neo Lao 
Haksat, Souk Vongsak, acesta 
din urmă a prezentat noi propu
neri în legătură cu măsurile de 
securitate ce urmează a fi luate 
pentru ținerea reuniunii de la 
Khang Khay a reprezentanților 
plenipotențiari ai celor două 
părți — informează agenția 
Kaosan Pathet Lao. Noile propu
neri prevăd suspendarea bombar
damentelor și a tuturor celorlalte 
activități aeriene ale aviației a- 
mericane, ale armatei guvernului 
de la Vientiane și ale celorlalte 
forțe proamericane în provincia 
Xieng-Quang și pe un culoar de 
o lărgime precisă între provin
ciile Sam Neua și Khang Khay, 
pe timpul reuniunii și pe diferite 
termene înainte și după aceasta.

într-o declarație făcută presei, 
Souk Vongsak și-a exprimat re
gretul pentru faptul că prințul

Suvanna Fuma a respins noile 
propuneri constructive ale prin
țului Sufanuvong. El a adăugat 
că speră că șeful guvernului de 
Ia Vientiane le va reexamina și 
va da un răspuns cu prilejul ur
mătoarei întîlniri.

Telexurile ne-au furnizat în primele zile ale noului an infor
mații despre recrudescența frămîntărilor din universitățile por
tugheze. Amfiteatrele universității din Lisabona au fost ocu
pate, în mod demonstrativ, de studenți, care au rămas acolo 
48 de ore continuu, într-un gen de „grevă perlată", refuzînd 
să permită ținerea primelor cursuri pe anul 1971. Semnalul de 
începere l-au dat studenții facultății de litere, care au orga
nizat o grevă pe loc cu ocuparea sălilor de cursuri și a labo
ratoarelor de fonetică, desfășurînd, totodată, o scrie de adu
nări de protest non-stop în cadrul cărora sînt expuse reven
dicările mișcării progresiste studențești din Portugalia. Acțiunea 
s-a extins repede la absolut toate facultățile Universității din 
capitala lusitană. O grevă temporară, similară celeia din Centrul 
universitar Lisabona, a fost declanșată, paralel, de studenții 
din Coimbra, centru universitar cu cel mai bun. renume din 
Portugalia. i

Numitorul comun al noului val de acțiuni protestatare stu
dențești din Portugalia, concepute, evident, ca o afirmare pu
ternică a nemulțumirilor tineretului studios în atenția autorită
ților, la începutul noului ap, îl constituie revendicarea energică 
a amorsării unei reforme adînci a școlii superioare portu
gheze. Formula care revine insistent în adunările studențești, 
în memoriile adresate organelor guvernamentale, în foile vo
lante trase la roneotip și care apelează la opinia publică în 
sprijinul cerințelor stuaențimii este : „Să fie respectate promi
siunile I". E o referire directă la promisiuni formale neîndepli
nite ale actualului premier Caetano.

Scurt timp după preluarea funcțiilor sale, în septembrie 1968, 
Marcelo Caetano promitea că, în calitate de fost universitar 
( a activat r.ici bine de 20 de ani în învățămîntul superior), se 
va ocupa „personal, metodic și eficient" de rezolvarea „acelor 
cereri și proiecte care ar putea duce la un progres în universi
tatea portugheză". La începutul lui 1969, acceptînd să primească 
o delegație a studenților din Lisabona, premierul lusitan preciza 
că „o reformă a învățămîntului superior este în curs ae ela
borare" și că aplicarea primelor măsuri în acest sens nu va 
întîrzia „dincolo de anul universitar următor" (adică anul 
universitar 1969—1970). De atunci însă au trecut doi ani și în 
tot acest răstimp n-au fost anunțate, practic, decît două ini
țiative guvernamentale în. domeniul învățămîntului superior. 
Prima privește crearea, începînd cu anul universitar 1972—1973 
a două noi universități cu un total de șase facultăți ; a doua 
se referă la alocarea unor fonduri pentru reînzestrarea și lăr
girea, în termen de cinci ani, a laboratoarelor universității din 
Lisabona. Dincolo de aceste măsuri care tind, în perspectivă, 
să atenueze cît de cît supraaglomerarea din sălile de cursuri 
și laboratoare (Portugalia se găsește — potrivit statisticilor 
U.N.E.S.C.O. — pe primul loc în Europa din punctul de vedere 
al aglomerării în amfiteatre și laboratoare), revendicărilor stu
dențești (sprijinite, de altfel, de numeroase cadre universitare 
de prestigiu) li s-a răspuns printr-un virtual refuz. Niți un 
indiciu despre sporirea numărului de burse (actualmente numai 
1 la sută din studenții portughezi beneficiază de burse de stat), 
despre micșorarea taxelor foarte împovărătoare și, în general, 
nici un indiciu despre modificarea actualei structuri, învechite, 
a universității; oficialitățile au arătat clar, într-o serie de pre
cizări din ultima vreme, că nu intenționează să renunțe la or
ganizarea autoritaristă a universității, nu vor reintroduce auto
nomia universitară și nu vor renunța la diferitele forme de 
control polițienesc în facullăți. Nu s-a vădit, de asemenea, 
nici un indiciu de recunoaștere a „sindicatelor libere" studen
țești care activează în ilegalitate.

