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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat, a primit, mărfi, 
26 ianuarie a.c., pe A. V. Basov,
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primit pe ambasadorul 
U. R. S. S.

Interviu realizat 
de GALINA ENIȘTEANU
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Elevii Liceului nr. 2 clin Sibiu in laboratorul de fizică al școlii. 
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ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Uniunii Sovietice la 
București, ]a cererea acestuia.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească.

— Cunoașteți tineretul, tova
rășe ministru Octavian Groza ?

— N-aș putea afirma cu certi
tudine că îl cunosc în întregime. 
In anumite privințe, tineretul 
depășește puterea noastră de în
țelegere, a maturilor. Fiecare 
generație vine cu o mai mare 
deschidere spre inedit, vede din 
această cauză mai departe decît 
noi și construiește alte perspec
tive. Silit, totuși, foarte atent la 
seismele de gindire și de exis
tență ale tinerilor de astăzi, în 
primul rind pentru că pe marile 
obiective energetice incluse în 
resortul Ministerului Energiei 
Electrice lucrează foarte mulți 
tineri. Avem, la Porțile de Fier 
și la Rogojelu. două mari șan
tiere naționale ale tineretului 
care constituie nucleul forței de 
muncă de acolo.

Tinerii trăiesc astăzi mult mai 
bine, au la o vîrstă de început 
condiții de viață, de dezvoltare, 
mult mai bune decît generația 
dinaintea lor. Din punct de ve
dere subiectiv, acest lucru le dă 
posibilitatea să scruteze propriul 
viitor cu mult mai multă ener
gie, să aibă o putere de înțele
gere crescută, să fie mult mal 
receptivi la toate problemele pe 
care Ie pune dezvoltarea socia
lă. să le pătrundă mai repede și 
să-și canalizeze eforturile, cu in
teres și pasiune, în rezolvarea a- 
cestor probleme. Important pen
tru această generație tînără mi 
se pare a fi nevoia acută de cu
noaștere. de informare. în mod 
firesc, fiecare generație a avut 
această curiozitate, dar, în con-

ARGEȘ

Zilele trecute am oferit cititorilor noștri cîteva cifre : 
• 4 000 000 reprezentând numărul tinerilor aflați pe băncile școlii 
în anul 1970 • 117 000 de tineri care au absolvit învățămîntul 
superior în acest cincinal.

In cîte școli și laboratoare s-au pregătit acești tineri ? Cîte 
noi săli de clasă au fost necesare pentru instruirea lor ? Cîte 
cămine, cantine, internate noi au avut la dispoziție ? Cîte săli și 
terenuri de sport s-au construit ? Cîte tabere și baze turistice 
pentru petrecerea vacanțelor s-au adăugat la cele existente ?

dezavantaj în promovarea unuia 
sau altuia. Se mai aud a- 
semenca „încurajări'' : „Lasă, 
ești tinăr, ai timp să ajungi Ia 
o performanță, să ciștigi intii ex
periență de viață“...

— Da, tinerii au de partea lor 
timpul, perspectiva. Dar acest 
tineret despre care discutăm, 
trăind aici și acum, în condițiile 
unei dezvoltări impetuoase, în- 
tr-un ritm social fără precedent, 
este, în procesul prefacerilor so
ciale ale țării noastre, nu o re
zervă, ei un participant, un fac
tor activ. Este, dc aceea, foarte 
Important ca ei să-și preia 
foarte repede funcțiunile so
ciale. să sc încadreze mult mai 
rapid decît înainte in atribuțiile 
de cetățean activ al țării. Si a- 
cest lucru nu se poate face decît 
cu o singură condiție : tineretul 
să fie înțeles, să fie privit de cei 
maturi ca un egal, să-i fie apre
ciate capacitățile și să-i fie 
transmisă, mai .comprimat, mai 
responsabil, experiența maturi
lor. Dacă nu este pus în temă 
pe considerentul că ..are încă 
timp“ se întirzie rapiditatea in
tegrării sociale. Iată, de exem
plu. uzinele. întreprinderile și 
institutele din sectorul energetic 
sc dublează ca amploare de ia 
un cincinal la altui, ceea ce în-
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Prim secretar
al Comitetului Județean Timiș 
al Uniunii Tineretului Comunist

Tinerii români, germani, ma
ghiari, sirbi și de alte naționali
tăți de pe meleagurile județului 
Timiș au primit cu deosebit in
teres proiectul noului Statut, 
găsind consemnate cu deosebită 
claritate în prevederile sale ro
lul și locul pe care trebuie să-l 
ocupe organizația revoluționară 
a tineretului în activitatea com
plexă și neobosită pentru pro
gresul și prosperitatea patriei 
noastre.

Proiectul noului Statut, pu
blicat în presă și dezbătut cu 
prilejul conferinței organizației 
județene. în ședințele aparatului 
și activului, intr-o serie de or
ganizații de bază UT.C. din .ju
dețul Timiș, constituie un docu
ment deosebit de important, ca-

iN DEZBATERE, I 
» PROIECTUL 1 
I DE STATUT ,

dițiile actuale, în avintul tehni- 
co-știintific al epocii, tinerii de 
astăzi, depășesc prin puterea lor 
de asimilare a informațiilor 
multilaterale, pe cei dinaintea 
lor.

— Tineretul de azi este, deci, 
mai matur, mai conștient de sine 
decît generația dinaintea sa, Ia 
aceeași vîrstă. Este adevărat că 
el se încadrează mai repede în 
muncă, in viața socială, în pro
blemele noastre contemporane. 
Dar pe parcursul activității mele 
de ziarist am întilnit și cazuri în 
care epitetul „tinăr" este un

CE PREOCUPĂRI AI,
TOVARĂȘE INGINER ?

CRAIOVA: Două noi obiective 
medicale date în folosință

în orașul Craiova a fost dat în folosință un spital cu 1 620 paturi, 
precum și o modernă policlinică în cadrul căreia se vor acorda 
anual 600 000 consultații. în noua clădire funcționezi secții de chi
rurgie, cardiologie, obstetrică-ginecologie și altele.

In ultimii cinci ani, la Craiova au fost de asemenea incluse în 
rețeaua sanitară un dispensar cu două circumscripții, două centre 
stomatologice etc., cîteva grădinițe și o modernă stație de salvare, 
dotată cu 60 autosanitare. în prezent, numărul paturilor în spita
lele din Crafova este de 3 385, față de 1 718 în 1966.

re creează cadrul propice desfă
șurării de către Uniunea Tine
retului Comunist a unei activi
tăți multilaterale în rîndul în
tregului tineret, în concordan
ță cu etapa istorică pe care Ro
mânia socialistă o parcurge în 
prezent.

Proiectul de Statut reflectă 
astfel lărgirea atribuțiilor și a 
sferei de influență, experiența 
acumulată de organizația noas
tră în aplicarea măsurilor sta
bilite de plenara C.C. al P.C.R, 
din noiembrie-decembrie 1967, 
el exprimă clar responsabilita
tea ce revine U.T.C. ca ajutor 
de nădejde al partidului în for
marea și educarea tinerei gene
rații. Tn felul acesta se dă în 
mod firesc un răspuns proble
melor majore cuprinse în docu
mentele Congresului al X-lea și 
plenarele C.C. al P.C.R., măsu
rilor înnoitoare care s-au adop
tat pentru fiecare domeniu de 
activitate și care au insuflat 
întregului popor noi energii, a- 
vint și entuziasm în lupta pen
tru ridicarea patriei pe culmile 
civilizației și bunei stări.

încă din primul capitol al 
proiectului de Statut se arată 
că Uniunea Tineretului Comu-
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Scolari români 
distinși cu premii 

internaționale
Patru școlari români au 

fost distinși cu premii Ia 
Concursul internațional de 
creație literară și artă plas
tică, organizat anual de re
vista „Shankar’s Weekly" 
din New Delhi. Aceștia sînt 
elevii Bogdana Popescu, de 
la Liceul nr. 32 din Bucu
rești, care a primit medalia 
de aur „Nehru" — pentru 
lucrarea intitulată „Patria 
mea — scrisoare către un 
prieten necunoscut", Anca 
Ioana Hariton, de Ia Școala 
generală de arte plastice 
din București, distinsă cu 
premiul I — pentru desenul 
„Costume de Anul Nou". 
Gheorghe Țuică, de Ia 
Școala generală de coregra
fie din București, care a 
obținut tot premiul I cu 
desenul său „Dans popular 
românesc" și Mariana An- 
ghel, de la Școala genera
lă de muzică și arte plasti
ce din Giurgiu, pentru de
senul „Scenă de basm 
popular".

Brigada „SCÎNTEII TINERETULUI" • între matematizarea producției și... automobil, un spațiu adăpos
tind 200 de milioane • Să ai posibi litatea de a crede în propriile forțe
• Orice fel de responsabilitate ? • Pe cînd un sistem bine pus la 

punct de încadrare și valorificare a potențialului specialiștilor ? • Clu
bul inginerilor — o idee generoasă ce trebuie ferită de suflul indife

renței.

Ing. ANDREI SOARE. Unul 
dintre cei autorizați să spună: 
bunăvoința, grija pentru „in
trarea in probleme" a colegu
lui mai tinăr nu se dovedește 

îndeajuns

• •••••«•• •••••••••••••

— Aplicarea metodelor mate
matice in producție; noutăți în 
petrochimie aplicabile la noi 
(Ion Anton).

— Posibilități de mărire a ran
damentului instalațiilor (Constan
tin Palade).

— Nu ne preocupă alte pro
bleme in afara celor din plan 
'Georgina Sălăjan, Athena Turță).

— Deocamdată, nici o pro
blemă in studiu (Eugen Cordu- 
neanu).

— Citesc cărți tehnice, dar 
destul de rar, după solicitările 
din timpul serviciului (Mihai 
Chirie).

— Automobilismul (Elena 
Ursu).

Am reprodus după cum lesne 
vă puteți da seama răspunsuri 
dintr-o anchetă. Un larg sondaj 
pe care conducerea Grupului in
dustrial de petrochimie din O- 
rașul „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ 
a găsit cu cale să-l realizeze în 
rîndul inginerilor din numeroa
sele fabrici și servicii care com
pun cunoscuta platformă in
dustrială de pe Valea Trotușu- 
lui. Au răspuns 215 ingineri, 
mai tineri sau mai vîrstnici, cu 
sau fără muncă de conducere, 
la un nivel sau altul de respon
sabilitate. Să recunoaștem că

între răspunsurile formulate, 
din care am spicuit, la întîm- 
plare, citeva, există sensibile 
deosebiri. Și după cum se poate 
constata nu numai din punctul 
de vedere al temei aflată în 
studiu...

Comentăm cu tovarășul ing. 
Petre Bunea, directorul general 
al Grupului industrial de pe
trochimie conținutul „răspun
surilor test" adunate acum în- 
tr-un dosar voluminos, în felul 
său un documentar.

— Pentru marea majoritate a 
celor chestionați nu poți fi de- 
cit satisfăcut, simți o adevărată 
mîndrie pentru interesul, pen-

ION CHIRIC 
NEAGU UDROIU 
ORESTE PLECAN 
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Zilnic, în secțiile de fabrica
ție de pe platforma indus
trială din Valea Trotușului 
sînt produse mari cantități de 
produse chimice, inmagazi- 
nînd implicit priceperea, com
petența specialiștilor. Între
barea persistă însă: își valo
rifică ei, la cota maximă, po
tențialul intelectual de care 

dispun ?
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UN CINCINAL
AL SCOLII

9

de PETRU POPESCU

Dacă pînă acum 3-4 ani I.T.B. 
își recruta încasatorii și din Ca
pitală, de atunci noile cadre pro
vin in proporție din ce în ce mai 
mare din afara orașului. Momen
tul coincide cu dezlegarea acor
dată întreprinderii de a facilita

vățători sau profesori suplini
tori, iar 15 au și ei deja alte ca
lificări ; contabil, muncitor fo
restier, strungar, fochist, munci
toare textilistă... Evident, în ca
zul acestora din urma apar ne
dumeriri firești în legătură cu

Ne-am deprins, în majoritatea 
mijloacelor de transport în co
mun, cu prezența încasatorilor. 
Cei mai mulți sînt tineri, fete și 
băieți, aproape toți in putere, 
numai „buni de muncă" cum se 
zice. Dar nu muncesc și ei ? 
Desigur, și încă, trebuie să a- 
dăugăm. prestează o activitate 
destul de ingrată, cu un program 
Incomod, fără elemente care 
le-ar putea trezi interesul față 
de obligațiile profesionale coti
diene. Este firesc ca în aceste 
condiții cei mai mulți să urmă
rească posibilitatea dobindiril 
unei calificări reale. Mai ales 
dacă ținem cont că în proporție 
de circa 2/3 sînt absolvenți al 
școlii generale.

A fi taxator la I.T.B.
Sosiți din toate colțurile țării 

în Capitală, primul lor contact 
cu mediul urban, industrializat, 
este I.TB.-ul. Oferă această 
instituție, pentru tineri, o posi
bilitate de promovare profesio
nală și socială ? Iată subiectul 
anchetei noastre.

CINE SÎNT? DE UNDE VIN?

Sînt 6 C00 de taxatori, dintre 
care 5 000 femei.

obținerea vizei de flotant în 
București pentru personalul de 
mișcare. Astăzi, aproape 95 la 
sută dintre taxatori sînt tineri 
veniți din mediul rural, din ab
solut toate colțurile țării. Din 
sondajul efectuat, cu sprijinul 
conducerii I.T.B., în rîndurile a 
138 de cursanți ce se pregătesc 
pentru această ocupație a rezul
tat că 41 de tineri nu au nici o 
altă profesie, 15 au mai lucrat 
ca muncitori necalificați și... sur
priză pentru noi : 7 sint foști în-

motivele care i-au determinat să 
abandoneze o meserie productivă 
pentru a se integra în rîndurile 
unui personal aproape necalifi
cat. Fiindcă instrucția taxatoru
lui constă doar in verificarea cu
noștințelor lui de aritmetică și 
predarea unei serii de noțiuni 
elementare privind gestiunea. 
(La drept vorbind ne aflăm nu

ANDREI BÂRSAN

(Continuare în pag. a ll-a)

Cincinalul care s-a încheiat a avut prea multe planuri 
ți obligații, ți a dus la bun sfîrțit prea multe lucruri pen
tru a-l caracteriza, a-[ specifica numai cu un anume do
meniu, cu o singură activitate. Totuși, vrem să-l 
numim în aceste rînduri ți „un cincinal al școlii". Și ca 
s-o facem avem motive întemeiate.

Efortul cultural susținut ți polifonic al societății româ
nești de după război e cunoscut de toată lumea. Putem 
astăzi să alcătuim un bilanț pozitiv. Și iată nițte cifre 
care ne confirma : între 1966 ți 1970 s-au clădit tot felul 
de obiective, între care și școli. Suprafața școlilor clădite 
în acest răstimp e egală cu supraf a 91 000 de apar
tamente. Ca să ne dăm seama mai bine, să ne gîndim ce 
înseamnă 91 000 de apartamente ? înseamnă un oraș de 
300 000 de locuitori — mai mare deci decît lașul ! Un 
oraș mai mare decît lașul, făcut numai din școli !

E o realitate prin ea însăși măreață, și nu mai e ne
voie s-o lăudăm prin comentariul nostru. în perspectivă, 
aceasta înseamnă zeci de mii de cetățeni calificați su
perior, iar pentru copiii lor înseamnă un mediu familial 
in care cartea e o cărămidă de temelie, un mediu inte
lectual, favorizînd dezvoltarea altor intelectuali.

Dar, gigantică așa cum este, construcția de școli nu e, 
totuși, inedită. Tn 1965, însă, nu exista pe tot întinsul Româ
niei nici un liceu de specialitate. Tn 1966, primul an al cin
cinalului, s-au creat în toată țara o sută optzeci ți două 
de asemenea licee. Ele adunau în clasele lor 35 643 de 
elevi. Tn 1970, ultimul an al cincinalului, numărul acestor 
licee de specialitate crescuse la două sute douăzeci ți 
șase, iar elevii lor erau în număr de 118 600 !

Toate acestea sînt detalii, în fond, în uriașa inițiativă 
de a crea un tineret evoluat, cult, bine calificat profe
sional, adică modern în sensul nou al cuvîntului. Ceea ce 
a făcut ultimul cincinal va continua fără îndoială cinci
nalul care începe. E cu atît mai îmbucurătoare o aseme
nea situație atunci cînd există mulți (ți se pare că vor 
exista ți mai mulți) tineri europeni care declară candid 
sondajelor de opinie că nu citesc mai mult de două cărți 
pe an, ți al căror scris, verificat prin tesle, dovedește un 
nivel ortografic preșcolar (ce să mai vorbim de nivelul 
de gîndire, mai greu de apreciat prin metode pur sta
tistice). Asemenea fenomene se întîmplă, în mod dureros 
ți paradoxal, în țări cu cultură străveche, al căror presti
giu spiritual atinge uneori, atît în lume cît ți la noi, 
proporțiile obsesiei.

Pentru un scriitor, cifrele de mai sus sînt certitudinea 
că va fi citit, ți nu citit în orice fel, ci pătruns cu multă 
atenție, apreciat cu exigență, discutat eu pasiune. Tn 
fond, ce înseamnă aceste cifre și informații, alături de 
multe altele similare? Că cititorii noștri de mîine (dar 
mulți dintre ei sînt chiar cititorii noștri de azi !) se în
mulțesc, se îmbogățesc, cresc. Să creștem și noi, în în- 
tîmpinarea lor.

