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TRAINICE PRODUCȚIEI
Laboratorul mobil audio-vi- 
zual pentru învățarea limbi
lor străine, prezentat în ca
drul expoziției „Tehnologia 

instruirii".

DE LEGUME
T RAIDUL 

NOSTRU
ÎN JUDEȚUL

GALAȚI
A

Cooperatorii gălățeni au dez
voltat cu precădere cultura legu
melor în luncile Șiretului, Prutu
lui și Bîrladului unde condițiile 
de sol, apropierea apei și condi
țiile de microclimat au permis 
obținerea unor producții legumi
cole sporite și de calitate. Oricât 
de rodnic ar fi pămîntul, oricît 
de favorabil ar fi complexul ce
lorlalte condiții de vegetație, fără 
priceperea oamenilor, fără pre
zența lor permanentă în grădini 
este de neconceput cultura ren
tabilă a legumelor. „Pentru 1971
— ne spunea tovarășul inginer 
Gheorghe Tudorache de la Di
recția generală a agriculturii, in
dustriei alimentare, silviculturii 
și apelor a județului Galați — 
planul precede o producție de 
legume mai mare cu 7 000 de 
tone deoît cea planificată anul 
trecut. Realizarea și depășirea a- 
cestei sarcini presupune asigu
rarea unor condiții optime fie
cărui factor de vegetație prin 
executarea tuturor lucrărilor în 
timpul potrivit, corespunzător ce
lor mai exigente pretenții de ca
litate. Sortimentele de legume au 
fost stabilite cu precizie și —• în 
funcție de destinația producției
— cantitățile cu indicii calitativi 
respectivi. Referitor la baza ma
terială necesară realizării acestor 
sarcini pot spune că răsadnițele 
pentru întreaga suprafață vor fi 
pregătite la timp, îngrășămintele 
chimice și organice sînt asigurate 
ca și vămi n turtle destinate ames
tecurilor, semințele, insecto-fun- 
gicidele. Lucrările de pregătire a 
solului și a celorlalte condiții 
necesare obținerii din vreme a 
unui răsad viguros au fost de
clanșate încă de la începutul lu
nii ianuarie. Pînă la ora actuală 
toate cele douăzeci și cinci de 
ferme mari producătoare de le
gume sînt la zi cu lucrările ce 
trebuiau executate în grădini. 
Centrul de producere a. răsaduri
lor de la C.A.P. Tulucești, de 
pildă, unde, la sfîrșitul anului tre-

în mai puțin de două luni, 
au construit o seră de 4 000 

metri patrați și un solar de ju
mătate de hectar — cu aceeași 
destinație, va asigura producerea 
a circa. 8 milioane fire răsad pen
tru legumele extratimpurii și 
pentru cele timpurii".

La cooperativa agricolă de pro
ducție „Drumul belșugului" din 
Șerbănești, intensele activități 
organizatorice și tehnice care vi
zau legumicultura erau îndrepta
te spre producerea răsadurilor 
pentru solarii și culturi timpurii. 
Cele două ferme legumicole cu 
o suprafață totală de două sute 
de hectare, vor trebui să pro
ducă în acest an aproape 3 000 
de tone legume în cea mai mare
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privind, desi-
Răspunsurile

INSTRUIRII"

ASPECTECONTRADICTORIIIN CAM1NEEEMUNCITOREȘTI
Șl LEGEA
Un dialog cu

EMILIAN

NUCESCU,
președintele

ELISEI TARȚA
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ADINA VELEA, 
O. NEGRU

ne prezintă expoziția

A Tehnologia

menajată într-o 
manieră sugestivă, 
expoziția prezintă 
aparate

Prol, tiniv.

dr. EDMOND NICOLAU,

ln sere, recolta de roșii-trufanda este bună.

parte timpurii și extratimpurii, 
„Acordăm în aceste zile, preciza 
Sandu Bujor — președintele uni
tății — toată atenția producerii 
răsadurilor, de a căror calitate 
va depinde în mare măsură soar
ta producțiilor de legume. Ames
tecurile de pămîht, în cantități 
de aproape 800 de metri cubi, au 
fost asigurate în întregime; toa
te răsadnițele au fost revizuite și 
reparate încă de acum o săptă- 
mînă. Zilele trecute am semănat 
varza timpurie în sera înmulți- 
tor. Intre alte, lucrări, acum re
vizuim și confecționăm din stuf 
gardurile de protecție contra via
tului și curenților reci pentru 400 
metri liniari".

Mai bine de jumătate din coo
peratorii care lucrează în cele 
două ferme legumicole sînt tineri, 
l-am întîlnit peste tot, la trans
porturi, la confecționatul ghive- 
celor nutritive, la reparatul și 
confecționatul gardurilor de pro
tecție. Ritmul bun în care se des
fășurau lucrările în sectorul legu
micol, fertilizările din toamnă cu 
500—600 kilograme îngrășăminte 
chimice la hectar, 400 tone 
de îngrășăminte organice pe mai 
bine de 80 hectare, asigura-

SOCIETATEA
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Artă sau știință ? O întrebare 
gur, procesul instructiv-educativ. . . 
au variat mult de-a lungul timpului, vorbindu- 
se atît de arta predării „matematicii", cit și de 
știința predării unei anumite discipline, ca și 
de „științele pedagogice". Epoca noastră — a 
electronicii și a ciberneticii — a scos în evi
dență un aspect nou : aspectul tehnologic.

însăși termenul de tehnologie nu este univoc 
determinat corespunzînd. de fapt, la două ac
cepțiuni distincte : procedee tehnologice prin 
care se obține un anumit produs și însăși teh
nica. Astfel, in prima accepțiune vorbim de in
giner tehnolog, sau de tehnologia de fabricare 
a circuitelor integrate ; dar vorbim — în a doua 
accepțiune — de dezvoltarea tehnologică a unei 
țări.

Ca urmare a preocupării a- 
tente, consecvente a conducerii 
de partid și de stat, condițiile 
de viață aie oamenilor muncii 
s-au îmbunătățit neîncetat, tî- 
năra generație, zecile de mii 
de tineri care se află la începu
tul drumului în viață bucurîn- 
du-se de condiții din ce în ce 
mai bune.

In ultimii cinci ani. de pildă, 
au fost date în folosință 161 de 
cămine muncitorești cu 46 000 de 
locuri, ceea ce echivalează cu 
populația unui oraș de dimen
siunile Bîrladului. Merită subli
niat în acest context faptul că 
numai în 1969 fondurile desti
nate construcției de cămine 
muncitorești au fost suplimen
tate cu 100 milioane lei.

Răspunzînd invitațiilor unor 
colective de tineri muncitori am 
vizitat cîteva din căminele și 
cantinele muncitorești din trei 
orașe ale țării : Suceava, Piatra 
Neamț și Brașov. Am avut ast
fel ocazia să întîlnim aspecte 
sugestive, edificatoare ale aten
ției de care se bucură tinerii 
muncitori care lucrează în în
treprinderile din cele trei mu
nicipii.

Tinerilor suceveni, spre exem
plu, li s-au pus la dispoziție 
trei blocuri de garsoniere, în 
care dispun de condiții exce-

SPECTA
COLUL
TEA TRAL
PENTRU
SAT

învăța" la modul
contemporan

Cibernetica și știința sistemelor au adus un 
punct de vedere nou și în problema atît de 
veche a procesului instructiv-educativ. Pentru 
știința sistemelor, omul este un sistem — cel 
mai complex sistem de pe suprafața planetei 
noastre — exceptând, desigur, însăși societatea 
umană. Omul la naștere se află cu anumite 
posibilități ; el devine om — în plinătatea ac
cepțiunii — numai în măsura în care este edu
cat. Deci, problema se pune de a aduce un 
sistem dintr-o stare în alta. în acest scop, șe 
pot utiliza diferite procedee, diferite tehnologii, 
pentru a utiliza termenul -tehnic consacrat. 
Aceasta justifică din plin interesanta expozi
ție „Tehnologia instruirii" deschisă recent, sub 
auspiciile Ministerului învățămîntului, în holul 
noii aripi a Institutului de arhitectură „Ion 
Mincu" din Capitală.

' j utilizate 
în sensul clasic al 
„materialului di

dactic și aparate noi
cum ar fi mașinile destina
te învățămîntului programat. 
Am avut sentimentul, par- 
curgînd-o, că mă aflu în fața 
unui răspuns palpabil pe 
care învățămîntul îl dă cu
vintelor de îndemn rostite de 
tovarășul Nicolae Ccaușescu la 
deschiderea anului universitar. 
Citez : „Este necesar să se dea 
dovadă de maj multă receptivi
tate, să se reacționeze mai 
prompt la tot ceea ce este nou 
în practica activității economice 
și tehnico-științifice, să se a- 
dapteze mai rapid învățămîntul 
nostru la schimbările care au 
loc în domeniul producției de

bunuri materiale, în gîndire, 
în întreaga activitate socială".

în această schimbare, vechile 
metode tradiționale sînt trep
tat înlocuite cu metode noi, în 
care tehnica, aparatele și con
ceptele cibernetice ocupă un 
rol esențial. Expoziția „Tehno
logia instruirii" demonstrează 
că învățămîntul din țara noastră 
ține seama de marile mutații 
ce se petrec în sistemul in
structional mondial. Chiar la 
intrarea în expoziție, se află 
un grupaj de materiale oe tema 
„Probleme și soluții în învăță
mîntul contemporan" — temă 
foarte elocvent exemplificată 
prin complexele de mijloace 
moderne audio-vizuale și prin 
instalațiile de televiziune șco
lară. Era așteptată o aseme
nea primă reprezentare, întrucît, 
așa cum arăta teoria informa
ției, fluxul de informație care 
este transmis pe căile auditive 
este de circa zece ori mai mic 
decît fluxul corespunzător ce 
este transmis prin căile vizua
le — celelalte simțuri avînd 
un rol cu totul minor în infor
marea sistemului nervos central. 
De unde aspectul atît de impor
tant al asocierii unor imagini 
cu ceea
Tehnica modernă oferă, 
cest sens, soluții deosebit de 
variate, care încep cu proiecta
rea unor diapozitive, continuă 
cu diverse aparate mai comple
xe — asupra cărora vom re
veni — și sfirșește cu instala-

ce se nredă verbal, 
în 

deosebit
a-

(Continuare în pag. a V-a)

lente pentru odihnă și relaxare. 
Am vizitat cîteva camere din 
blocurile 20 A și 48 A, unde am 
fost impresionați de ordinea și 
curățenia păstrate de tinerii lo
catari. Deși spațiul e destul de 
restrîns, Leuciuc Rodica de la 
Uzina de piese de schimb, Na
talia Știrbu de la C.C.H., Nechi- 
for Emil de la întreprinderea 
mecanică Suceava au mobilat 
și aranjat cu mult gust garso
nierele. La fel de plăcut impre
sionați am fost vizitînd cămine
le D 1 și D 2 din Piatra Neamț, 
în care locuiesc în majoritate, 
tineri muncitori din întreprin
derile de pe platforma Săvinești- 
lor.

La cantina Combinatului de 
celuloză și hîrtie din Suceava, 
la cantina Fabricii de fibre sin
tetice Săvinești am remarcat, 
de - asemenea; preocuparea per
sonalului de a asigura tinerilor 
abonați o masă consistentă și 
gustoasă.

Aceeași constatare și pentru 
bufetele care au fost amenaja
te . în întreprinderile amintite. 
Demnă de laudă ni s-a părut

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

CINE SÎNT El ?
EI sînt patru tineri suceveni, 

între 19 și 21 de ani, voinici și 
sănătoși, îmbrăcați binișor. îm
preună au format o echipă de 
șoc. Șeful lor este — în aparen
ță — tăcutul și încruntatul Pa
razel, pe numele lui adevărat 
Virgil Pâhu. Are 19 ani, e ute- 
cist și, pînă nu de mult, a lucrat 
ca electrician la I.G.O. Suceava.

înalt și subțiratic. Parazel (se 
pare că porecla îi vine de la te
ribila lene cu care îi sînt încăr
cate gesturile) și-a lăsat o bru
mă de mustață ; alături de pri
virea plină de scepticism și de 
ridurile întreținute prin crispa
rea necontenită a feței, mustă
cioara îi conferă o aureolă de 
boem plictisit. Este omul de ac
țiune al grupului, conducătorul 
celorlalți in companiile noc
turne. Omul din umbră — Lau- 
rențiu Bălănică. zis Părosul. 
Ochi verzi, furișați sub sprin- 
cenele de șmecher convins. Buze 
subțiri, zîmbet răutăcios, replici 
caustice, inteligente. Este acela 
care furnizează, cu subtilitate, 
ideile infracțiunilor materializa
ta apoi de Parazel, este teoreti-

oianul grupului. Ca orice „teo
retician" preferă să aibă cit mai 
puțin de-a face cu practica, să 
scoată castanele din foc cu mîi- 
nile altora. De profesie lăcătuș, 
a lucrat o vreme la întreprinde
rea județeană de proiectări. E 
membru al U.T.C.

convins că e șmecher și vrea tot 
timpul să-și demonstreze lui și 
celorlalți că așa e. A lucrat o 
vreme la Fabrica de conserve 
din Burdujeni, a intenționat să 
învețe — e elev la liceu, în cla
sa a X-a. la fără frecvență. Și 
el e membru U.T.C.

oare în amnistie ?“ întreba, la 
tot pasul, Cotei.

CE-AU FĂCUT El ?
Da. ce-au făcut acești tineri ? 

De ce așteaptă, înfiorați, jude-

AMBIȚIILE STRlMBE
ALE LUI PARAZEL

Oamenii de paie — Georgescu 
Petru zis Grasu (20 de ani) și 
Lupec Leonard zis Cotei. Pri
mul. un grăsan bonom, a nime
rit în grup cu totul întîmplător, 
dornic să evadeze din cenușiul 
vieții cotidiene — munca la o 
spălătorie chimică și orele la li
ceul seral. Al doilea, Cotei, e

CE FAC El?
Ei așteaptă. Așteaptă ca orga

nele de miliție să termine de 
cercetat faptele lor, așteaptă ca 
dosarul lor să ajungă în fața 
judecătorilor. Tremurind aș
teaptă. Le e teamă. „Am intrat

aucata oamenilor ? Ce crimă 
făptuit ?

Nici o crimă. Sau, poate...
O noapte înstelată, geroasă, in 

decembrie.
Parazel, care, ca salariat, pri

mise un spațiu locuibil de la 
.Întreprindere, se voia gospodar. 
Voia să-și facă locuința cit mai

comodă, mai primitoare. Făcuse 
rost de o chitară și, împreună 
cu-alți puștani de vîrsta lui, or
ganiza la el acasă mici petre
ceri. Aveau și invitate. Trebuia 
să-i facă pe toți să' se simtă 
bine. Să ■ cumpere din salariu 
ceVa mobile nu-i convenea. Cu 
ce>-ar mai fi făcut față la cofe-, 
tărie sau la restaurant? Așa 
că:.. Așa că Bălănică, omul cu 
idei, i-a sugerat să adune ceva 
lucruri de pe la alții, de unde 
prisosesc. A spus și Cotei că știe 
el, undeva, pe strada Mirăuți, o 
casă „pustie". Și au pornit, toți 
patru, tiptil, prin noapte, către 
rîpa Sucevei.

Au deschis o poartă, au forțat 
o fereastră, s-au strecurat în 
subsolul unei locuințe. Parazel a 
făcut o bocceluță cu lucruri — 
mileuri, șervete, niște pernițe, 
cîteva haine. Georgescu, aplecat 
spre ale cărții, a luat cîteva vo
lume de pe un raft. Ceilalți ți
neau ..șase", să nu îi surprindă 
proprietarii. Apoi Cotei a dat 
semnalul retragerii.

Citeva zile mai tîrziu, Parazel,

OVIDIU PĂUN
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Pasiunea pentru spectacolul 
de teatru a trecut de mult gra
nițele orașului. Echipe profesio
niste de teatru ne-au obișnuit cu 
turnee special dedicate popu
lației sătești. în plus, au apărut 
actorii amatori. „Orice om vi
brant este complice, nota unde
va G. Călinescu, cu muzicianul, 
instrumentistul, artistul, acto
rul...".

Actorul se transfigurase sincer 
și-n „căruța cu paiațe" a lui 
Millo și, dacă este actor, va face 
același lucru și pe scenele nu în
totdeauna bine utilate ori potrivi
te, și în sălile nu chiar bine 
încălzite ale unora din căminele 
noastre culturale. Dar, cînd tot 
avem aceste cămine culturale (u- 
nele adevărate teatre în minia
tură, fără a exagera prea mult) 
și cînd combustibilul de foc este 
repartizat judicios acestor institu
ții de cultură încă din toamnă, 
cine pune oare pe actorul din 
turneu la sat și astăzi, destul de 
des, în condiția „căruței cu paia
țe" ? „Sînt, desigur, mai mulți 
factori (negativi, bineînțeles), ne 
asigura, într-o discuție purtată 
la Bacău, directorul Teatrului 
dramatic „G. Bacovia" din loca
litate, scriitorul Vlad Sorianu. 
între sate propriu-zise și orașe, 
astăzi, Urbanismul a prins teren 
în unele localități, pînă ieri ru
rale. Nu sîntem, desigur, împo
triva teatrului popular bine slujit, 
dar pe-alocuri se ivește falsa 
„concurență" a amatorilor; „fa
cem și noi teatru" vor să spună, 
spre exemplu, cei din orașul nou 
Gh. Gheorgbiu-Dej ! Cînd în 
astfel de localități spectacolul 
profesionist este „vizionat" cu 
săli goale, ce ne putem aștepta 
de la satele în care joacă teatru 
doar învățătorul și alți cîțiva ti
neri ? „Problema este, așadar, 
completează la Bîrlad discuția 
directorul adjunct al Teatrului de 
stat „V, I. Popa", Emil Iancu, 
în primul rînd, aceea a formării 
unui public pentru teatru la 
sate. Noi avem deja un astfel de 
oublic la Murgeni, la Țeou, la 
Răducăneni. la Eălciu, la Florești 
și Tudor Vladimirescu sîntem in
vitați chiar de locuitorii satelor 
respective să dăm spectacole". 
..Teatrele, în mod deosebit cele 
județene, și-au format o tradiție 
de a-și duce spectacolele la sat, 
ne-a spus ~ 
literar la 
Cel puțin 
diție și-a 
sustinut-o
cial create". „Dar acest aspect, 
intervine actorul Stelian Preda, 
a avut la timpul respectiv (și, de 
ce n-am spune-o, pe alocuri mai 
are și astăzi), două fețe. Că ju
căm în sate este foarte bine, iar 
noi, oa actori, trecem peste greu
tățile de montare uneori entu-

și Carol Isac. secretar 
Teatrul „G. Bacovia". 
noi avem această tra- 

fost un timr> cînd am 
chiar cu colective spe-

ION MURGEANU

(Continuare în pag. a V-a)

1970
LINIILE DE FORȚĂ 
ALE CINCINALULUI

• Statul a investit în eco
nomia județului Buzău 4,6 
MILIARDE LEI.

• AU FOST CONSTRUI
TE 5 ÎNTREPRINDERI NOI : 
Fabrica de zahăr, Secția 
paste tomate, întreprinderea 
de produse ceramice pentru 
construcții Sătuc, Fabrica de 
produse lactate Buzău, Ba
lastiera Simileasca ; s-au 
dat în funcțiune 14 noi ca
pacități de producție dintre 
care amintim : 4 la Uzina de 
sîrmă și produse din sîrmă, 
5 la întreprinderea de gea
muri, 5 la Uzina de prelu
crare a maselor plastice.

• 3 OBIECTIVE DE INTE
RES REPUBLICAN se aflau 
în construcție la sfîrșitul cin
cinalului : Fabrica de garni
turi de frînă și etanșare de 
la Rîmnicu-Sărat, întreprin
derea de prefabricate beton 
și Uzina de utilaj terasier 
din Buzău.
• Ritmul mediu anual de 

creștere a producției globale 
industriale a fost de 17 la 
sută.
• Județul Buzău livrează 

51 LA SUTĂ din producția 
de sîrmă trasă a țării, 50 LA 
SUTA din producția de sîr
mă zincată electrolitic, 55 LA 
SUTA din producția rjs elec
trozi de sudura și 34 LA

SUTA din producția produ
selor prelucrate din polieti
lenă.
• Tn ultimul an al cincina

lului 92,2 la sută din popu
lație se afla cuprinsă în 
sfera producției materiale.

• în agricultură s-au in
vestit PESTE 1 MILIARD DE 
LEI. S-au aplicat de 2,2 ori 
mai multe îngrășăminte chi
mice față de anul 1965 ; s-au 
irigat 5 900 ha. La sfîrșitul 
cincinalului numărul tractoa
relor fizice era mai mare cu 
44,8 la sută față de anul 
1965, al combinelor pentru 
păioase cu 62,9 la sută, iar 
al combinelor pentru recol
tat porumb cu peste 3 ori.

