
PAGINA 3

DE LA TRIBUNA CONGRESULUI—LA PROGRAMUL DE ACTIVITATI AL HEI ĂREI ORGANIZAȚII II.T.C.
• O activitate izvorîtâ din cerințele tinerilor 

și realizată de ei creează

AUTONOMIA ORGANIZAȚIEI

• PROIECTELE PE DRUMUL TRANSPUNERII 
TN FAPTE

•—• La C.I.Az. Tg. Mureș : Cercuri de policalifi
care și polispecializare

— La C. S. Hunedoara și Liceul pedagogic din

Deva : Modalități noi de atragere a tuturor 
tinerilor

• Consiliul elevilor. (Din experiența Consiliului 
elevilor de pe lîngă Comitetul municipal 
U.T.C. — București).

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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• Cronici
— Realismul „alu
ziv" (plastică)
— „Momentele" 
săptămînii (muzi
cală)

— Datorii He loc ui
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• Cine sînt studenții 
de la agronomie ?

• Rubrica fetelor
— Cînd te afli în 
momentul alegerii 
unei facultăți
• Viața bate la ușă 
(poșta paginii).

CALENDARISTIC 
AN AGRICOL

CIT Șl UNDE 
VOR LUCRA
TINERII ÎN

COOPE
RATIVĂ ? CONSTANȚA GRIGORE
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ION DEOU

Istoria
filă de
patriei

Convorbire 
cu acad. prof.

EM. CONDURACHI

partidului —
aur in istoria

'Acum, cînd în cooperativele 
agricole se desfășoară o activi
tate intensă de organizare a 
muncii, cînd prevederile pla
nurilor de producție de curînd 
adoptate, practic încep să prin
dă viață, în cîteva cooperative 
agricole ale județului Ilfov 
alegem ca temă de discuție una 
din cele mai stringente proble
me : participarea Ia muncă, 
asigurarea frontului de lucru, 
pentru toți membrii coope
ratori, o perioadă cît mai înde
lungată de timp din an. Așa
dar, am căutat răspuns între
bării : Ce, cît și unde vor mun
ci tinerii din cooperativa dvs. 
agricolă ? pe care am adresat-o 
cadrelor cu munci de răspun
dere în cadrul cooperativelor a- 
gricole și în comitetele U.T.C.
„ORICE, ORICTT SI ORIUNDE 

ESTE NEVOIE"

z

ANCHETA NOASTRĂ ÎN JUDEȚUL ILFOV

în valoare de 367 lei, iar în de
cembrie. ianuarie și februarie, 
de 265 lei. Calculul are în ve
dere, bineînțeles, faptul că ne 
aflăm doar la începutul mate
rializării planului de dezvoltare 
și cooperare cu alte unități în 
domeniul zootehniei și legumi-

culturii. în plus, numărul mem
brilor cooperatori apți de mun
că abia de acoperă necesarul 
unității noastre. Așadar, pen
tru noi problema folosirii for
ței de muncă apare 
gentă cel puțin sub trei as
pecte : participarea,

ca strin-
continui-

t

tatea activității prin asigura
rea frontului de lucru pen
tru 300 de zile dintr-un an 
și creșterea valorii muncii prin 
intensificarea producției. Pentru 
a corela intențiile cu posibili
tățile, prin planul de produc
ție și financiar adoptat, cifrele

Istoria de țeste două mii de 
ania poporului român — care a 
dovedit în focul luptelor so
ciale și naționale mari virtuți 

A spirituale și morale — relevă, 
w în pofida marilor greutăți 

sensul general ascendent al e- 
• xistenței sale statornice pe a- 

cest pămînt. Toate momentele 
importante ale istoriei patriei 

— sint o manifestare a dorinței

indică la toate culturile produc
țiile record realizate în anii din 
urmă, iar în zootehnie și legu- 
micultură, sporul propus între
ce cu 20 la sută chiar și cele 
mai bune rezultate de pînă 
acum. Se înțelege că pentru a 
reuși obținerea unor asemenea Km[ „ umluicslalc a 
producții volumul de munca ce afjrmare a unui popor care
se cere depus este, cu mult mai -- ■ — ------ —
mare. în loc de trei prașile ma
nuale cîte se aplicau pînă acum 
la porumb, cartofi și floarea-