în aceste împrejurări și într-o asemenea atmosferă, profe
țiile unor corespondenți din capitala lusitană care văd în gre
vele demonstrative studențești preludiul unui an agitat în uni
versitățile portugheze, nu par lipsite de temei.

P. NICOARĂ

„HARTA INSURECȚIEI"
La o conferință de presă, săptămîna trecută, mareșalul 

Dawee Chullaspaya, șeful statului major tailandez, a arătat 
ziariștilor o „hartă a insurecției în Tailanda". Harta — no
tează corespondentul lui LE MONDE la Bangkok, partici
pant Ia conferința de presă — 
cleele mișcării de 
teritoriul țării".

„indica absolut clar că nu- 
guerilă sînt răspîndite pe aproape întreg

O dată cu crearea, 
rie 1965, a Frontului 
tailandez, mișcarea 
anti-dictatorială din Tailanda a 
crescut mereu în amploare și 
forță. înființarea, în 1969, a „ar-

in ianua- 
Patriotic 

populară

Operația zecimalizare
„Cînd englezii se 

decid să fecă un lucru 
ca toată lumea — no
ta cu ironie L’EXPRE- 
SE — ei știu să-l facă 
în maniera proprie". 
Ei au ales data de 15 
februarie, în loc de 1 
ianuarie 1971 pentru 
a supune definitiv sis
temul lor monetar cal
culului zecimal.

56 de milioane de 
locuitori ai insulelor 
britanice sînt deja 
pregătiți să se supună 
nouTui exercițiu arit
metic monetar, cel mai 
important din istoria 
banilor lor. Tn iulie 
1967, parlamentul, în 
urma unor dezbateri 
furtunoase, a însăr
cinat, printr-o lege 
specială, un Birou, de
numit al „Monedei 
zecimale", să pregă
tească marea mutație. 
A luat ființă o mone- 
tărie specială, con
struită la Llantrisand, 
în sudul Țării Galilor. 
Aici, după 1968 au 
fost „trași" primelefost
șase miliarde de mo
nede zecimale, aflate 
deja în circulație ; de 
5, 10 și 50 de pence, 
confecționte dintr-un 
aliaj de cupru și ni
chel. Apoi, 200 de mi
lioane de bancnote a 
10 șilingi (jumătate de 
liră) au fost retrase 
din circulație. Piesele 
de 1/2, 1 și 2 pence

vor fi introduse în 
„ziua Z", ce va marca 
intrarea în vigoare a 
noului sistem.

Operația de pregă
tire a început cu mult 
timp înainte. Toate 
băncile au primit con
semn să fie închise de 
joi 11, pînă duminică 
14 februarie pentru 
a-și putea prepara în 
liniște introducerea... 
zecimalelor. Este, prin
tre altele, vorba de 
schimbarea a 5 mi
lioane de mașini de 
adunat, de contabili
zat. Pentru a simpli
fica — sau poate pen
tru a complica — o- 
perația, cele două 
monede vor circula 
împreună o perioadă 
de 18 luni. Pe această 
durată operațiile fi
nanciare curente se 
vor putea efectua în 
indiferent ce sistem. 
Insă înregistrarea ofi
cială a afacerilor fi
nanciare și bancare 
se va face obligato
riu în „new pence". 
Pentru a-i ajuta pe 
englezi, guvernul a 
tipărit 18 milioane de 
broșuri, a fost declan
șată o campanie na-

— în presă, la 
și televiziune, 

din acest 
o notă a- 
fotografia 
„Cele mai 
și un ușor

țională 
radio 
Felicitările 
an purtau 
parte (vezi 
noastră) : 
bune urări

an al zecimalizării în 
1971". Se estimează 
că volumul total al 
cheltuielilor legate de 
zecimalizare a bani
lor va atinge cifra de 
1 400 milioane franci 
francezi noi (peste 250 
milioane de dolari).

Pentru a întregi 
umorul cu care re
vista privește seriozi
tatea pregătirilor, ci
tează „cazul pensio
nărilor" de la închi
soarea Dortmoor (cea 
mai mare din țară) 
care au cerut explica
rea amănunțită a nou-

sistem : „Altfel, 
vom fi liberi — 
ei — cum naiba 
cunoaște valoa- 

vom

sînt 
mult

abia 
mai

lui 
cînd 
spun 
vom
rea a ceea ce 
fura ?".