!
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PRIMA PROMOȚIE DE 
ABSOLVENȚI LA UNI
VERSITATEA DIN CRA
IOVA

Zilele acestea, străzile Cra- 
iovei au purtat pecetea unei 
coloraturi inedite : Gaudeamus 
igitur. emoționantul imn stu
dențesc, a punctat cu acordu
rile lui tinerești, entuziaste, 
pulsul diurn al străvechii ce
tăți a banilor. Explicația este 
firească și bineînțeles intere
santă : la Universitate a în
cheiat cursurile prima promo
ție. 895 de studenți se pot con
sidera absolvenți ai cursurilor 
celor 7 facultăți. Deci, o pro
moție care cuprinde o gamă 
complexă de profesii — ingi
neri. profesori, economiști, a- 
gronomi, chim iști.

GH. FECIORII

...Aan pornit deci să le cău
tăm din nou. Deoarece nu 
există nici un semn, nici o tă
bliță îndrumătoare am colin
dat din nou circa două ceasuri, 
în sfirșSt dăm de unul dintre 
ele, aflat în vecinătatea grupu
lui de șantiere nr. 24. Nu are 
firmă și nici orar pe ușă. Deși 
e ora 14,30, magazinul este în
chis.

— Cînd este deschis totuși 
magazinul. îl întreb pe ingine
rul șef al grupului de șantiere 
nr. 24. R. Trandafirescu, unul 
din solicitanții săi obișnuiți.

— Nu vă pot răspunde. Ma
gazinul nu are program stabil. 
Pe de altă parte aproviziona
rea lasă de dorit.

...Am renunțat la dorința de 
a-1 găsi și pe cel de-a) 2-lea. 
Presupunînd totuși că acesta 
ar funcționa în condiții mai 
bune, ni s-a părut absolut sur
prinzător faptul că problema 
aprovizionării cu alimente a 
cîteva mii de oameni este tra
tată cu atâta ușurință.

PLACHETA FESTIVĂ
Din inițiativa Comitetului ju

dețean Tuleea al U.T.C., în co
laborare cu Inspectoratul jude
țean școlar, in cinstea sărbătoririi 
semicentenarului partidului, în 
prezent. în toate școlile de pe 
cuprinsul județului este în plină 
desfășurare concursul literar 
„Tinere speranțe". Cele mai va
loroase lucrări ale elevilor, selec
tate în urma încheierii concursu
lui, vor fi premiate de către Co
mitetul județean, iar apoi vor 
apărea într-o plachetă festivă ce 
va fi tipărită în cinstea marelui 
eveniment. Această plachetă 
este după „Lirice" și „Adoles
centă" cea de-a treia culegere cu 
lucrări literare ale elevilor, în
mănuncheate în culegeri tipărite 
din inițiativa Comitetului jude
țean Tuleea al U.T.C.

G. D.

UfflEE TEIIR1L SIUDENȚESC

A. BÂRSAN
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« DOUA MOMENTE BRECHT

„LUNA CARTH LA 
SATE"

Desfășurată între 1—28 * fe
bruarie, „Luna cărții la sate" se 
afla la cea de-a Xl-a ediție. Ea 
tinde să ilustreze elocvent pro
cesul de difuzare a cărții de toa
te genurile in mediul rural. Anul 
acesta, tradiționala manifestare 
culturală va fi închinată celei 
de-a 50-a aniversări a Partidului 
Comunist Român.

Spre deosebire de edițiile pre
cedente, manifestările care vor 
avea loc cu prilejul „Lunii cărții 
la sate" se vor grupa în patru 
cicluri distincte: SĂPTĂM1NA 
CĂRȚII SOCIAL-POLITICE 
(1—7 februarie), SĂPTĂM1NA 
CĂRȚII AGRICOLE (8—14 fe
bruarie), SAPTAM1NA CĂRȚII 
PENTRU TINERET (15—21 fe
bruarie] și SĂPTĂMlNA CĂRȚII 
BELETRISTICE (22—28 februa
rie). Eiecare săptămtnă va fi des
chisă printr-o expoziție organi
zată în 2—3 librării reprezenta
tive din fiecare județ, după care 
vor urma intîlniri ale cititorilor 
cu scriitori ți redactori ai princi
palelor edituri, vizite ale eleviloi 
în librării, seri literare, concursuri, 
simpozioane, montaje literar-mu- 
zicale. Expozițiile cu vânzare, ba
zarurile, standurile de cărți se 
vor integra și ele ficțiunilor de 
popularizare ți răspindire a căr
ților tn lumea satelor.

In încheiere, cîteva cifre sem
nificative privind răsptndiwa 
cărții la sate : numai în ultimii 
5 ani au luat drumul librăriilor 
rurale peste 11 OM de titluri în
tr-un tiraj care depășește 100 de 
milioane de exemplare. Anul tre
cut au intrat în bibliotecile oa
menilor muncii de la sate cărți 
în valoare de 70 milioane lei. In 
mediul rural funcționează peste 
900 de librării, 6 500 de raioane 
și puncte de librărie in cadrul 
magazinelor sătești la care se a- 
daugă 10 000 de difuzări de carte 
voluntari. Pe Ungă librăria cen
trală „Cartea prin poștă" își des
fășoară activitatea, in diferite ju
dețe, 32 de secții.

RADU LEVÂRDĂ

SEMICENTENAR

„TINERETE-ȘCOALĂ 
PARTID"

>
>

în aceste zile, 704 elevi ai 
Liceului nr. 1 din Gura Humo
rului participă la faza pe 
clase a concursului „Tinerețe- 
școală-partid" organizat intre 
32 de licee din județul Su
ceava cu prilejul aniversării 
semicentenarului partidului. 

■Peste cîteva zile va începe 
etapa pe an de studii. Biblio
grafia cuprinde documente de 
partid, lucrări referitoare la 
activitatea partidului și la miș
carea muncitorească, cunoștin
țe privind dezvoltarea invăță- 
mintului în țara noastră.

L. P.

CICLU DE CONCERTE 
STUDENȚEȘTI

„Colegium musicum". formația 
corală laureată la Festivalul artei 
studențești 1970 a noii Facultăți 
de muzică din Brașov pregătește 
un bogat program de manifes
tări dedicate Semicentenarului 
partidului. Vor fi prezentate cu 
acest prilej spectacom corale și 
coregrafice, iar lucrări simfonice 
aparținînd unor compozitori ro
mâni contemporani (Tiberiu Olah, 
Radu Palladi, Costin Miereanu) 
vor fi interpretate de către stu
denții instrumentiști. După cum 
ne mărturisea dirijorul brașovean 
Nicolae Țurcanu, decanul facul
tății, seria manifestărilor omagiale 
— ce va fi inaugurată la începu
tul lui aprilie — va fi comple
tată de. cîteva concerte de mu
zică preclasică (Vtvaldi. Fergolesi, 
Palestrina) și modernă (Enescu, 
Bartok).

A. B.
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învățătorul care 
mi-a scris e dintr-o 
comună nu prea 
departe de Iași. 
Scriind, el nu voia 
nimic, nu cerea ni
mic decît să se des- 
tăinuie, vl nu țină 
întîmplarea numai 
pentru el. Lucrul e 
de crezut. — de cite. 
ori nu-ți dorești să 
știe și altcineva ce 
fi s-a petrecut ție 
într-o anume împre
jurare pe care 
n-aveai cum s-o bă- 
nuiești ?

Cu mulți ani în 
urmă, el și-a dus 
soția la o materni
tate din Iași. Își do
rise. de mult un co
pil, fală sau băiat, 
pentru el n-avea 
importanță. Și soția 
i-a venit acasă cu 
un copil: un băiat. 
Petreceri, bucurii, 
urări de sănătate și 
viață lungă. Pe ur
mă, soția i-a făcut 
încă doi copii și în
vățătorul era de-a 
dreptul fericit. Dar 
iată că primul, E- 
mil, atunci elev de 
liceu la Iași în clasa 
a iX-a, și-a găsit o 
altă mamă. De fapt., 
și-o găsise pe marna 
lui adevărată.
Fiindcă acolo, în 
maternitate, cu ani 
în urmă, soția învă
țătorului născusg un 
copil mort. Alături 
însă, se afla o stu
dentă necăsătorită 
care, știind povestea 
ei, adică știind de 
la ea că învățătorul 
își dorea cu otice 
preț un copil, 1 l-a 
oferit pe al ei. Ast
fel că soția învăță
torului se dusese a- 
casă cu copilul al-

tora. Nu s-a înche
iat nici un act, nu 
s-a făcut nici o for
malitate : „Pe mine 
părinții și așa mă o- 
moară, ia-l pe al 
meu". Dar mai tîr- 
ziu tranzacția aceas
ta nelegiferată a 
ieșit la iveală, și a- 
nume atunci cînd 
băiatul, elev de li
ceu la Iași, a. fost 
recunoscut de pro
fesoara de geogra
fie drept fiul 
Fiindcă fosta 
dentă devenise 
cum profesoară 
geografie. Era 

inteligent, 
și nu s-a 
spună so- 

inginer. a-

et. 
stu- 

a- 
de 
un

băiat 
frumos, 
sfiit să-i 
țiilui , i*
devărul: el e copi
lul meu, ți-am as
cuns toate astea, 
dar e copilul meu, 
dacă nu ești de a- 
cord, divorțez. Ingi
nerul își iubea prea 
mult soția ca să dea 
înapoi. Șt apoi, cum 
spuneam, băiatul 
era inteligent, bine 
crescut, asta s-a ve
rificat. mai pe urmă, 
cînd băiatul a fost 
invitat de mai mul
te ori în noua casă 
părintească. Acolo 
i s-au tăcut toate 
dovezile, adică 
exista nici un 
hiu : elevul era fiul 
țtrofesoarei. Și azi 
așa. miine așa, băia
tului a început să-i 
convină noua situa
ție, iiitîndu-i pe cei 
de la țară, pe în- 
vățător, pe mama 
care l-a crescut din 
fașă și pe cei doi 
frați care-i spuneau 
„nene". în definitiv 
rămăsese la mama

nu 
du-

l-a
. __  r ur
când. lucrurile 

ajuns la limită

lui, cea care 
născut. Mai pe 
mă, (..._ .......
au l,.....
— adică atunci cînd 
băiatul n-a mai ve
nit nici în vacanță, 
pierind cu totul — 
a existat șl o discu
ție intre ei, adică 
învățătorul, uluit, a 
cerut explicații și i 
s-au dat. Ce mai 
putea să facă din 
momentul în care 
nici judecătorul nu 
poate face drepta
te ? Și unde, e drep
tatea ? De partea 
cui ?

$i s-a încheiat to
tul. adică fiul cel 
mare a rămas la 
mama lut cea care 
l-a născut. Și Int-â- 
țătorul și-a văzut de 
treabă ■ avea doi fii 
mai mici și trebuia 
să-i crească.

Dar iată c.ă acești 
doi fii mai mici în
cep să se întrebe 
unde e „nenea". Și 
Ii se dau explicații. 
Explicațiile adevă
rate : așa și așa.

Dar abia acum 
începe tragedia. Cei 
doi copii, acum e- 
levi și ei. se întrea
bă : Nu cumva nici 
noi n.u sîntem ai 
mamei noastre ? Și 
fug la Iași, la „ne
nea" să-l întrebe. 
Asta s-a petrecut in
tr-o vacanță.

Lucrurile s-au lă
murit. Și s-au lă
murit. spre binele 
lor. Cele două fami
lii sînt acum ca una 
singură.

Dar întîmplarea 
merită a fi studiată 
de cei care vor să 
facă filme.

I
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• •• 21 DE PICĂTURI 
ȘI O URMĂ DE VOPSEA. 
La km 1.400 de pe D.N. 
28 A. in apropierea cofnti- 
nei Tîrgu Frumos din jude
țul Iași, a fost găsit în co
mă, pe șosea, M. I. Primele 
indicii arătau că este vor
ba de un accident de circu
lație. Ofițerii de la serviciul 
judiciar al I.M.J. Iași au 
amănunțit cercetările... S-a- 
constatat că de fapt M.I. 
fusese lovit în alt punct și 
transportat pină la locul 
unde a fost găsit pentru a 
se falsifica datele acciden
tului și a se induce în eroa
re ancheta ce se anunța 
mai mult ca sigură : pe o 
distanță de 25 de metri au 
fost găsite 21 de picături de 
singe. Cine l-a transportat 
însă ? Și cine l-a lovit ? Cu 
ocazia examenului medical 
pe fruntea lui M.I. a fost 
găsită o urmă de vopsea 
verde. După n umerașele ve
rificări a fost identificat 
autorul accidentului, șofe
rul Iordache Cozma (29 ani) 
de la Autobaza Tirgu Fru
mos. în prezent el 
arestat.

(Urmate din pag. 1)

în fața unei meserii ci a unei 
ocupații). Din ancheta noastră a 
rezultat însă că

PERSPECTIVELE TINERILOR, 
POSIBILITĂȚILE DE 
PROMOVARE SÎNT 

NEJUSTIFICAT DE REDUSE 
LA I.T.B.

Recenta premieră — a „Tea
trului laborator al studenților" 
n-a însemnat numai reluarea ac
tivității in fostul teatru studen
țesc, „Podul", ci restructurarea 
și redimensionarea ideii de tea
tru universitar. Noul teatru be
neficiază în prezent de cnnei spa
ții de joc. cu profiluri aparte : 
Sala „Podul", „Student-cluh“, 
„Microstudioul", „Sala cu scenă 
italiană", „Sala mare". Teatrul 
modem este una din modalită
țile de confruntare directă cu pu
blicul, investite cu un rol accen
tuat agitatoric. Nu există formu
lă de teatru unică: cuvîntul. re
plica, mișcarea, dansul, muzica, 
lumina — elemente indispensa
bile în recuzita obișnuită a tea
trului — precum și modalitățile 
teatrului agitatoric, politic, sau 
ale spectacolului cu caracter liric, 
sentimental, pot constitui subiec
tul întîlnirilor de fiecare seară cu 
publicul. Centrul de greutate al 
teatrului studențesc care-și reia 
activitatea este situat însă în 
zona conținutului de idei și nu 
al căutărilor formale, deoarece 
actorii amatori nu vor să se im
pună atît prin calități scenice cît 
intenționează să fie purtătorii de 
cuvânt ai unor principii.

Spectacolul inaugural este alcă
tuit din două momente : „Micul 
Organon ’70“ în premieră abso
lută și „Cerșetorul sau cîinele 
mort" de Brecht.

Primul moment. „Micul Orga
non ’70" regizat de Iosif Csallos 
(student la Facultatea de istorie) 
constituie un izbutit experiment, 
capabil să demonstreze că în 
condiții speciale, un text destinat 
lecturii de bibliotecă poate de
veni, prin adaptarea și prelucrarea 
scenică, motivul unul spectacol,

a cărui reușită este garantată 
de rezonanța sa în contem
poraneitate, de încărcătura de 

Năzuința dramaturgului 
și teoreticianului Bertolt Brecht 

teatru cu o 
etică și o estetică proprie, un 
teatru care să producă idei și 
sentimente, menite să constituie 
un germene evolutiv pentru so
cietate. și-a găsit o certă materia
lizare scenică, tocmai prin res
pectarea principiilor și recoman
dărilor privind arfa teatrului, e- 
nunfate de scriitor în eseurile și 
articolele „Aticului organon pen
tru teatru" (1947).

Scenariul, îmbogățit nu întîm- 
plător cu texte de. Shakespeare 
și Piscator. constituie o privire 
sintetică asupra istoriei umanită
ții, realizată într-o manieră di
rectă, mobilizatoare, prin care 
spiritul critic al spectatorului este 
provocat să ia o atitudine con
structivă în raport cu trecutul.

Vtilizînd circular spațiul sce
nic al sălii într-o mișcare simplă, 
de o mare frumusețe și sobrie
tate stilistică, ia care a adăugat 
tehnica cinematografică, regizo
rul a intenționat să-și situeze 
spectatorii în fața unui ecran In
tenția sa a fost ca. astfel, „omul 
din stal" să participe din plin la 
desfășurarea unui bogat fond de 
idei. Modalitatea polivalentă jur
nalistică este o formulă bine uti
lizată în pledoaria pentru depăși
rea considerărif teatrului ca 
un simplu amuzament cotidian 
sau o lapidară emisie informațio
nală și pentru înțelegerea lui ca 
un adevărat catalizator colectiv.

Montajul, spectacolului a pre
tins actorilor studenți. amatori, 
(Dana Ilie. Mircea Hațeganu, 
Mihai Nicolae) un efort sporit de

idei.

de a crea un

trecere sensibilă de la un sens la 
altul, de la un sentiment la altul 
și de la o enumerare de idei la 
concluzie — intr-o manieră inter
pretativă care refuză programa
tic declamația. Regizorul a izbu
tit să creeze o relație electrizantă 
între interpreti, îmbogățită de ac
tori cu o fecundă imaginație și 
cu o înțelegere perfectă a inten
țiilor textului, într-un recital de 
o neașteptată virtuozitate, din 
care nu a lipsit patetismul.

Al doilea moment, „Cerșetorul 
sau cîinele mort", piesă scrisă de 
Brecht între anii 1921—1922. re
prezintă un text mai puțin gene
ros pentru un spectacol. Probabil 
alăturarea celor două momente 
ale spectacolului este întîmplă- 
toare. Lucrarea, cu o acțiune nu 
atît de bine închegată. își propune, 
să demonstreze haosul societății 

pe panta 
Efortul 

Cătălin

capitaliste alunecînd 
decrepitudinii iminente, 
regizoral datorat lui 
Naum (nou absolvent al secției 
regle-teatru I.A.T.C.) constă in 
(idîncirea și nuanțarea textului 
pină la ultimele sale consecințe 
logice, intenționlnd să transmită 
spectatorului metaforele și înțele
surile teatrului hrechtian. Regi
zorul a descifrat și subliniat im
plicațiile politice ale piesei; în 
plus, spectacolul iradiază fondul 
umanitar al personajelor, lirisnui!, 
alteori cinismul, sau iremediabila 
lor tristețe Deși este evidentă 
munca laborioasă și nuanțată a 
regizorului cu interpreții, acest al 
doilea moment Brecht este 
puțin realizat artistic decît 
mid. Aici, motivul poate fi nu 
numai piesa aleasă, ci și posibi
litățile diferite ale interpreților.

mai 
pri-

A. MUR NU

„DIAVOLUL ALB“ n»
John Webster scrie „Diavolul 

alb" în 1661. Autorul face parte 
din generația de scriitori care 
marchează apogeul dramei en-

ÎNCASATOR LA I.T.B

GHICI CÎND 
FUNCȚIONEAZĂ 
MAGAZINUL...