Fabrica de zahăr — Buzău PAGINA A III-A
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MCB3I
CEL MAI MARE MA
GAZIN DIN ȚARĂ

în Piața Unirii, unde ne-am 
amuzat astă-vară urmărind 
zarva colorată a distracțiilor 
din „Luna-Parc", se va înălța 
unul dintre cele mai mari ma
gazine universale din Europa.

Anticipăm, călăuziți de ar- 
hitecții Eugen Cosmatu și 
Gheorghe Leahu de la „Pro
iect" București, o incursiune 
în cel mai vast templu al lui 
Mercur, conceput pînă acum 
în țara noastră.

Poposim, așadar, în fața ma
gazinului, care se va numi... 
(o, nu ! în nici un caz MAGA
ZIN UNIVERSAL ! Poate fan
tezia celor din comerț va fi 
stimulată măcar de ideea de 
unicat a acestuia). Mașina 
noastră se va odihni pe timpul 
popasului, alături de alte 500— 
600 de limuzine, pe care poate 
să le primească parcajul sub
teran din fața intrării.

Cu ce să începem ? Ne vom 
îndrepta, desigur, spre cele 
două mari intrări — două des
chideri de aproximativ 9 metri 
lățime. Perdele de aer condi
ționat, potrivit în funcție de 
capriciile timpului, vor asigu
ra în interiorul magazinului 
o temperatură constantă. Vi
trinele, situate sub un portic, 
vor ocupa toată lungimea fa
țadei. Ce putem cumpăra la 
parter ? Articole cosmetice, 
cadouri, galanterie, pălării. 
Tot la parter va funcționa o 
serie de mici ateliere pentru 
reparații curente. Putem să 
ne luăm fără grijă la noi car
netele C.E.C., pentru „des
coperiri" neprevăzute, printre 
mărfurile magazinului: tot la 
parter va funcționa, deci, și 
un ghișeu C.E.C. care ne va 
scuti să alergăm cîteva sute 
de metri pînă la prima agenție.

Credem însă că mulți din
tre cei ce vor intra în unitate 
își vor începe raidul nu cu 
parterul, ci cu subsolul. Acolo 
se va afla un foarte mare și 
foarte bine aprovizionat ma
gazin alimentar cu autoservi
re, în care vom putea pătrun
de chiar atunci cînd celelalte 
raioane sînt închise. Pentru 
aceasta sînt prevăzute intrări 
speciale. ,

Pentru a ajunge la etajele 
superioare, putem să optăm 
intre scări rulante și ascen
soare. Vom zăbovi în fața 
unor „butinque-uri“, puncte 
de interes la care a lucrat 
pentru noi fantezia decorato
rilor și priceperea celor din 
comerț. Bijuterii, blănuri, ga- 
blonzuri, porțelanuri se vor 
înfățișa cumpărătorului ca 
niște mici oaze diferit colo
rate, iluminate etc. Plafoane
le, insonorizate, sînt demon- 
tabile, mascînd întreaga rețea 
de instalații și permițînd in
tervenția rapidă în cazul unei 
defecțiuni. Executate din ma
terial fonoabsorbant, ele nu 
vor lăsa să ne mîngîie urechi
le decît un fond muzical pe 
care îl vor împrospăta în per
manență stațiile de amplifi
care.

Și ce poate fi mai plăcut 
decît să răsfoiești jurnale de 
modă (nu vă mirați, vom be
neficia de un colț special a- 
menajat în acest scop) sau să 
urmărești parada noutăților 
pe o estradă special amenaja
tă). Sistemul de vînzare ? Cu 
autoservire !

Ne vom obișnui și cu un 
personal cochet, îngrijit, ama
bil, selectat în urma unor 
concursuri speciale. Din cei a- 
proximativ 1 000 de salariați 
care vor răspunde solicitărilor

publicului, personalul feminin 
va reprezenta aproximativ 80 
la sută.

Numai „snack-bar“-ul de la 
ultimul etaj, va beneficia 
probabil de serviciile unui bu
cătar, care va prepara chiar 
în fața celor circa 300 de con
sumatori, diferite delicii culi
nare.

Este imposibil ca într-o sin
gură vizită să faci cunoștință 
cu totul. Mai există destule 
surprize pe care proiectantul 
și reprezentanța comerțului 
le-au rezervat inaugurării ofi
ciale a marelui magazin uni
versal din Piața Unirii.

te și răspunsul imunologic, de 
apărare al organismului față de 
agresiunea acestor agenți pato
geni. Pe această linie se în
scriu studiile abordate de cer
cetătorul MARIAN NEGUȚ, 
care ne-a spus :

— Sînt cercetări legate de 
îmbolnăvirile produse de ger
meni din grupul Salmonella ca
re se izolează atît de la om și 
animal cît și din preparate ce 
conțin carne sau ouă. Tema — 
care este cuprinsă în progra
mul antiepidemic național — 
urmărește găsirea unei metode 
de stabilire corectă a legăturii 
dintre îmbolnăvirile umane și 
produsele infectate ce le pot ge
nera. Finalizarea va evidenția 
posibilitățile de —s"*e—*-----
a îmbolnăvirilor 
lectiv.SOFIA SCORȚARU

CORNEL TĂRANU E- 
DITAT LA PARIS

Din Franța ne sosește o nouă 
veste îmbucurătoare pentru cei 
care urmăresc evoluția creației 
muzicale românești. Casa edi
torială „Le duc" a difuzat re
cent piesa tînărului compozitor 
clujean Cornel Țăranu întitu
lată „Incantații".

Piesa este larg cunoscută de 
iubitorii de muzică din țara 
noastră după prezentarea ei in 
cadrul unui trecut Festival In
ternațional „George Enescu" 
de către Filarmonica din Cluj 
sub conducerea lui Emil Simon.

I. s.

SĂNĂTATE
I

MEDICAMENTE CU 
ACȚIUNE COMPLEXĂ

„Anul în care am pășit — ne 
spunea inginerul ION NIȚE- 
EEA, director științific al Insti
tutului de cercetări chimico- 
farmaceutice — pune în fața co
lectivului nostru probleme deo
sebite mareînd de fapt o creș
tere atât cantitativă dar mai a- 
les calitativă a activității de 
cercetare.

Referitor la creșterea cantita
tivă este suficient șă subliniem 
că față de anul 1970, valoarea 
contractelor încheiate pentru a- 
nul în curs este mai mare cu 
50 la sută. Fabricile noastre de 
medicamente realizează acum 
aproape 1 000 de produse farma
ceutice. Numărul lor va crește 
considerabil în perioada urmă
toare întrucît 1971 este cel dinții 
an cînd stația pilot a institutu
lui, destinată încercării tehnolo
giilor de fabricație, devine un 
fel de microproducție. Aici se 
vor elabora medicamente nece
sare în cantități mici pe piață. 
Se obțin astfel economii Consi
derabile prin evitarea construi
rii unor instalații speciale ce ar 
fi folosite ineficient pentru o 
serie redusă de produse farma
ceutice.

Cercetarea în domeniul ela
borării de noi medicamente se 
îmbină cu cea promovată de 
Institutul de microbiologie, pa- 
razitologie și epidemiologie „Dr. 
I. Cantacuzino". cel mai mare 
institut național din ramura o- 
crotirii sănătății.

Primul an al noului cincinal 
coincide pentru cadrele institu
tului cu sărbătorirea unei ju
mătăți de secol de activitate. 
Aici a fost lansată în urmă cu 
11 ani — pentru prima dată în 
lume — iaeea preparării unui 
vaccin viu antiaizenteric. Este 
exact tema la care lucrează în 
aceste zile tânăra biologă ELE
NA BARON. Va fi un vaccin e- 
ficace atît în prevenirea îmbol
năvirilor cît și in sterilizarea 
purtătorilor și care nu va pro
duce nici o reacție in organism.

In laboratoarele institutului 
se vor face cercetări legate de 
biologia bacteriilor, virusurilor, 
protozoarelor, helminților, adi
că a agenților ce determină boli 
epidemice Paralel, se urmăreș-

e ® ® • •
(Urmare din pag. 1)

pornit pe ..treabă" iese din noul 
și elegantul hotel „Arcașul" cu 
două perne sub braț. Iese, cu 
ditamai bagajul, pe sub nasul 
recepționerului de serviciu care 
nu-1 bagă in seamă. Care doar
me contra salariu. Pentru că, 
după alte citeva zile, Parazel re
vine. pătrunde în biroul directo
rului și fură de acolo o per
dea și1 un volum legat în coperți 
sclipitoare. Apoi. împreună cu 
Bălănică, pe baza unui plan 
complicat, pătrunde in locuința 
unui cetățean, în blocul P, fură 
citeva perne și iese, pe sub na
sul păgubașului, cu care se în
tâlnesc la intrarea blocului.

CE VOR El?
Am participat, incognito, la 

reconstituirea faptelor. A aces
tor găinării, a căror periculozi
tate socială e, incontestabil, spo
rită de caracterul lor organizat, 
de modul calificat în care au 
fost săvirșite. Am urmărit, cu 
mirare, lipsa de stînjeneală cu 
care I’arazel et. comp, operau, 
de această dată cu martori, la 
lumina zilei. Erau mîndri și con
vinși. ca niște actori pe o scenă, 
își dădeau, unul altuia, indicații 
„de regie". Firesc, m-am între
bat ce vor acești băieți, ce aș- 
teaotă, ce iși propun în viață ?

PARAZEL : Vreau să trăiesc 
bine, să am o locuință frumoa
să. îmi place muzica, îmi place 
să stau de vorbă cu prietenii la 
un șpriț.

— Și cum vrei să obții toate 
astea ?

Parazel tace. Se închide, la 
adăpostul mustății sale firave. 
Apoi privește scurt, cu dușmă
nie. la o societate care îl obligă 
să-și nege porecla.

BALANICA : Firește , am gre
șit. Dar nu cine știe ce. Am fu
rat și noi cîteva mărunțișuri. 
Am făcut o mare prostie. Nu 
pentru că am furat. Ci pentru 
că am făcut-o ca niște găinari, 
am furat nimica toată. Cînd 
furi, ori furi de cincizeci de mii. 
acolo, ori te lași păgubaș.

preintimpinare 
cu caracter co-

I. VOICU

SERVICII

populația va putea beneficia 
de un plus de servicii ale meș
terilor croitori, radiofoniști, 
cismari, frizeri, coafori, tini
chigii etc. Un număr de 24 de 
stații de autoservice se vor 
alătura celor existente pentru 
a facilita posesorilor de auto
turisme întreținerea și repa
rarea acestora mai operativ și 
in mai bune condițiuni. 29 de 
curățătorii chimice vor 
asemenea înființate și 
cu utilajele necesare.

In lumina acestor noi 
tiții se prevede, evident, și o 
sporire a numărului de sala
riați, prin calificarea în cen
trele profesionale UCECOM și 
la locurile de muncă a unui 
număr corespunzător de tineri.

T

I
fi de 

dotate

inves-

C. VICTOR

162 DE COMPLEXE 
MEȘTEȘUGĂREȘTI

înPentru a lărgi și întări 
continuare rețeaua de servicii 
pentru populație. UCECOM a 
prevăzut în noul cincinal in
vestiții pentru construirea și 
amenajarea a 162 de complexe 
Și microcomplexe. Prin ele,

ÎN ANII cincinalului recent 
încheiat, aproape două mili
oane de uteciști au contribuit 
prin muncă- patriotică la rea
lizarea unor importante obiec
tive economice și social-cultu- 
rale, a unor lucrări de amploa
re în domeniul irigațiilor, îm
păduririlor, precum și la înfru
musețarea orașelor și satelor.

Și

tinerii au efec- 
de un miliard 
patriotică, pres- 
echivalente la

I

îngrijirea monumentelor isto
rice. Din datele statistice cen
tralizate de secția economică a 
Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist re
iese că pe cele 4 300 șantiere 
deschise in ultimii cinci ani in 
întreaga țară 
tuat mai bine 
ore de muncă 
tind lucrări
peste trei miliarde lei. Datorită 
hărniciei tinerilor, oțelăriile 
noastre au primit în această 
perioadă 1 900 000 tone de me
tal vechi, au fost împădurite 
circa 23 000 hectare, s-au plan
tat 9 milioane de puieți, au 
fost amenajate pentru irigații 
133 000 hectare și s-au efectuat 
alte importante lucrări.

• ÎN LOCALITATEA Văr- 
șag, din județul Harghita, din 
inițiativa Comitetului comunal 
ai U.T.C. s-a constituit un an
samblu de folclor — „Cearda- 
șul“. în componența sa intră 
45 de tineri țărani și munci
tori din parchetele forestiere, 
care își propun să transpună 
pe scenă tradiția unor obice
iuri locale. în acest scop, ei în
treprind și acțiuni proprii de 
cercetare 
pentru a 
uitate.

și culegeri folclorice 
revalorifica obiceiuri

C. POGĂCEANU

CĂMINELE MUNCITOREȘTI
lectivul de conducere al între
prinderii pentru a face ca du
șurile de baie să funcționeze, 
pentru ca celelalte anexe spe
ciale să poată fi folosite, iar în 
locul prizei la care tinerii fac 
coadă pentru a-și încălzi mîn- 
carea va fi în curînd dată în fo
losință o bucătărie.

(Urmare din pag. 1)

, atenția cu care, în cele mai 
multe cazuri, tinerii înșiși în
grijesc mobilierul și celelalte 
bunuri obștești aflate în dota
re, promptitudinea cu care iau 
poziție împotriva celor ce sînt 
tentați să deterioreze aceste bu
nuri. Desigur, în raidul nostru 
am constatat și unele aspecte 
mai puțin plăcute, datorate, în 
cea mai mare măsură, neglijen
ței cu care unii factori locali 
își îndeplinesc obligațiile ce le 
revin, precum și lipsei de răs
pundere 
tineri în 
locuinței

Astfel, 
. A 48 din

din Piatra Neamț, pe cît de cu
rat și plăcut e în camere, pe atît 
de urît și neîngrijit e aspectul 
holurilor și coridoarelor, inva
date de mirosuri de bucătărie, 
de praf, de obiecte de uz cas
nic, păstrate afară de către lo
catari. Lipsesc covoarele sau, 
măcar, un strat de linoleum, 
instalațiile sanitare comune sînt 
defecte, apa caldă nu curge în
totdeauna, mai ales la etajele 
superioare. întreprinderile de 
gospodărie orășenească ce au în 
grijă aceste clădiri nu trimit, 
pentru curățenie, decît cîte o 
femeie de serviciu, timp de 2—3 
ore dimineața, iar portari nu e- 
xistă în blocuri, putînd 
trundă cine vrea.

de muncă. Sînt 12 băieți voi
nici, cu priviri senine, dornici 
să învețe meseria pentru care 
au plecat de acasă.

I-am întrebat cum se descurcă, 
cum li se pare viața în cămin. 
Răspunsul ne-a descumpănit : 
ar vrea să plece acasă, dar pă
rinții au făcut contract cu în
treprinderea...

DACA FIUL ADMINISTRATO
RULUI AR FI AL ȘAIZECELEA ?

CINE SE OCUPĂ DE EDUCAȚIA 
ACESTOR TINERI ?

I
I
I

manifestate de unii 
îngrijirea și păstrarea 
lor provizorii.
în blocurile A 20 și 
Suceava, în blocul D 1

O TNT1MPLARE MAI 
OBIȘNUITA...

să pă-

PUȚIN

spre 
de pe

In fiecare vineri, redactorul nostru, scriitorul Constantin 
Sfoiciu vă prezintă, pe micul ecran al acestei casete tipo
grafice, cîteva secvențe de gînd, în alb-negru, despre ado
lescență, univers care i-a inspirat și scenariul cunoscutului 
film ce poartă chiar titlul acestei rubrici.11

spune și se 
cu o încăpățî-

11
I
I
I

PENTRU
TIMPUL

DV. LIBEIR.

[ffnenie

...ne-a îndreptat pășii 
căminul muncitorilor 
strada Morii nr. 2, Brașov, unul 
din cele 150 de cămine munci
torești din oraș.

I-am vizitat pe cei 59 de lo
catari ai căminului de pe stra
da Morii. Un dormitor comun 
cu 59 de somiere, înșirate pe 
patru rînduri, trei mese și trei 
scaune. Te impresionează grija 
pentru ordine a celor care lo
cuiesc aici, pentru curățenie, lu
cru pentru care 
hainele spălate in 
singura chiuvetă 
Două sobe mari 
continuu, încălzesc

pledează și 
apă rece, în 
a camerei, 
care duduie 
încăperea.

Ne-a frapat un grup de 
cu fețe de copii.

— Cîți ani aveți ?
— 16 ani, au răspuns 

multe voci : Ilie Tlrziu, 
Farcaș, Lucian Răduina, care au 
absolvit cursurile de trei luni și 
acum își fac ucenicia la locul

tineri

mai 
Petre

Ne-am întrebat atunci dacă or
ganizația de tineret, administra
ția întreprinderii nu-i poate în
druma pe acești copii, acum la 
început de drum. I-am întrebat 
dacă a discutat cu ei cineva, 
pentru vreo cantină unde ar 
putea mînca măcar o dată pe 
zi mîncare caldă Mă priveau 
descumpăniți. Nimeni nu Ie-a 
spus nimic pînă aoum.

Ani discutat cu un tînăr lă
cătuș, Constantin Bărdan, care 
are 18 ani, angajat la „Metalo- 
chirn" de la 1 septembrie 1969. 
Este utecist și ne spune că in 
dormitor mai locuiesc 40 de ti
neri _ uteciști. Ea ședințele din 
fabrică au vorbit despre faptul 
că nici un reprezentant al în- 

' trepririderii nu se ocupă de ei, 
că nu-i vizitează nimeni. Pro
misiuni s-au făcut de fiecare 
dată, dar încă nu a ajuns la 
ei cineva.

— Dacă fiul dv. ar fi al 60-lea 
locatar al căminului de pe stra
da Morii ce ați face pentru ti
nerii de acolo, tovarășe Petre 
Zaharia ?

Șeful serviciului administrativ 
de la întreprinderea de indu
strie locală „Metalochim" a ră
mas descumpănit. Și-a revenit 
însă repede, afirmînd că acolo 
se află niște băieți nediscipli
nați, că nu merită nici ce au, 
I-am comunicat părerea diame
tral opusă a doctoriței Bela Af- 
tenie, care i-a îngrijit pe toți, 
i-am spus că tinerii ne-au cu
cerit și că ne-am mirat de ne
glijența cu care sînt tratați. 
Ne-a răspuns :

— Fiului meu i-am dat edu
cație, iar educația celor 59 nu 
îmi cade în sarcină 1

Totuși în continuare ni s-a 
destăinuit că a făcut tot ce a 
putut, a discutat chiar și cu

Inginerul șef al întreprinderii 
tov. IOAN MARIAN este de alt
fel singurul care a fost Ia că
minul sus pomenit.

— Este drept că dormitorului 
i-ar trebui încă multe pentru 
a fi pe deplin corespunzător. In 
condițiile reale existente între
prinderea ar 
cea mai 
ciențele ce

fi putut elimina 
parte din defi- 

constată.
★

Pentru aceasta însă, 
necesare preocupări

mare 
se

N. R. — 
ar fi fost ____
susținute din partea întreprin
derii și mobilizarea tinerilor Jo- 
catari pentru executarea unor- „ 
amenajări de strictă Urgefiță.* 
Lăsînd însă la o parte planu
rile de perspectivă, privind 
îmbunătățirea condițiilor de lo
cuit din căminul de pe strada 
Morii nr. 2, ne întrebăm, cum 
este și firesc : cine se ocupă 
de educația tineretului, de su
pravegherea celor ce locuiesc 
în cămin ? De ce la alte cămi
ne de ucenici, de pildă, se con
sideră justificat ca supraveghe
rea și îndrumarea tinerilor să 
intre în preocuparea școlii, iar 
la dormitoarele ucenicilor care 
se califică direct în producție 
nu este preconizată nici o for
mă de supraveghere și îndru
mare a acestor tineri ? De ce 
organizația U.T.C. a întreprin
derii nu și-a propus pînă acinn 
nici o acțiune cu tinerii loca
tari, 
cum 
tem
cele

nu s-a interesat de felul 
învață, cum trăiesc? Sin- 

siguri că atunci, situații ca 
de mai sus nu ar mai fi 

existat, iar tinerii de aici nu ar 
mai privi cu neîncredere posi
bilitățile de calificare în mese
ria pe care au ales-o.