GH. FECIORU
(Continuare în pag. a IlI-a)

și-a apărat cu demnitate ființa 
națională și propriile-i destine 

A și care a învins în virtutea ca- 
uzei drepte pe care a apărat-o. 
De aceea prezentul, depozitarul 

• legitim a două milenii de lupte
și victorii, este rezultatul fi-

ECONOMII CARE
COSTĂ SCUMP

0 PUII fill'll IN A CĂREI
REZOLVARE ESTE ANGAJAT FIECARE

Calculele economice, remarca 
inginera Constanța GRIGORE, 
rie-au condus la o concluzie cer
tă : la cooperativa noastră agri
colă din Tărtășești, o zi-om 
lucrată echivalează în lunile de 
vară cu o producție în valoare 
de 539 lei, în lunile de primă
vară și toamnă cu o producție

La al patrulea 
Cerb de aur

Deci astă seară, Ia ora 20, 
în sala Teatrului din Brașov 
și pe micile noastre ecrane 
va poposi sprintena vedetă 
a Carpaților românești — 
Cerbul. Ca și în anii trecuți. 
poleit cu aur. Ca și în anii 
trecuți, trofeu rîvnit de idolii 
în devenire ai muzicii ușoare 
europene. Ca și în anii tre
cuți, accesibil doar celor ce 
știu să facă din cîntec o artă,

o bucurie a inimii și a ghi
dului, un generos mesaj că
tre semenii lor și către uma
nitate.

In pragul acestei a patra 
„vînători" muzicale. Cerbul 
de aur ni se înfățișează .— 
spre lauda și îndreptățită 
mîndrie a Radioteleviziunii 
Române — ca-un autentic e- 
veniment de anvergură euro
peană. L-au impus astfel no
bilei? sale principii și con
secvența cu care au fost slu
jite, hotărîtul refuz al zgo
motoaselor efecte publicitare, 
prestigiul creat palmaresului 
de exigența juriului și — nu 
in ultimul rînd — strădaniile 
care au făcut ca organizarea 
să atingă de fiecare dată ho
tarele ireproșabilului.

Lista celor 31 de concurenți 
și amănuntele care ne-au 
parvenit despre ei, numele și 
renumele vedetelor care vor 
adăuga concursului străluci
rea festivalului, ca și ulti
mele vești de Ia Brașov ne 
încredințează că și acest al 
patrulea Cerb de aur va 
străluci în panoplia trofeelor 
europene ale genului. Suc
ces !

C. B.

— Am publicat, nu demult, o 
lucrare într-o revistă română de 
chimie, editată în limba franceză 
și destinată difuzării internațio
nale — ne spunea un profesor 
universitar. La scurt timp după 
apariția articolului am primit, 
de la o firmă vest-germană, un 
bogat material de reclamă și 
prospecte detaliate privind 3 ti
puri de aparate corespunzătoare 
metodelor experimentale folosite 
de mine. Așadar, firma respec
tivă are un serviciu de prospec
tare a pieții bine informat și în 
același timp încadrat cu specia
liști de înaltă calificare (ei și-au 
dat seama, după natura cercetă
rilor, care este aparatura folosită 
de mine). în al doilea rînd, fir
ma nu consideră că reclama co
mercială este un lux ; orice 
client potențial trebuie informat 
— mai devreme sau mai tîrziu 
el poate deveni un cumpărător 
efectiv.

— într-adevăr, ne spune și tî- 
nărul ing. Ștefan Sirbu, de la 
I.P.R.A.N., azi întocmirea de ca
taloage, prospecte sau diverse 
alte materiale de informare con
stituie o cerință elementară a

• Editarea de prospecte, pliante și materiale 

publicitare nu e o cheltuială inutilă • Lipsa de 

informare comercială costă mult mai scump I

promovării mărfurilor românești. 
pe piața externă ca și pe cea 
internă, în același timp. . Orice 
economie aici e, în realitate, o 
pagubă. La noi, la I.P.R.A.N.. se 
întîlnesc concentrate multe din 
efectele negative ale dezintere
sului majorității fabricilor din 
țară față de editarea de prospec
te și cataloage.