Buzăul. aflat în continuă 
modernizare, s-a îmbogățit in 
cursul ultimilor ani cu o zonă 
industrială de mari proporții. 
Aflată in partea de sud a ora
șului, la distanță de 3—4 km, 
noua platformă are o supra
față de peste 30 km p. între
prinderile industriale de aici, 
fabrica de sîrmă. cea de gea
muri. uzina metalurgică, șan
tierele de construcții sînt de
servite de circa 12 000 de ca
dre, dintre care o bună parte 
(circa 65 la sută) sînt tineri. 
Este perfect normal ca în 
cursul pauzei de prînz sau 
după încheierea orelor de pro
gram. de pildă, să dorești un 
sanviș, o „eugenia", sau un pa
har de apă minerală. Te adre
sezi. evident, cantinei de între
prindere : aceasta nu servește 
însă asemenea produse. Cauți 
atunci vreo unitate de alimen
tație publică. Fiind vorba de 
o suprafață atît de mare, se
parată de oraș, ar fi normal să 
posede o rețea de alimentație 
publică proprie. Am căutat 
însă în zadar vreun magazin 
alimentar, un bufet sau, mă
car, cîteva puncte de desfa
cere volantă, situate în ve
cinătatea întreprinderilor.
Ne-am întors în oraș, spre a 
cere lămuriri la conducerea 
T.A.P.L. Buzău.

_  Dar există puncte ali
mentare in zona industrială, 
ni s-a răspuns.

— Noi n-am reușit să le gă
sim. Cîte sînt totuși ?

_ Nu |--ați găsit deoarece 
nu cunna eți „locurile". Exis
tă două magazine...

• •• JOCUL S-A SFÎR- 
ȘIT. Aflat in Tîrgoviște tî- 
nărul Ion Mateescu (23 ani) 
din comuna Cindești. Dîm
bovița, a furat o bicicletă 
lăsată rezemată în fața u- 
nui restaurant. A doua zi a 
izbutit să o vîndă cu 200 
lei. După care s-a așezat la 
o partidă de barbut cu 
Nicolae Urau din comuna 
Ulmi. Aici l-a găsit miliția, 
care a întrerupt jocul. Tn 
ceea ce privește dovada 
furtului... ea era păstrată 
eu grijă de Mateescu care 
a luat o chitanță pentru bi
cicleta vîndută de ocazie.

• •• TÎLHARI CU RE
GRETE. Având de plătit 
salariile unor muncitori. 
Alexandru Nuțiu. brigadier 
la ferma din comuna Du
mitra se deplasa spre seară 
prin Valea Vinului. Deoda
tă. în fața lui, au apărut 
doi cunoscuți : Gheorghe 
Hangan (18 ani), cunoscut 
ca avînd antecedente pena
le si Anton Grigore (26 ani), 
căsătorit, tată a cinci copii, 
dar fără ocupație. Deși de
zarmați. cei doi l-au somat 
categoric : „Stal, mîinile 
sus, banii ori viața". Și i-au 
luat 250 de lei și fularul de 
la gît. Spre surpriza victi
mei. a doua zi agresorii 
l-au căutat. i au înapoiat 
banii și fularul, i-au cerut 
scuze și au fug:t la Vatra 
Dornei Unde-i caută mili
ția acum.

Ce posibilități de promovare 
există in cadrul întreprinderii ?

Te poți 
cele peste 
se practică 
gospodărie 
zice, iată deci un perimetru cum 
nu se poate mai potrivit califi
cării. Teoretic, doar, fiindcă pă
răsirea sectorului „mișcare" — 
singurul in măsură să asigure 
unui provincial domiciliu provi
zoriu în Capitală - in vederea 
calificării in sectorul „atelier", 
atrage desfacerea instantanee a 
contractului de muncă !

Dar există posibilități de pro
movare in cadrul sectorului 
„mișcare" 1 Să presupunem că 
intri in 1970 ca încasator ; ei 
bine prin 1985 ai posibilitatea să 
atingi treapta supremă, aceea de 
șofer auto. De ce atît de încet ? 
Simplu : fiindcă treptele imediat 
următoare — impiegat de miș
care și controlor — care consti
tuie ..apogeul" carierei multora 
se ating abia după 18 și apoi alte 
8 luni, iar celelalte — conductor 
de tramvai, troleibuz și autobuz 
— la intervale de cîte 5 ani. Am 
aflat că acest ciclu poate fi re
dus totuși în cazurile excepțio
nale cu cițiva ani. ceea ce — nu 
e cazul 
credem că schimbă 
știe ce situația.

Dar să admitem și aceste con
diții.

— Există totuși posibilitatea 
urcării iuturor treptelor pină Ia 
aceea de șofer ?

— Este foarte greu, aproape 
imposibil, ne răspunde încasa- 
toarea Maria Preduț.

Din cauza duratei atit de 
lungi, necesare promovării — 
care depinde și de alți factori, 
în afara comportării în cadrul 
serviciului — cazurile la care vă 
referiți sint extrem de rare, ne 
mărturisesc cițiva tineri încasa
tori aparținînd de stațiile de 
mișcare Șerban Vodă și Ilie 
Pintilie.

Nu e greu de observat că linia 
promovare pe care o propu- 
msuși I.T.B.-ul este greu să 
realizeze pină la capăt. De

califica într-una din 
100 de meserii care 
in sectorul ateliere — 
al I.T.B.-ului.. Veți

să argumentăm — nu 
cu cine

de 
ne 
se

altfel șoferii-, manipulanții de 
tramvai sau troleibuz se recol
tează mai ales din rîndul tineri
lor veniți din afară, după cum 
reiese și din numeroasele anun
țuri prezente deseori in chiar 
vehiculele. I.T.B Desigur că. în 
asemenea condiții, revizuirea 
duratei diferitelor etape, a cri
teriilor de promovare însăși s-ar 
impune. Fiindcă numai astfel 
s-ar putea asigura perspective 
reale, generalizate, de ridicare 
a calificării. SI este curios că 
I.T.B.. care duce o lipsă croni
că de șoferi propune tinerilor 
săi angajați 15 ani pină la cali
ficare în această profesie deși 
organizarea unor 
întreprinderii ar 
la 3—5 ani.

Să prospectăm 
posibilitate, care 
mite promovarea. S-ar putea 
presupune că. după terminarea 
programului, încasatorul poate 
să meargă la cursuri serale, la 
un spectacol, să frecventeze o 
bibliotecă, o conferință ca orice 
alt tinăr. --- - -
I.T.B.-ului există tineri care do
resc să-și continue
ceale. să se prezinte, la cursurile 
unor facultăți sau. pur și simplu, 
să se cultive, să se autoeduce. Să 
vedem însă care stnt posibilită
țile în acest sens.

cu prețul unor eforturi excep
ționale. însă chiar în aceste con
diții ești obligat să recurgi, 
uneori, la sprijinul întreprin
derii...

— Atunci, evident. sinteți 
sprijiniți...

— Nu tocmai, intervine in dis
cuție incasatoărea Maria Tătu- 
lescu. Chiar eu am făcut de 
citeva ori cerere pentru obține
rea unul concediu de studii de 
30 zile (n.r. — absolut legal), ne
cesar pregătirii examenelor la 
Facultatea de limbă și literatură 
română. Cererile mi-au fost res
pinse.

școli în cadrul 
reduce durata

atunci o altă 
ar putea per- 

S-ar

Fiindcă în cadrul
studiile li-

RUPTl DE VIATA CULTURALA, 
ȘTIINȚIFICA, 

DE MANIFESTĂRILE 
SPECIFICE V1RSTEI...

— ...intr-un an dacă am reușit 
să văd 2—3 filme și să citesc 
cîteva cărți — ne declara înca- 
satoarea Ioana Goia. Programul 
este atît de aglomerat — cu to
tul 10—12 ore pe zi. o duminică 
liberă la o lună, două — incit 
abia avem timpul să ne odih
nim. Vizionările de spectacole, 
audierea de conferințe în comun 
constituie o raritate, deoarece 
organizația U.T.C. nu se preocu
pă de organizarea lor. nu 
există o opinie și o unitate de 
acțiune în acest sens.

— Din cite știu, există unii 
tineri care doresc să-și continue 
studiile, să-și ridice calificarea. 
Care este situația lor ? Realiza
rea acestei dorințe firești este 
posibilă ?

— în condițiile în care te pre
zinți în mod corect la program, 
lucrul este. în mod normal, ca
tegoric imposibil opinează înca- 
satoarea Ioana Goia, studentă 
în anul II la Facultatea de Drept 
(secția fără frecventă). Anumite 
rezultate se pot obține, numai

Cărți noi pentru elevi
Sub egida Editurii didactice și pedagogice, în librării au apă

rut două noi lucrări destinate aprofundării studiului matematicii 
în școala generală : „Culegere de exerciții și probleme", utilă 
elevilor din clasele I—VI, și „Matematica", necesară candidați- 
lor la concursul de admitere In licee.

Prima prezintă celor interesați mai multe moduri de soluțio
nare a acelorași probleme, precum și modele de rezolvare în
soțite de explicații, ajutîndu-i astfel pe copii să aprofundeze 
noțiunile teoretice predate la orele de specialitate.

Cealaltă lucrare înmănunchează exerciții de aritmef'că, alge
bră șî geometrie, dovedindu-se utilă pentru absolvenți) școlilor 
generale, care se pregătesc pentru invățămîntul liceal.

O CHESTIUNE 
DE RĂSPUNDERE SOCIALA

Este surprinzător faptul cum 
administrația întreprinderii, or
ganizațiile U.T.C. (peste 100 în 
I.T.B !) nu realizează faptul că 
in miiniie ior se află blocat un 
efectiv important de tineri, a 
căror utilftaie în mecanismul 
societății noastre ar putea fi cu 
mult mai mare. Organele men
ționate nu fac mai nimic pentru 
promovarea efectivă a aeestor 
tineri, pentru înțelegerea și aju
torarea lor — așa cum ar fi fi
resc. S-ar putea argumenta fap
tul că numărul încasatorilor cu 
asemenea preocupări este redus. 
E adevărat, insă la aceasta con
tribuie în primul rînd, tocmai 
condițiile create de I.T.B.

Această lipsă de preocupare a 
conducerii I.T.B., dar și a orga-

nizației U.T.C., pentru formarea 
tinerilor taxatori Se reflectă și 
în atitudinea multora dintre ei. 
Este evident că o educare per
manentă a acestor cadre — pro
venite din mediul rural — în 
spiritul exigențelor unei impor
tante întreprinderi de servicii 
din capitala țării, s-ar reflecta 
pozitiv și in ținuta lor vestimen
tară. in relațiile pe care le au 
cu cetățenii. Stimularea intere
sului acestor tineri pentru per
fecționare. înțelegerea și spriji
nirea eforturilor lor de a-și lărgi 
orizontul cultural e nu numai 
o obligație socială pentru orga
nizația U.T.C. din I.T.B. (ca șl 
pentru conducerea întreprinde
rii), dar și o necesitate legată de 
formarea profesională a încasa
torilor (cît de modestă și efe
meră ar fi ea).

Credem că sînt necesare, atit 
din partea direcției cît și a or
ganizației U.T.C. inițiative bine 
coordonate pentru a îmbunătăți 
condițiile oferite tinerilor și. mai 
ales, pentru a revizui concepția 
ce domnește în această între
prindere privitoare la răspunde
rea I.T.B.-ului pentru perspec
tivele oferite miilor de angajați 
din sectorul „mișcare". Ei tre
buie sprijiniți să învețe Ia cursu
rile fără frecvență ale liceului 
sau facultății, atunci cînd o do
resc, să se califice într-una din 
meseriile utilizate de această 
uriașă întreprindere, una din 
cele mai mari din țară, care cu
prinde 26 000 de salariați.

gleze renascentiste. Alături de 
Shakespeare, literatura dramatică 
a perioadei respective consem
nează nume de talia lui Ben 
Jonson, Thomas Dekker, Francis 
Beaumont sau John Fletcher. 
Motivul de inspirație al „Diavo
lului a!b“. estr» un fapt aotentia 
(în măsura în pare i' . ; 
bordoncază autenticul) : viața tra
gică ă Vittoriei Accorombona, 
ucisă în 1585. Teatrul de acțiune 
este deci Roma secolului XVI : 
atmosfera de intrigi și de crime, 
în care apar marile pasiuni ale 
Renașterii și aventurile ei gran
dioase.

Acțiunea piesei aduce în sce
nă un număr impresionant de 
personaje. Ea este riguros con
stituită, printr-o construcție soli
dă de motive dramatice, în care 
autorul își dovedește simțul pa
teticului și talentul de a surprin
de efectul spectacular. Replicile 
au o poezie sumbră și versurile 
acestui „poem" despre dragoste 
și răzbunare reușeau probabil să 
capteze atenția publicului vremii, 
timp de patru—cinci ore, durata 
unei reprezentații integrale. Stu
denții I.A.T.C. (clasa conferen
țiarei Sanda Mânu) își asumă o 
sarcină dificilă. în primul rînd 
aceea de a interveni într-un 
text, fără a-l sărăci valoric, — 
ceea ce le reușește în spectacol, 
în al doilea rînd. ei își propun 
să creeze prin spectacol o lume 
și acest lucru mi se pare elemen
tul cel mai evident al reprezen
tației. Imaginea de început și de 
final de spectacol, scenele de 
vrăjitorie, sau momentul drama
tic al judecății, ne transpun în
tr-un univers perfect conturat, 
în care elemente din acea lume 
sălășluiesc încă crud. în lupta cu 
pătimașa lume renascentistă.

Cadru scenografic fix, creat de 
prof. Traian Nițescu, stabilește 
de la bun început coordonatele 
acestui univers. Elementele de 
decor (pereți plianți sugerind ar

apt apkentia tori își pre 
tuia 'ffi su- tesionalism

murile) costumele violent colora
te ale personajelor, frînghiile a- 
tîmate în semn de spînzurători, 
totul creează mediu] crimelor, al 
scenelor de oroare fizică, al în
tâmplărilor macabre.

în acest cadru, studenții ac
tori își propun q, probă de pro- 
____ „. ■ pe care o trec cu 

succes. La Cassandra s-a încetă
țenit obiceiul de a solicita cola
borarea unor actori, în reprezen
tație ; ca și altă dată, între par
ticiparea studenților la spectacol 
și cea a unui actor profesionist 
(aici, Ruxandra Sireteauu) nu se 
face simțit nici cel mai mic de
calaj calitativ.

Acțiunea piesei presupune o 
mare tensiune. Evidențierea a- 
cestei tensiuni stă, de altfel, la 
temelia concepției regizorale. Stu
denții încearcă să facă față ce
rințelor printr-un joc convingător 
mai ales în prima parte a spec
tacolului ; dar, probabil, încă 
neantrenați, ei devin mai exte
riori după pauză, cînd reprezen
tația devine greoaie si trama în
săși se încîlcește, parcă, din a- 
cest motiv.

în rolurile cele mai importan
te s-an reliefat creațiile studen- 
ților-actori 
Mircea 
Mircea 
Mircea 
George 
nescu, Carmen Strujac.

Totuși, anume orientare „este
tizantă" unilaterală, s-ar putea re
proșa acestei montări. Reprezen
tația ne transpune într-un uni
vers istoric. Sustrăgîndu-ne coor
donatelor istorice ale acestui uni
vers, conflictul ei dramatic nu 
ne mai spune mare lucru. Iar 
într-un spectacol-școală. cum 
sînt cele ale „Cassandrei". poate 
chiar delimitarea unor asemenea 
universuri dramatice prin mijloa
cele scenei ar fi necesară și im
portantă.

Margareta Kraus, 
Diaconii. Cehi N'ițu, 

Crețu, Marius lonescu, 
Bibac, Irina Bîrlădeanu, 
Mihăiță. Mugur Arbu-

MONICA savulescu

.. ...—

VARA DE ALTADATA : rulea
ză la Central (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

NEMURIRE : rulează la Lumina 
(orele 18,15; 20).

BĂTÂLIA PENTRU ALGER: 
rulează la Capitol (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21).

CÎNTECELE MĂRII : rulează la 
Luceafărul (orele fl: 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45).
BD--------- — --------------

lează 
20,30),
20.30) , 
16; 18,15; 20.30).

Z :
15,30; 18; 20,30), Cotroceni (orele 15;
17.30) .

ȘOIMII : rulează la Cotroceni 
(ora 20),

OROLOGIUL KREMLINULUI 1 
rulează Ia Rahova (ora 20).

MAYERLING : rulează Ia Raho
va (ora 16).

AMINTIRI BUCUREȘTENE : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20).

CRIMA Ș! PEDEAPSA ■ rulează 
la Viitorul (orele 15; 19).

POVEȘTILE 
BO rulează la 
le 9.15- ’7 15 în 
gram de filme 
îe 19. 20.45).

POMUT DE CRĂCIUN rulează 
la Arta (orele 15,30. 18; 20,15).