Lucrurile 
la început, 
complicată va fi tre
cerea la sistemul me
tric, care este prevă
zută a se efectua în 
10 ani. După cit se 
pare, cei mai bucuroși 
de trecerea la noul 
sistem sînt elevii, pen
tru care exercițiile de 
convertire a pennilor 
în șilingi și a acestora 
în lire erau, potrivit 
revistei franceze, un 
adevărat coșmar.

* - j Im ..........
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matei de eliberare a poporu
lui" a marcat o nouă etapă în 
dezvoltarea acestei mișcări. 
Cinci dintre provinciile tailan- 
deze (Nan și Chang-Rai în 
Nord, Song-Khia și Yala în su
dul peninsular și Nokhourn — 
Phanom în Nord-Est) au deve
nit, în ultimul an veritabile 
zone de front, unde acțiunile 
forțelor patriotice se succed pe 
scară largă. Extinderea acțiu
nilor de guerilă este ilustrată 
prin atacurile asupra aerodro
murilor militare americane în 
provincia Sakolm-Nakoln și 
prin recentele atacuri asupra a 
două baze ale trupelor motori
zate tailandeze situate la numai 
22 de kilometri de Bangkok. La 
sfîrșitul lui septembrie trecut 
guvernatorul provinciei Chang- 
Rai a căzut într-o ambuscadă, 
împreună cu un întreg detașa
ment motorizat. Cu numai cîte- 
va zile înainte de noul an, pre
mierul Thanom Kittikachorn a 
scăpat cu greu dintr-o ambus
cadă organizată de forțele pa
triotice în provincia Yala, în 
vreme ce se afla într-un turneu 
de inspecție ; aproape toți poli
țiștii și militarii din suita lui, au 
fost uciși.

Autoritățile de la Bangkok 
încearcă să mențină situația 
sub control printr-o masivă 
concentrare militară și prin mă
suri represive. Mijloace militare 
dintre cele mai moderne, in
clusiv blindate, artilerie reacti
vă și elicoptere, furnizate cu 
larghețe de Washington, sînt 
utilizate pe scară largă împo
triva unităților Frontului patrio
tic. Aviația regală tailandeză 
întreprinde, aproape zilnic, mi
siuni de bombardament asupra 
bazelor și pozițiilor gueri.larzi- 
lor. Avioane americane, porni
te de la bazele militare din 
Khorat, Satthip, Ubon și Ta-Khli 
(care acționează de obicei în 
operațiunile deasupra Laosului 
și Cambodgiei) sînt din ce în 
ce mai frecvent solicitate să 
contribuie la înăbușirea „acti
vității insurecționale" în Tailan
da. Guvernul a introdus în 
toamna anului trecut legea

marțială în cinci provincii din 
zona centrală a țării din veci
nătatea capitalei. Astfel, legea 
marțială în vigoare încă din 
1968 în șapte provincii din 
nord-estul țării este acum in
staurată pe aproape întreg te
ritoriul Tailandei ; fac excepție 
numai două provincii.

în ciuda concentrării de for
țe represive, autoritățile nu reu
șesc să împiedice degradarea 
lentă, dar certă, a pozițiilor 
lor. Frontul patriotic își intensi
fică și-și amplifică acțiunile, 
bucurîndu-se de sprijinul larg 
al majorității populației. Opo
ziția maselor față de regimul 
antipopular are cauze multi
ple : nemulțumirea față de 
subdezvoltarea țării, care îm
bracă forme deosebit de acute 
și față de sistemul de veritabi
lă sclavie care dăinuie la sate, 
revolta față de un aparat de 
stat a cărui corupție atinge 
adevărate culmi, refuzul de a 
accepta o politică de atragere 
a țării.în intervenția americană 
din Indochina. Pe acest fond, 
progresele mișcării de elibera
re apar firești, inexorabile. „Din 
nord — semnalează Jean 
Claude Pomonti, coresponden
tul lui Le Monde în capitala 
tailandeză — mișcarea a cu
prins alte regiuni vitale. De pe 
acum autoritățile recunosc că 
au de-aface cu cel puțin trei 
zone în nord-est controlate e- 
fectiv de guerilarzi. Este o
etapă nouă, plină de grele
consecințe puternice ; încă din 
acest moment s-au creat veri
tabile abcese de fixație pentru 
armata guvernamentală. încet, 
încet, se profilează pentru re
gim, pericolul ca zonele care-i 
scapă de sub control să creas
că asemenea unui bulgăre de 
zăpadă. Și, mai ales, pericolul 
ca Frontul patriotic să-și creeze 
baze și să pornească acțiuni în 
singura zonă rămasă calmă pînă 
acum, în bazinul și delta Me- 
nam Chao Phya care, împreună 
cu Bangkokul formează inima 
economică a Tailandei".

La amintita conferință de 
presă mareșalul Chullaspya a 
fost întrebat dacă privește cu 
optimism înfruntarea cu miș
carea de guerilă în anul 1971. 
Răspunsul : „Cuvîntul optimism 
este cel puțin deplasat în cazul 
de față"-

EM. RUCAR
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