RECONSTITUIREA
și-a dorit ;

LUI PARAZEL

deciziece
indife- 
pedep- 

fapte,să
Și 

mult. Ar fi vrut să fiu 
foarte serios, și eu aș

Eu 
întîm- 

băut. 
aveam 
de

Aș vrea mult nici 
Mama e profesoară

nimerit 
. Eram 

seara aceea

PETRU : 
cu ei

puțin
nu

STRiMBE ALE

De unde va fi învățat Balanica 
o asemenea teorie ? A avut, în
totdeauna tot ce
„Părinții lui — îmi spune loco
tenentul de miliție ION ZAR- 
VESCU — sînt oameni munci
tori care i-au asigurat condiții 
excelente de viață, de învăță
tură. Tatăl, șef de serviciu la 
U..LC.C. Suceava, s-a ocupat, 
insă, mult prea puțin de trebu
rile băiatului care, în secret, a 
îndrăgit viața fără muncă, at
mosfera de circiumă, mediul es-

Așa cum spuneam mai sus, 
am participat la reconstituirea 
faptelor, a gindurilor care le-au 
precedat. Mult mai importantă 
mi se pare, însă, reconstituirea 
condițiilor care au creat și mo
delat aceste trei caractere inva
lide, strîmbe, intoxicate cu idei 
eronate, cu prejudecăți nocive.

Trei, pentru că Georgescu 
este, evident, victima propriei

crocilor. Mai e cercetat la noi și 
pentru alte infracțiuni".

GEORGESCU ---------
am i 
?lător.

B
ce face. îmi pare rău 
s-a întâmplat.

— Părinții tăi au aflat ?
— Nu, 

nu afle, 
ar suferi 
un băiat 
fi vrut să fiu așa. Cred că pînă 
acum n-am făcut nimic rău. E 
prima oară. Și sint convins că și 
ultima.

LUPEC LEONARD : Sper să 
intrăm in amnistie. Nu văd ce te 
interesează pe dumneata ce-am 
de gind să fac în viață. In orice 
caz, fac numai ce vreau eu.

lui naivități, a șubrezeniei per
sonalității sale.

Pâhu-Parazel, dominat de spi
ritul său de aventură, dinamic, 
dornic de nou și de extraordi
nar, a fugit de mic de la părinți. 
A mai fost implicat și în alte a- 
faceri necurate, in timpul școlii 
generale și al celei profesionale. 
Părinții l-au uitat, au vrut să-l 
uite, pentru că e dificil să te 
ocupi de un asemenea copil. 
Școlile prin care a trecut au tra
tat cu indulgență pornirile sale 
ori s-au mulțumit să le reprime, 
să-l pedepsească. Organizația 
U.T.C. din care a făcut parte, în 
ultima vreme la I.G.O. Suceava, 
s-a mulțumit să-i Încaseze coti
zația. Așa se face că muncitorul 
și utecistul Virgil Pâhu n-a stat 
de vorbă cu nimeni de la om la 
om. de la suflet la1 suflet, pînă 
la 19 ani. cînd — dornic de con
fesiuni — și-a povestit viața 
unui ofițer de miliție. Dar, era

de-acum arestat. Caracterul 
copilăresc, infiuențabil, 
poate fi curățat încă de putre
gaiul unor idei strecurate de 
„prieteni" ca Bălănică ori Lupeo.

La aceștia din urmă, reconsti
tuirea evoluției către infracțiune 
e mai dificilă. Rădăcinile ideilor 
care le-au mutilat sufletele, care 
i-au făcut ca, la 20 de ani, să se 
viseze nu oameni prin ei înșiși 
realizați, ci hoți de mare clasă, 
excrescențe, paraziți pe spina
rea „proștilor care muncesc", nu 
pot fi căutate în vreunul din. 
sistemele educative prin care au 
trecut : familie, școală, organi
zație U.T.C. S-au născut și au 
trăit într-o atmosferă de mun
că. auzind de la naștere același 
îndemn : munciți, învățați !

Părinții lor, prietenii lor, co
legii lor munceau sau învățau, 
muncesc ori învață. Unde să 
căutăm, atunci, sursa sistemului 
eronat de gîndire care i-a îm
pins pe panta faptelor antiso
ciale ? Poate în leeturile greșit 
îndrumate, în filmele de aven
turi înțelese anapoda, în poveș
tile lăudăroașe ale unor infrac
tori mai virstnici pe care i-au 
cunoscut întâmplător. Sau, poa
te, in blîndețea cu care au ac
ționat asupra primelor acte aso- 
ciale comise de ei părinții, 
școala, organizația U.T.C.

Fără îndoială, toate aceste 
elemente se conjugă și, cu toa
te că fiecare în parte nu con
duce către o responsabilitate e- 
sențială, suma lor indică vino
văția „in corpore" a unor fac
tori educativi lipsiți de 
la momentul oportun.

Bălănică și Lupec — 
rent dacă vor fi sau nu 
siți pentru ultimele lor 
sint periculoși pentru societate 
pentru că gîndesc împotriva 
normelor societății. De aceea, 
forurile educative, familiile a- 
cestor tineri trebuie să-și con
centreze eforturile nu asupra a 
ceea ee fac ei ci asupra modului 
în oare ei gîndesc, în care con
cep relația individ-societafe.

în acest punct, este necesar să 
se efectueze operația psihică e- 
sențială, care ii poate readuce, 
utili și convinși, in rîndul oa
menilor. care le poate schimba 
ambițiile nocive in ambiții crea
toare, folositoare societății.

Se 
crede 
nare demnă de cau
ze mai nobile că 
tinerețea ar fi sau 
este, prin însăși 
condiția sa intimă, 
vîrsta ideală a ilu
ziilor. Că depă
șind, cum se cuvi
ne, pragul unui 
număr de ani, cel 
ce a fost tânăr și 
plin de iluzii nesă
buite încetează 
violent și surprin
zător sau este obli
gat la asta, dacă nu 
să nu mai fie tînăr, 
în orice caz să 
nu-și mai facă ilu
zii atâta vreme cît 
îi vor fi spulberate 
ca un nimic de 
viață ; tinerețea re
prezentând pare-se, 
după anumiți fle
cari de meserie de
prinși să limpe
zească totul cu un 
zîmbet încurajator 
uitat pe buze de la 
un spectacol de re
vistă risipit în glu
me tâmpe, o chesti
une în afara biolo
gicului, ceva de do
meniul spirituali
tății pure.

De la sine înțeles 
că iluziile se pot 
clădi, și se clădesc, 
despre orice și des
pre nimic din lu
mea ce ne încon
joară. Iluziile sînt 
o compensație, a 
noastră, echilibra- 
toare față de o rea
litate în permanen
tă mișcare și neîm- 
plinire și fiecare își 
are, ca tînăr și mai 
puțin tînăr, rația sa 
de dezamăgire. Nu 
toate ne ies așa 
cum am dori, nu 
tot ce am 
e aidoma 
nu tot ce 
despre noi 

Ltocmai, și
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visului, 
credem 

este în- 
astfel

uneori, dezamăgi
rile sînt sfișietoare 
și triste ca prăbuși
rea pe care și cel 
din urmă spectator 
o deslușește pe o- 
brazul campionului 
infrint.

Dar tot de la 
sine înțeles pare a 
fi și faptul că, tînăr 
fiind (să rămînem 
deci în această 
vîrstă), pierzi, în
tr-o bună zi, tîrziu 
sau îndeajuns 
tîrziu, 
ziilor. 
că, în 
lumea 
toare, 
venit și trebuia să 
devină, o posibili
tate extraordinară 
de a exista pe 
de-a-ntregui, siste
mul iluziilor a fost 
insușit automat, fă
ră chin șî spaimă, 
ca o cheie de boltă 
a adolescenței ne
liniștite. Curînd, 
însă, fără nici un 
avertisment, limba
jul fals și obositor 
al comunicării cu 
ceea ce se credea 
că înseamnă moti
vul integrării și al 
acceptării de către 
ceilalți, adică ilu
ziile s-au transfor
mat în patimă. 
Pierzînd la vîrsta 
libertății de a trăi 
pe propriile picioa
re această patimă, 
tinărul a căpătat, în 
sfîrșit, îndatorirea 
nobilă de a păși se
nin în maturitatea 
îndelung rîvnită, de 
fapt și ea o iluzie 
greoaie, aidoma 
unei pasiuni neîm
părtășite.

Eliberat totuși de 
armonia interioară 
adusă cîndva de
dulcea sindrofie / A 
viselor, de-acuma 
înainte / Nepăsător

de 
patima ilu- 

Asta pentru 
clipa în care 

înconjură- 
viața, a de-

de se-mplinesc vre
odată", cum frumos 
rostea poetul Mi
ron Radu Paras- 
chivescu, tinărul, 
privit ca matur de 
societate, se arun
că, nu ? în vîrtejul 
vieții trăind-o pla
nificat, ca o mașină 
îndopată cu fișele 
perforate ale unor 
principii inataca
bile în ceea ce pri
vește valabilitatea 
și valoarea lor 
generală.

Se întîmplă, ce-i 
drept, ca mulți 
să-și păstreze neal
terată disponibili
tatea pentru iluzii 
nevinovate, și îmi 
închipui că nu e 
nimic rău în asta, 
e doar o comodă 
trecere care nu la
să urme și nu su
pără, e somniferul 
ușor care alungă 
coșmarurile cara
ghioase. Sînt însă 
mult mai numeroși, 
și lamentabili, cei 
care, zăbovind în
tr-o adolescență 
bolnăvicioasă, am
biționează să obți
nă de la ceilalți re
cunoașterea misti
ficării ivită din o- 
crotirea neconteni
tă și cu orice chip 
a iluziei lor con
fuze și bătăioase că 
ceea ce fac sau vor 
face alunecă sub 
semnul geniului și 
al perfecțiunii. E 
preferabilă de a- 

sau poartă 
mai multă
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UN ITALIAN IN AMERICA ! 
rulează la Patria (orele 9; 11,30
14; 16,30; 19; 21,15).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Capitol (orele 8,30; 11; 13,30;
16; 18.30; 21).

BĂTĂLIA PENTRU ALGER î 
rulează Ia Central (orele 8.30: 11; 
13,30; 16; 18,30; 21).

BĂIEȚI BUNI. BĂIEȚI RAI : 
rulează la Luceafărul (orele 8.45 ; 
10,45; 12,45: 14,45; 16,45; 19; 21),
București (orele 8; 10; 12; 14; 16; 
18: 20; 22).

OCHI AGERI : rulează Ia Lumi
na (orele 19,30: 21).

POVEȘTILE PITICULUI BIM
BO : rulează la Timpuri Noi (o- 
rele 9,15—17,15 în continuare); VI- 
tan (ora 15,30).

SALOMEEA; 12 SECOLE DE 
ARTA ÎN SLOVACIA : rulează la 
Tlmpu.f Noi (orele 12); DIAVO
LUL IN BISERICĂ (orele 19; 
20.45).

CRIMA ȘI PEDEAPSA t rulea
ză la Buzeștl (ora 18,15).

IN ARȘIȚA NOPȚII 1 rulează Ia 
Buzești (ora 15,30).

„Z“ : rulează ’ —
15,30; 18; 20.15).

B. D. INTRA 
lează la Lira 
20,15), Glulești 
20,30).

AMINTIRI ________
rulează la Vltan (orele 18: :

CINCI PENTRU INFERN : 
lează Ia Festival (orele 8.30: 
13,30; 16; 1----
le 9; 11,15

la Rahova (orele

IN ACȚIUNE : ru- 
(orele 15,30; 18;
(orele 15,30; 18;

BUCUREȘTENE : 
20.15).

ru- 
_____ ___  11;

18,30; 21), Feroviar (ore- 
— ..,.3; 13.30: 16; 18.30: 20,45),
Excelsior (orele 9: 11,15: 13,30: 16: 
18,15; 20.30), Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45).

■CÎNTECELE MARII : rulează Ia 
Favorit (orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15: 20.30). Victoria (orele 9: 11.15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Modern (o- 
rele 9: 11,15: 13.30; 16: 18,15: 20,30).

VAGABONDUL : rulează la Fla
căra (orele 9: 12,30; 16; 19,30), Lu
mina (orele 9; 12,30; 16,15), Volga 
(orele 9,15: 12,30: 16; 19 30).

GENOVEVA DE BRABANT : 
rulează la Grivlța (orele 9: 11; 13; 
16; 18,15; 20.30), Aurora (orele 9; 
11,15: 13.30: 15,45: 18: 20.15). Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 16:
18,15; 20,30).

ceea, 
mult 
cinste și sinceritate, 
iluzia campionului 
care pleacă în cursă 
cu încrederea că nu 
va atinge niciodată 
teritoriul dezamă
girilor sfîșietoare 
și triste.

CONSTANTIN 
STOICIU

I
I
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PE LUCIUL GHETTI t rulează 
la Bucegl (orele 10; 16: 18,15;
20.30) ; Floreasca (orele 15,30: 18;
20.30) .

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITA- rulează la Unirea 
(orele 16; 19,15).

STRAlNH ; rulează la înfrățirea 
(orele 15.30: 17.45: 20).

ȘARADA : rulează Ia Dacia (o- 
rele 8,30—20 45 în continuare). 
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30: 16;
18,15: 20.30), Progresul (orele 15.30; 
18- 20.15).

PRIMUL FESTIVAL AL TINERILOR

MUZICIENI DIN BUCUREȘTI
In cinstea celui de al IX-lea Congres al Uniunii Tineretului 

Comunist, Ateneul Tineretului organizează la Ateneul Român, 
în zilele de 10 și 11 februarie 1971, orele 20, Primul festival 
al Tinerilor muzicieni din București. Concertele reunesc, în in
terpretări de autentică valoare, elevi și studenți de la liceele 
de muzică nr. 1 și 2, precum și de la Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu".

Participă Vittorio Albini, Tudor Dumitrescu, Ina Macarie, 
Dan Poenaru, Vladimir Conta, llinca Dumitrescu, Eva Rădă- 
cineanu, Adrian Tomescu, Peter Grossman (pian), Horia Tudor, 
Paul Zaharia, Alexandru Orban, Cristina Ardeleanu, Șerban 
Lupu, Angela Gavrilă, Mariana Sîrbu, Cornelia Vasile (vioară) 
și Gabriela Constantin (violoncel).

Biletele se pun în vînzare la casa Ateneului Român și la 
casa Ateneului Tineretului — Aleea Alexandru nr. 38, telefon : 
33 33 72.

ȘOIMII : rulează la Drumul Să
rii (ora 20).

ÎN GHEARELE INVIZTBTLE 
ALE DOCTORULUI MABUSE : 
rulează la Drumul Sării (orele 
15.30: 17.45).

OROLOGIUL KREMLINULUI I 
. rulează la Viitorul (ora 20,15).

■■ PETRECEREA : rulează la Vii
torul (orele 15.30: 18)

URSUL ȘI PĂPUȘA : rulează la 
Gloria (orele 9; 11,15: 13,30; 16;
18,15; 20,30), Tomls (orele 9: 11; 
13,15; 16; 18.15; 20,30).

RĂZBUNAREA SFÎNTULUI ru
lează Ia Moșilor (orele 15,30: 17,45; 
20).

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI : rulează la Munca (orele 16; 
18; 20).

VARA DE ALTADATA : rulea
ză la Arta (orele 15.30: 18; 20.15).

CĂPITANUL FLORIAN : rulea. 
ză la Ferentari (orele 15,30; 17,45; 
20).

CADAVRUL VIU : rulează la 
Pacea (orele 16; 19).

OMUL DIN SIERRA ; rulează la 
Crîngașl (orele 15.30; 18; 20,15).

SECHESTRU DE PERSOANA : 
rulează la Cosmos (orele 15.30; 18; 
20.15).

ROMANȚA DE ZAPADĂ : ru
lează la Cinemateca Union (ora 
9: 16,30; 18.45), ENRICO CARUSO 
(orele 10.30; 12,30; 14,30), DENUN
ȚĂTORUL (ora 21).

VINERI, 5 FEBRUARIE 1971

Opera Română : BĂRBIERUL 
DIN SEVILLA — ora 19,30 ; Tea
trul de Operetă : MY FAIR LADY
— ora 19,30 ; Teatrul National „I.L.
Caragiale" (Sala Comedia) • CA
MERA DE ALĂTURI — ora 20 ; „
(Sala Studio) ; TRAVESTI — ora 
20) ; Teatrul de Comedie : NICNIC
— ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
IUBIRE PENTRU IUBIRE — ora 
20: (Sala Studio) GLUGA PE 
OCHI — ora 20; Teatrul Mic : DOI 
PE UN BALANSOAR — ora 20; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 
19,30; (Calea Victoriei) : SONA- 
TUL LUNII — ora 19,30; Teatrul 
,,C. I. Nottara" (B-dul Magheru) : 
ADIO CHARLIE — ora 19,30; (Sala 
studio) : CÎND LUNA E ALBAS
TRĂ — ora 20; Teatrul „Ion 
Creangă" : POVESTE NETERMI
NATA — ora 16; Teatrul „Țăndă
rică" (Calea Victoriei) : GULIVER 
IN ȚARA PĂPUȘII,OR — ora 17; 
(Str. Academiei) : BANDIȚII DIN 
KARDEMOMME — ora 17; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : SE CAUTĂ UN 
MINCINOS — ora 19,30 ; Circul de 
Stat : INTERNAȚIONAL ’71 —
ora 19,30.

VINERI, 5 FEBRUARIE 1971

• 10,00—11,00 Emisiuni-lecție pen
tru lucrătorii din agricultură * 
11,00—11.25 Expediția cosmică ,,A- 
pollo-14“. Transmisiune directă de 
la Houston < 15,50 Expediția cos
mică ,, Apollo-]4“. Transmisiune 
directă 17,00 Teleșcoală. Limba 
română (cl. a XII-a) ; Momente 
din viața și opera lui George 
Coșbuc. Chimie (cl. VIII—XII) : 
Legătura covalentă « 17,55 Cinci
nalul 1966—1970 în.cifre și imagini. 
Dezvoltarea industriei electronice 
• 18.00 Expediția cosmică ,.A- 
pollo-14". Transmisiune directă « 
18,40 Lumea copiilor : ,,Daniela și 
Așchiuță... detectivi" — emisiune 
m'uzical-distractivă de Corneliu 
Armașu și Romanița Constanti- 
nescu o 19,16 Tragerea Loto • 
19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici • 19,30 Telejurnalul 
de seară • 19,45 Expediția cosmi
că ,,Apollo-14“ — transmisiune di
rectă • 20,30 România ’71. Azi — 
județul Constanța o 21.00 Film 
artistic : ,.Domnișoara doctor" — 
realizat de regizorul italian Al
berto Lattuada. Tn distribuție : 
Olivera Vuco. Suzy Kendall, Ken
neth More, Alexander Knox « 
22,35 Telejurnalul de noapte • 
22,45 Campionatele europene de 
patinaj artistic. Proba individuală 
masculină.



În urmă cu 10 ani Buzăul mai era 
încă un județ fără industrie. 
Avea școli de toate gradele, cu 

zeci de mii de elevi — care însă la 
absolvire se angajau în alte locuri, 
unde industria solicita în permanență 
forță de muncă.

Politica partidului și statului nostru 
de dezvoltare echilibrată a tuturor 
t’udefelor țării a determinat, în cazul 
luzăului, mutații sociale structurale.
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Realizările cincinalului 1966—1970, în
deosebi, au consfințit un salt calitativ 
spectaculos. Aproape 5 miliarde lei a 
investit statul nostru socialist pentru 
ca județul Buzău să pășească pe 
coordonatele civilizației industriale. 
Astăzi, unități moderne, de anvergură 
republicană, ale căror produse sînt 
exportate în 28 de țări, ilustrează 
noua carte de vizită a Buzăului. Șco
lile formează cadre pentru industria 

județului. Numeroși tineri dintre cei 
plecați să lucreze în centrele indus
triale puternice s-au întors acasă. Ac
tivitatea industrială — caracterizată 
printr-un ritm mediu anual de creștere 
a producției globale de 17 la sută — 
a schimbat modul de viață, a produs 
transformări în mentalitatea oameni
lor, a determinat favorabil dinamica 
progresului social.

DEZVOLTAREA RAPIDĂ A INDUSTRIEI A 

ÎNSCRIS ÎN ECONOMIA JUDEȚULUI NOI RA- 

MURI Șl SUBRAMURI ALE PRODUCȚIEI MATE- 

RIALE :

• METALURGIE

• PRELUCRAREA

MASELOR PLASTICE

• FABRICI
DE STICLĂ SI ZAHĂR

• PRODUSELE județului Buzău SÎNT LI
VRATE ÎN 28 DE ȚĂRI. în cincinal EXPORTUL 
A REPREZENTAT 16 LA SUTĂ DIN PRODUC
ȚIA INDUSTRIALĂ.

în anul 1970 s-au livrat la export mărfuri în 
valoare de 569,4 milioane lei (preț de factu- 
.are). 172,1 milioane lei reprezintă valoarea 
confecțiilor livrate la export de către Fabrica 
de confecții din Rîmnicu-Sărat.

• S-AU PRODUS SCHIMBĂRI CALITATIVE• Numărul locurilor de muncă în ramurile 

neagricole a sporit cu aproape

15 000
Numai la Uzina de sîrmă și produse din 

sîrmă numărul de salariați a crescut cu 1 600 ; 
media de vîrstă — 25 de ani.

• La cele 450 DE MESERII EXISTENTE s-au 
adăugat următoarele profesii noi :

— TREFILATOR-SÎRMĂ
— OPERATOR-PREFABRICATE
— MACARAGII
— SLEFUIT-GEAM
— TRAS-GEAM
— MECANIC PENTRU LOCOMOTIVELE 

DIESEL

ÎN STRUCTURA FORȚEI DE MUNCĂ.