FAHT TO MAGTCTANUT rulea
ză Ia Progresul (orele 18; 20).

INTRA IN ACȚIUNE : ru
la Bucegl (orele 15,30; 18;
Floreasca (orele 15,30: 18;

Miorița (orele 9: 11.15: 13.30;

rulează la Popular (orele

PTTICULUJ 
Timpuri Noi 
continuare), 

documentare

BTM- 
(oi e- 
Pro- 
(ore-

ULTIMA VACANTA i rulează
la Progresul (ora 15.36).

PRIMUL CURIER : rulează la
Vltan (ora 18).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS : 
rulează la Vltan (orele 15,30: 20.15).'

SEMNALE DE DRUM : rulează 
la Munca (orele 16; 18; 20).

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI : rulează la Laromet (orele 
15.30; 17.45; 20).

PE LUCIUL GHETEI : rulează Ia 
Patria (orele 9; 11,30: 14; 16,30: 19;
21.15) . București (orele 9: 11,15; 
13,30: 16,30; 18,45; 21), Favorit (ore
le 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18.15: 20.30).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Festival (orele 8.30: 11; 
13,30; 16; 18,30; 21). Victoria (orele 
9; 11,15; 13.30; 16; 18.30: 20.45).

VAGABONDUL : rulează la
Volga (orele 9,15; 12.30; 16; 19,30). 
Flacăra (orele 9: 12.30: 16; 19,30).

GENOVEVA DE BRABANT ; ru
lează la Excelsior (orele 9: 11,15; 
13,30; 16: 18,30; 20.45), Gloria (orele 
9; 11,15: 13.30; 15,45: 18,15; 20.30),
Modern (orele 9: 11.15; 13,30: 16; 
18.15: 20,30).

ADIO, PRIETENI 1 : rulează la 
înfrățirea (ora 20).

HIBERNATUS : rulează la în
frățirea (orele 15,30: 17.45). Cos
mos (orele 15.30: 18: 20.15).

ȘARADA • rulează ta Grfvița 
(orele 9.15: 11,30 13,45: 16; 18.15: 
20.30). Aurora (orele 9 11.15: 13.30: 
15.43. 18: 20.15) Tomts (orele 
9.30—15 tn continuare 17,30: 20).

RĂZBUNAREA SFTNTULUI 
rulează la Unirea (orele 15.30: 18:
20.15) Pacea (orele 15.45, 18. 20). 
Lumina (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16),

11;

CĂLUGAR1TA DIN MONZA : 
rulează la Buz.ești (orele 15,30: 18; 
20.15)

IN UMBRA COLTULUI : rulează 
la Dacia (orele 8.45—20.30 tn conti
nuare).

STAPlN PE situație : rulează 
la Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

OMUL DIN SIERRA : rulează 
la Drumul Sărit (orele 15,30; 17,45: 
20).

CIRC FĂRĂ FRONTIERE : 
lează la Giulești (orele 15.30; 
20.30).

femeia sa se teama 
BARBAT rulează la Crîngasi 
rele 15 30: 18; 20.15).

O SUTA DE CARABINE : 
loază la Moșilor (orele 15.30: 17,43; 
20).

URSUL $1 PĂPUȘĂ • rulează la 
Feroviar (orele 9: 11,15: 13.30: 16: 
18.30; 20.45), Melodia (orele 9- 11.15; 
13,30: 16: 18,30; 20.45), Flamura
(orele 9: 11.15: 18- 18.15: 20.30).

ru-
18;

DE 
Io

ru-
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Opera Română LUCIA 
LAMMERMOOR — ora 19.30 : 
trul de Operetă • CONTFSA 
RITZA — ora 19.30 • Teatru’ . 
tional „T. L. Caragtale“ (Sala Co
media) • HEIDFLRERGUI. DE 
ALTĂDATĂ — ora 2C . (Sala Stu
dio) PARTNTîl TERTBTT.T - ora 
?0 : Teatrul de Cnm^d’e pt-tvr 
ANTOTNF ora 20 ; T»pt - •' ..T.u- 
cia Sturciza Bulandta" (Schitu 
Măgureanu) : IUBIRE PENTRU

ni 
Tea- 
MA- 
Na-

IUBIRE — ora 20 : (Sala Studio) : 
GLUGA PE OCHI — ora 20 ; Tea
trul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
MICUL INFERN - ora 19,30 ; 
(Cal. Victoriei) : SONATUL LU
NII — ora 19.30 : Teatrul „C. I. 
Nottara" (Bd. Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19,30 : Teatrul 
Giulești ' COMEDIE CU OLTENI 
— ora 19.1)0 ; Teatrul .Ion C’-ean- 
gă“ : PRESTIGIOASA t.OREDA- 
NA — ora 9,30 : Teatrul „Țăndări
că" (Cal. Victoriei) : GULIVER TN 
TARA PĂPUȘILOR - ora 17 ; 
(Str. Academiei) • BANDIȚII DIN 
KARDEMOMME - ora 15 ; Tea
trul „Ion Vasllescu" : FETELE 
DIDINEI — ora 19,30 ; Circul de 
Stat : ARENA TINEREȚII

M4ERCURI, 27 IANUARIE 1971

a

• 10.00—11.30 Emlsluni-Iectll
pentru lucrătorii din agricultură 
- 18.00 Deschiderea emisiunii

18.30 Cadran International 
19.10 Trag-*» ea Pronoexnres

19,20 1001 de seri — ernis'unc
pentru cei mici n 19 30 Teieiurna- 
lul de seară • 20 00 Romănia '71
• 20,30 Tele-clne->?*eca ‘ ..Bari
cada mută" c ?? ?o CINCINALUL 
1906 —1970 TN CIFRE SI IMAGINI
• 22.25 Poșta TV de Ion B jc'.eru
• 22.40 r'iuscppe Void • 2.1.00 
Telejurnalul ri“ noapte ■ 23,10 
Includerea emisiunii.
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BOTOȘANI

SATU MARE
MARAMUREȘ

BISTRIȚA NÂSÂUDi

SALAJ NEAMȚ,
BIHOR

MURES

harghita VASLUI
BACAU

ARAD
ALBA

BAZE SPORTIVE

COVASNA
SIBIU

BRASOV GALATI
TIMIȘ

VRANCEAHUNEDOARA

BUZĂU
CARAS SEVERIN BRĂILA

PRAHOVA TULCEA
VILCEAGORJ

DÎMBOVIȚA

BUCUREȘTI IALOMIȚAMEHEDINȚI

CONSTANTAILFOV
DOLJ

TELEORMAN

INTERNATE,
CĂMINE, CANTINE

CASE DE CULTURĂ, 
CLUBURI

CONSTRUCȚII 
TURISTICE 
PENTRU TINERET

CĂMINE 
MUNCITOREȘTI

FACULTĂȚI 
(Localuri noi,extind ere)
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ivilizația socialistă a Ro
mâniei a operat în toate 
sectoarele de activitate mu
tații radicale, a modificat 
profund criteriile de eva

luare ale progresului material și spiritual, 
asigurîndu-se ritmic concordanța între 
noile sarcini, an de an mai mari, și valoa
rea premiselor, a condiții lor pentru ca ele 
să fie realizate și chiar depășite. Dinamica 
cifrelor, a proporțiilor în diversele dome
nii de activitate vorbește elocvent despre 
îndeplinirea tuturor obiectivelor pe care ni 
le-am propus, așadar despre realismul cu 
care statul și partidul nostru au elaborat 
programul de dezvoltare-

Toate categoriile societății beneficiază 
de marile realizări ale neîntreruptei noas
tre ascensiuni socialiste.

„CONSTRUIT PENTRU TINERET" echi
valează cu dezvoltarea bazei materiale 
pentru asigurarea deplinei valorificări și 

Calificarea — un cuvînt

afirmări prin muncă, învățătură, creație a 
minunatului nostru tineret, a elevilor, stu
denților, muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor. Peste 40 de miliarde lei cheltuite 
din bugetul statului pentru finanțarea în- 
vățămîntului exprimă numai preocuparea 
specială pentru ca tinerele generații să 
învețe să se pregătească în condiții mo
derne pentru a munci și se realiza într-o 
țară modernă.
de ordine al cincinalului, a însemnat atît 
cei 369 de mii de muncitori pregătiți în 
acest cincinal, 148 de mii cadre medii, 
116 mii specialiști cu studii superioare, 
cît și spațiul de învățămînt, dotare, profe
sori ș.a.m.d.

„CONSTRUIT PENTRU TINERET" înseam
nă, deci, un excepțional efort din partea 
statului încredințat pe deplin că nimic nu 
poate înlocui nevoia unei societăți cum 
este a noastră de buni muncitori, buni spe
cialiști.

269 681 000 lei reprezintă, de exemplu, 
cifra cheltuielllor pentru aparatele și uti
lajele destinate învățămîntului superior. 
Faptul că din acești bani peste 108 miii- 
oane înseamnă aparatură optică, elec
tronică, automatizări, ateliere pentru mul
tiplicarea cursurilor, dotarea laboratoa
relor universitare scoate în evidență im
portanța ce se acordă modernizării cer
cetării științifice, a procesului de învăță
mînt în ansamblu. Așadar, „construit pen
tru tineret" mai echivalează cu asigura
rea calității din ce în ce mai înalte a in- 
vestițîilor care au această destinație, ca
litate capabilă să stimuleze toate forțele 
creatoare, inteligența, talentul pe care ti
neretul le pune în slujba înfloririi patriei.

„CONSTRUIT PENTRU TINERET" în
seamnă, de asemenea, apariția pe harta 
civilizației socialiste a României, în acest 
cincinal, a încă 3 centre universitare (Plo
iești, Sibiu, Hunedoara), a încă 12 facul

tăți (mașini și utilaj petrolier — Ploiești, 
medicină Craiova, îmbunătățiri funci
are — București ș.a.) centre și facultăți 
care, adăugate celorlalte, fixează mai 
pregnant crearea unui sistem de învăță
mînt capabil, prin cît mai largă selecție, 
să capteze toate energiile tinere și să le 
îndrume cu maximă competență.

Cele mai însemnate sectoare de viață 
și activitate a tineretului au cunoscut, da
torită realismului cu care partidul și statul 
apreciază importanța acestor sectoare, 
creșteri impresionante, ilustrînd din plin 
rolul tinerelor generații în construcția 
socialistă din patria noastră. Ele se în
scriu, cu o specială elocvență, în peisajul 
obiectivelor generale ale țării în fața că
rora se poate spune : „CONSTRUIT PEN
TRU TINERET".
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162 cămine
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cu peste

46000
locuri

Ca expresie a grijii permanente a partidului și statu
lui pentru condițiile de viață ale tinerei generații, în 
această perioadă s-au construit în județele țării 162 de 
noi cămine muncitorești cu o capacitate de cazare de 
peste 46 000 locuri. Numai într-un singur an — în 1969 
— printr-o hotărîre specială fondurile destinate aces
tor construcții au fost suplimentate cu 100 milioane lei. 
Bogat înzestrate cu mobilier confortabil, cluburi, mij
loace de educație și culturalizare, căminele muncito
rești oferă condiții optime de odihnă și destindere după 
orele de muncă.

LU Noile cămine muncitorești 
repartizate pe judefe

Județul Nr. de cămine Capacitate 
nou construite în nr. locuri

LU 
Q-

Timiș 
Brașov 
Harghita 
Arad 
Prahova 
Argeș 
Mureș 
Bihor 
Sibiu 
Dolj 
Vîlcea 
Gorj 
Hunedoara 
Olt 
Mehedinți 
Caraș-Severin 
Dîmbovița 
Bacău 
Brăila 
Neamț 
Municipiul București 
Ilfov
Tulcea 
Bistrița Năsăud 
Ialomița
Alba 
Teleorman 
Covasna 
Maramureș 
Galați 
Constanța

11
11

2
2
1
8
1
1
6
2
2
2

14
2
9
6
1
9
3
3

38
9
1
1
2
3
4
1
3
2
2

2 114
12 008

865
226
300

1 310
300
210
600
450
340
500

4 220
450

1 350
1 340

100
1 360

675
150

9 920
2 456

115
115
500
600
600
132
546
750 

1 424

Datele de mai sus au fost comunicate de către comi
tetele județene ale U.T.C.

CONSTRUCȚIILE 
DESTINATE 

INVAȚAMINTULUI

Săli de clasă pentru șwlile de cultură generală, 
de învățămînt profesional și tehnic

12 800
este numărul sălilor de clasă construite în ultimii 5 ani în orașele și 
satele țării. Școala de cultură generală și-a mărit în cincinal spațiul 
de învățămînt cu 11 300 SĂLI DE CLASĂ, iar învățămîntul profesional 
și tehnic cu 1 500.

Evoluția _ bazei materiale a școlii în perioada 1966-1970 este prezenta
tă în graficele de mai jos.

Dinamica creșterii numărului 
sălilor de clasă între anii 1965-1970

Școli generale, școli și licee de artă

Școli profesionale - ' și de specializare 
posit liceală; licee de specialitate 5

t
«
< *►

LABORATOARE
Șl ATELIERE 

ȘCOLARE
Aplicîndu-se tot mai 

hotărît indicațiile condu
cerii de partid de intro
ducere a metodelor mo
derne de instruire, o creș
tere însemnată a cunos
cut numărul laboratoare
lor și atelierelor școlare 
din școlile profesionale și 
învățămîntul mediu de 
specialitate. Ca urmare, 
în anul de învățămînt 
1970—1971 IN ȘCOLILE 
PROFESIONALE ' FUNC- 
ȚIONEAZA 1 300 LABO
RATOARE, de 1,7 ori mai 
mult decît în anul școlar 
1965—1966, și 1 400 ATE
LIERE ȘCOLARE, cu 29 la 
sută mai mult față de a
celași an.

« eS

►

<:
S

.1

CĂMINE Șl CANTINE
In perioada cincinalul 

au fost construite
cămine 
studenfești cu

aproape 18 000 locuri
Repartizarea noilor construcții pe centre u • 

niversitare este ilustrată în tabelul următor j

Număr de 
cămine LocuriCentre universitare

București 9 3 736
Cluj 5 2 300
Constanța 1 328
Craiova 3 1 224
lași 11 4 488
Baia Mare 1 216
Tîrgu Mureș 1 340
Bacău 1 336
Brașov 1 396
Timișoara 9 3 604
Oradea 2 656
Suceava 1 300
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SUPRAFATA 91OOO oportomeete
de

• Amfiteatre, săli de curs și seminarii

165 000 metri pătrați
aceasta este suprafața nou construită în cincinal 

pentru școala superioară din România

NOILE OBIECTIVE CARE ADAUGĂ UN PLUS DE FRUMUSEȚE PEISAJULUI URBAN AU FOST 
CONSTRUITE ÎN URMĂTOARELE CENTRE UNIVERSITARE.

Centrul 
universitar suprafața Centrul 

universitar suprafața

BUCUREȘTI 98 432 mp.

în noul local al Institutului de arhitectură.

OBIECTIVE MAI IMPORTANTE

CLUJ 21 779 mp.

La Institutul de medicină veterinară.

OBIECTIVE MAI IMPORTANTE

• NOUL LOCAL AL INSTITUTULUI POLITEHNIC
• EXTINDERE LA INSTITUTUL DE ARHITECTURA
• EXTINDERE LA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
• ARIPA NOUA A UNIVERSITĂȚII
• EXTINDERE LA CONSERVATOR.

BRAȘOV 6 921 mp.
• NOUL LOCAL AL FACULTĂȚII DE MECANICĂ.

BAIA MARE 1 300 mp.
• DEZVOLTAREA INSTITUTULUI PEDAGOGIC DE 3 ANI.

GALAȚI 1 360 mp.
• NOUL LABORATOR PENTRU STUDIUL STATICII Șl

DINAMICII NAVELOR

• NOUL LOCAL AL FACULTĂȚII DE MEDICINĂ VETERINARA.
• EXTINDEREA FACULTĂȚII t)E CONSTRUCȚII.
• EXTINDEREA FACULTĂȚII DE CHIMIE.

IAȘI 21 182 mp.
•'NOUL LOCAL PENTRU FACULTATEA DE MEDICINĂ VETE

RINARĂ.
• EXTINDERE UNIVERSITATE.

PETROȘANI 143 mp.
• LABORATOR MINEREURI.

SUCEAVA 5 100 mp.
• NOUL LOCAL AL INSTITUTULUI PEDAGOGIC DE 3 ANI.

TIMISOARA 6 463 mp.
• ARIPA NOUA A FACULTĂȚII DE MECANICĂ.

SPAȚIUL DE 1 

ÎNVĂȚÂMiNT 1 
construit pentru j 
școala superioară 1

99000.)

------------------------------------- ------ —.

O nouă fi modernă construc

ție pentru studenții de la

A.S.E.-București

PENTRU STUDENȚI Șl ELEVI

dat in folosință în anii cincinalului.

1
7 noi i
cantine i

studentesti i 
în centrele 

universitare : ;

• București j
• Cluj <|
• Constanța <1
• Craiova <

(• lași 3
• Timișoara

• Galați 1;

Numai în aceste 1; 
unități pot servi 
masa 15 000 STU- 1;
DENȚI. J

• O CREȘTERE ÎNSEMNATĂ AU CUNOSCUT CONSTRUCȚIILE PENTRU 
INTERNATE Șl CANTINE ȘCOLARE, GRAFICUL DE MAI JOS REPREZINTĂ 
DINAMICA ACESTEI CREȘTERI.

efiumâ/tcd de &cafcii<n-

=20300
^JÎ96H965^

• ÎNTRE ANII 1966-1970 NUMĂRUL DE LOCURI ÎN CANTINELE ȘCOLI
LOR PROFESIONALE, TEHNICE Șl LICEELOR DE SPECIALITATE A CRES
CUT CU 41 000.
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SĂLI Șl

TERENURI 
DE SPORT

În anii 1966-1970 baza materială
a sportului s-a îmbogățit cu :

• 3 stadioane 
noi de mare capa
citate — 30 000 de 
locuri — la Cra
iova, Timișoara, 
Brașov. Un sta
dion orășenesc cu 
10 000 de locuri a 
fost dat în folosin
ță la Tulcea.