Numai la Uzina de sîrmă și produse din 
sîrmă și Uzina de prelucrare a maselor plas
tice peste 1 700 DE SALARIAȚI AU ABSOLVIT 
CURSURI DE PERFECȚIONARE PROFESIO
NALĂ.

I erau
A *m economia -

1
 *4 291 ingineri și 7 757 cadre de specialitate

în industrie

• 88 CADRE CU STUDII SUPERIOARE Șl 101 CU STUDII MEDII ÎN ÎNTREPRINDERILE Ș 

AGRICOLE DE STAL
• 28 CADRE CU STUDII SUPERIOARE Șl 150 CU STUDII MEDII Șl 2 089 TRACTORIȘTI | 

: IN STAȚIUNILE DE MECANIZARE A AGRICULTURĂ
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* • 285 CADRE CU STUDII SUPERIOARE Șl 147 CU STUDII MEDII ÎN COOPERATIVELE <
AGRICOLE DE PRODUCȚIE. <
• 40 DE CADRE CU STUDII SUPERIOARE SI 46 CU STUDII MEDII ÎN STAȚIUNI EXPE- 3 

RIMENTALE. <
l • în cincinal a luat ființă un INSTITUT JUDEȚEAN : 
| DE PROIECTĂRI :
!; 150 de arhitecți, ingineri, proiectanți și desenatori au elaborat și predat 300 documentații ț 
!ț tehnice de mare importanță economică, social-culturald și edilitară. ț
£%AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAAAA/VSAAA*\AAAAAAAAAAAAAAAAAA<\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/

I PENTRU DEZVOLTAREA 

ÎNVÂȚÂMÎNTULUI

366 000000 lei
în afara investițiilor 

centralizate
S-AU CONSTRUIT:

• 312 săli de clasă cu 11 800 locuri.

S-AU DAT ÎN FOLOSINȚĂ :

• 5 școli cu 16 clase și 480 de locuri, reali 
zate cu contribuția voluntară a cetățenilor.

AU LUAT FIINȚĂ :

® 5 licee de specialitate și artă cu 3 085 
elevi.

• 4 grupuri școlare cu peste 2 000 de elevi.

Noua școală generală din I 
cartierul Crîng-Șuzău.

• PESTE 3 000 000 LEI CHEL- 

TUIȚI PENTRU AMENAJĂRI Șl 

REPARAȚII DE BAZE SPORTIVE.

• PESTE 2 000 000 LEI CHEL- 

TUIȚI CU AMENAJAREA PUNC

TELOR TURISTICE.

22 000 DE TINERI sînt pre- 

zenți anual pe cele 441 BAZE Șl 

TERENURI SPORTIVE existente 

în cadrul județului.

Numărul elevilor bursieri a fost în 1970 de 1,3 ori mai mare decît 
în anul 1965.

Condiții 

social- 
culturale

ț • S-au construit
► din fondurile sta-
► tului 3 820 APAR-
► TAMENTE, iar sa-
ț tele și comunele
ț județului s-au îm

bogățit cu încă
î 10 700 CASE.

iAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

CONSTRUCȚII NOI 1

ÎN REȚEAUA SANITARĂ I
— -— - ____ »■ J

• Maternitate și secție de pediatrie la

Pătîrlagele.

• 3 case de naștere.

UNITĂȚI NOU ÎNFIINȚATE 1
• 12 cabinete stomatologice.

• 5 dispensare de întreprindere.

• 3 circumscripții urbane.
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„ORDINATOR"
AL RELAȚIILOR 
SOCIALE

— Tovarășe președinte, 
unor prefaceri structurale 
politică a țării. Partidul 
dese preocupări intense și profunde pen
tru perfecționarea relațiilor sociale, pen
tru adineirea continuă a democrației so
cialiste. Vă rugăm, la începutul dialogului 
nostru, să precizați ce rol joacă legea în 
cadrul acestui proces.

— în raport cu toate celelalte acte nor
mative care reglementează relațiile sociale, 
legea îndeplinește astăzi, la noi în 
țară, un rol social înalt. Ea nu mai este 
doar un simplu instrument — care stipu
lează drepturile și obligațiile cetățenilor. 
Rolul ce i se conferă acum este acela de 
„ordinator" al relațiilor sociale.

Pe unii importanța pe care o dobîndeso 
tot mai mult legile îi nedumirește. Nu în
țeleg că o bună organizare a societății nu 
este posibilă — mai ales în contextul pre
facerilor structurale la care v-ați referit— 
fără perfecționarea activității întregului 
aparat de stat, fără excluderea subiecti
vismului, a voluntarismului din viața so
cială. Legile — acte normative obligatorii, 
consfințite prin votul Marii Adunări Na
ționale — reglementează principiile de or
ganizare și planificare a economiei țării, 
activitatea tuturor domeniilor vieții so- 
cial-politice, culturale etc. Intensifici nd 
preocupările de a așeza pe baze trainice 
relațiile din societate, partidul și statul 
nostru asigură supremația legi! în întrea
ga activitate socială.

— Totuși, statuarea rinduielilor sociale 
in legi juridice, a căror acțiune durează, 
de obicei, o lungă perioadă de timp, nu 
contravine perfecționării sociale, care la 
noi în țară este un proces continuu ?

— întrebarea este oarecum justificată. 
Situații cînd normele juridice rămîn în 
urma relațiilor sociale pot să apară, mai 
ales într-o societate dinamică. Dar acor
dul poate fi restabilit de fiecare dată prin 
modificarea legilor. Pentru că legile sînt 
viabile numai dacă reflectă condițiile so- 
cial-politice corespunzătoare fiecărei etape 
istorice de dezvoltare a țării, dacă expri
mă cerințele societății. Iată de ce, e un 
merit deosebit al partidului nostru faptul 
că intensifieîndu-și eforturile pentru dez
voltarea societății românești, pentru în
tărirea națiunii, pentru afirmarea multi
laterală a personalității umane, și-a orien
tat în aceeași măsură preocupările către 
perfecționarea conținutului legilor. Datori
tă acestei preocupări, în țara noastră nu 
acționează un sistem legislativ dogmatic, 
închistat, care să impună menținerea unor 
legi atunci cînd ele nu mai corespund 
realității. Afirmația se poate demonstra 
prin chiar „legea legilor". între 1948 și 
1965 — deci în mai puțin de 20 de ani — 
au fost elaborate trei constituții. Fiecare 
a statornicit modalitățile de desfășurare 
a relațiilor sociale în raport cu cerințele 
specifice ale etapelor istorice pe care le-a 
parcurs țara în acest timp. Dar sîntem 
datori să subliniem că o activitate legisla
tivă menită să realizeze o cît mai deplină 
concordanță între legile țării și perfecțio
narea relațiilor sociale s-a desfășurat în
deosebi după Congresul al IX-lea al P.8.R. 
în această perioadă au fost elaborate Co
dul Penal, Codul de procedură penală, 
Legea privind conducerea și planificarea 
economiei naționale, Legea organizării ad- 
ministrativ-teritoriale, Legea consiliilor 
populare, Legea privind disciplina muncii 
și multe altele.

Relevant pentru această vastă activitate 
legislativă este și faptul că formularea 
textelor de legi nu reprezintă numai opera 
unui cerc restrîns de juriști și nici doar 
a forurilor investite cu astfel de atribuții. 
Consecvent practicii democratice statorni
cite de partid în toate domeniile de acti
vitate, elaborarea legilor s-a făcut în a- 
ceastă perioadă cu participarea nemijlo
cită a maselor, mai toate proiectele de 
legi importante fiind supuse dezbaterii 
publice, cetățenii de toate categoriile, in
clusiv cei tineri, adueîndu-și contribuția 
la îmbunătățirea lor.

— Care este, acum, specificul legilor 
noastre ? Mai precis, prin ce trăsături ge
nerale și particulare se definesc ele ?

— Din totdeauna, pe acest pămînt, po
porul nostru a năzuit să trăiască într-un 
regim democratic. Și iată că astăzi, legile 
statului român exprimă categoric adîn- 
cirea democrației în contextul consolidării 
orînduirii noastre socialiste. Toți cetățenii 
au drepturi egale în toate domeniile vieții 
economice, politice, juridice, sociale și cul
turale. Legile țării noastre exprimă cerin
țele obiective ale societății și îi ajută pe 
oameni să cunoască exact care sînt aces
te, cerințe. Totodată, ele poartă germenii 
viitorului — în sensul că toate reglemen
tările in vigoare au drept scop realizarea 
progresului social, perfecționarea tuturor 
domeniilor vieții sociale. Reflectarea în 
lege a transformărilor petrecute în socie
tatea noastră se poate argumenta între al
tele, prin faptul că astăzi funcția represi
vă a statului este îndreptată, în principal 
împotriva celor care săvîrșesc infracțiuni 
de drept comun, care încalcă norme ale 
conviețuirii sociale. Este o realitate eloc
ventă că in România nu se desfășoară ma
nifestări îndreptate împotriva bazei poli
tice a statului. în consecință, nu mai au 
loc nici procese politice; în prezent nimeni 
in țara noastră nu este judecat și condam
nat pentru convingeri politice. Iată argu
mente fundamentale care demonstrează 
unitatea dintre partid și popor, înaltul 
democratism al orînduirii noastre, ade
ziunea deplină a poporului român la po
litica internă și externă a partidului. Și 
nici nu poate să existe un om conștient 
care să nu adere la această politică și să 
nu militeze pentru înfăptuirea ei.

— Tovarășe președinte, în altă ordine 
de idei, vă reținem atenția asupra unor 
păreri potrivit cărora existența unui prea 
mare număr de reglementări legale poa
te deveni, in unele situații, o frînă în evo
luția socială. Dumneavoastră ce credeți, 
dacă avem astăzi foarte multe legi, e bine 
sau e rău ?

— Existența unui mare număr de legi 
juridice corespunde unei cerințe a etapei 
istorice pe care o parcurgem în prezent. 
Este un fapt cunoscut că toate legile noas
tre au fost elaborate în scopul disciplină
rii desfășurării relațiilor sociale în cele 
mai diverse domenii de activitate, 
scopul asigurării unei cît mai mari 
ciențe sociale.

Mă întrebați dacă e bine sau dacă e rău 
că astăzi avem, în țara noastră, un 
număr de legi. Cred că răspunsul nu tre
buie să ocolească faptul că între cerințe
le Vieții sociale și caracterul istoric al le
gilor există o strînsă interdependență. 
Complexitatea vieții sociale face ca la un 
anumit moment dat anumite legi să nu 
mai corespundă. Atunci apar legi noi iar 
cele perimate sint abrogate. Astăzi avem 
nevoie de legi complete într-un foarte 
mare număr de domenii ale activității 
sociale. Desigur, în unele sectoare existen
ța unui mare număr de norme juridice 
poate să frîneze eficiența economică. Iată 
ca exemplu, domeniul salarizării și acor
dării unor indemnizații și sporuri. Există 
în această materie un mare număr de acte

sîntem martorii 
în viața social- 
și statul dove-

în 
efi-

mare

normative care nu sînt suficient de bine 
cunoscute nici măcar de organele de con
tabilitate ale organizațiilor socialiste. A- 
ceastă stare de fapt a dat și dă încă naș
tere la numeroase litigii de muncă, deoa
rece uneori anga.jații au fost nevoiți să 
se adreseze organelor de jurisdicție pentru 
obținerea drepturilor cuvenite, iar alteori 
unitățile au făcut plăți la care angajații 
nu aveau dreptul, pentru ca ulterior să 
introducă acțiuni în vederea recuperării 
sumelor achitate eronat. Necesitatea unei 
mai bune sistematizări a legilor apare aici 
evidentă. De altfel, și pentru alte domenii, 
în anii ce vin va fi necesară o simplifi
care a legislației, o reducere a numărului 
de norme juridice, ca să rămînă numai 
legile care sint strict necesare.

— Este, probabil, o activitate care a și 
început. Cui revine insă in principal a- 
ceastă responsabilitate ?

— Există prevederi legale exprese

statornicind între dreptate și legali
tate o legătură puternică și o condițio
nare reciprocă. Fiindcă — chiar și atunci 
cînd legile sînt drepte — numai legalitatea 
asigură materializarea conținutului lor, 
fără nici o abatere. Trăim într-o societate 
care cultivă respectul pentru lege și impu
ne obligația de a respecta legea. Partidul 
și statul nostru au manifestat și manifestă 
o preocupare continuă pentru a crea un 
regim de strictă respectare a legilor, pen
tru justa lor aplicare, pentru întărirea și 
perfecționarea legalității.

— Care ar fi atunci, după opinia dum
neavoastră, ca om ai legii, principalele 
roade ale acestor preocupări ?

— Relevant este în primul rînd că 
astăzi în țara noastră toți oamenii sînt nu 
numai de drept, ci și de fapt egali în fața 
legii. Nu sînt îngăduite nici un fel de în
grădiri și nici 
drepturilor și

o deosebire în exercitarea 
libertăților acordate prin

— Legiuitorului nu i-au scăpat însă. în 
cele din urmă adevărul trebuie restabilit. 
Dreptul de apărare este garantat prin 
modul in care sînt organizate instanțele 
judecătorești, prin legile de procedură și 
prin asistența judiciară. Există instituția 
recursului ordinar împotriva hotărîrilor 
pronunțate în prima instanță. De ase
menea, Tribunalul Suprem exercită con
trolul general asupra activității de jude
cată a tuturor instanțelor. Acest control 
se realizează fie prin judecarea recursu
rilor ordinare împotriva hotărîrilor date 
in prima instanță de tribunalele județene, 
fie prin judecarea recursului extraordinar 
introdus de Ministerul Justiției sau de 
procurorul general, împotriva hotărîrilor 
judecătorești definitive. Prin aceste mij
loace procesuale se ajunge în toate cazu
rile la aplicarea corectă și unitară a 
legii, la respectarea drepturilor cetățe-

— Considerați că au dreptate juriștii și 
educatorii care aduc pe primul plan, în 
explicarea fenomenului infracțional în 
rindurile tineretului, elementele de ordin 
biologic ?

— Desigur, factorii biologici influențea
ză modul de a gindi, de a acționa. în' a- 
cest sens — fără a ne situa în plin lom- 
brozionism — nu putem să facem abstrac
ție de cuceririle geneticii. Dar factorii de- 
terminanți sînt cei sociali. Ar însemna să 
nu fim marxiști ca să nu recunoaștem a- 
ceastă realitate. în societatea noastră nu 
există condiții materiale obiective care 
să genereze criminalitatea. Sursa princi
pală a infracțiunilor — nedreptatea so
cială — a fost înlăturată. Persistă însă fe
nomene negative determinate de condiții 
periferice care nu-și au temeiul în baza 
economică a societății și nibi măcar în 
suprastructura ei, dar care depind 
totuși de infrastructura socială. Ten-

„Cetățenii Republicii Socialiste 
România, fără deosebire de națio
nalitate, rasă, sex sau religie, sînt 
egali în drepturi în toate domeniile 
vieții economice, politice, juridice, 
sociale și culturale.

Statul, garantează egalitatea în 
drepturi a cetățenilor. Nici o în
grădire a acestor drepturi și nici 
o deosebire în exercitarea lor nu 
sînt îngăduite".

(Articolul 17 din Constituție)

SOCIETOTED
SI LEGER

Un dialog cu EM ILI AN N U CESCU
președintele Tribunalului Suprem, despre

• TRĂSĂTURILE LEGISLAȚIEI Șl ALE SISTE
MULUI JURIDIC ÎN ȚARA NOASTRĂ

• LEGE, LEGALITATE Șl LIBERTATE
• TINERII Șl NORMELE JURIDICE

Ministerului Justiției compe-care conferă __ r________________
tența de a sistematiza legislația, de a face 
propuneri privind perfecționarea legilor. 
In această privință Ministerul Justiției 
și-a adus și își aduce o contribuție utilă. 
Dar, probabil pentru că sarcinile sale nu 
se reduc la acest domeniu, personal con
sider că nu s-au dobîndit rezultatele pe 
care le așteptăm de la o operă atît de 
importantă cum este sistematizarea și 
perfecționarea legislației. Iată de ce cred 
că este necesar să se materializeze ideea 
favorabilă instituirii unui organism care 
să aibă ca unică atribuție perfecțio
narea legislației, sistematizarea ei po
trivit unor criterii științifice. Am pu
tea avea atunci un corp de legi bine 
închegat, emendat de dispozițiuni ple
torice, de paralelisme, contradicții, la
cune, un corp de legi unitar conceput, 
economicos — în sensul că nu va face 
trimiteri la prevederile legale decît acolo 
unde acestea sînt necesare — dar precis, 
care să fie eficient din punct de vedere 
social.

RESPECT
PENTRU
LIBERTATEA
OMULUI

— O problemă prezentă în confruntările 
contemporane de idei și în jurul căreia se 
poartă controverse, dintre cele mai aprinse 
este aceea a libertății individului, a rapor
turilor sale cu societatea. Dumneavoastră 
ce credeți, tovarășe președinte, aspirația 
omului de a fi liber se împacă cu limitele 
pe care i le stabilesc legile ?

— Răspunsul la această întrebare im
plică discutarea a însuși conceptului de li
bertate. O libertate absolută, așa cum o 
Înțeleg unii, într-o concepție abstractă, 
este în afara realității. Ea poate să pară 
posibilă doar cuiva care pierde din vedere 
natura socială a omului, faptul că nicăieri 
și niciodată — nici chiar în situații de 
excepție, ca în cazul zborurilor interspa- 
țiale sau al claustrării în peșteri, în ve
derea unor experiențe științifice — un om 
nu trăiește în afara relațiilor cu ceilalți 
oameni. Stăruind asupra realităților noas
tre, este limpede că. trăind într-o societate 
care promovează concepțiile ei ideologice, 
normele ei morale și juridice, fiecare din
tre noi trebuie să le respecte în primul 
rînd pentru că ele semnifică o garanție a 
libertății tuturor oamenilor. Ca să fie li
ber un individ trebuie să se comporte în 
așa fel incit să nu sțingherească liberta
tea celorlalți. Libertatea unui membru al 
societății trebuie să-și găsească limite în 
libertatea tuturor oamenilor care trăiesc 
în societatea respectivă. Acesta și numai 
acesta este sensul constrîngerilor legii, al 
limitelor — dacă putem accepta această 
expresie — pe care societatea noastră le 
impune libertății individului. Pentru că 
fără legalitate s-ar ajunge la anarhism.

— înseamnă, 
dreptul 
tate?

— Cu 
noastră 
gile să

— Desigur, a avea legi drepte este pen
tru o țară, pentru un popor o cucerire 
de o importanță fundamentală. Cu aceasta, 
însă, se asigură pe deplin dreptatea so
cială ? Ce garanții există că legea nu va 
fi încălcată nici de cetățeni, dar nici de 
organele statului ?

— Principala garanție este însăși orîn- 
duirea noastră socialistă — care promo
vează respectul pentru libertatea omului.

deei, că libertatea este
omului de a se bucura de legali-

încă o condiție, pe care societatea 
o realizează plenar : aceea ca le- 
fie drepte.

„întrebuințarea de promisiuni, 
amenințări sau violențe împotriva 
unei persoane aflate în curs de 
cercetare, anchetă penală ori de 
judecată, pentru obținerea de de
clarații, se pedepsește cu închisoa
re de la unu la cinci ani".

(Articolul 266 din Codul penal)

„învinuitul sau inculpatul are 
dreptul de a fi asistat de un apă
rător în tot cursul procesului penal.

Asistența juridică este obligato
rie cînd învinuitul sau inculpatul 
este minor ori militar în termen.

_ In cursul judecății, asistența ju
ridică este obligatorie ți în cauzele 
în care legea prevede, pentru in
fracțiunea sovîrțită, pedeapsa în
chisorii mai mare de 5 ani sau cînd 
instanța apreciază că inculpatul nu 
ți-ar putea face singur apărarea.

Cînd asistența juridică este obli
gatorie, dacă învinuitul sau incul
patul nu ți-a ales un apărător, se 
iau măsuri pentru desemnarea unui 
apărător din oficiu".

(Articolul 171 din Codul de 
procedură penală).

„Hotărîrile penale definitive pot 
fi atacate cu recurs extraordinar 
de către procurorul general sau de 
către ministerul justiției, cînd se 
consideră că prin aceste hotărîri 
s-a adus o încălcare esențială legii 
sau ele sînt vădit netemeinice".

(Articolul 409 din Codul de 
procedură penală).

„In Republica Socialistă 
nia, statul asigură locuri de 
absolvenților învățămîntului 
de specialitate, învățămîntului pro
fesional și învățămîntului superior"/.

Romă- 
munca 
liceal

i

I

lege. In respectarea cu strictețe a legi
lor, in interpretarea și aplicarea lor au 
fost excluse arbitrariul și bunul plac. în
deosebi după Congresul al IX-lea al 
P.C.R. s-a creat o siguranță sporită în 
desfășurarea raporturilor sociale. Orga
nele de anchetă, ca și cele de justiție își 
desfășoară. în totalitate, activitatea sub 
conducerea nemijlocită a partidului, răs
pund în fața partidului și a instanțelor 
constituționale de felul în care își îndepli
nesc îndatoririle. Și încă ceva. In prezent, 
la noi în țară, nici un fel de foruri execu
tive, administrative sau de judecată, nici 
o persoană, indiferent de poziția pe care 
o deține în cadrul societății, nu sînt în 
măsură să hotărască ce drepturi, ce liber
tăți fundamentale îi pot fi acordate unui 
om. Toate drepturile și libertățile cetățe
nilor sînt proclamate în legi și apărate 
prin lege. Sintetic, rezultatul preocupări
lor de care vorbeam este, astfel, dobîn- 
direa de către fiecare cetățean a senti
mentului că este stăpîn pe destinul său, 
că poate gindi și acționa nestingherit în 
folosul progresului societății și al său 
personal.

ÎNTOTDEAUNA,
NUMAI
ADEVĂRUL

— Am dori, tovarășe președinte, să vă 
adresăm cîteva întrebări în legătură cu 
activitatea concretă a instituțiilor și per
soanelor chemate să aplice legea. Una din 
ele e subînțeleasă în afirmația, reală, fi
rește, că „legile sînt interpretate și apli
cate de oameni...".

— ...Și care, prin urmare, pot fi subiec
tivi. pot fi supuși greșelii. Nu putem con
testa acest lucru. Exiștă însă, în înseși 
iegile noastre, garanții că oricare eroare, 
orice nedreptate, în eventualitatea că vor 
fi săvîrșite, vor fi înlăturate. Constituția, 
celelalte legi statornicesc în această pri
vință obligațiile statului și ale tuturor or
ganelor sale. Marea Adunare Națională, 
organ suprem al puterii de stat, exercită 
controlul general al aplicării Constituției, 
legea fundamentală a țării. O lege spe
cială adoptată in anii din urmă prevede 
dreptul instanțelor judecătorești de a ho
tărî în cazul cererilor celor vătămați prin 
acte administrative ilegale. Această 
lege prezintă o deosebită importan
ță chiar și din punct de vedere psi
hologic. Ea a creat o stare de spirit 
pozitivă în cadrul organelor admi
nistrative de stat. S-a format convingerea 
că, în cazul nerespectării legii și încălcării 
drepturilor cetățenilor, instanțele judecă
torești hotărăsc atît anularea actelor 
ilegale cît și răspunderi materiale și 
chiar penale pentru cei vinovați. Legea 
are astfel și un efect preventiv.

— Dar în cazul instanțelor judecăto
rești, ce garanții are cel care vine în fața 
lor că va primi o dreaptă judecată ?

— împărțirea dreptății este o operă di
ficilă. Instanțele judecătorești, înainte de 
a face dreptate, trebuie să stabilească 
toate faptele și să le interpreteze exact. 
Romanii spuneau : „Dă-mi faptele și îți 
voi da dreptul..." Potrivit legilor noastre, 
judecătorul nu se va mulțumi însă cu fap
tele pe care 1 le prezintă părțile sau re
prezentantul acuzării. Judecătorul este o- 
bligat prin lege să stabilească adevărul. 
Nimic nu-i lăsat la simpla lui voință. El 
este obligat să aibă un rol activ, să or
done toate investigațiile pentru aflarea 
adevărului. Hotărîrile se dau numai în 
funcție de faptele concret stabilite. Acest
,stil de lucru", care-1 ajută pe omul le

gii să poată cîntări 
că judecata va fi dreaptă.

— Și totuși, dacă adevărul nu 
ușor dezvăluit, dacă instanței 
nuanțe semnificative ?

exact, e o garanție

se lasă 
îi scapă

LEGEA EDUCĂ 
ÎN MĂSURA
ÎN CARE
NE EDUCĂM
IN SPIRITUL
LEGII

— Ca jurist, vă preocupă, desigur, și 
problemele tineretului. Ce vi se pare ca
racteristic în atitudinea tinerilor noștri 
față de lege ?

— Tineretul se integrează efectiv în e- 
fortul poporului pentru progres social, 
pentru întărirea națiunii. Legile țării îi 
asigură largi posibilități de instrucție și 
educație, de realizare a unor aspirații în
drăznețe. Se vorbește uneori despre exis
tența unei contradicții între dorința tine
rilor de a-și afirma personalitatea și obli
gația de a respecta legile. Cred că este 
o falsă problemă. Respectarea legilor este 
una din servituțile faptului că trăiesc în 
societate. Ei beneficiază — ca membri ai 
societății — de toate bunurile materiale și 
spirituale pe care le creează civilizația 
umană și, în consecință, trebuie să res
pecte normele care constituie cadrul ju- 
r*dic pentru desfășurarea relațiilor socia
le. pentru perfecționarea lor continuă. 
Tinerii — mă simt aici dator să-i laud — 
sînt conștienți de ceea ce datorează socie
tății și adoptă, în raport cu legile, o ati
tudine înțeleaptă. Marea majoritate. Dar 
fiindcă legea e una și aceeași pentru toți, 
nu-i pot trece cu vederea pe cei care se 
abat de la regulă...

— Ca manifestare a personalității ?
— Mai precis a lipsei de personalitate. 

Fronda, spiritul de aventură, dezorienta
rea, dorința de a duce o viață parazitară, 
de a obține confortul prin alte mijloace 
decît munca umbresc viața unor tineri, 
determinîndu-i să încalce legile, să co
mită infracțiuni.

tația de a nu munci, ineficiența edu
cației în unele familii, în unele colective 
școlare sau în unele organizații de tine
ret, lipsa de înțelegere de care uneori 
tînărul se lovește la școală sau în produc
ție. nedreptăți săvîrșite de părinți, de edu
catori sau de către șefi ierarhici pot să 
genereze infracțiunea. Se mai adaugă aici 
și o anumită disponibilitate în stare să-i 
determine pe tineri să se atașeze unor 
crezuri care pot să fie greșite. Cei care 
cunosc această particularitate a unor ti
neri găsesc, acolo unde condițiile permit, 
modalități de a o folosi în direcții pericu
loase.

In asemenea situații justiția este che
mată să asigure legalitatea, întărirea și a- 
părarea ordinii de drept socialiste. Fa
milia. școala și firește organizațiile de ti
neret sînt, însă, datoare să găsească moda
lități eficiente de a preveni încălcarea le
gilor. de a acționa mai activ pentru înlă
turarea deficiențelor de ordin social, pen
tru influențarea morală a ' 
tru sădirea în conștiințe a 
superioare de viață.

— Tovarășe președinte, 
meni — în cazul încălcării 
linei legi — nu poate invoca in apărarea 
sa necunoașterea legii respective. După 
părerea dumneavoastră, se face tot ceea 
ce este necesar pentru ca legile să fie 
bine cunoscute ?

— Din păcate, nu. Propaganda juridică 
este nesatisfăcătoare. In primul rînd noi, 
juriștii, trebuie să ne facem autocritica. 
Există unele preocupări, dar ele sînt ti
mide. Publicarea legilor în Buletinul O- 
ficial nu rezolvă problema. Sînt necesare 
colecții de acte normative pe domenii de 
activitate, lucrări de popularizare și expli
care a legilor, avem nevoie de sprijinul 
presei scrise, al radio-televiziunii. Este 
necesar să înlăturăm formalismul din 
propaganda juridică, să găsim modalități 
care să-i sporească eficiența. Desfășurarea 
unor procese în unitățile socialiste trebuie 
să se îmbine cu organizarea unor dialo
guri între muncitori, țărani cooperatori 
intelectuali, elevi și studenți cu specialiștii 
din domeniul dreptului.

Subliniez că este insă și de datoria ti
nerilor, ca și a tuturor cetățenilor, să se 
străduiască să cunoască, legile — atît în 
ceea ce privește drepturile pe care le a- 
cordă, cît și rigorile la care sînt supuși 
cei care le încalcă. O asemenea activi
tate. un asemenea efort vor fi pe deplin 
justificate. Căci legea — ca instrument 
care stabilește norme de conduită obli
gatorii — va interveni mai puțin dacă 
va fi mai bine cunoscută.

(Articolul 11 — Legea nr.
11 din 13 mai 1968).

„Personalul didactic beneficiază 
de un concediu anual de odihnă 
plătit, a cărui durată este de 62 
zile calendaristice și care se efec
tuează, de regulă, Intre 1 iulie și 
31 august".

(Articolul 54 — Legea nr. 6 
din 14 martie 1969).

tinerilor, pen- 
unor principii

se știe că ni- 
dispozițiunilor

„Personalul didactic cu studii 
complete, care își desfășoară ac
tivitatea în unități de învățămînt si
tuate în localități rurale cu condiții 
deosebite, beneficiază de o indem
nizație lunară care nu face parte 
din salariul tarifar".

(Articolul 181 — Legea nr.
6 ain 14 martie 1969).

„Cel vătămat într-un drept al său 
printr-un act administrativ ilegal 
poate cere judecătoriei competente 
anularea actului sau obligarea or
ganului administrativ chemat în ju
decată să ia măsuri corespunzătoa
re pentru înlăturarea încălcării 
dreptului său, precum și repararea 
paqubei.

De asemenea, refuzul nejustifical 
de a satisface o cerere privitoare 
la un drept, cît și nerezolvarea 
unei astfel de cereri în termenul 
prevăzut de leae se socotesc acte 
administrative ilegale".

I

tutun >i
român" i 

ale unor 
din țara 

semnatari : 
Traian 

Tudor

grupează 
renumiți 
noastră. 

: prof. dr. 
Ionașcu, 

Drăganu, 
Bolinti- 

îndeosebi 
pre-teuția de a-i sprijini, dr. 

George Antoniu și Marin 
Popa, judecători la Tribu
nalul Suprem, dr. Ștefan 
Daneș, procuror, prezintă 
Codul pena] pe înțelesul 
tuturor. Autorii nu se re
zumă la explicații din care 
cititorul să înțeleagă nu
mai cînd și cum se aplică 
legea. Comentînd doctrine 
juridice, citind sau polemi- 
zînd cu diferite lucrări ei 
încearcă să redea spiritul

...INTRODUCEREA IN 
„SECRETELE" DREPTULUI 
PENAL. Reglementările 
legilor penale nu-i pri
vesc doar pe infractori. In 
numeroase situații, oameni 
cu o conduită ireproșabilă 
— dar care sînt lezați di
rect sau indirect prin co
miterea unor infracțiuni 
ori sînt chemați ea mar
tori în fața justiției — simt 
nevoia să cunoască norme
le dreptului penal. Cu In-

legii noastre penale, să-i 
evidențieze rolul de ocroti
tor al vieții, libertății și 
demnității omului, de apă
rător al avutului obștesc, 
al familiei, al tuturor va
lorilor umane.

...SUPRASTRUCTURA 
JURIDICA ȘI RELAȚIILE 
DE PRODUCȚIE. Apărută 
în Editura Academiei Re
publicii Socialiste Româ
nia, lucrarea „Instituții și 
reglementări în dreptul so
cialist 
studii 
juriști 
Dintre 
docent 
prof. dr. 
dr. docent Alex, 
neanu. Adresată 
specialiștilor, cartea 
zintă interes și centri» alte 
categorii de cititori. Sînt 
tratate probleme de o im
portantă deosebită pentru 
disciplinarea relațiilor de 
producție, mai ales efectele 
actelor organizațiilor ob
ștești pe pianul dreptului, 
raportul îndivid-stat-sooie- 
tate, controlul general al 
aplicării constituției, regle
mentarea relațiilor de 
muncă.

„In Republica Socialistă Româ
nia, dreptul de petiționare al ce
tățenilor, garantat de Constituție, 
se exercită, prin cereri, reclamații, 
sesizări și propuneri adresate orga
nelor puterii de stat ale adminis
trației de stat, organelor judecăto
rești, orqanelor procuraturii, insti
tuțiilor, întreprinderilor și oricăror 
organizații economice de stat. Sînt 
stabilite următoarele termene pen
tru rezolvare și răspuns : 20 de zile 
pentru cereri, de către toate orga
nele de stat ; pentru reclamații, se
sizări și propuneri — 40 de zile, 
de către organele centrale de stat ; 
30 de zile, de către comitetele exe
cutive ale consiliilor populare jude
țene, precum și de către celelalte 
organe de stat de competentă ju
dețeană ; 20 de zile, de către toate 
celelalte comitete executive ale 
consiliilor populare, precum și de 
către celelalte organe de stat".

(Decretul 524 — din 24 iu
nie 1966).

Pagină realizată de
ADRIAN VASILESCU
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din 
partea lui V. V. GIRI, președintele Republicii India, urmă
toarea telegramă :

Mulțumesc Excelenței Voastre, Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, guvernului și poporului român 
pentru felicitările și urările transmise cu prilejul Zilei Re
publicii.

Vă rog să primiți Excelență, din partea mea,, a guvernului 
și a poporului indian, cele mai bune 
fericire personală, de progres continuu 
tru poporul român.

aniversare a

INFORMAȚII • SPORT VINERI 5 FEBRUARIE 1971

urări de sănătate și 
și prosperitate pen-

Tratatului de prietenie,

Cu prilejul celei de-a 23-a 
aniversări a Tratatului de 
prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea 
Sovietică, joi a avut loc la 
București, sub auspiciile Con-

siliului General A.R.L.U.S., O 
seară a prieteniei.

Au fost prezenți ambasado
rul Uniunii Sovietice la Bucu
rești și membri ai ambasadei.

Despre semnificația Trata
tului de prietenie, colaborare

și asistență mutuală dintre 
Republica Socialistă România 
și U.R.S.S. a vorbit prof. univ. 
Valeriu Novacu, membru co
respondent al Academiei, 
membru al Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S.

A luat apoi cuvîntul A. V. 
Basov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice.

★
In cursul zilei de joi, cu a- 

celași prilej, la casele prie' - 
niei româno-sovietice din țară 
au avut loc adunări, seri lite
rare și seri de filme.

Stockholm cu 18-10

ficat în semifinalele

C.C.E." la handbal

Tnvingînd pe Hellas

[9-3), STEAUA s-o caii
GIMNASTICA

masculin
„POLMTAMINA“

la
Primire

C.C. ai P.C.R.
după-amiază. tovarășul 

Niculescu-Mizil, membru 
Comitetului Executiv, al

Joi 
Paul 
al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., a primii 
un grup de studenți din S.U.A., 
care a făcut o vizită de 
și documentare in țara 
tră.

A participat Traian Ștefă- 
nescu. președintele Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studen
țești din Republica Socialistă 
România.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire privind activitatea 
și preocupările Partidului Co
munist Român, opera de fău
rire a socialismului in patria 
noastră, unele aspecte ale po
liticii externe a partidului și 
statului nostru.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.
■i—■■■■ni ■■ i ii imn   mi

studii 
noas-

Concurs național de creație și interpretare
de muzică ușoară românească

în scopul stimulării creației 
originale și ridicării nivelului de 
interpretare în domeniul muzi
cii ușoare. Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, în co
laborare cu Uniunea Compozi
torilor, organizează un ..Con
curs național de creație și in
terpretare de muzică ușoară ro
mânească11 — Mamaia 1971.

I. Concursul de creație este 
deschis tuturor compozitorilor, 
membri sau nemembri ai Uniu
nii Compozitorilor, fiecare pu
țind participa cu maximum 
trei lucrări inedite.

Lucrările vor fi scrise sub 
formă de aranjament pentru 
voce solo cu acompaniament de 
pian și vor fi trimise în dublu 
exemplar pe adresa Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă 
— Direcția Muzicii. Piața Scân
teii nr. 1. București, cu mențiu
nea „Pentru concursul de crea
ție de muzică ușoară'1. Terme
nul de predare a lucrărilor este 
5 aprilie 1971.

Fiecare lucrare va purta un 
motto și va fi însoțită de un 
plic închis în care se vor indica 
numele și adresa autorilor.

Se vor anexa la lucrări tex
tele dactilografiate în 5 exem
plare, iar pe partitură se vor 
indica trei interpreți preferați 
de compozitor.

Concursul de creație se 
desfășura în două etape ;

— Etapa I va avea loc
București și va consta dintr-o 
primă selecție a lucrărilor pre
zentate.

— Etapa II-a se va desfășura 
la Mamaia în perioada 19—25 
iulie 1971 și va consta din pre-

zentarea în concerte publice a 
lucrărilor selecționate la etapa 
I. Orchestrarea acestor lu
crări va fi realizată prin grija 
autorilor, plata fiind suportată 
din bugetul concursului.

Se vor acorda următoarele 
premii și mențiuni :

Premiul I în valoare de 15 000 
lei, din care 10 000 pentru mu
zică și 5 000 lei pentru versuri ; 
Premiul II în valoare de 12 000 
lei. din care 8 000 lei pentru 
muzică și 4 000 lei pentru ver
suri ; Premiul III în valoare de 
9 000 Iei. din care 6 000 lei pen
tru muzică și 3 000 lei pentru 
versuri ; patru mențiuni a 
6 000 lei fiecare, dintre care 
4 000 lei pentru muzică și 2 000 
lei pentru versuri.

Fiecare lucrare va fi apre
ciată de juriu ca o creație uni
tară. muzică și versuri, nepu- 
tindu-se premia separat numai_ 
muzica sau numai versurile.

con- 
asi- 

a-

va

la

n.Concursul de interpretare 
este deschis soliștilor vocali de 
muzică ușoară angajați în insti
tuțiile de spectacole și concerte 
sau posesori de atestate de ar
tist liber profesionist, precum si 
celor care urmează cursurile de 
pregătire organizate pe lîngă 
Centrul de documentare și per
fecționare a cadrelor al C.S.C.A. 
Pot participa, de asemenea, ti
neri 
dacă 
(sau 
bază 
dată 
cultură și artă sau al munici
piului București.

artiști amatori, numai 
sînt absolvenți de liceu 
altă școală similară) și pe 
de recomandare scrisă 
de comitetele județene de

Concurent!i vor prezenta cite 
două piese românești, la libera 
alegere, indiferent de perioada 
cînd au fast create.

Cererile de înscriere. Însoțite 
de reducții pentru voce-pian ale 
lucrărilor alese, vor fi depuse 
pină la data de 15 martie a.c. 
pe adresa : Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă — Direc
ția Muzicii. Piața Scinteii nr. 1. 
București, cu mențiunea „Pen
tru concursul de interpretare11.

Etapa I a concursului va 
avea loc la București și va con
sta din audierea de către juriu 
a interpreților admiși in 
curs. Direcția Muzicii va 
gura tuturor concurenților 
companiamentul la pian.

Etapa Il-a se va desfășura la 
Mamaia, unde interpreții pro
movați la prima etapă vor a- 
pare în concertele publice or
ganizate in cadrul finalei Con
cursului național de creație și 
interpretare de muzică ușoară 
românească (19—25 iulie 1971).

Se vor acorda următoarele 
premii și mențiuni :

Premiul I în valoare de 6 080 
lei : Premiul II în valoare de 
5 000 lei ; Premiul III în va
loare de 4 000 lei ; Patru men
țiuni în valoare de 2 000 lei 
fiecare.

Regulamentul concursului 
poate fi consultat la Direcția 
Muzicii din C.S.C.A.. la Uniu
nea Compozitorilor și la filialele 
acesteia, precum si la comi
tetele județene de cultură și 
artă și al municipiului Bucu
rești.

„A ÎNVĂȚA» LA MODUL
CONTEMPORAN

(Urmare din pag. 1)

țiile de televiziune școlară. 
Instalațiile sînt replici reduse 
ale celor reale, cuprinzînd, ' 
tuși și studiouri cu camere 
luat vederi, pupitre de regie 
îontrol, posturi de recepție. E- 

/ vii au astfel posibilitatea de 
k urmări în diverse clase ceea 
ce are loc în studioul central 
— indiferent dacă e vorba de 
transmiterea unei lecții de zoo
logie, sau o lecție de geografie, 
ce poate fi urmărită simultan 
pe baza unui singur film etc., 
etc.

Desigur că aceste instalații în 
circuit închis sînt de neînlocuit 
in unele cazuri, cum ar fi în 
predarea chirurgiei. In sala de 
operație, bunăoară, nu poate fi 
admis decît un număr minim 
de medici — din motive de 
prevenire a infectării persoanei 
operate. Cu instalația de tele
viziune in circuit închis, însă, 
pot viziona, în condiții optime, 
un număr practic nelimitat de 
persoane .— evident, în fața 
micului ecran. Precizăm că 
termenul de „televiziune în 
circuit închis" indică faptul că 
la aceste instalații de , televi
ziune nu are loc o emisie de 
unde, semnalele nu ies în spa
țiu, ci rămîn în cablu : instala
ția se simplifică considerabil și 
revine sensibil mai ieftină.