• 2 mari săli de sport, dotate cu instalații 
moderne, pentru competiții de mare anvergu
ră : la Cluj și Timișoara. Săli pentru jocuri și 
alte discipline sportive s-au mai construit în 
ultimii cinci ani la București (clubul Progresul), 
Patra Neamț, Bîrlad, orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Călărași, Sfîntu Gheorghe.

In noua sală de sport de la Timișoara.

• 4 bazine acoperite, de dimensiuni olim 
pice, la București, Cluj, Ploiești și Brăila.

• 3 patinoare artificiale, la Miercurea Ciuc 
(acoperit), Poiana Brașov și Galați. (Tn această 
perioadă a fost acoperit patinoarul artificial 
de la Complexul sportiv „23 August").

Paralel cu dezvol

tarea și creșterea 

gradului de dotare a

taberelor din rețea

ua învățămîntului, 

sănătății și sindicale 

în acest cincinal au

cunoscut o largă ex

tindere taberele și a

menajările turistice 

aflate în administra

rea și gospodărirea 

nemijlocită a Uniunii 

Tineretului Comu

nist.

ft#*»*:

Complexul sportiv de la Cluj,

Stadionul din Craiova.

> • Un mare com- 
‘ plex sportiv la Ga
lați cuprinzînd o sală 
cu 2 000 de locuri, 
un bazin de înot a
coperit și o popică- 
rie.
• 2 complexe de 

atletism la Pitești și
► Cîmpulung - Muscel. 

;i(Un alt complex cu 
;i(numeroase terenuri 
;)Ia fost construit la 
£ Constanța pentru

pionieri.

• Tot în anii cincinalului, datorită fonduri
lor alocate pentru dezvoharea m^cărn spor
tive, au mai fost construite sau reamenajate : 
16 săli pentru box, 14 săli pentru lupte, 5 săli 
pentru haltere, 2 săli pentru scrimă, 141 tere
nuri de fotbal, 40 de piste de atletism, 80 de te
renuri bituminizate și 70 terenuri cu zgură pen
tru handbal, baschet și volei, 44 de arene de 
popice precum și pîrtii de schi, bob, teleferic, 
patinoare naturale, piste de carting, poligoane 
de tir și altele.

în rețeaua mvătâmîntdui general mtre ami 
1966-1970 s-au construit și dat în folosință 41 
de săli de gimnastică.

TABERE Șl BAZE TURISTICE

• LA COSTINEȘTI, prin efectu

area unui important volum de lu

crări, numai în ultimii doi ani ai 

cincinalului cunoscuta reședință a 

vacanței studențești și-a sporit ca

pacitatea de găzduire cu peste

1 500 de locuri. Creșterea numă
rului de vile și căsuțe de vacanță a 

fost însoțită de construirea, în a
ceastă perioadă, a unei cantine cu 
300 locuri (pe serie), un club, un 
teatru de vară și numeroase tere

nuri de sport.

• ÎN ACEST CINCINAL AU FOST INAUGU RATE ALTE 7 COMPLEXE TURISTICE PENTRU 

TINERET.

— Complexul turistic Orșova, județul Me
hedinți, cu 140 de locuri.

— Tabăra Padeș, în munții Apuseni, cu 120 
de locuri.

— Cabana „Arieșul", județul Cluj, cu 60 de 
locuri.

— Tabăra de vară Călărași, județul Ialomi
ța, cu 60 de locuri.

— Taberele de la Vrănești și Cîmpulung- 
Muscel, județul Argeș, cu 1 200 de locuri.

— Tabăra de vară Stipoc, în Deltă, cu 1 200 
de locuri.

• IZVORUL MU
REȘULUI — o altă 
tabără îndrăgită de 
studenți — și-a îm
bogățit, de aseme
nea, baza materială 
cu un nou club și te
renuri de sport.
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Structura și atribuțiile 
Ministerului Agriculturii, 

Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor

După cum s-a anunțat, prin 
Decret al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România a 
fost înființat Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare. Silvi
culturii șl Apelor, prin fuziunea 
Ministerului Agriculturii și Silvi
culturii și Ministerului Industriei 
Alimentare.

Ministerul înfăptuiește politica
partidului șl statului în domeniul 
agriculturii, industriei alimentare, 
silviculturii și gospodăririi apelor 
șt are funcția de coordonator 

, pentru activitățile din domeniul 
său care se desfășoară în unități 
din suhordinea altor organe cen
trale sau locale ale administrați
ei de stat. El exercită, potrivit 
legii, conducerea întregii agricul
turi, asigură progresul ei conti
nuu și dezvoltarea economică a 
organizațiilor socialiste de stat si 
cooperatiste din agricultură: asi
gură dezvoltarea industriei ali
mentare, creșterea si diversifica
rea producției de mărfuri alimen-

CRONICA 
U. T. C.

în cadrul vizitei pe care 
o întreprinde în România, 
ieri delegația W.A.Y. — A
dunarea Mondială a Tine
retului — condusă de Jyoti 
Singh, secretar general al 
acestei organizații, a fost 
primită la C.C. al U.T.C. de 
tovarășul Ton Popescu, se
cretar al C.C. al U.T.C. Cu 
acest prilej a avut loc un 
util schimb de opinii asu
pra problemelor care inte
resează cele două organiza
ții în prezent.

tare în concordanță cu cerințele 
economiei naționale, valorificarea 
superioară a producției vegetale 
și animale; conservarea, dezvol
tarea și buna gospodărire a fon
dului silvic, precum și gospodă
rirea rațională șl protecția cali
tății apelor țării. Ministerul con
duce, îndrumă și controlează ac
tivitatea unităților din subordinea 
sa și răspunde de realizarea pla
nului pe întreaga sa activitate.

Pentru a se asigura sporirea 
continuă a producției, dezvolta
rea și consolidarea cooperativelor 
agricole de producție. Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimenta
re, Silviculturii șl Apelor conlu
crează cu Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție.

Structura organizatorică a mi
nisterului este următoarea : De
partamentul Agriculturii de Stat, 
Departamentul Industriei Alimen
tare, Departamentul îmbunătăți
rilor Funciare. Departamentul 
Silviculturii și Consiliul Național 
al Apelor. Pe lîngă Ministerul A
griculturii, Industrie! Alimentare, 
Silviculturii și Apelor funcțio
nează Academia de Științe Agri
cole și Silvice, instituție care or
ganizează, îndrumă și controlea
ză întreaga activitate științifică 
în domeniul agriculturii, industri
ei alimentare, silviculturii și gos
podăririi apelor. Ministerul are 
în subordinea sa centrale, unități 
cu statut de centrală, alte organi
zații economice, institute de stu
dii. de proiectări și de cercetări, 
stațiuni experimentale, unități bu
getare, oficii, -inspectorate, licee 
de specialitate și școli profesio
nale.

în fiecare județ se organizează 
o direcție generală care funcțio
nează ca organ local de speciali
tate, cu dublă subordonare — 
Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Ape
lor și Comitetului Executiv al Con
siliului Popular Județean în ve
derea conducerii unitare pe jude
țe a agriculturii, industriei ali
mentare, silviculturii și gospodă
ririi apelor.

RESPONSABILITĂȚI
(Urmare din pag. 7)

nist educă tinerii în spiritul 
dragostei înflăcărate și al ata
șamentului profund fată de 
scumpa noastră patrie, Republi
ca Socialistă România, față de 
conducătorul încercat al între
gului nostru popor Partidul Co
munist Român. Aeeasă • preve
dere oferă organizațiilor U.T.C 
posibilitatea și precizează în a
celași timp datoria de a organi
za permanent bogate activități 
menite să facă cunoscută tineri
lor lupta eroică desfășurată de 
gloriosul nostru părtid, succese
le obținute în ani socialismului 
să le insufle mîndria față de 
tot ce s-a înfăptuit pe pămîntu' 
românesc. încrederea în viitorul 
luminos al tării.

După părerea mea, în noul 
proiect de Statut sînt consem
nate clar și distinct scopul și 
atribuțiile Uniunii noastre în 
privința pregătirii tineretului 
pentru muncă și viață. Pornind 
de la concepția partidului nos
tru că întreaga activitate poli
tică și organizatorică trebuie să 
determine participarea activă a 
maselor largi de oameni ai

muncii la făurirea valorilor ma
teriale și spirituale ale socie
tății, în proiect se 
că Uniunea Tineretului 
munist militează pentru for
marea la tineri a conștiinței 
înaltelor răspunderi și îndatori
ri sociale, atitudinii înaintate 
față de muncă, față de îndepli
nirea exemplară a sarcinilor 
profesionale și obștești, dezvol
tă la tineri pasiunea de a învă
ța necontenit, de a-și însusi
știința și tehnica înaintată, de 
a fi participant activi la creș
terea continuă a avuției materi
ale și spirituale a țării. In ju
dețul nostru își desfășoară acti
vitatea, în sfera producției ma
teriale, mai bine de 35 000 ute- 
ciști, iar în școli și facultăți în
vață aproape 40 000 elevi și stu- 
denți. membri ai organizației 
noastre. Prevederile viitorului 
Statut arată că este o înaltă o
bligație pentru toate organiza
țiile U.T.C. aceea de a deveni 
nuclee active, cu o puternică în- 
rîurire asupra fiecărui utecist, 
a fiecărui tînăr. de a-1 pregăti 
temeinic încenînd de pe băncile 
școlii și continuînd permanent 
în procesul muncii pentru a fi 
întotdeauna în pas cu cerințele

arată
Co-

In curind „Scinteia tineretului" _
oferă tinerilor, in paginile sale

l l
I UN CURS PRACTIC i

DE CULTURISM I
„FORȚĂ,

SĂNĂTATE,

ARMONIE

FIZICĂ I"
Durata cursului : 24 săp- 

tămîni (intr-un ciclu de e
xerciții săptămînale).

La catedră : profesorii 
Tiberiu Ban și Dumitru 
Hitru.

SPORITE
activității profesionale, pentru 
a pune în slujba sporirii poten
țialului de valori materiale în
treaga sa energie și capacitate.

Comitetul județean Timiș al 
U.T.C. a poilrit încă de pe a
cum — pe baza programului de 
activitate adoptat de recenta
conferință — la organizarea u
nor activități cu caracter com
plex. incepînd cu cele ce se re
feră la orientarea școlară și
profesională a elevilor, la cul
tivarea pasiunii pentru meserie, 
pentru tehnică și știință, pen
tru un ridicat nivel de cultură 
și încheind cu , _
fiecare muncitor, țăran, intelec
tual. a rolului și responsabilită
ții pe care o are la locul său de 
muncă.

Scopul nostru este de a cana
liza întreaga activitate pe care 
o desfășoară fiecare organizație 
U.T.C. ' în direcția înfăptuirii 
exemplare a sarcinilor profesi
onale de către fiecare tînăr, 
pentru aplicarea în viață a im
portantelor măsuri cuorinse în 
expunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la sarci
nile actualului cincinal, la ma
rile răspunderi ale tinerei ge
nerații în epoca pe care o trăim

înțelegerea de

fizi-Scopul : dezvoltarea 
că armonioasă a tinerilor, 
echilibrarea funcțiilor or
ganismului, cîștigarea unui 
plus de forță, asigurarea u
nei sănătăți robuste, spo
rirea capacității de muncă. 
de efort fizic sau mtelec-
tual și nu in ultimul rînd, 
preocuparea pentru frumu
sețe.

TINERI ȘI TINERE,

NU UITAȚI !

în curind, la rubrica 
sport a ziarului nostru, 
începe programul 
CURSULUI PRACTIC 
CULTURISM

IMPORTANT!

de 
va

DE

în numerele viitoare 
ziarului nostru vom 
blica :

articolul anticipativ :
ce trebuie să ne îngrijim 
înainte de start ?“

ale 
pu-

„De

TINERI ȘI TINERE,

ceCitind articolul „De
trebuie să ne îngrijim îna
inte de start ?“ vă introdu
ceți în arsenalul probleme
lor pregătitoare fără de ca
re nu veți putea lua un 
start bun 1

Bucuriile iernii...

Foto : PAVEL TÎNJALĂ
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ENTUZIASMUL
RACORDARE L EPOCA

Încă o dovadă a spectaculozității șcrimei.

Turneul de handbal feminin de la Clui

CARUSELUL SURPRIZELOR 
A CONTINUAT ȘI-N ULTIMA ZI

(prin telefon). — 
ultima zi a turneului 
contînd pentru divizia

CLUJ 
$i în 

de sală, ,
A de handbal feminin, sur
prizele s-au ținut lanț ! Cea 
mai mare dintre ele a fost, fără 
discuție, înfrîngerea (a doua 
consecutivă) a echipei campioa
ne Univ. Timișoara de către 
l.E.F.S. ! Din acest moment ti- 
mișotțencele au căzut pe locul 
III în clasament iar șansele lor 
la titlu sînt serios diminuate.. 
Dar iată pe .scurt prezentarea 
partidelor din această ultimă 
etapă :

„Mureșul" Tg. Mureș—Voința 
Odorhei : 11-8 (4-5). După pri
mele minute de joc, cînd tabela 
de marcaj indica 3-0 pentru 
handbalistele din Odorhei se 
părea că sarcina lor va fi foar
te ușoară. Au intervenit, însă, 
ambiția și valoarea Rozaliei 
Sons, care prin experiența și

maturitatea ei, a mobilizat co
echipierele reușind ca în mi
nutul 21 să egaleze : 4-4. Voin
ța mai înscrie pînă la pauz.ă un 
singur gol, încheind prima par
te a meciului cu un avantaj mi
nim : 5-4, pentru ca în repriz.a 
secundă să dispară pur și sim
plu din teren. Team-ul mure
șean evoluînd surprinzător de 
bine a obținut o victorie la scor 
pe deplin meritată. Și această 
a fost prima surpriză a zilei !

C.S.M. Sibiu—Confecția Bucu
rești : 9-7 (3-4). Și a venit și a 
doua surpriză a zilei ! Confec
ția a trăit de astă dată drama 
pe care ea însăși o provocase 
cu o zi înainte campioanelor, 
în vreme ce textilistele au ju
cat încîlcit, fără orizont, abu- 
zînd de durități în apărare, 
reușind însă cu eforturi vizibile 
să obțină la pauză un avantaj 
minim, sibiencele prin cursivi
tatea acțiunilor, purtate cu 
mult aplomb mai ales pe extre
me și semicerc unde apărea în
totdeauna această excelentă ju
cătoare care este Magdalena 
Trandafir. C.S.M, Sibiu a con
dus în permanență reușind ca 
în final să-și treacă în palmares 
O'victorie de prestigiu.

UNIV. BUCUREȘTI — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA : 
16-12 (7-6). Fără discuție, că 
studentele bucureștence nu au 
fost în „pasă" bună la .acest 
turneu. Și spunem acest lucru 
pentru că pînă și în ultimul meci 
al turneului, în fața unei echi
pe cu pretenții modeste, ele s-au 
întrebuințat serios mai bine de 
45 de minute pentru a obține o

victorie mai clară. Deși 
Arghir a reușit să se 
teze în fața publicului 
înscriind 9 goluri, lipsa 
vă a restului echipei a 
natură să confere '

Simona 
reabili- 
clujean, 
de ver- 
fost de 

.... --------  --------- jocului un 
caracter șters, de o factură teh
nică medie. Timișorencele evo- 
luînd în nota obișnuită au dat 
o replică dîrză pe măsura for
țelor tor.

UNIV. TIMIȘOARA—l.E.F.S. : 
8-10 (2-6) ! ! S-ar putea Crede 
că l.E.F.S. a obținut o mare 
victorie, dar după ce am văzut 
evoluția campioanelor noastre 
în meciul de ieri cu Confecția 
surpriza nu mai pare atît de 
mare. Negăsindu-și în joc.deloc 
ritmul și calmul!’, ratînd copilă
rește din situații clare, studen
tele de pe Bega au „căzut" încă 
din prima repriză (min. 12 :1-3. 
min. 19 : 2-5 : min. 22 : 2-6) în 
repriza secundă se fac eforturi 
disperate pentru a reduce din 
handicap. Curajul manifestat 
însă de team-ul l.E.F.S., inte
ligența cu care Mamiaca își di
rijează ceț doi interi — Hăico- 
ianu și Bunea — dublată de 
forma bună a Irinei Klimowski, 
au făcut ca handbalistele de la 
l.E.F.S. să obțină o meritată 
victorie ce le aduce pe locul doi 
în clasament și în disputa direc
tă pentru titlu !

Cu toate că au fluierat asur
zitor cei doi arbitri craioveni 
V. Cojocaru și l- Mihăilescu 
ne-au dovedit-o — (a cîta oară?)
— că nu pot arbitra fără a uza 
de această incorectă — în sport
— „lege a compensației" !

HORIA ALEXANDRESCU

• BOBBY MOORE, căpi
tanul echipei engleze la cam
pionatul mondial de fotbal 
din Mexic, nu a fost selec
ționat in lotul pentru meciul 
pe care reprezentativa An
gliei urmează să-1 susțină la 
3 februarie cu formația Mal
tei in cadrul Campionatului 
european. Antrenorul echipei 
Angliei Alf Ramsey a refu
zat să dea vreo explicație cu 
privire la excluderea lui 
Bobby Moore din rindu- 
rile selecționabililor englezi. 
După cum se știe anterior 
antrenorul Ramsey renunțase 
și la serviciile fraților Bobby 
și Jackie Charlton. Din lotul 
anunțat fac parte printre 
alții cunoscuții internaționali 
Gordon Banks. Alan Mul- 
lery, Francis Lee. Alan Ball, 
Geof Hurst, Colin Bell, Brian 
Labone și Martin Peters.
• LA. WIJK AAN ZEE 

au continuat întrecerile Fe
stivalului șahist din Olanda.