Să trecem însă la alte insta
lații simple, dar nu mai puțin 
eficace. Intîlnim, astfel, _ cabi
netele de fonetică. — mijloace 
moderne, cibernetice, de în
vățare a limbilor străine. Es
te vorba de săli model, în care 
Ia un magnetofon central se a- 
flă un text imprimat în limba 
studiată. Fiecare elev dispune 
de un alt magnetofon la care 
poate compara pronunțarea sa 
cu cea etalon. Evident, în a- 
ceste condiții, eficacitatea pre
dării unei limbi 
considerabil față 
tradiționale.

Tot în cadrul 
fi văzute diverse 
ciale Phywe. Astfel, un apa
rat cu retroproiecție, utilizing 
lumina polarizată, face să se 
urmărească pe diapozitive miș
carea unor fluide sau a unor 

pro- 
H_ ___ _____ Pr

ecran a preparatelor , etc. Mij

to- 
de 

! și

străine crește 
de metodele

expoziției pot 
instalații spe- 

un apa-

carea unor fluide sau a 
semnale ; un microscop eu 
lector permite observarea

toacele moderne de studiu 
trecut și în domeniul muzicii 
vizitatorii expoziției puțind ur
mări un aparat pentru preda 
ren cunoștințelor muzicale rea- 
xlzat de prof Mihai Barbu d' 
la Liceul 31 - București. Este 
o interesantă invenție roma
nească. Și nu singura. Expozi- 
JiB mai cuprinde variate ma-

șini destinate instruirii progra
mate și orientării profesionale 
și școlare.

In acest din urmă domeniu, 
vizitatorul are bucuria de a 
constata că la noi în țară exis
tă numeroase centre in care se 
realizează atit material didac
tic, cît și aparate pentru inves
tigarea posibilităților profesio
nale ale diferitelor categorii de 
persoane. In acest sens, 
tre cele mai complexe 
ții este un simulator 
cabine de comandă la 
motivă D.iesel-electrică, 
de Institutul de studii și cerce
tări în transporturi. Instalația 
reprezintă un panou ce reprodu
ce fidel cabina unei astfel de 
locomotive. O instalație de pro
iecție face să apară și o imagi
ne a peisajului pe care-1 stră
bate locomotiva, mai mult chiar, 
se obține și senzația trecerii pe 
lîngă stîlpii de telegraf cu o vi
teză variabilă. In cabină, per
soana supusă testului trebuie 
să efectueze manevrele cerute 
— accelerare, frînare etc. Este 
deci un bun aparat atît pentru 
a învăța efectuarea manevrelor, 
cît și pentru a verifica disponi
bilitățile tînărului pentru a- 
ceastă meserie delicată.

Am reținut, în același dome
niu al testării pentru profesii, 
diferite instalații psihotehnice 
realizate pentru ramura energe
tică, a industriei petrolului etc. 
Se înscriu, aici, aparatele pen
tru verificat dexteritatea ma
nuală, atenția, spiritul de ob
servație. Aparatele sînt realiza
te la Combinatul siderurgic 
Hunedoara, Universitatea din 
Cluj, întreprinderea „Didactica11 
a M. I. etc. — ceea ce arată 
cît de mulți specialiști se o- 
cupă de tehnologia modernă a 
instruirii, problemă esențială 
pentru progresul învățămintu- 
lui în țara noastră.

Nu putem trece exhaustiv în 
revistă 
zentate 
buie să 
există 
struire, 
instruirii asistată de calculator, 
se evaluează progresul școlar. 
Este cazul să amintim, totodată, 
instalațiile cunoscute Verfix — 
dar prezentat într-o . variantă 
nouă. Unididac O. Felix 1, 2.3 
în fine, minicalculatoarele reali
zate în școlile noastre, Unididac 
1 și 2 ale Gruoului școlar Uni; 
rea. Și, neanărat va trebui să 
ne oprim în fața materialelor 
privind pregătirea prin muncă 
a adolescentului printr-o strîn- 
să legătură cu realitatea indus 
triei noastre ; în mai multe 
standuri se pot vedea produse-

una din- 
instala- 
al unei 
o loco- 
realizat

toate materialele pre- 
în expoziție. Dar tre- 
amintim că în standuri 
mașini pentru autoin- 
se dau indicații asupra

Spectacol pe semicerc
Aseară, odată în plus, ne-ain 

convins că în handbal sîntem, in
discutabil, suverani. Fie că e vor
ba de echipa națională — triplă 
campioană mondială, fapt unic 
— sau de o echipă de club, în 
orice confruntare internațională 

de handbal 
la un nivel

școala românească 
se exprimă, cu forță, 
superior.

Și încă un lucru 
cei care i-au urmărit 
luînd pe steliști la Floreasca, în 
compania campionilor suedezi — 
și aceștia descinzînd dintr-o școa
lă ale cărei virtuți sînt apreciate 
și binecunoscute — au intuit, 
probabil, perfect de bine un ade
văr implacabil : dacă într-un 
sport obții rezultate bune în 
confruntările oficiale de anver
gură, dacă steaua ta strălucește 
de la înălțime în ierarhia mon
dială nici de spectatori și supor
teri nu duci lipsă. Ce altceva 
putea să însemne afluența de pu
blic de aseară de la Floreasca ? 
Rareori am văzut atîta lume nă
dăjduind în van la „un bilet în 
plus".

Am reținut aceste aspecte în-’ 
trucît meciul comportă un comen
tariu succint, oarecum de ser
viciu. Jucînd aproape fără gre
șeală, echipa Steaua, și-a pus, 
din primele secunde, adversarul 
la respect și nu i-a mai acordat 
șanse decît rareori, pe parcursul 
partidei. în permanență poarta 
oaspeților a fost supusă unui 
asediu iminent. — 
la un moment 
min. 51 — cu 10 goluri dife
rență : lf>—6. Și unde mai pili 
că „tunarii" de bază, Gruia și 
Birtolom. au fost ținuți de an
trenorul Oțelea cea mai mare

revelatoriu : 
aseară evo-

Conduceau 
dat — în

• LA BARCELONA, in meci 
retur pentru „sferturile11 de fi
nală ale ..Cupei campionilor eu
ropeni" la handbal masculin, 
echipa vest-germană 
Gummersbach a întrecut 
rul de 16—12 formația
Granollers. învingătoare și in 
primul joc (scor 25—14), echipa 
V.F.L. Gummersbach s-a califi
cat pentru semifinalele compe
tiției.

parte din joc pe banca de... aș
teptare. în bătălie se descurcau 
la fel de bine și „rezervele". Cu 
toate acestea. Gruia marcat se
ver și uneori dur — ca în orice 
meci pe care-1 joacă — a reușit 
să înscrie spectaculos și electri
zant de 6 ori. Oricum el rămîne, 
în continuare, spaima portarilor 
de handbal. La realizarea acestui 
scor confortabil și-au adus con
tribuția Birtolom și Gațu (cîte 3 
puncte) dar și ceilalți coechipieri 
— foarte bun Goran — care au 
fost autorii unor manevre efi
ciente. greu de parat. Dincă. în 
zi bună, a apărat două lovituri 
de la 7 m. Numai cele citeva 
momente de relaxare pe care și 
le-a permis echipa noastră după 
ce-și împlinise misiunea — oferi
se și spectacol și goluri — au 
făcut ca. în final, scorul să arate 
ceva mai onorabil și pentru oas
peți : 18—10 (9—3). Principalele 
atribute 'ale jucătorilor noștri : 
viteză în circulația mingii, zvâc
nirea imprevizibilă care genera 
ocazia și, bineînțeles, știința de 
a avea virtuozitatea țintei și 
măiestria contraatacului.

Suedezii — care au avut cel 
mai bun om în Eriksson, antonii 
a 5 puncte — au demonstrat că 
sînt buni atleți, manevrează cu 
dexteritate mingea, dar n-au reu
șit să se facă „invizibili" ca să 
poată trece și prin zidul ne ne
pătruns al apărării steliștilor.

Ar mai fi de adăugat la acest 
recital dat de maeștrii semicercu
lui, nota de înaltă sportivitate în 
care s-au desfășurat „ostilitățile" 
pentru întâietate și supremație și 
arbitrajul excelent — o veritabilă 
lecție în materie (reacțiile unei 
părți clin public nu exprimau de- 
cît necunoașterea acestui joc) — 
prestat de iugoslavii Milan Val- 
cici și Petar Pupici.

V. CA BULE A

noastră cea de toate zilele
• CEL CARE NU PRACTICĂ GIMNASTICĂ — UN DUȘMAN PERICULOS AL PROPRIEI FIINȚE.
• VREȚI SĂ AVEȚI UN CORP SUPLU SI ARMONIOS, O SĂNĂTATE ROBUSTA Șl POFTA DE 

MUNCĂ SI ÎNVĂȚĂTURA ? PRACTICAT! ZILNIC EXERCIȚIUL FIZIC.
• ORIUNDE, IN ORICE CONDIȚII SE POATE FACE MIȘCARE.

In condițiile vieții moderne, 
cînd una din tendințele de bază 
ale evoluției este reducerea ac
tivității de mișcare a omului, 
gimnastica constituie cea mai 
accesibilă formă de practicare a 
exercițiilor fizice în rîndul 
populației. Ea acționează efi
cient și complex asupra omului 
contribuind Ia satisfacerea ce
rințelor întăririi sănătății, a 
dezvoltării fizice multilaterale, a 
perfecționării deprinderilor mo
trice. stimulării funcțiilor corpu
lui și combaterii urmărilor no
cive pe care ni le dă viața se
dentară. Gimnastica constituie 
pentru oricine o practică cu re
gularitate. un izvor de sănătate 
și prospețime, o sursă de ener
gie în invătătură și muncă, de 
vigoare și forță. Pentru oame
nii muncii intelectuali, gimnas
tica constituie o necesitate în 
felul de viată, care îi întărește, 
înviorează și le stimulează ener
gia necesară activității creatoa
re. Pentru femei, gimnastica este 
calea de realizare a ceea ce iși 
dorește fiecare : sănătate, gra
ție, armonie, precum și forma
rea unui corp suplu și armo
nios dezvoltat. Pentru
care pe parcursul mai multor 
ani. în regimul lor de viață, zil
nic. stau în banca de școală în
tr-o poziție incomodă și uneori 
incorectă, timp do 4—5 ore. și 
încă 2—4 ore acasă, la masa de 
lucru, nent.ru pregătirea lecțiilor 
— gimnastica este un prețios 
mijloc de prevenire a unor de
vieri ale coloanei vertebrale și 
de formare a unei ținute corec
te a corpului. Ea satisface 
nevoia unei destinderi fizice și 
psihice, ajută la deconectarea 
nervoasă, creează o bună dispo
ziție și înviorează elevii contri
buind la combaterea oboselii și 
îmbunătățirea capacității la în
vățătură. Date recente furnizate 
de diferite țări au arătat că in 
epidemiile de gripă si îmbolnă
virile pricinuite de răceală, nu
mărul celor ce practică exerci
țiile fizice este de trei ori mai 
mic decit al celor care nu le 
practică. îmbolnăvirile sportivi
lor decurg în termene
scurte și de regulă nu se 
dează cu complicații.

Spațiul nu ne permite să 
zentăm și argumente statistice, 
privind importanța și influența 
favorabilă pe care o exercită 
practicarea sistematică a gim
nasticii asupra dezvoltării orga
nismului, menținerii sănătății, 
creșterii capacității de muncă 
și creație, scăderii îmbolnăviri
lor și accidentelor, precum și a 
sporirii productivității muncii. 
Părerea mea este, că sînt sufi
ciente și argumentele enunțate, 
pentru a recomanda cu toată

tinerii

neața, exercițiile de gimnastică 
sub conducerea celor 48 de in
structori voluntari pregătiți in 
acest scop de asociația sportivă 
din școală. Cei care din diferite 
motive nu au posibilitatea și 
timpul necesar de a face gim
nastică de dimineață, pot rea
liza programul de exerciții, cu 
aceeași eficiență. în cursul zilei. 
Timpul cel mai potrivit poate fi 
la circa 3 ore după masa de 
prinz (de regulă in jurul orei 
18), sau seara înainte de servi
tul mesei. Pe timp călduros, 
exercițiile de gimnastică se pot 
face în aer liber, pe terase, bal
coane, in curte, grădină iar pe 
timp friguros in fața unei fe
restre deschise, a unei camere 
bine aerisite, pe covor, pătură 
sau garderobă. îmbrăcămintea 
folosită este recomandabil să fie 
cit mai ușoară. In mod obișnuit 
ea se compune dintr-un chilot, 
pantaloni scurți și un maieu sau 
tricou. Pe timp friguros și in 
cazul că se lucrează afară, se 
poate folosi treningul sau un alt 
echipament mai călduros, adec
vat.

Se pot practica cu bune re
zultate exercițiile de gimnastică , 
și Ia locul de muncă sau in ime
diata apropiere a acestuia fără 
a necesita deplasări, fără a pro
voca probleme deosebite de or
ganizare și ceea ce este foarte 
important fără a răpi din 
timpul afectat producției. Exer
cițiile de gimnastică se pot exe
cuta înainte cu circa 10 minute 
de începerea programului de 
muncă sau în pauza pentru ser
vitul mesei.

Un program de gimnastică 
poate consta din 6—8 exerciții, 
fiecare din ele repetîndu-se de 
mai multe ori. Alegerea exer
cițiilor trebuie în așa fel făcută 
incit acestea să corespundă po
sibilităților de virstă și de exe
cuție, caracterului muncii pe 
care o desfășoară persoana res
pectivă. scopurilor urmărite in 
diferite situații și perioade.

Arsenalul exercițiilor de gim
nastică este foarte variat. Se 
pot executa exerciții din toate 
mișcările Dosibile din punct de 
vedere anatomic, in scopul dez
voltării forței, mobilității și su
pleței membrelor superioare, a 
membrelor inferioare, a muscu
laturii abdomenului, spatelui, a 
mobilității si supleții trunchiu
lui. exerciții de gimnastică res
piratorie etc.

Dar totul este ca o dată omul, 
tinărul mai ales, să se convingă 
de necesitatea practicării gim
nasticii. să capete deprinderi în 
acest sens, pentru el această în
deletnicire să 
nuință diurnii.

convingerea, folosirea pe scară 
largă a gimnasticii, ca o nece
sitate conștientă și firească in 
regimul de viață al fiecărui ce
tățean și mai ales al tinerilor.

Se pune insă întrebarea, dacă 
este posibil de realizat aceasta ? 
Experiența de pînă acum a ară
tat că deși sarcina extinderii 
practicării gimnasticii in mase 
s-a pus in repetate rinduri, nu 
s-a reușit mare lucru. Gimnas
tica de dimineață după radio și 
programul de la televiziune pre
cum și cta uneori impusă, prin 
diferite forme administrative, 
pentru a se executa de colecti
vele organizate (la internate, că
mine, tabere etc.), nu a avut 
peste tot ecoul, eficiența aștep
tată. Este chiar îngrijorător cil 
de mic este numărul celor care 
practică gimnastica de dimi
neață, din proprie inițiativă sau 
in cadrul colectivelor organi
zate.

La noi in țară se practica cu 
ani in urmă, in unele întreprin
deri și instituții, gimnastică in 
producție. Pentru că forma a- 
doptată, afecta m unele locuri 
și citeva minute din timpul de 
producție, o dată cu aplicarea 
măsurilor de organizare științi
fică a producției și întărire a 
disciplinei in muncă, s-a sistat 
continuarea acesteia. Putem 
trage de aici concluzia că prac
ticarea gimnasticii nu are pers
pective de dezvoltare in mase 
ca atare să ne mulțumim cu 
se poate face lăsind lucrurile 
continuare să meargă de 
sine ? Nu. nu putem proceda 
acest fel. pentru că adevăratele 
cauze ale slabei stimulări, a 
dezvoltării necorespunzătoare a 
gimnasticii in mase, nu sint ur
marea unor factori obiectivi. 
Ele sini consecința faptului că 
organele și organizațiile cu atri
buții in domeniul activității 
sportive de masă, nu au desfă
șurat in această direcție acțiuni 
bine organizate, coordonate și 
susținute eu perseverență, pen
tru a convinge și determina ma
sele să practice exercițiile de 
gimnastică, precum și pentru a 
sprijini instruirea metodică a 
populației asupra modului de 
folosire a gimnasticii în funcție 
de diferitele cerințe impuse de 
sex, virstă, starea de sănătate 
etc. Adesea ceea ce s-a făcut, 
la nivel central și județean, s-a 
redus doar la stabilirea de sar
cini, care din păcate nu au fost 
urmate și de măsuri practice și 
eficiente de aplicare. Pe primul 
Ioc al motivelor care au deter
minat aceste stări de lucruri se 
află lipsa aproape totală de ac
ționare practică la nivelul aso
ciațiilor și comisiilor sportive 
din întreprinderi, instituții, 
școli și facultăți, și al organi
zației pionierilor.

Gimnastica are insă largi po
sibilități și multiple forme, prin 
care poate fi răspîndită in rin- 
dul populației. Exercițiile de 
gimnastică pot fi practicate de 
copii, tineri și adulți indiferent 
de virstă și sex. Nimic nu poate 
împiedica pe cineva, care are 

și care 
sănă- 

cîteva 
exerci- 
proprie

Și 
ce 
in 
la 
în

Prof. GH. VLĂDICĂ

mai 
sol-

devină o obiț-

V.F.L. 
cu sco- 

locală

cei 
etc. 
vor 

găsi, astfel, în curînd, in coloa
nele sale, un adevărat curs 
practic de „gimnastică pentru 
toți11.

pre-

le activității elevilor la lucră
rile practice.

Am părăsit expoziția cu con
vingerea că la noi în țară pro
blemele cu care este confruntat 
învățămîntul se rezolvă pe te
meiul unei cercetări științifice, 
bazată pe cea mai perfecționa
tă tehnologie, în care o gîndire 
plină de fantezie se aliază cu 
cele mai temeinice cunoștințe 
moderne, și se bucură de spri
jinul tuturor factorilor în drept.

Sigur, mai rămîne întrebarea: 
cît de rapid se va integra 
oeastă tehnologie la scara 
tregului învățămînt ?

★

• FEDERAȚIA de fotbal din 
Venezuela va organiza la mijlo
cul lunii iulie la Caracas un 
mare turneu internațional de 
fotbal. La acest turneu au fost 
invitate să participe echipele 
Ungariei, Spaniei, Braziliei 
Italiei.

PRONOSTICUL NOSTRU 
PENTRU CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 

(7 februarie 1971)

1. Bologna — Juventus
2. Cagliari — Lazio

X
1

3. Catania — Lanerossi 1
4. Milan — Foggia 1
5. Napoli — Sampdoria 1

6. Roma Internazionale X 2
7. Torino — Varese 1
8. Verona — Fiorentina X

9. Atalanta — Ternana 1
10. Novara Catanzaro 1 X
11. Pisa — Mantova 1 X
12. Reggina — Bari 1X2
13. Taranto — Brescia 2

împiedica pe cineva, 
voință și perseverență 
se îngrijește de propria 
tate, să practice, zilnic, 
minute, un program de 
ții de gimnastică, din __
inițiativă, în condițiile obișnuite 
de Ia domiciliu, sau în colec
tiv cu tovarășii din internat, că
min sau locul de muncă.

Orice tînăr și vîrstnic poate 
începe ziua de muncă cu execu
tarea unor exerciții de gimnas
tică în scopul de a stimula func
țiile organismului și de a dez
volta adaptabilitatea generală Ia 
efort. Așa spre exemplu, în ju
dețul Satu Mare\ într-n vre
me, și nu demult, se practica eu 
regularitate gimnastica de dimi
neață în 22 internate și cămine 
din cele 28 existente. La Li
ceul nr. 2 toți elevii cazați la in
ternat practicau zilnic, dimi-

N. R. Avînd 
nătatea practicării 
de către generai iile tinere, in 
sronul dezvoltării lor multilate
rale. armonioase, rolul exercițiu
lui fizic în snorirea capacității 
de muncă si învățătură, in iniă- 
rirea sănătății, precum și faptul 
că documente oficiale au atras 
atentia asupra acestei probleme 
nerezolvate corespunzător nînă 
la această oră. ziarul nostru va 
reveni asupra chestiunilor in 
discuție si. eu snr'iiniil unor 
specialist! in acest domeniu, ca
dre didactice si tehnicieni de 
prestigiu, va oferi la rubrica sa 
de sport recomandări metodice 
și nrograme deli'late de exer
ciții în funcție do sex. virstă. 
profesiune și chiar pentru 
cu diferite defecte fizice 
Cititorii ziarului nostru

★

în vedere insem- 
gimnasticii 
tinere.

SPECTACOL
TEATRAL

(Urmare din pag. 1)

se cerea însă un teatru 
pentru sate, aveam 

de a cobori intenționat 
interpretativă. Luciu

ziaști. Ni 
„special" 
„sarcina" 
ștacheta 
fals și, consider, că foarte dău
nător pentru țelurile mari ale ar
tei". „Se punea chiar problema 
unui repertoriu special pentru 
sate. Teatrul avea, cum să spun, 
rolul de „conferențiar" agricol și 
era chemat să înlocuiască ingine
rii agronomi care conduc astăzi 
cursurile agrotehnice. Ne „aju
tau" în acest sens și zeci de texte 
intr-un act, submediocre, dar 
special „create". Mulți actori s-au 
canonit cu vreo Zamfiră sau cu 
Ilenuța 
„artistice' 
tori ai scrisului". (Vlad Sorianu) 
„Nu se poate spune totuși 
(George Genoiu, autor dramatic) 
că prezența satului contemporan 
nu oferă niște realități dramatice 
specifice artei noastre. Scriitorul 
de teatru ar trebui să-și vadă 
însă bine eroii și să țină cont că 
scena este totuși un loc „ridicat" 
în mijlocul vieții chiar".

„La Sascut-sat, ne încredin
țează regizorul șef de culise Gh. 
Mitm de la teatrul băcăuan, nu 
am mitiit p’-ezenta odată spec
tacolul din lipsă de electricitate 
(satul fiind, bineînțeles, electrifi-

tractorista, întruchipări 
■“ sub pana unor ama-

te

cat !), la Poncești-Adjud, din lip
să de... spectatori. Deși progra
mate din timp, în unele sate 
spectacolele noastre se suprapun 
cu acțiuni cultural-educative lo
cale. La Dărmănești am întîlnit 
această situație când am fost ne- 
voiți să întoarcem autobuzele 
noastre pur și simplu din cauză 
că sala era ocupată. Există, în 
general, o lipsă de preocupare 
organizatorică din partea cămine
lor culturale".
pe care 
deja ca 
xandm 
Teatrul 
Bîrlad). 
noastre 
sens, lucruri făcute pe jumătate. 
La construirea unui lăcaș cu sce
nă consider că este necesară, în 
primul rind, consultarea unor oa
meni de meserie. Nu numai în 
sate, dar pînă cînd și-n orașe 
(spre exemplu la Tecuci !) sce
na este prea strimtă, posibili
tățile de a fi luminată sînt mini
me. Se construiesc atîtea Case de 
cultură și asta ne bucură. Este 
un semn neîndoielnic al progre
sului nostru cultural. Dar nu în
totdeauna se ține seama la pro
iectare de funcționalitatea lor. 
Nn mai departe decit masiva 
Casă de cultură d° la Bacău. 
Scena are lățimea sălii, dar este

„Există și situații 
localnicii le-au decretat 
fiind „obiective". (Ale- 
Olian, pictor scenograf, 
de stat „V. I. Popa" 
Multe dintre căminele 

culturale sînt, în acest

frustrată în adîncime. Montarea 
spectacolului se face „ca-n sală", 
ori nu chiar orice montare a 
noastră este și un... experiment ! 
Ca să nu mai vorbim că aceste 
mari săli și aceste scene imper
fecte sînt făcute de multe ori 
pentru cea de a șaptea zi a săp- 
tămînii. Așa cum, nu exagerez, 
este făcută aceea a Casei de cul
tură din Bîrlad. (Poate că este 
prea nouă). N-am insistat. La sate 
fenomenul este mai acut.

Există locuri în care oficialită
țile declară că nu se înțelege 
teatrul, că. nu au nevoie de tea
tru". La Bîrlad, l-am întrebat pe 
directorul adjunct al teatrului de 
stat „V. I. Popa" • din totalul de 
spectatori realizați intr-un an cîți 
revin spectacolelor jucate la 
sate ? Răspuns : din 80 000 de 
spectatori care ne văd spectaco
lele într-un singur an, 15 000 și 
uneori chiar 20 000 sînt specta
torii din sate. Cifra este departe 
de a fi, cum se spune, „mobili
zatoare", dar stalurile din față 
ale căminelor noastre culturale, 
după cît ne putem închipui, sînt 
deja ocupate. Adăugind acestui 
fapt o părere notată la Bacău, 
că astăzi spectatorul din sat pri
mește cu aceeași receptivitate 
orice gen de spectacol, ca și la 
oraș, nu ne rămîne decit să aș
teptăm plini de speranță că mîine 
sosirea unui turneu teatral în sat 
va fi peste tot un eveniment. Să 
nu uităm că-n acest sens „concu
rența" mult disputată a televiziu
nii cu teatrele propriu-zise lu
crează în bine.

PRODUCȚIA 
DE LEGUME

(Urmare din pag. 1)

întregului sortiment de serea
mințe pentru urgența l și a Il-a, 
participarea hună la muncă — 
mai mult de 400 de brațe de 
muncă permanente ; desfășurarea 
în bune condiții a învățământului 
agricol, care la legumicultură, se 
găsea la lecția a patra, confecțio
narea a peste 2,5 milioane ghive
ce nutritive pentru răsadurile 
repicate, sînt tot atîtea argumen
te în sprijinul sporirii producției.

Sectorul legumicol al coopera
tivei agricole de producție 
„Drum nou" din comuna Ivești 
are o suprafață de 140 hecta
re. Din acestea, 90 hectare 
vor fi cultivate cu mazăre pentru 
păstăi. Suprafața rămasă va fi 
rezervată, conform planului de 
producție, culturilor de roșii, ar
dei și vinete. Și aici, în sectorul 
legumicol, am întîlnit aceeași ac
tivitate intensă Pînă în ziua rai
dului nostru se terminase așe
zarea a 10 vagoane de pămînt 
în serele înmulțitor, s-au reparat 
și înlocuit geamurile la 500 bu
căți cercevele: tonte ramele de 
răsadniță erau reparate, se așeza 
gunoiul pe platforma de prein-

călzire. De asemenea, transportul 
îngrășămintelor naturale în, cîmp 
era pe terminate, se pregăteau 
aracii pentru cultura de roșii etc. 
La sera înmulțitor, de citeva zile 
se dăduse drumul la căldură, iar 
de la data de 1 februarie s-a 
început semănatul roșiilor extra- 
timpurii și a ardeiului iute. 
Veronica Enache, secretara orga
nizației U.T.C. din cooperativă, 
ne spunea că, la fel ca și în alți 
ani, în prima săptămînă a lunii 
februarie va conduce echipa ei 
formată din fete care va partici
pa la executarea lucrărilor de se
mănat. „Profitând de vremea 
bună, preciza Gheorghe Costin, 
președintele unității, am conside
rat necesar să impulsionăm toate 
lucrările care se execută în ex
terior. Ritmul hun al lucrărilor ce 
se desfășoară acum, faptul că ne 
străduim să asigurăm pentru 
toată suprafața un răsad viguros 
care să fie plqntat timpuriu în
tr-un sol foarte bine pregătit ne 
îndreptățește să credem că vom 
obține cel puțin 100 tone de le
gume peste prevederi".

La cooperativa agricolă de 
producție, „Victoria socialismu
lui" din Liești, planul de produc-

ție prevede pentru acest an o 
producție legumicolă de aproape 
2 300 tone, cu 300 tone mai 
mult decît anul trecut. Sarcina 
este destul de mare dacă ne gîn- 
dim că suprafața fermei de legu
me a rămas practic aceeași. „A- 
vem de realizat din sectorul le
gumicol conform planului un ve
nit de peste 2,7 milioane lei, ne 
declara Ilie Stoica — ajutorul 
șefului de fermă Cum noi vrem 
să obținem din cultura legumelor 
cel pufin trei milioane lei veni
turi, producțiile la hectar vor 
trebui să fie cu circa 10—15 la 
sută mai mari. Totul este să a- 
cordăm maximă atenție fiecărei 
lucrări mai ales la culturile for
țate din cele două hectare de 
solarii".

In județul Calați, planul pre
vede pentru 1971 o recoltă de 
legume sporită cu 7 000 tone 
fafă de anul trecut. Ta Direcția 
generală a agriculturii, industriei 
alimentare, silviculturii și apelor 
din județ, în unitățile vizitate, 
s-au dat asigurări că planul va 
fi depășit cu cel puțin 10 la 
sută. Aceasta înseamnă, fafă de 
1970, un spor de 12 000 tone 
legume. In toate unitățile vizita
te am putut nota un demaraj 
bun al campaniei de producere 
a legumelor. Acțiunea de produ
cere a răsadurilor a înregistrat a- 
nu! aresta un salt calitativ. I’este 
tot, hărnicia și priceperea oame
nilor, experiența dohîndită vor 
contribui substanțial la încheierea 
cu succes a campaniei de pro
ducere a legumelor.

nent.ru
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ESCALADĂRII ANGAJĂRII

MILITARE A S.U.A. 
IN INDOCHINA

Ministrul Apărării al S.U.A., 
Melvin Laird, a recunoscut joi 
că 10 000 de soldați americani 
sînt angajați în operațiunile 
de sprijinire a trupelor saigo- 
neze masate la frontiera cu 
Laosul. El s-a referit în con
text la vastele mișcări de tru
pe, care au loc în zona din 
apropierea frontierei cu Lao
sul, refuzînd însă să facă alte 
precizări.

Declarația lui Laird este a- 
preciată ca o recunoaștere a 
masării de trupe la frontiera 
laoțiană în vederea lansării u- 
nui atac pe teritoriul Laosu- 
lui, acțiune despre a cărei pre
gătire a informat pe larg pre
sa americană și internaționa-

liniază că această intervenție 
reprezintă un pericol pentru 
pacea mondială.

• IN S.U.A. a fost creată o 
nouă „Coaliție națională de ac
țiune pentru pace" care re
unește peste 100 de formațiuni 
pacifiste din universitățile ame
ricane. Coaliția a prezentat 
miercuri un program de acțiuni 
și manifestații „pentru a răs
punde noii escaladări a războ
iului din Indochina". Printre a- 
ceste acțiuni sînt programate 
două marșuri spre Washington 
și San Francisco, care vor avea 
loc la 24 aprilie, „pentru a cere 
retragerea imediată și totală a 
tuturor trupelor americane din 
Vietnam",

Vizita delegației 
P. C. R. in Chile
Delegația Partidului Co

munist Român, compusă din 
tovarăș-.- Valter Roman, 
membru al C.C. al P.C.R., 
și gtefan .Andrei, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., care a 
participat la Congresul al 
XXIII-lea al Partidului So
cialist din Chile, s-a întîlnit 
cu Carlos Altamirano, secre
tar general al C.C. al P.S.C., 
Adonis Cepulveda, secretar 
general adjunct, Kernan 
Delcampo, secretar general 
al Centralei Unite a Sindi
catelor, membri ai C.C. al 
P.S.C.

Carlos Altamirano a ru
gat pe membrii delegației 
P.C.R. să transmită un sa
lut conducerii Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, 
precum și mulțumirile sale 
pentru faptul că o delegație 
a P.C.R. a asistat la lucră
rile Congresului P.S.C.

în cadrul întîlnirii, a fost 
subliniată dorința comună 
de întărire și dezvoltare a 
relațiilor dintre cele două 
partide.

ORIENTUL APROPIAT
• R.A.U. A ACCEPTAT APELUL DE PRELUNGIRE A ÎNCETĂRII 
FOCULUI • PROPUNERILE PREȘEDINTELUI ANWAR SADAT

CAIRO — Luînd cuvîntul 
joi, în fața Adunării Naționa
le egiptene, președintele An
war Sadat a declarat, după 
cum anunță agențiile interna
ționale de presă, că țara sa 
acceptă apelul secretarului 
general al O.N.U., U. Thant, și 
va prelungi în continuare în
cetarea focului pînă la 7 mar
tie a.c. Totodată, el a propus 
—- relatează A.F.P., că pînă la 
această dată Israelul să proce
deze la retragerea parțială a 
trupelor staționate pe malul 
oriental al Suezului, ceea 
ce ar permite Republicii 
Arabe Unite să redeschidă ca
nalul, în interesul economiei 
internaționale. Această retra
gere parțială, a spus președin
tele R.A.U., ar reprezenta un 
pas preliminar spre evacuarea 
completă a trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate.

La sfîrșitul acestei perioade, 
a menționat președintele egip
tean, secretarul general al 
O.N.U. trebuie să prezinte

Consiliului de Securitate un 
raport asupra progreselor 
realizate în cadrul convorbiri
lor

Referindu-se la problemele 
care trebuie să constituie fon
dul unei soluționări politice, 
președintele Sadat a apre
ciat că R.A.U. nu va negocia 
asupra a două principii : 1) 
Necesitatea de a recupera toa
te teritoriile ocupate în cursul 
războiului de șase zile, 2) ga
rantarea drepturilor poporului 
palestinian.

TEL AVIV —• Premierul is- 
raelian, Golda Meir, a făcut 
o declarație în fața unui grup 
de deputați în legătură cu po
ziția adoptată de secretarul 
general al O.N.U., U Thant, 
privind criza din regiunea 
Orientului Apropiat. „Israelul, 
a arătat Golda Meir, a primit 
cu satisfacție apelul făcut de 
secretarul general al O.N.U. 
pentru prelungirea încetării 
focului".

Mezzogiorno : 20
milioane de locui
tori, venitul mediu 
per-capita cu circa 
50 la sută mai re
dus decît cel înre
gistrat în regiunile 
industriale din nor
dul Italiei, cinci 
milioane de emi- 
granți în jumătate 
de secol (Harta este 
reprodusă după zia

rul Le Figaro) >
NELINIȘTI ÎN

MEZZOGIORNO
• DRAMATISMUL STATISTICILOR • MO
TIVELE LIPSEI DE OPTIMISM • „CATEDRA
LELE DESERTULUI" N-AU STOPAT CREȘTE
REA ȘOMAJULUI

Cu ani în urmă, în 1945, scriitorul Carlo Levi și-a emoționat 
compatrioții cu cartea „Cristos s-a oprit ia Eboli" ; un volum 
care prezenta sudul Italiei ca o lume aflată încă în perioada 
Evului mediu, ruptă de contemporaneitate, dominată de obi

ceiuri feudale, unde puterea se afla în mîin.ile unor potentați 
locali. Nu existau medici, nu se editau ziare, nu existau mij
loace de transport. Acesta era Mezzogiorno, partea din sudul 
italian incluzînd și Sicilia.

lă, și care a provocat o vie 
reacție în cercurile politice 
din S.U.A.

• IMPORTANTE forțe sai- 
goneze și americane, susținute 
intens de aviație, au declanșat 
o vastă ofensivă în zona fron
tierei dintre Vietnamul de sud 
și Laos, reocupînd fosta bază 
militară de la Khe Sanh, si
tuată pe teritoriul sud-vietna- 
mez, la cîțiva kilometri de gra
niță, anunță agenția FRANCE 
PRESSE, citînd un comunicat 
dat publicității joi de coman
damentul militar al S.U.A. de 
Ia Saigon.

• SPRIJINUL aerian intens 
furnizat de Statele Unite recen
telor operațiuni saigoneze din 
Cambodgia constituie „o escala
dare serioasă a implicării ame
ricane în această zonă, un eve
niment important și grav, menit 
să provoace îngrijorare în sinul 
Congresului în legătură cu in
tențiile reale ale Administra
ției" — a declarat într-o confe
rință de presă Edmund Muskie. 
Senatorul democrat, care se 
numără printre posibilii candi
dați din partea partidului său 
la viitoarele alegeri preziden
țiale, a reproșat secretarului de 
stat, William Rogers, că a evi
tat să informeze Congresul, în 
cursul recentei sale audieri de 
către Comisia pentru probleme 
externe, despre declanșarea 
noilor operațiuni.

• ZIARUL „WASHINGTON 
EVENING STAR" apreciază că 
noile acțiuni ale S.U.A. in Indo
china angajează această țară in
tr-un „război fără sfîrșit". La 
rîndul său. „CRISTIAN SCI
ENCE MONITOR" scrie : „Orice 
extindere a războiului din Indo
china nu poate să nu provoace 
o ingrijorare profundă. Năzuința 
spre încetarea acestui război 
prelungit. îngrozitor și costisitor 
se intensifică".

In orice caz. subliniază „IN
TERNATIONAL HERALD TRI
BUNE", vietnamizarea Cambod- 
giei și Laosului nu va grăbi re
tragerea trupelor americane din 
Vietnam. Ea poate să implice 
doar riscul unui război mai larg 
și al unei angajări mai profunde 
într-un conflict fără sfîrșit în 
întreaga Asie de sud-est“.

• ÎN ȘEDINȚA de miercuri 
a Camerei Comunelor, deputa
tul laburist John Mendelson, a 
cerut guvernului englez să in
formeze guvernul Statelor Uni
te ale Americii că majoritatea 
poporului britanic condamnă 
escaladarea războiului din Indo
china.

• FRACȚIUNEA parlamen
tară a Uniunii Democratice 
Populare din Finlanda a pro
testat energic împotriva inter
venției armate a S.U.A. în 
Haos. Fracțiunea a adresat un 
apel tuturor forțelor progresiste 
și iubitoare de pace de a con
damna aceste acțiuni ale Admi
nistrației americane și de a-și 
exprima solidaritatea cu popoa
rele din Indochina. Apelul sub-

DECLARAȚIA M.A.L 
AL R.P. CHINEZE
PEKIN (Agerpres). — Minis

terul Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze a dat publicității o de
clarație în care se arată că, „Gu
vernul și poporul chinez condam
nă în mod aspru imperialismul 
S.U.A. pentru noile acte agresive 
împotriva celor trei popoare ale 
Indochinei și sprijină hotărit de
clarațiile solemne ale purtătorului 
de cuvînt al Comitetului Central 
al Frontului Patriotic din Laos, 
Ministerului de Externe al R. D. 
Vietnam, Ministerului Afacerilor 
Externe al Republicii Vietnamu
lui de Sud și purtătorului de cu
vînt al Guvernului Regal de Uni
tate Națională al Cambodgiei. 
date publicității respectiv la 1, 2 
și 3 februarie". „Este o datorie 
și o obligație a noastră să acor
dăm un sprijin Și un ajutor total 
celor trei popoare ale Indochinei 
pînă la victoria deplină împo
triva agresiunii S.U.A., pentru 
salvarea națională" — se spune 
în încheiere în declarația M.A.E.

TRIMIȘII REVISTEI „DER STERN" DESPRE REALITĂȚI 
DIN COLONIA PORTUGHEZĂ „Apollo -14“ pe orbită 

cmmlmră
Azi dimineață „OPERAȚIUNEA ASELENIZARE"

Angola, Mozambic și Guineea- 
Bissau — cu o suprafață de... 
douăzeci de ori mai mare decît a 
„metropolei" și formînd ulti
mul mare imperiu colonial, sînt 
de peste un deceniu scena unei 
ample lupte populare de elibera
re națională. Nu-i de mirare că 
aceste teritorii au fost declarate 
„zonă închisă" pentru ziariști. De 
ani de zile, accesul trimișilor pre
sei internaționale în coloniile por
tugheze din Africa este permis 
numai în baza unei autorizații 
speciale, care se acordă doar în 
situații cu totul excepționale. 
După șapte luni de intervenții și 
insistențe pe lîngă autoritățile de 
la Lisabona, o echipă de reportaj 
a revistei vest-germane DER 
STERN, a reușit să confrunte la 
fața locului realitățile din Angola 
cu pretenția regimului Iui Caeta- 
no că în „provinciile de peste 
mări" (termen de un eufemism 
diversionist folosit de colonialiști 
pentru posesiunile africane) ar 
duce o politică bazată pe „par- 
tenerismul dintre albi și negri".

Faptele constatate de reporterii 
vest-germani (cu toate că posibi
litățile lor de a avea contacte cu 
realitatea au fost limitate), infir
mă categoric afirmațiile portu
gheze despre „conviețuirea pașni
că nediferențiată" între colonia
liști și populația băștinașă. Ele a- 
rată clar că discriminarea popu
lației de culoare în Angola (peste 
5 milioane față de 360 000 de albi) 
este o realitate de necontestat. 
Pînă nu de mult, statutul popu
lației din colonii îi împărțea pe 
băștinași în „assimilados" — cei 
care știau să scrie și să citeas
că și plăteau impozite — și „pre- 
tos" (negri) — supuși supraveghe
rii permanente a autorităților șl 
folosiți la muncile forțate si gre
le. Din cauza lipsei de școli și de 
cadre didactice, categoria „assimi
lados," care se bucura de unele 
drepturi, reprezenta un procent 
infim din totalul populației. Con
statările reporterilor vest-germani 
nu sînt de natură să surprindă.

După 4 zile și 4 nopți petrecute in spațiul sideral în drum 
spre Lună, parcurgînd 400 000 de km, echipajul navei „A- 
pollo-14", a încheiat joi prima etapă a călătoriei sale, prin 
înscrierea trenului spațial pe o orbită circumlunară joasă 
ai cărei parametrii variază între 16,1 și 108,5 km.