în runda a 7-a a turneului 
feminin, maestra româncă 
Elisabeta Polihroniade (cu 
piesele albe) a învins-o pe 
olandeza Ingrid Tuk. Ea a 
ciștigat și partida întreruptă 
in runda anterioară cu Ric 
Timmer (Olanda). în clasa
ment conduc Milunka Laza- 
revici (Iugoslavia), Maria 
Ivanka (Ungaria) și Stepan- 
ka Vokralova (Cehoslovacia) 
— toate cu cite 5,5 puncte. 
Elisabeta Polihroniade ocupă 
locul 7 cu 3,5 puncte. în 
turneele masculine s-au dis
putai partidele rundei a 11-a.

în grupa rezervată maeș
trilor, Victor Ciociltea a re
mizat cu liderul clasamentu
lui, maestrul maghiar Ador- 
jan. în clasament continuă 
să conducă Adorjan (Unga
ria) cu 7.5 puncte', urmat de 
Hartoch (Olanda) -- 7 punc
te, Timrnan (Olanda) — 6,5 
puncte (1), Claussen (Dane
marca) — 6,5 puncte, Hecht 
(R. F. a Germaniei), Jansa 
(Cehoslovacia) — 6 puncte 
(1), Ciociltea (România), Mi
nici (iugoslavia) — 0 puncte. 
Forintos (Ungaria) — 5,5
puncte (1) etc.

MERIDIAN

CURIER FOTBALISTIC
• Ce face Lică Nunweiller ? 

Pentru a afla răspunsul la în
trebare. l-am sunat sîmbătă la 
telefon pe cel de al patrulea 
dintre Nunweilleri, „Nici eu 
nu știu bine i — a venit repli
ca de la celălalt capăt al firu
lui. Am de ales intre două so
luții : 1) ori devin antrenor la 
Clubul Dinamo, la centrul de 
copii și juniori : 2) ori mai joc 
încă 1—2 ani... Soția mea îmi 
recomandă să nu abandonez 
activitatea competițională ! în 
cele din urmă cred că-i dau 
ascultare. Am primit oferte 
din partea a trei echipe : Sport 
Club Bacău, C.F.R. Timișoara 
și Universitatea Craiova. Su- 
nați-mă peste cîteva zile și vă 
voi comunica hotărîrea luată".

e Portarul Narcis Coman se 
antrenează cu o conștiinciozi
tate și o ambiție care au uimit 
pe noii *ăi coechipieri și an
trenori. Seara se culcă la ora 
21.00, frînt de efort și obosea
lă. Vorba ceea : numai de-ar 
ține...
• A fost desemnată echipa 

care va întreprinde un turneu 
în Albania : ,.U“ Cluj — în 
jurul datei de 15 februarie, 
cînd jucătorii săi vor termina 
sesiunea de examene.

• Echipa Steagul Roșu Bra
șov urmează să plece azi — 
pe calea aerului — în Grecia, 
unde va efectua un turneu de 
pregătire de 18 zile, la invita
ția clubului Panatinaikos 
Atena.

• RECORDMANUL mon
dial oficial la proba de sări
tură in inălțime (2,28 m), cu
noscutul attee sovietic Valeri 
Brumei a reluat, după o 
lungă absență, activitatea 
competițională, reușind să 
obțină rezultatul de 2,16 m 
intr-un concurs desfășurat la 
Moscova. Aceasta este a doua 
apariție in arena sportivă a 
lui Brumei, după accidentul 
de motocicletă suferit in anul 
1965. interval in care a sufe
rit 32 de intervenții chirur
gicale. Intr-o declarație fă
cută unui reporter al ziaru
lui „Izvestia", Brumei a 
spus : „de acum înainte 
scopul meu este să fiu selec
ționat din nou in echipa de 
atletism a U.R.S.S. și să par
ticip la Jocurile Olimpice 
din anul 1972 de la Mtin- 
chen",

• IN ULTIMA ZI a con
cursului internațional atletic 
de sală de la San Francisco, 
campionul olimpic Lee Evans 
a ciștigat proba de 440 yarzi 
cu timpul de- 4Î9T10. Sprin
terul american Eddie Hart a 
fost cronometrat pe' distanța 
de 60 yarz.i în 6"l /10, iar com
patriotul său Milan Tiff a 
terminat învingător în proba 
de tripliisalt cu 16.04 m.

• COMISIA de organizare 
a celei de a 40-a ediții a Ra
liului Monte Carlo a comu
nicat că din cele 248 de echi
paje care au luat startul în 
tradiționala competiție auto
mobilistică, 197 au terminat 
parcursul de concentrare. în 
fruntea clasamentului se află 
echipajul condus de suedezul 
Ove Andersson pe „Alpine 
Renault" cu 37 minute pena
lizare.

(Urmare din pag. 1}

seamnă că nevoia ca tinerii să 
se acomodeze rapid, să ajungă 
ia pătrunderea problemelor di
verse ale acestei dezvoltări este 
acută, pentru că cei care du
blează la fiecare cinci ani capa
citatea energetică a țării sînt ci. 
tinerii. Și consider că tineretul 
merită, prin prisma acestor ne
cesități ale ritmului nostru de 
evoluție cit și capacitatea cres
cută de adaptare, să fie privit de 
la egal.la egal. Există greutăți? 
Să le-o spunem ! Să nu aștep
tăm ca propria lor experiență de 
viață să le descopere. Există 
neajunsuri inerente dezvoltării, 
aspecte dificile încă nerezolva
te ? Să le-o spunem ! Căci înar
marea cu o viziune completă, 
multilaterală, le poate solicita 
efortul, îi poate determina să se 
cupleze rapid nevoilor sociale. 
Să nu li se arate viața în roz. 
nici profesiunea. Tineretul să fie 
privit ca un egal, să i se acorde 
încredere — căci prin faptele lui 
B dovedit că are acest drept.

Observ uneori că tinerii spe
cialiști care vin să lucreze în 
sectorul energetic au o bună 
pregătire profesională dar o mai 
scăzută pregătire pentru viață. 
Ce înțeleg prin aceasta ? Ei cu
nosc multă teorie, știu cum ar 
trebui să fie, în mod ideal me
seria lor și locul lor de muncă. 
Dar. în realitate, se știe, nu 
există profesiuni și locuri de 
muncă „ideale". Există Lotru, 
Porțile de Fier. Roeoielu. Poiana 
Uzului și încă atîtea și atîtea 
locuri d" muncă, fiecare cu pro
blemele lor specifice, cu greută
țile lor, cu oameni în carne și 
oase, cu problematica de muncă 
atît de complexă, uneori nepre
văzută Un specialist trebuie să 
fie avizat asupra acestor reali
tăți concrete cu care va intra 
în contact, să cunoască nu doar 
ideea de „utilai ideal" ci. în mod 
concret, utilajele care există la 
noi. acelea cu care va munci el. 
unele intr-adevăr excepționale, 
gitele nu chiar conforme cu vi

ziunea superlativă a tînărului. 
în acest sens, pe lingă pregăti
rea sa de specialist, el trebuie să 
aibă și una de viață, care nu 
înseamnă doar experiență, ci și 
pregătire programatică, oferită 
de școală. Școala să-l pregă
tească și ca membru al socie
tății noastre de acum, care are 
condiții și probleme specifice.

— Cum ați caracteriza gene
rația astăzi tinără, în contextul 
experienței dvs. de viață și al 
relațiilor pe care aveți posibili
tatea să Ie stabiliți cu tineretul ?

— în primul rînd, datorită 
cîmpului de informare mult mai 
vast pe care-1 au la dispoziție, 
tinerii de azi se orientează mult 
mai repede asupra viitorului, 
știu mai devreme ce vor de la 
viață.

Din punct de vedere al epocii 
în care trăiesc, optica lor de 
viață are un dezavantaj și un 
avantaj. Ei n-au cunoscut răz
boiul, n-au trecut prin greutățile 
unei transformări sociale revo
luționare. Realitatea de azi, din 
toate punctele de ve.dere avan
tajoasă pentru ei, li se pare na
turală. Nu cunosc prețul ei. nu 
pot aprecia obiectiv eforturile și 
sacrificiile pe care le-am făcut 
noi, cei dinaintea lor pentru a 
ajunge aici. Nu au termen de 
comparație cum au maturii. Dar 
tocmai de aceea, tineretul este 
mai degajat, orientat mai mult 
spre prezent și viitor decît spre 
trecut. Pretinde mult mai mult 
de la viață și are condiții obiec
tiv personale de a fi exigent, de 
a extinde această exigență de la 
sine spre societate.

— Judecind astfel, înseamnă 
că generația matură de astăzi 
este avantajată in ceea ce noi, 
tinerii, sîntem dezavantajați și 
dezavantajată în ceea ce se con
sideră a fi ascendentul nostru. 
Se creează, în felul acesta, un 
conflict ?

— Nicidecum. Tocmai de aici 
reiese necesitate» egalității între 
cei maturi și cei tineri. Acum, 
aici, ei se completează, formea

ză. prin ascendentul de maturi
tate și experiență de viață al 
unora și prin exigența și pers
pectiva mai clară a viitorului a 
celorlalți, a tinerilor, o unitate. 
Și dacă există un conflict, el 
este dialectic, creator. Subliniez 
din nou ideea că o condiție de 
bază este înțelegerea și accepta
rea egalității între maturi și ti
neri.

— Dar cei maturi vin. uneori, 
și ne spun : cînd eram tineri noi 
eram mult mai grozavi, noi am 
construit, am făcut atîtea și a- 
titea...

— Fiecare generație a spus a
ceste cuvinte celei care vine 
după ea. Este o laudă firească, 
o solidaritate firească și, mai 
ales, o nevoie de a-și păstra ti
nerețea lor, ca exemplu. . Și 
tinerii de astăzi vor trebui să 
povestească mîine copiilor lor cu 
aceleași cuvinte, o altă tinerețe. 
Aceste reîntoarceri în trecut 
sînt. atunci cînd vîrstnicii nu 
exagereaz.ă, cînd păstrează mă
sura în evocare, mobilizatoare, 
îi incită pe tineri să-i depă
șească pe înaintașii lor, să facă 
mai mult, mai bine. Entuziasmul 
este o noțiune relativă, el tre
buie permanent acordat cu tim
pul concret în care trăiește o 
generație. Și cred că așa cum 
noi. cei care am început socia
lismul în România, am avut 
entuziasmul nostru, voi cei care 
continuați ceea ce noi am în
ceput. îl aveți pe al vostru. Da
toria noastră este să vi-1 înțele
gem și să-1 încurajăm continuu, 
ca și cum am fi și noi. de vîrsta 
voastră. Ca și cum am fi. toți, 

• tineri.
Asta înseamnă a avea încre

dere în tineret. A crede în el. 
din toată inima. în această 
lumină, tot ceea ce facem în 
țara noastră, facem nu numai 
pentru tineret. — care, simbolic, 
înseamnă permanentă — ci îm
preună co tineretul. Tar una din 
marii» valori ale societății 
noastre socialiste în aceasta 
constă 1

(Urmare din pag. 1)
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tru preocupările lor. Apreciez, 
chiar, că dacă aceste probleme 
luate în studiu ar fi soluționate, 
grupul nostru s-ar afla în si
tuația de a da cel puțin 200 mi
lioane lei beneficii.

— Iar despre ceilalți ?...
— Nu este greu să constați fie 

și după modul de enunțare a 
temelor, după gradul lor de ge
neralitate că avem încă oameni 
rămași la suprafața lucrurilor, 
iar in unele situații nici măcar 
acolo. Nu poate decît să te în
tristeze un asemenea mod de a 
privi propriile obligații profe
sionale.

Evident, distribuirea procen
tuală într-o categorie sau alta 
a oamenilor n-a făcut-o nimeni. 
Clar este însă că oricît de puțini 
ar fi cei din ultima categorie, 
oricit de nereprezentativi nume
ric, nu credem că ei pot fi trecuți 
în vreun fel cu vederea. Aici, 
la Grupul petrochimic, în în
treg orașul există o „densitate" 
de ingineri de invidiat de orice 
centru industrial -din țară. De 
aceea, o dată cu înregistrarea 
faptului că o bună parte din 
profunzimea unor teme de 
mare interes, se justifică întru 
totul îngrijorarea la adresa ace
lor tineri care, în timp ce se 
așteaptă de la ei soluții privind 
îmbunătățirea tehnologiilor, mă
rirea randamentului utilajelor, 
reducerea consumului de mate
rii prime etc., probleme care 
cer studiu, efort îndelungat, îi 
aflăm îngroșînd rîndul celor ce 
„nu au încă nici o temă în stu
diu", „citesc doar după solici
tările de serviciu" sau și mai 
simplu fac „pasiunea... automo
bilismului".

— Nu omitem faptul că unele 
neaiunsuri pornesc de la impo
sibilitatea în care ne aflăm noi. 
membrii conducerii tehnice de a 
veni în contact mai strîns cu 
acești oameni. Nu reușim să 
stăm prea des de vorbă cil ei. 
să-i îndrumăm mai îndeaproape. 
Intervin apoi, nefericit după pă

rerea mea. limitele in promova
rea tinerilor la care ne obligă 
reglementările în vigoare. După 
absolvire un absolvent tre
buie tinut cinci ani pentru a 
ocupa un post de conducere. Pe 
lîngă o pierdere de ordin teh
nic se creează, automat, un psi
hologic greu de trecut după a
ceea. Omul nu trebuie obișnuit 
cu ideea că se poate trăi fără 
responsabilitate.

De acord cu spusele tovară
șului director general, ne îngă
duim să subliniem că, dincolo 
dc inconvenientele menționate 
(ce nu ni se par de eludat

ca oricînd pînă acum. De față 
cu interlocutorul nostru asis
tăm la o discuție telefonică unde, 
de la acest capăt al firului se 
vociferează.

— Nu, eu nu vă mai încarc 
aceste butoaie. Am făcut-o di
mineața și le-ați respins. Nu 
vreau să ajung din nou în a
ceastă situație.

Scurt și cuprinzător. Iar cel ce 
vorbește, cel însărcinat să ur
mărească destinul unor... butoa
ie nu are decît trei ani și ceva 
de inginerie ! Așadar, bunăvoința 
(de ce nu), grija pentru „intra
rea în probleme" a colegului mai

liștilor la problemele, mici sau 
mari, ce pot impune ascen
dențe noi în realizările fabrici
lor. Revenim la exemplul lui 
Andrei Soare, citat mai înain
te. Are pe masă o pagină aco
perită de o schiță destul de 
densă, imaginînd un bilanț de 
materiale. O idee a sa, apli
cată în practică, aduce avantaje 
deloc neglijabile. Reușește să 
pună pe hîrtie cite ceva. Din 
păcate trebuie s-o facă între un 
control la vestiare („al curățe
niei !“), citirea rapoartelor s-au 
discuții „profesionale" pe tema 
butoaielor.

CE PREOCUPĂRI Al ?
rămîne deschis aspe.ctul îndru
mării, al activității formative 
cu privire la inginer, îndeoșebi 
la cel din primii ani. Aproape 
100 de ingineri' se află în a
ceastă situație. Cum poate fi 
constituit cadrul în stare să fie 
menținută dorința de studiu, de 
avansare profesională acel cli
mat care asemeni magnetului să 
orienteze disponibilitățile Spe
cialistului de-a lungul liniilor de 
forță ale producției ?

Discutăm cu tovarășul Virgil 
Ionescu, șeful unei secții din ca
drul grupului.

— Mi se pare foarte important 
ca din zilele de stagiatură ingi
nerul să primească spre rezol
vare diferite lucrări, să se con
frunte cu specialiști cu expe
riență asupra soluțiilor propuse. 
Eu personal le dau stagiarilor 
să facă de toate. Doar așa va 
ajunge cît mai repede la bagajul 
de cunoștințe care să-1 autori
zeze a pune semnătura pe ceva.

De acord. întru totul de acord. 
Dar hai să discutăm lucrurile 
în spiritul anului 1971 cînd 
„time is money" mai mult

tînăr nu se dovedește îndeajuns. 
Cine îl ferește și de pericolul 
de a sări pragul într-o lume de 
probleme care îi aparține, e 
drept, dar nu-1 privește ? Altfel, 
de ce nu ar 'fi taxată cu mai 
mult interes o declarație de 
genul „Nu văd importanța preo
cupărilor tehnice atîta . vreme 
cit absolvenții proaspeți sînt 
considerați a cineea roată la 
căruță" pe care inginerul Si- 
mion Albu o nota în fișa sa de 
răspuns la anchetă. Ne putem 
îngădui să renunțăm la aportul 
potențial al unora dintre spe
cialiști numai pentru că sînt la 
început ?

Lipsa unui sistem de urmă
rire a activității tinerilor ingi
neri. neintrați deci în conglome
ratul de probleme care le di- 
recționează de la sine preocu
pările se resimte puternic, du
reros de puternic la nivelul co
lectivului. Cele 200 de milioane 
amintite rămîn o ipoteză. Dar 
ar putea oricînd deveni palpa
bile. Pentru aceasta însă n-ar 
trebui cruțat nimic din ce se 
dovedește util aderenței specia

Cu certitudine, cineva trebuie 
să aibă grijă de toate aceste 
lucruri. Sînt în joc aproxim Yiv 
200 de milioane și asta în
seamnă enorm.