Comandantul navei, Alan 
Shepard, după reușita acestei 
manevre, executat^ în premi
eră, menită să ușureze asele
nizarea modulului lunar „An
tares" și să economisească re
zervele de combustibil, a ra
portat radios : „Sîntem aici, 
plutim peste „Munții Lunii 
împrăștiați sub noi. înălțimile 
ascuțite ale craterelor par gra
vate de razele pătimașe ale 
soarelui". La ora 17,23 (ora 
Bucureștiului), pentru Alan 
Shepard, Edgar Mitchell și 
Stuart Roosa, programul ulti
mei zile înainte de alunizare 
a luat sfîrșit. Ei se vor trezi 
în jurul orei 1 (ora Bucureș
tiului), iar trei ore mai tîrziu 
Alan Shepard și Edgar Mit
chell vor lua loc în „șalupa" 
de debarcare „Antares", care 
se va desprinde de cabina ma
mă la ora 6,50, urmînd să a- 
selenizeze în zona craterului 
Fra Mauro în jurul orei 11,15, 
ora Bucureștiului.

• ASTRONAUȚII navei „A- 
pollo-14“ au întrebat, în cursul 
nopții de miercuri spre joi, 
Centrul spațial de la Houston 
dacă s-a pus deja la punct o 
nouă tehnică de cuplare a ca
binei de comandă cu modulul 
lunar, cînd acesta din urmă va 
reveni pe orbita circumlunară 
după decolarea de pe suprafața 
Selenei. Centrul de control a 
răspuns că încă nu a fost ela
borată o astfel de tehnică, pro
blema fiind examinată de ex- 
perții N.A.S.A. Rezultatele vor 
fi transmise înainte de a se 
pune problema recuplării.

• MINISTRUL de externe al 
R.F. a Germaniei, Walter Scheel, 
a anunțat, într-un interviu acor
dat ziarului „Westfalenblatt", că 
intenționează să facă o vizită la 
Praga în următoarele două luni, 
fără a pune „vre-o condiție 
prealabilă". „Dorim să încheiem 
un tratat care să normalizeze re
lațiile dintre cele două țări — a 
spus Scheel. Nerecurgerea la 
forță face parte, de asemenea, 
din normalizare".

A
nii postbelici au a- 
dus. desigur, schim
bări în Mezzo
giorno. O rețea de 
șosele și autostrăzi 
au scos sudul din 

izolarea seculară, uzine mo
derne au apărut în cîteva 
puncte, reducînd într-o anu
mită măsură șomajul. Cu toate 
acestea Mezzogiorno și soarta 
milioanelor sale de locuitori 
rămîne obiect de intense pre
ocupări.

Cîteva date .despre Mezzo
giorno. Din cei 54 000 000 de 
locuitori ai Italiei, 20 000 000 se 
află în sud. La cele 37 de pro
cente cît reprezenta populația 
din sud, îi revine doar 22 la 
sută din venitul național. Sta
tisticile publicate de ziarul 
francez LE FIGARO indicau 
venitul anual pe cap de locui
tor în sud la un nivel care re
prezenta circa jumătate din ve
nitul mediu al unui locuitor 
din nordul italian. Una din dra
mele permanente : emigrarea, 
între 1962—1966 un milion de 
meridionali s-au expatriat. în 
jumătate de secol, 5 milioane 
de italieni au emigrat definitiv 
in străinătate (1.5 milioane în 
Argentina, 800 000 in Franța. 
280 000 în Statele Unite etc.). O 
parte însemnată a migrărilor au 
avut loc din sud spre centrul și 
nordul italian, mai industriali
zat. în ultimii 15 ani la Torino 
s-au stabilit 700 000 de sudici, la 
Milano 600 000. în decursul unui 
secol, Calabria — cea mai dez
moștenită din provinciile su
dice —■ a pierdut 2 300 000 de 
oameni, ceea ce echivalează cu 
întreaga sa populație actuală.

„Situația din Mezzogiorno" a 
devenit problema numărul 1 a 
dezvoltării Italiei. Reforma a- 
grară întreprinsă în perioada 
postbelică nu a adus rezulta
tele scontate, pentru că n-a fost 
însoțită de măsuri de sprijinire 
a țărănimii sărace. Recoltele 
medii erau prea reduse pentru 
a asigura veniturile necesare 
întreținerii familiilor nume
roase. Atunci sub presiunea 
cercurilor progresiste, a im
presionantelor mișcări protesta
tare ale proletariatului agricol, 
cercurile guvernamentale s-au 
decis să lanseze un vast plan 
de industrializare a sudului. O 
parte a investițiilor au prove
nit din fondurile statului, al
tele aparțin întreprinderilor 
particulare. S-a făcut apel și 
la capitalul străin. în prezent 
s-au conturat deja 15 centre in
dustriale. în perioada 1970—1972 
firma FIAT s-a angajat să-și 
îndrepte 60 la sută din investi
ții spre sud. O altă cunoscută 
firmă, Olivetti, a anunțat că în 
1975 peste 20 la sută din pro
ducția sa electronică se va pro
duce în Mezzogiorno. Planuri 
asemănătoare au și E.N.I. (hi
drocarburi) și I.R.I. (industrie). 
Oameni de afaceri americani,

vest-germani. olandezi și en
glezi au răspuns și ei favorabil 
solicitărilor de investiții. Bine
înțeles, s-au primit oferte și 
din partea japonezilor.

în pofida acestor promisiuni, 
situația sudului nu cunoaște 
schimbări vizibile. „Oamenii din 
Mezzogiorno" — nota LE FI
GARO — nu sînt prea opti
miști. Ei trăiesc într-o realitate 
cotidiană, care în ansamblu este 
infinit mai puțin strălucitoare 
decît cea oficială". „Catedralele 
deșertului" — cum denumesc 
localnicii noile construcții in
dustriale —. nu absorb decît un 
număr foarte redus din totalul 
forței de muncă disponibil ; ni
velul șomajului menținîndu-se în 
continuare mai înalt decît în 
alte regiuni ale Italiei. E-

CE VIITOR NE AȘTEAPTĂ?

xemplul ccl mai frapant îl o- 
feră moderna rafinărie Shell de 
la Torento, cu un înalt grad de 
automatizare, care cu o inves
tiție de 80 miliarde de lire, a- 
sigură locuri de muncă doar 
pentru... 200 de persoane. Ne
mulțumirile au apărut: popu
lația acuză guvernul că „boo
mul" economic anunțat de mult 
timp întîrzie prea mult, inves
titorii par deja nervoși, sumele 
investite nu le asigură profitul 
scontat. Studiile nu omit să a- 
dauge influența nefastă a Ma
fiei, care întreține un climat de 
tensiune.

în ciuda unor eșecuri, la 
Roma se vorbește de relansa
rea dezvoltării economice în 
Mezzogiorno. ..Problema este 
simplă : a ști dacă în următorii 
20 de ani sudul va recupera 
distanța care-I separă de nord 
și dacă vechea boală a emigră
rii va lua sfîrșit. Mulți italieni 
nu cred că așa ceva va fi po
sibil" — nota concluziv LE 
FIGARO.

I. T.

Unul din numeroasele sate transformate în închisori și aflate 
permanent în vizorul mitralierelor. Locatarii — toți angolezii 
>,suspecți“, adică cei ce sprijină mișcarea de eliberare națională.

Fortul Sao Miguel, cartierul general al armatei 
portugheze din Angola, construit cu peste trei 
secole în urmă, este o mărturie a izolării cres- 
cînde a colonialiștilor : ziduri uriașe, înconju
rate de baterii pregătite pentru o apărare în 
toate direcțiile, cu deosebire însă dinspre inte

riorul țării...

Discriminarea socia
lă este și azi, după 
unele retușuri ne
edificatoare, făcute 
pe măsură ce miș
carea de eliberare 
lua amploare, de 
proporții uluitoare. 
Din cele 15 posturi 
de guvernator de 
district, 14 sînt deți
nute de portughezi. 
In ce privește numă
rul studenților de 
culoare, acesta nu 
depășește... 7 la sută 
din total — popu
lația băștinașă re- 
prezentînd 93 la 
sută. Rezultă că ra
portul este pur și 
simplu inversat. A- 
ceste proporții in
verse sînt regula 
realității coloniale 
din Angola și din 
celelalte posesiuni 
portugheze.

Cum este însă 
menținută domina
ția portugheză în 
Angola ? O armată 
de 50 000 de soldați, 
dislocată aici, face 
față din ce în ce 
mai dificil atacuri
lor forțelor mișcării 
de eliberare. Fortul 
Sao Miguel, un pu
ternic bastion do- 
minînd sever îm
prejurimile capitalei 
angoleze Luanda și 
care găzduiește car
tierul general al 
armatei colonialiste, 
este pregătit pentru 
o apărare „spre 
toate azimuturile" : 
bateriile sale de

artilerie sînt îndreptate nu 
atît spre mare, cît spre ca
pitală și interiorul țării. Răz
boiului propriu-zis i se a- 
daugă cel psihologic : sute de mii 
de „elemente suspecte" au fost 
strămutate forțat în „sate-lagăr" 
păzite de forțele de securitate 
D.G.S. (faimoasa PI.D.E. și-a 
schimbat numele, dar nu și obi
ceiurile). Alții sînt duși în „lagă
rele de reeducare", de unde nu 
scapă decît după ce dau „dovadă 
de înțelepciune politică" (ce în
țeleg oamenii Lisabonei prin a- 
ceasta este destul de străveziu). 
Rămîne răspunsul la întrebarea 
„de ce refuză Portugalia să pună 
capăt sîngerosului război colo
nial ?“ — și acesta este simplu : 
diamantele, petrolul, minereul de 
fier, cafeaua (Angola fiind al pa
trulea producător mondial al a- 
cestui produs) sînt tot atîtea sur
se pentru bugetul unei țări care, 
deși este cea mai veche și mai 
mare putere colonială actuală, a 
rămas ea însăși într-o cronică 
stare de înapoiere economică și 
socială.

BAZIL ȘTEFAN

„AFRICA 
FRANCOFONĂ"

w

Campania electorală 
din Norvegia

în Norvegia a început campania pentru viitoarele alegeri 
comunale, considerate un adevărat test al actualului raport de 
forțe dintre partide. Potrivit observatorilor politici, Partidul 
Muncitoresc Norvegian, aflat din 1965 în opoziție, se prezintă 
la aceste alegeri sensibil întărit față de alegerile precedente. 
Un sondaj de opinie indica recent că P.M.N. se bucură de spri
jinul a aproximativ jumătate din numărul alegătorilor, parti
dele de guvernămînt mareînd un regres. Criticile cele mai 
aspre pe care le aduce în prezent opoziția coaliției guverna
mentale — formată din partidele conservator, liberal, de centru 
și creștin-popular — se referă la politica economică promovată 
de aceasta. Sporirea impozitelor și creșterea continuă a pre
țurilor au stîrnit nemulțumiri în rîndul populației. Pe de altă 
parte, chiar între partenerii coaliției de guvernămînt există 
disensiuni cu privire la politica economică.

Noi incidente au izbucnit 
miercuri seara în capitala 
Irlandei de nord, Belfast, 
după ce forțele armate bri
tanice au operat perchezi
ții în cartierele locuite de 
populația catolică. Ciocni
rile între manifestanți ca
tolici și armata engleză, 
care au continuat pînă 
noaptea tîrziu, s-au soldat 
cu răniți de ambele părți, 
în timpul tulburărilor, atît 
de o parte, cit și de cealal
tă, s-a făcut uz de arme de 
foc.

Expoziție românească 
la Viena

VIENA. — La Universitatea 
populară Brigittenau din Viena 
s-a deschis joi expoziția de 
fotografii „București — capi
tala României". Prin imaginile 
prezentate, expoziția prile
juiește o incursiune în istoria 
orașului și a dezvoltării sale 
moderne. Monumente de artă 
și cultură, instituții de cerce
tări, locuri de agrement, car
tiere nou construite, sînt tot 
atîtea fațete ale noului Bucu
rești prezentate de Expoziție.

Președintele 
Franței, Georges 
Pompidou a în
ceput o vizită 
oficială în cinci 
state africane 
francofone. Pre
sa franceză a- 
preciază această 
vizită ca o ex
presie „a intere
sului deosebit al

Parisului pentru dezvoltarea 
legăturilor cu Africa franco- 
fonă“ (LE FIGARO).

Sub denumirea de „Africa 
francofonă" sau „Africa de ex
presie franceză" e desemnat 
grupul de state africane inde
pendente care au luat ființă 
în zonele continentului negru 
aflate în trecut sub domina
ția colonială franceză sau bel
giană (și unde limba franceză 
a căpătat o largă circulație). 
Din acest grup de state fac 
parte : Camerun, Congo (Kin
shasa), Congo (Brazzaville), 
Coasta de Fildeș, Dahomey, 
Gabon, Volta Superioară, Mau
ritania, Niger, Republica Afri
ca Centrală, Republica Malga- 
șă. Senegal, Ciad și Togo. Ele 
totalizează o suprafață de 8 
milioane km.p. și o populație 
de 62 milioane locuitori.

In cadrul acestui grup de 
state, datorită atît vecinătății 
geografice cît șl similitudinii 
multor probleme de rezolvat 
— în principal cea a subdez
voltării — s-au remarcat și se 
remarcă tendințe de coopera
re, bilaterală și multilaterală, 
pe multiple planuri. Cele 14 
țări amintite, „francofone", au 
creat o grupare regională de 
întrajutorare, Organizația Co
mună Africană și Malgașă 
(O.C.A.M.). Conform Cartei 
sale consultative, O.C.A.M. își 
propune „să întărească coope
rarea între țările participante 
în vederea dezvoltării lor eco
nomice, sociale, tehnice și cul
turale în scopul înlăturării 
urmărilor colonizării și sub
dezvoltării". Prin convenția de 
la Yaounde, semnată în 1963, 
țările O.C.A.M. sînt asociate 
la Piața Comună a „celor 
șase". Șapte dintre statele „de 
expresie franceză" (Coasta de 
Fildeș, Dahomey, Volta Supe
rioară, Mali, Mauritania, Ni
ger și Senegal) au hotărit, în 
mai 1970. să creeze o uniune 
economică și vamală „Comu
nitatea Statelor Africii de 
Vest" (C.F.A.O.) ale cărei o- 
biective și atribuții nu au fost 
însă precis conturate pină a- 
cum. în sfîrșit, un grup de 
cinci state africane francofo
ne (Coasta de Fildeș, Volta 
Superioară, Niger, Dahomey și 
Togo) sînt asociate, din 1964, 
în așa numitul „Consiliu al 
Concordiei", un gen de „club 
de consultări politice fără ca
lendar" — (după expresia fo
losită de un diplomat din 
Coasta de Fildeș într-un in
terviu din LE FIGARO).

SPANIA : CIOCNIRI 
ÎNTRE STUDENTI SI 

POLIȚIE
• IN ORAȘUL Valladolid 

din Castilia au avut loc 
ciocniri violente între stu- 
denți și poliție. Mii de stu- 
denți de Ia universitatea din 
localitate au protestat împo
triva prezenței in incinta 
universității a forțelor poli
țienești. Opt manifestanți au 
fost arestați. Pe de altă 
parte, studenții de la facul
tatea de științe au mani
festat împotriva arestării, 
în cursul săptămînii trecute, 
a 13 dintre colegii lor.

„Ne vom întilni curînd în 
Chile" a spus Fidel Castro tri
misului special al revistei 
„Punto Final".

CONVORBIRI 
POLONO-DANEZE

• ADAM WILLMANN, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe al R. P. Polone, care se 
află într-o vizită oficială în ca
pitala Danemarcei, a conferit cu 
ministrul danez al afacerilor ex
terne, Paul Hartling, cu minis
trul culturii și pentru problemele 
dezarmării, Helveg Petersen, și 
cu președintele Partidului Social 
Democrat din Danemarca, Otto 
Krag. în timpul convorbirilor 
relevă agenția P.A.P., au lost 
examinate relațiile dintre Po
lonia și Danemarca și principa
lele probleme europene,

DELEGAȚIE UGANDE- 
ZĂ ÎN ETIOPIA

• DELEGAȚIA ugandeză 
care a vizitat Addis Abeba s-a 
întors joi la Kampala. Agenția 
U.P.I. menționează că, în cadrul 
convorbirilor avute cu împăra

tul Haile Selassie, membrii de
legației au încercat să obțină 
sprijinul Etiopiei pentru gu
vernul Idi Amin.

Ministrul afacerilor externe 
din noul cabinet ugandez, Wa- 
Iume Kibeti. care a făcut parte 
din delegație, a anunțat că re
uniunea Organizației Unității 
Africane, programată la Kam- 
pla în luna iunie a.c., ar urma 
să se desfășoare la data stabi
lită.

BONN : GRUPUL 
PARLAMENTAR 
R.F.G.—U.R.S.S.

• IN RUNDEST.AGUL vest- 
german a fost constituit grupul 
parlamentar R.F.G.—U.R.S.S., a- 
nunță agenția D.P.A. Ca preșe
dinte al grupului a fost desem
nat deputatul din partea parti
dului liber-democrat. Werner 
Mettes. Din grupul parlamentar 
R.F.G.—U.R.S.S. fac parte 139 de 
deputați, reprezentînd Partidul 
social-democrat, Partidul liber- 
democrat și Uniunea Creștin De
mocrată — Uniunea Creștin So
cială.

ROLLS-ROYCE ÎN STARE DE FALIMENT

ȘOMAJ ÎN IRLANDA
• CREȘTEREA rapidă a cos

tului vieții și a șomajului îri Ir
landa provoacă neliniștea pro
fundă a opiniei publice din 
această țară. Primul ministru, J. 
Linch, și alți reprezentanți ai 
guvernului au fost nevoiți să 
recunoască în Parlament, că din 
noiembrie 1969 și pînă în no
iembrie 1970, prețurile cu amă
nuntul au crescut cu 10 la sută, 
iar puterea de cumpărare a lirei 
a scăzut în ultimii ani cu o 
treime. Concomitent, s-a anunțat 
că numărul celor fără lucru a 
ajuns în prezent la aproximativ 
70 000, adică cu 4 000 mai mult 
decît în februarie anul trecut.

INTERVIUL PREMIERU
LUI CUBANEZ

• IN cadrul unui interviu a- 
cordat trimisului special al re
vistei chiliene „Punto Final", 
primul ministru al Cubei, Fidel 
Castro, s-a referit Ia relațiile 
comerciale și diplomatice din
tre cele două țări. EI a subli
niat că aceste relații sînt avan
tajoase pentru ambele state. 
„Cuba, a declarat Fidel Castro, 
este interesată să aibă relații 
comerciale și diplomatice cu 
guverne independente, ca acela 
din Chile".

O știre transmi
să ieri din Lon
dra a stîrnit 
mare vîlvă în 
lumea cercurilor 
de afaceri occi
dentale : cunos
cuta firmă Rolls- 
Royce, construc
toare de echipa
ment aero-spa- 
țial și automobi

le de lux, s-a declarat în sta
re de faliment. Conducerea 
firmei a anunțat toate bursele 
să înceteze tranzacțiile cu ac
țiunile ei, din lipsă de fon
duri. Premierul englez, Ed
ward Heath, a prezidat joi o 
ședință de urgență a cabine
tului, luînd în discuție soarta 
acestei importante companii.

Rolls-Royce, fondată în anul 
1904 la Manchester, s-a lansat 
inițial în fabricarea unui mo
del de automobil de lux, de 
o concepție tehnică, pe atunci 
foarte avansată. In preajma 
primului război mondial, în 
colaborare cu frații Wright, 
și-a extins activitatea și asu
pra motoarelor de avioane. 
Prin anul 1915 începe să pro
ducă primele tancuri. La sfîr
șitul primului război mondial 
își reia activitatea în dome
niul său devenit clasic : mo
toare de automobile și avioa
ne, automobile de lux. După 
1939 primește importante co
menzi militare, astfel că în 
anii celui de-al doilea război 
mondial aproape toate avioa
nele aparținînd Royal Air

Force erau înzestrate cu mo
toare fabricate la Rolls-Royce. 
In ultimii ani o mare parte a 
uzinelor sale, în care sînt an
gajați 90 000 de salariați, s-au 
specializat în producerea mo
toarelor cu reacție. în prezent 
această companie ocupă locul 
trei în rîndul firmelor occi
dentale constructoare de ase
menea motoare, după Pratt 
and Whitney și General Elec
tric) (ambele americane).

Potrivit unor informații, ac
tualele dificultăți s-ar datora 
unui contract cu firma ameri
cană Lockheed, în virtutea că
ruia circa 600 de motoare se 
livrează la preț fix. In acest 
timp însă costurile de produc
ție s-au majorat în asemenea 
proporții, îneît numai de pe 
urma acestui contract sînt 
previzibile pierderi evaluate 
la peste o sută milioane de 
dolari. Guvernul a anunțat că 
va prezenta o declarație în 
parlament în legătură cu si
tuația de la Rolls-Royce. Anul 
trecut firma a primit deja un 
ajutor de circa 100 milioane 
dolari, cu care și-a acoperit o 
parte a pierderilor sale finan- 
ciare. Se va proceda din nou 
în același mod pentru salva
rea firmei ? Deocamdată, la 
Londra se păstrează tăcere...

Agenția americană U.P.I. co
menta ieri astfel știrea despre 
starea de faliment a renumi
tei societăți: „Criza compa
niei Rolls-Royce este una din 
cele mai grave care au lovit 
vreodată industria Marii Bri
tanii".
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