La comitetul U.T.G., o discu
ție cu secretarul său, Mihai 
Ioia. Punct de plecare — regu
lamentul de organizare și desfă
șurare a clubului inginerilor. 
Este tocmai ceea ce, am mai 
spus-o și in alte rinduri, ar 
putea, credem, să umple un gol. 
Nici directorul general și nici 
colaboratorii săi oricît de mulți 
și oricît de binevoitori, nu pot 
ști ce fac inginerii uzinei, cu 
ce se ocupă. Un studiu ca cel 
amintit poate fi un util ele
ment informational. Dar nu o 
rezolvare. Clubul însă — da. Cel 
puțin acum cînd nu există ni
mic altceva. Clubul constituit 
ca un organism viabil, cu pi
cioare solid prinse în solul 
realității, cu . o existență măsu
rabilă în sistemul de referință 
al eficacității.

Un program întocmit cu mai 
multe luni în urmă se dovedește 
la obiect, bine intenționat.

Teme diverse (25 la număr) cu 
pronunțat caracter practic, an- 
gajind nu mai puțin de 76 de 
nume ! Un exemplu de concep
ție, credem... ■ •

— S-a avut grijă la alcătui
rea colectivelor să se asigure 
participarea la o aceeași temă a 
tinerilor din specialități dife
rite, din toate secțiile interesate 
în obținerea rapidă a unei so
luții.

— Stadiul lucrărilor ?
—- Aproape același ca la con

stituirea clubului. Nu s-a reușit 
convocarea ședințelor de lucru, 
iar sesiunea tehnico-științifică 
prevăzută de regulament cu atît 
mai puțin...

Ce s-a întîmplat de fapt ? Co
lectivul de conducere al clubu
lui. din motive de neînțeles și-a’ 
ieșit .treptat din atribuțiile în 
care încă... nici nu intrase. S-au 
distribuit temele, după aceea en
tuziasmul s-a topit încet. încet... 
Secretarul U.T.C., singur în a
cest ocean care-1 constituie 
grupul de uzine n-are cum să 
facă el ceea ce alții trebuiau să 
facă. în plus nici din partea con
ducerii n-a sosit, măcar din 
cind în cînd. acel impuls autori
tar de care era atîta nevoie. Ca
tegoric însă că lucrurile nu 
trebuiau lăsate aici. Situația 
descrisă se constituie în argu
mentul cel mai convingător.

Ce ocupație ai, tinere inginer? 
întrebarea nu ne-o punem 
nici pentru prima dată și sîntem 
departe de a fi singurii. Este 
mult prea important subiectul 
pentru ca răspunsul să întîrzie 
pe undeva în zone umbrite de 
indiferență. Tată de ce pe e
xemple culese de ne o mare 
platformă industrială cum este 
cea din orașul „Gh. Gheorghiu- 
Dej" cu tradiție în formarea și 
maturizarea cadrelor de soecia- 
liști, nu ezităm s-o repetăm. Cit 
mențiunea că astăzi nu ne 
poate mulțumi orice răspuns. 
Iar actul curativ trebuind să vi
zeze în egală măsură răsnun- 
derea. individului ca și a facto
rilor din jurul său.
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NAȚIONALA
ECOURI LA VARȘOVIA Șl SOFIA DUPĂ RATI
FICAREA TRATATULUI ROMÂNO-POLON Șl 

ROMÂNO-BULGAR

A U.T.C
VARȘOVIA 26. — Corespon

dentul Agerpres, Iosif Dumitraș- 
cu, transmite : Sub titlul „Baza 
prieteniei și colaborării care se 
întărește", ziarul „Trybuna Ludu" 
scrie că noul tratat polono-ro- 
mân, ratificat la Varșovia și 
București, va servi dezvoltării pe 
mai departe a colaborării și a- 
lianței frățești între Republica 
Populară Polonă și Republica So
cialistă România, precum și la 
întărirea relațiilor între țările so
cialiste. Polonia și România, con
tinuă „Trybuna Ludu", și-au ex
primat în tratatul reînnoit voința 
fermă de a obține instaurarea în 
Europa a unei păci și securități 
trainice, bazate pe principiile 
coexistenței pașnice între state cu 
orînduiri sociale diferite. Cele 
două țări participă activ la dia
logul Est-Vest, pentru a contri
bui la convocarea în cel mai 
scurt timp a conferinței europe
ne în problemele securității și 
colaborării. Forțele conducătoare 
ale popoarelor și statelor noastre, 
P.M.U.P. și P.C.R., își întăresc 
colaborarea în conformitate cu 
principiile marxism-leninismului 
și văd în aceasta un factor im
portant al întăririi unității mișcă
rii comuniste și muncitorești in
ternaționale.

Totodată, ziarul „Zycie War- 
szawy" arată că Polonia și Româ
nia sînt convinse că dezvoltarea 
continuă a relațiilor lor frățești 
corespunde intereselor popoare
lor lor și sistemului mondial so
cialist. Ziarul relevă creșterea 
continuă a schimburilor polono- 
române, exprimînd părerea că 
mai există posibilități nefolosite 
în această direcție.

La rîndul său, președintele Co
misiei de politică externă a Sei-

mului R. P. Polone, J. Ozga-Mi- 
chalski, declara că noul tratat 
este menit să dinamizeze și să 
aprofundeze colaborarea pe tărâ
mul economic și cultural, științi
fic și tehnic, în sfera schimburi
lor economice multilaterale din
tre țările noastre.

SOFIA 26 (Agerpres). — In 
legătură cu ratificarea Tratatului 
româno-bulgar de prietenie, cola
borare și^ asistență mutuală, 
Gheorghi Kulișev, vicepreședinte 
al Prezidiului Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria, a declarat co
respondentului nostru la Sofia : 
„Sîntem profund convinși că a- 
cest act constituie o nouă și im
portantă expresie a prieteniei 
frățești existente între popoarele 
noastre vecine și dorim ca ea să 
se întărească tot mai mult. Tra
tatul ratificat va contribui nu nu
mai la extinderea colaborării re
ciproce multilaterale, ci va servi 
în general cauzei păcii și socia
lismului. Cu astfel de sentimen
te, opinia publică bulgară salută 
fierbinte încheierea noului tratat 
dintre Republica Populară Bulga
ria și Republica Socialistă Româ
nia".

• PRINTR-O nouă Intîlnire 
Intre președintele Georges 
Pompidou și cancelarul Willy 
Brandt — cea _ de-a treia —, 
marți s-au încheiat la Paris 
convorbirile franco—vest-ger- 
mane la nivel înalt.

Făcînd bilanțul convorbirilor, 
purtătorul de cuvîntul al gu
vernului francez, Leo Hamon, 
a declarat in cadrul unei con
ferințe de presă că au fost a- 
bordate probleme privind evo
luția Pieței comune, aderarea 
Angliei la C.E.E., relațiile Est- 
Vest, precum și chestiuni bila
terale. El a precizat că Franța 
sprijină politica față de țările 
socialiste din Europa a guver
nului de la Bonn.

Convorbiri sovieto- 
austriece

« LA MOSCOVA au avut loc 
marți dimineața convorbiri în
tre ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., Andrei Gromiko, și 
ministrul afacerilor externe al 
Austriei, Rudolf Kirchschlae- 
ger, informează agenția _TAȘS. 
Ministrul austriac se află, în- 
cepînd de luni, in capitala_ U- 
niunii Sovietice, intr-o vizită o- 
ficială.

Orientul Apropiat
Reprezentantul Iordaniei la 

Națiunile Unite, Mohamed el 
Farra, a dat publicității o de
clarație referitoare la poziția 
țării sale față dj. soluționarea 
politică a situației din Orien
tul Apropiat, declarație remisă 
anterior mediatorului O.N.U., 
Gunnar Jarring.

Declarația iordaniană aprecia
ză printre altele că o soluțio
nare a conflictului din Orien
tul Apropiat trebuie să com
porte, cu prioritate, retragerea 
trupelor israeliene din toate 
teritoriile ocupate, fără excep
ție, în conformitate cu rezolu
ția Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967, care sublinia
ză „inadmisibilitatea achizițio
nării unor teritorii prin forță".

Procesul grupului de 
„hippies"

• DUPĂ un proces care a 
durat 8 luni, juriul Tribunalului 
din Los Angeles i-a declarat 
„vinovat de omor premeditat 
pe Charles Manson, Susan At
kins, Patricia Krenwinkel și 
Leslie van Houten. După cum 
se știe, grupul dc „hippies', 
condus de Charles Manson, a 
fost acuzat de asasinarea cunos
cutei actrițe Sharon Tate și a 
altor șase persoane. Agențiile in
ternaționale de presă relateaza 
că joi urmează să se pronunțe 
sentința.

Cercetările de la 
Montevideo

Noul ministru de Interne Uru
guayan, Santiago de Brum Car
bajal, s-a întilnit cu liderii mi
litari pentru a nune la punct 
un nou plan de cercetări tn ve
derea descoperirii ascunzătorilor 
în care se află reținute cele trei 
persoane străine — ambasadorul 
britanic Jackson, consulul bra
zilian Gomide și agronomul a- 
merlcan Claude Fly — răpite de 
membri al unei organizații 
clandestine.

DIN CUBA
La Havana au luat sfîrșit 

lucrările celei de-a șasea Con
sfătuiri naționale a Uniunii 
Tineretului Comunist din 
Cuba, la care au participat 
peste 700 de delegați din 
toate provinciile țării. Au fost 
adoptate o serie de măsuri vi- 
zînd creșterea și consolidarea 
rândurilor Uniunii Tineretului 
Comunist din Cuba.

Jaime Crombet a fost reales 
tn funcția de secretar general 
al Uniunii Tineretului Comu
nist din Cuba.

/a Bagdad
Postul de radio Bagdad 

anunțat că, printr-un decret 
prezidențial, doi miniștri ira
kieni au fost eliberați din 
funcțiile lor. Este vorba de 
Fakhri Yassine Kaddouri, mi
nistrul economiei, și de Jatcad 
Hachem, ministrul planului.

Postul de radio citat a pre
cizat că Abdel Kerim Sheik- 
hali, ministrul afacerilor ex
terne, și doctorul Rachid al 
Rafai, ministrul de stat, au 
fost desemngți să gireze func
țiile de ministru al planului 
și, respectiv, ministru al eco
nomiei.

In capitala Cubei au Început 
lucrările consfătuirii lucrători
lor din industria alimentară, 
care analizează situația actua
lă și trasează direcțiile de ac
tivitate în acest sector. La lu
crările consfătuirii participă 
Fidel Castro, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, prim- 
ministru.

LONDRA. Tn Trafalgar Square □ avut loc recent o manifestație studențească de pro
test împotriva expulzării din Marea Britanie a fostului conducător al mișcării studențești de 
stînga din R. F. a Germaniei, Rudi Dutschke. Expulzarea lui Dutschke, pe care autoritățile 
n-au putut-o justifica in mod convingător, a provocat un val de proteste nu numai in mediul 
universitar, ci și în lumea poli tică. Tn fotografie, un aspect de la manifestație.

• GESTUL UNUI GRUP DE DEPUTAȚI LABURIȘTI

universitar, ci și în

„O demonstrație fără precedent în analele moderne ale Parla
mentului" — după cum scrie ziarul „Daily Telegraph" — a avut 
loc luni seara în ~Camera Comunelor.

Ea ora 21,45, cînd 
cepuse să vorbească 
muncii și al productivității, 
Robert Carr, un grup de aproa
pe 40 de deputați laburiști și-au 
părăsit locurile și, înaintînd spre 
pupitrul speaker-ului Camerei, 
au strigat : „Nu avem nevoie de 
acest proiect". Deputății au ur
mărit astfel să-și exprime îm
potrivirea față de proiectul de 
reformă a legislației sindicale.

După cum au arătat dezbate
rile anterioare, opoziția încear
că, prin orice mijloace, să frî- 
neze adoptarea proiectului. Pen
tru primele două articole din 
proiect (care are 150 de capi
tole) au fost necesare 20 de ore 
de dezbateri. După cum s-a ară
tat, dacă va continua acest ritm 
înseamnă că pentru adoptarea 
proiectului vor fi necesari doi 
ani de dezbateri parlamentare. 
Luni seara, trebuia să se discute 
o moțiune a guvernului, cerînd 
ca dezbaterile pe marginea pro
iectului să nu dureze mai mult 
de 150 de ore.

Față de această intenție a ca
binetului conservator, opoziția a

abia în- 
ministrul

anunțat că, în semn de protest, 
va refuza să mai colaboreze cu 
guvernul și, ca prim pas, și-a 
rechemat delegația din Consi
liul european de la Strasbourg. 
După cum au apreciat unii ob
servatori, dacă această atitudine 
a opoziției va continua, atunci 
guvernul ar putea fi silit să re
curgă la noi alegeri, ceea ce, 
desigur, nu îi este prea conve
nabil, în actualele condiții.

In această atmosferă a avut 
loc demonstrația de luni seara 
a deputaților laburiști din Ca
mera Comunelor. In ciuda încer
cărilor făcute de speaker-ul Ca
merei, nu a putut fi restabilită 
ordinea, lucrările fiind suspen
date pentru 15 minute. La relua
rea lucrărilor a luat cuvîntul 
deputata laburistă Barbara 
Castle care a propus un amen
dament, la moțiunea guvernului, 
cerînd prelungirea dezbaterilor 
asupra proiectului, la cel puțin 
30 de zile. Aproape de miezul 
nopții Camera a resping amen
damentul 
Castle, cu 
de voturi.

propus de Barbara 
o majoritate de 37

Dezbaterile din
Dieta japoneza

Numeroși lideri politici au cerut recunoașterea R. P. Chineze
In cadrul dezbaterilor din Die

tă, Tomoml Narita, președintele 
Partidului Socialist Japonez, a 
cerut guvernului să renunțe la 
creditele acordate Taiwanulul șl 
să procedeze la intensificarea 
schimburilor de persoane cu Re
publica Populară Chineză, ca mij
loc concret de apropiere. In a- 
celași timp, Yoshikatsu Takeiri, 
președinte al Komeito, a propus 
ca Japonia să recunoască guver
nul R. P. Chineze drept singurul 
reprezentant legitim al Chinei și 
să stabilească relații diplomatice 
cu el. Pentru prima oară, un re
prezentant al Partidului liberal
democrat de guvernămînt. Zenko 
Suzuki, a vorbit în plenul depu
taților în favoarea reprezentării

Republicii Populare Chineze la 
O.N.U. Zenko Suzuki, președinte
le Comitetului Executiv al Parti
dului liberal-democrat, a mențio
nat, în legătură cu aceasta, im
portanța recunoașterii drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze la 
O.N.U., pentru slăbirea tensiunii 
și asigurarea păcii în Asia. Astăzi, 
a spus el, tendința generală este 
în favoarea acestei reprezentări 
și tot așa se pronunță majorita
tea populației japoneze. Nu mal 
există nici o îndoială că votul în 
problema chineză din sesiunea 
trecută a O.N.U. reprezintă o co
titură pe plan internațional, de 
care guvernul japonez va trebui 
să țină seama.

venimentelc de la Kampala au 
surprins lumea politică afri
cană deoarece, cel puțin in a- 
parență, Uganda cunoscuse 
calmul. împușcăturile de la 
Kampala au destrămat iluzia 
Intervenția armatei (informa-

de a proceda la o innoire pe

atabilității.
țiile de pină acum nu îngăduie o evaluare 
precisă a efectivelor puse in acțiune de 
adversarii președintelui Milton Obote) pare 
să se fi soldat cu instaurarea unui guvern 
militar. Momentul ales pentru lovitura de 
stat aparține formulei clasice : absența din 
țară a șefului statului a favorizat planurile 
conspiratorilor. In același timp, autorii răs
turnării au așteptat sfirșitul conferinței 
Commonwealthului, probabil, pentru a evita 
problemele complicate ale reprezentării 
ugandeze la masa tratativelor de la Singa
pore.

Uganda, pe care unii publiciști in cău
tare de figuri de stil au denumit-o „țara 
papirusului", și-a cucerit independența in 
octombrie 1962. Dar fosta colonie britanică 
a păstrat in continuare mulți ani urmele 
unei epoci întunecate. In această țară 
(244 609 km p suprafață), bogată in resurse 
— de la terenuri fertile pe care se cultivă 
bumbac, trestie de zahăr, cafea pină la ză
cămintele subsolului : wolfram, aur, plumb, 
fosfați etc. — s-au menținut structuri ana
cronice. Uganda era împărțită in provincii 
cu regi locali, ceea ce nu putea fi decit in 
folosul feudalilor și al celor ce mizau pe 
dezbinarea tribală. S-a ajuns la situația bi
zară în care regele Bugandei (una din pro
vincii) a devenit... președintele Republicii 
Uganda, cumulind atît privilegiul monarhic, 
cît și funcția de conducător republican.

Partizanii regelui Bugandei au încercat 
să organizeze o lovitură dc stat în 1966. 
Tentativa a eșuat. Primul ministru Obote a 
preluat atunci și prerogativele de șef al sta
tului, luind o serie de măsuri pentru accen
tuarea caracterului unitar al statului. S-ar 
părea că înfruntarea cu monarhul latifun
diar a grăbit opțiunea prezidențială. •

Feudalilor amenințați in privilegiile 
Ii s-au alăturat și alte forțe, doritoare 
frineze procesul de „ugandizare" inițiat 
Obote. In decembrie 1969 s-a produs 
atentat împotriva președintelui, apreciat in 
cercurile oficiale drept „o verigă dintr-un 
plan care urmărea răsturnarea regimului". 
Obote a fost rănit dar gloanțele acestea i-au

• CENTRUL pentru pro
movarea înțelegerii între 
Marea Britanie și țările so
cialiste din Europa, a orga
nizat la cinematograful 
„Bowater" o seară a filmului 
românesc. In program au fi
gurat mai multe filme docu
mentare, între care „4 zile 
dintr-un an“ și „Sculpturi în 
lemn". Au fost prezenți Nor
man Reddaway, suhsecretar 
dc stat adjunct la Ministerul 
de Externe, funcționari su
periori din Foreign Office, 
din Ministerul Industriei și 
Comerțului.
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TINERETUL

LUMII

„Studenții sud-afri- 
cani nu se impacă cu 
actuala stare de lu
cruri care prevede 
menținerea segregației 
rasiale in domeniul 
invățămintului". A- 
ceastă afirmație a fost 
făcută de un grup de 
tineri petiționari in fa
ta Comitetului O.N.U. 
pentru examinarea po
liticii de apartheid pro
movată de guvernul 
sud-african, prilej fo
losit pentru o virulen
tă condamnare a mij
loacelor folosite de 
rasiștii albi in scopul 
menținerii dominației 
și privilegiilor lor.

Gain J. Morlan. ab
solventă a Universității 
Colorado, care deține 
funcția de președintă 
a Comitetului pentru 
Africa de Sud a Miș
cării creștine univer
sitare, inapoindu-se 
in S.U.A. după ce a 
petrecut doi ani in 
R.S.A., a subliniat că 
in această din urmă 
țară se manifestă „o 
intensificare a mișcă
rii protestatare a stu
denților" împotriva e- 
ducației universitare 
bazată pe segregație. 
Ea a arătat că, in spe
cial, in ultimii doi ani 
s-a înregistrat o „ma
sivă lărgire" a acțiuni
lor studenților sud-a-

lor 
să 
de 
un

intărit decizia 
plan economic.

Anul trecut, la 1 iunie 1970, guvernul 
Obote a preluat controlul asupra unora din 
cele mai importante sectoare ale economiei. 
Cele mai mari întreprinderi industriale din 
Uganda — „Madwani Group" și „Mehta 
Group" — ca și minele de cupru de la Ki- 
lenda au trecut in proprietatea statului. 
Majoritatea băncilor, companiilor de credit 
și finanțare și societăților de asigurări, au 
fost silite să cedeze statului 60 Ia sută din 
acțiuni. Milton Obote a înțeles că latifun-

COMENTARIUL ZILEI

Răsturnare
la Kampala
diarii autohtoni și societățile străine vor în
cerca să frineze „operația ugandizare" 
dar a avertizat că este hotărit să impună 
controlul statului in economia națională.

Fără îndoială, evenimentele din ultimele 
zile sint rezultatul unor acțiuni pregătite 
minuțios, în care, pc semne, s-au contopit 
factori politici, economici și tribali. THE, 
GUARDIAN este de părere că un rol esen
țial a avut nemulțumirea din armată in le
gătură cu soldele și cu poziția virfurilor 
militare in stat. Deocamdată, lipsesc, insă, 
suficiente amănunte pentru a stabili fiziono
mia forțelor angajate în lovitura de stat de 
la Kampala. „Noii stăpini ai Ugandei sint 
puțin cunoscuți in afara țării lor..." scrie 
THE TIMES. In fruntea noului guvern 
se află șeful statului major al armatei, 
generalul Idi ' ' "
genției U. P. I. 
guvern dintre cele ale fostelor

Amin. Comentatorul 
remarca : „Este

a- 
primul 
colonii

dc 31 de studenți au 
fost arestați, judecați 
și condamnați la închi
soare pc diferite ter
mene. „Toate aceste 
acțiuni represive — 
sublinia Gain Morlan 
— au constituit un 
răspuns al autorități
lor la manifestările 
pașnice, neviolente, de 
protest, ale studenți
lor".

Printre petiționarii

Apartheidul 
universitar 

denunțat la O.N.U.
fricani peutru anula
rea legii, veche de 10 
ani, care prevede edu
cația separată pentru 
albi și negri. Martoră 
oculară a acestor de
monstrații, Gain Mor
lan a indicat faptul că 
represiunile autorită
ților de la Pretoria 
împotriva studenților 
protestatari „se mani
festă sub cele mai di
ferite forme, incepind 
cu exmatriculări și 
terminînd eu arestări 
și Întemnițări". Numai 
în cursul anului tre
cut cinci lideri ai stu
denților au fost depor
tați, 40 de studenți au 
fost exmatriculați de 
Ia Colegiul Fort Hare 
și alți 62 de la Univer
sitatea „Natal" din 
Durban, iar un număr

care au depus mărtu
rii in fafa Comisiei 
O.N.U. s-a aflat, de a- 
semenea. Bethuel Se
tai, un student negru- 
sud-african, originar 
din localitatea Blem- 
fontain. El a arătat 
că politica de apart
heid închide, în mod 
practic, porțile insti
tutelor de invătă- 
mînt superior din 
R.S.A. in fața tineri
lor de culoare, care 
doresc să obțină di
plome universitare. 
Citind statistici ofici
ale, tinărul african a 
relevat că in anul 
universitar 1969—1970, 
dintr-o populație de 
aproape 14 milioane 
negri, numai 2110 ti
neri erau înscriși in 
universitățile sud-afri-

cane față de 60 925 
studenți albi (prove- 
niți dintr-o populație 
albă de 3,5 milioane 
persoane). „Această 
situație — a relevat 
Bethuel Setai — con
stituie o încălcare bru
tală a drepturilor o- 
mului".

Comitetul O.N.U. a 
audiat-o și pe Stepha
nie Boyd care a stu
diat la Universitatea 
din Capetown și înva
ță actualmente la un 
institut din Califor
nia. Ea a ținut să re
leve grelele bariere 
financiare care sint 
puse in calea studen
ților de culoare din 
R.S.A., obligați să plă
tească taxe mult mai 
mari decit cele ale al
bilor din cauză că sta
tul nu alocă celor ci- 
teva școli superioare 
pentru negri decit 
sume mai mult simbo
lice.

Audierile Comitetu
lui O.N.U. pentru exa
minarea politicii de 
apartheid, nu s-au 
mărginit, firește, la 
aceste aspecte ale si
tuației din Africa de 
sud. Mărturiile pri
vind cele ce se intim- 
plă in domeniul învă- 
țămintului superior se 
adaugă altora in care 
e înfierată discrimi
narea rasială in dome
niul vieții politice, a 
slujbelor, a locuințe
lor etc. Ele condamnă 
încă o dată un regim 
care a ridicat la rang 
de politică oficială a- 
oest anacronism revol
tător care se numește 
apartheid.

P. N.

britanice din Africa de est preluat de 
armată". Fenomenul nu este inedit. Comen
tatorul amintea că „in aproape jumătate 
din cele 42 guverne de pe continent venite 
la putere in urmă cu aproximativ un dece
niu, militarii dețin acum controlul, fie după 
ce l-au smuls regimurilor civile, fie după ce 
au răsturnat alte guverne militare". Kenya 
și Tanzania — care alcătuiesc o comuni
tate economică împreună cu Uganda — ur
măresc cu prudență evoluția. Un ziar din 
Nairobi ; DAILY NATION, observa că noii 
deținători ai puterii „s-au grăbit să dezvă
luie pretinsele lipsuri și crime ale vechiu
lui regim și să promită opiniei publice o 
politică nouă". Cotidianul londonez DAILY 
TELEGRAPH nu și-a ascuns satisfacția 
pentru cele întimplate la Kampala. La Lon
dra nu se trece cu vederea faptul că, 
la conferința de la Singapore, Obote a fost 
unul din cei mai vehemenți critici ai in
tenției Angliei de a livra arme Africii de 
sud. Ceea ce explică tonul vehement din 
gazeta de pe malurile Tamisei...

Informațiile de la Kampala pomenesc 
despre lupte soldate cu morți și răniți și 
evocă o incertitudine apăsătoare. S-a jucat 
oare ultimul act al acestei drame ?

M. RAMURA

LA ÎNCHIDEREA
EDIȚIEI

• Milton Obote, președintele Ugandei 
a sosit în capitaia Tanzaniei, Dar Es 
Salaam. Agenția FRANCE PRESSE 
anunță că guvernul tanzanian a ho- 

tărît să-i acorde azil politic.

• în cursul zilei de ieri, tancuri blin
date, unități militare mai patrulau pe 
străzile Kampalei. O sursă REUTER 
relata că aeroportul internațional a 

fost redat traficului civil.

• •

Dezbatere în S.U.A. în viziunea ziaruluipe tema poluării 
„International Herald Tribune'

— Dacă poluăm mediul înconjurător cel puțin s-o facem 
cu mîinile curate...

Convorbiri intre secretari 
de stat din R.D.G. și R.F.G.

BERLIN 26. — Corespon
dentul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite : Potrivit unei înțe
legeri anterioare, în capitala 
R.D. Germane a axmt loc marți 
cea de-a patra intîlnire dintre 
Michael Kohl, secretar de stat 
la Consiliul de Miniștri al 
R.D.G., și Egon Bahr, secre
tar de stat pe lingă Cancelaria 
federală a R.F. a Germaniei. 
Cei doi. secretari de stat au 
fost însoțiți de delegați.

In comunicatul dat publi
cității la încheierea convor
birilor se arată că s-a conve
nit ca următoarea Intîlnire să 
aibă loc la 4 februarie, la 
Bonn.

• LEGATURILE telefonice 
dintre R.D. Germană și Berlinul 
occidental urmează să fie îm
bunătățite în scurt timp. După 
cum informează agenția A.D.N. 
Ministerul Poștelor și Teleco
municațiilor al R.D.G. intențio
nează să pună în funcțiune, în- 
cepînd de la 31 ianuarie a.c., o 
serie de legături pentru oonvor- 
birile telefonice directe dintre 
R.D. Germană și Berlinul occi
dental.

Prin intermediul unui purtător 
de cuvint. Senatul vest-berlinez 
și-a exprimat „satisfacția față 
de acest început de normali
zare".

Legăturile telefonice directe 
dintre R.D.G. și Berlinul occi
dental au fost întrerupte in 1952.

„Testul" 
din Haiti

Guvernul haitian a anunțat 
organizarea unui „referendum 
național" duminică 31 ianuarie, 
pentru aprobarea desemnării lui 
Jean Claude Duvalier drept 
succesor al lui Francois Duva
lier. actualul dictator al acestei 
țări. In condițiile existente în 
prezent în Haiti, unde opoziția 
este supusă persecuțiilor și nu 
beneficiază de drepturi electo
rale. observatorii politici nu-si 
fac nici un fel de iluzii asupra 
rezultatelor „referendumului".

Pentagonul 
si

Cambodgia
„Bazele americane ajută 

Pnom Penh-ul (adică pe Lon 
Noi, n.n.) cu tot efecitvul ae
rian necesar promis si acest 
ajutor este susținut de Pen
tagon". Recunoașterile vin 
din pârlea Departamentului 
Apărării al S.U.A. și a pur
tătorului de cuvînt al Pen
tagonului, Jerry W. Fried- 
heim. De la atacurile patrioți- 
lor combodgieni asupra capi
talei cambodgiene, din zilele 
acestea, intervenția ameri
cană s-a intensificat în ve
derea recuceririi unei porți
uni a șoselei nr. 4, de apro
vizionare, care leagă Pnom 
Penh-ul de marele port de la 
sud, Kompong Som, aflat 
sub controlul forțelor de re
zistentă combodgiene. De alt
fel, s-a declarat oficial că 
„Statele Unite intenționează 
să folosească întreaga capa
citate de luptă aeriană în 
Cambodgia. împotriva tru
pelor și a aprovizionării ina
mice"... Acțiunea aeriană 
include folosirea elicoptere
lor americane pentru trans
portarea trupelor saigoneze, 
în vederea campaniei de „cu
rățire" a șoselei nr. 4. Tot 
in acest scop două vase de 
război ale flotei americane, 
cu platforme de lansare a 
18 și, respectiv, 6 elicoptere 
sint ancorate in Golful Tai- 
landei. Misiunea încredințată 
elicopterelor este de a trans
porta 5 000 de militari sud- 
vietnamezi și 8 000 de soldați 
din trupele regimului lui Lon 
Noi. „Este cea mai amplă ac
țiune de război din această 
tară... — transmite agenția 
REUTER — Statul major a- 
mcrican din Saigon a dezvă
luit că sud-vietnamezii din 
Cambodgia primesc ajutor 
american înlr-o măsură fără 
precedent de la începutul 
marii incursiuni în Cambod
gia".

Recunoașterile oficiale ale 
implicării prezente și active 
a S.U.A. în luptele din Cam
bodgia se succed rapid. înalte 
personalități ale Pentagonu
lui declară piesei americane 
care consemnează fidel : au
torizarea acestei operațiuni 
ofensive, la sud de Pnom 
Penh, a fost aprobată de se
cretarul de stat al apărării, 
Melvin Laird. în timpul re
centei sale vizite în sud-estul 
Asiei. Ceea ce este mai ciu
dat este faptul, că, in aceleași 
declarații oficiale ale Depar
tamentului de stat și Penta
gonului, se insistă că masiva 
intrare in acțiune a elicopte
relor. bombardierelor de 
luptă, vaselor de război care 
operează in largul coastelor 
cambodgiene. transporturile 
de oameni și materiale, sti
mulative pentru alimentarea 
focarului de război din pe
ninsula Indochincză, „nu re
prezintă nici o schimbare de 
politică", ci „intră global, in 
contextul eforturilor noastre 
pentru... continuarea progra
mului de «vietnamizare» și 
de repliere a forțelor ameri
cane".

In același timp. Pentago
nul este nevoit să dezmintă 
unele rapoarte provenite din 
Saigon, potrivit cărora con
silieri militari și ofițeri de 
legătură ai forțelor aeriene 
americane participă alături 
de cei saigonezi și ai Iui Lon 
Noi, Ia coordonarea operați
unilor de transporturi înspre 
Cambodgia. O veche zicală 
ar contrazice fragilele dez
mințiri : de unde nu e foc, nu 
iese fum.

DOINA TOPOR

URMAȘUL LUI 
„PAPA"

„Referendu
mul" n-a fost o 
surpriză. Duva
lier s-a ținut de 
cuvint introdu- 
cînd un „regim 
dinastic in ne
fericita republi
că Haiti („Re
publica Iui «Pa

pa»" — scria LE MONDE). 
După ce s-a declarat „pro
tector" al poporului, „marele 
patron al comerțului și in
dustriei" și „binefăcătorul să
racilor", după ce și-a măce
lărit adversarii și a introdus 
o teroare de tip medieval, 
Duvalier se pregătește să 
plaseze in fotoliul preziden
țial pe fiul său, Jean Claude.

Duvalier-junior la cei 20 
de ani ai săi studiază drep
tul (pentru a invăța cum să 
încalce legile ? și sfidează 
sărăcia mulțimii plimbindu- 
se în cele șase mașini pe 
care „Papa Doc" i le-a cum
părat din S.U.A. Oricum 
„Papa" este prevăzător si, 
după cum afirmă revista 
„CRIBA". trimite în fiecare 
lună 1 000 000 de dolari (u- 
neori chiar și mai mulți) la 
băncile elvețiene și nord-a- 
mericane, ceea ce înseamnă 
jumătate din venitul națio
nal. Probabil, Duvalier lovit 
de boală și neincrezător in 
anturajul său dorește să-i 
furnizeze lui Jean Claude nu 
numai un titlu prezidențial, 
ci și o „succesiune" mai si
gură...

„VENUS-7" 
A TRANSMIS
• AGENȚIA TASS a trans

mis unele rezultate obținute in 
urma coboririi line pc planeta 
Venus a statici automate sovie
tice „Venus-7“. Astfel, valoarea 
parametrilor atmosferici ai pla
netei se afla cuprinsă, la locul 
coboririi line, intre plus 475 
grade C. plus/minus 20 gradeC., 
iar presiunea era între 90 plus/ 
minus 15 atmosfere.

In acest fel, la încheierea 
zborului de 120 de zile a stației 
automate s-a reușit realizarea 
unor măsurători directe, chiar 
pe suprafața planetei Venus. 
Cu acest prilej s-a stabilit de
finitiv că Venus are o atmosferă 
deosebit de fierbinte și că pre
siunea acesteia la sol este de 
cca. 60 de ori mai marc decit 
presiunea atmosferică la supra
fața Pămintului.

Prin coborîrea lină a stației 
„Venus-7" pe suprafața plane
tei, au fost puse bazele experien
țelor directe pe Venus, reușin- 
du-se, totodată, captarea pe Pă- 
mînt a datelor științifice trans
mise în condiții deosebit de 
grele de temperatură și pre
siune.

• DUPĂ alegerile parlamen
tare care au avut loc sâptămlna 
trecută în Kuweit, primul minis
tru al emiratului, Jaber Al- 
Ahmed Al-Jaber, și-a prezentat 
demisia, în vederea formării 
unui nou cabinet — anunță 
surse oficiale kuweitiene. Con
form legislației în vigoare, ve
chiul guvern va continua să-și 
îndeplinească atribuțiile pînă la 
constituirea viitoarei echipe mi
nisteriale.

In capitala kuweitiană s-a a- 
nunțat, de asemenea, că noua 
Adunare Națională va fi convo
cată la 9 februarie, printr-un 
decret emis de emirul Sabah 
Al-Salem Al-Sabah.

La Geneva se desfășoară, începând de luni, cea de a 17-a sesiune 
a Comitetului gazului din cadrul Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Europa. Un loc important pe agenda sesiunii îl ocupă pro
blemele privind situația gazului în Europa și perspectivele sale.

In prima ședință a reuniunii, reprezentantul României, Vasile 
Drug, a fost ales președinte al comitetului.
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