Realizarea marilor combinate. 
chimice pe care le proiectăm în 
institut presupune și importul 
de utilaje. Ca să putem reduce, 
cheltuielile valutare, să preluăm 
în producția internă o parte din 
aceste utilaje ar trebui să știm 
ce se poate produce în țară, 
unde și la ce preț. Și să putem 
oferi aceste date partenerului

străin într-un mod care să-l con
vingă asupra capacității și ga
ranțiilor de calitate ale furnizo
rului român. Din păcate, sîntem 
foarte departe de a răspunde 
acestei cerințe. Dar, la rîndul 
nostru exportăm. Avem deci tot 
interesul să facem o largă pro
pagandă produselor românești 
pe care le includem în proiec
tele noastre. Dar nu prea avem 
cu ce — lipsește materialul pu
blicitar. Mai grav, însă, mi se 
pare faptul — criticat și de to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
consfătuirea cu cadrele din co
merțul .exterior — că importăm 
ceea ce producem în țară ! Și 
aceasta fiindcă nu numai noi, 
proiectanții, dar nici întreprin-

SALARIAT AL ÎNTREPRINDERII

RESPECTAREA
CONTRACTELOR

ECONOMICE
Frezorul Gh. Diaconifă. lu
crează de 7 luni la atelierul de 
danturat. In ciuda „vîrstei" 
este unul dintre cei mai buni

Foto: O. PLECAN

derile de comerț exterior și 
nici chiar ministerele nu știu 
exact ce se fabrică.

— Am putea trece atunci dis
cuția aceasta spre exemple con
crete ?.

Desigur. înainte însă aș - vrea 
să vă spun că atit eu cît și alți 
colegi am căpătat reflexul de a 
ne uita atent la orice utilaj în- 
tilnit pe șantiere. Dată fiind să
răcia surselor 'de informare, fo
losim orice posibilitate de a afla 
ceva nou. Cit e de util și nece
sar acest sistem o să vă facă să 
înțelegeți un caz concret : la o 
fabrică de îngrășăminte prevă
zusem, pentru încărcai ea mate
riei prime într-o fază oarecare 
a procesului tehnologic, un uti
laj special. Ca de obicei îl tre
cusem . sub denumirea sa italia
nă, fiindcă de acolo se importa 
in, mod obișnuit. într-o zi văd 
pe un șantier din București un 
tractor românesc cu un dispozi
tiv asemănător ! Ne interesăm

ANDREI BANC

(Continuare în pag. a lV-a)

Ne-am hotărît să deschidem 
o discuție despre contractele e- 
conomice la Uzina de utilaje 
și piese de schimb Suceava din 
mai multe considerente. Unul, 
care face oportună o asemenea 
investigație în orice întreprin
dere : rolul deosebit ce revine 
contractului în ritmicizarea pro
ducției, în menținerea în fabri
cație doar a produselor cu des
facere asigurată. Altul, . ținind 
de însuși profilul uzinei. Fur
nizor de piese de schimb și 
tilaje pentru întregul sector 
materialelor de construcții 
circa 4 000 de repere anual 
este de înțeles importanța 
care o capătă funcționarea 
xactă a procesului de producție, 
onorarea în termen a contracte
lor încheiate. Firește, implicit 
asigurarea din vreme a condi
țiilor cerute de îndeplinirea tu
turor acestor angajamente fer
me față de beneficiar.

— în ce privește primul as
pect al problemei de care vă 
interesați, ne răspunde tovarășul 
PARTENIE CĂPROIU, inginer 
șef adjunct, puteți să desprin
deți singuri concluziile ce se 
cuvin. Pentru anul în curs noi 
avem încheiate aproape în în
tregime contractele necesare a- 
coperirii integrale a capacității 
de fabricație, a producției pla
nificate. în primul trimestru ca 
să particularizez, există con
tractată toată producția și dis
punem de baza materială pe 
care o presupune realizarea ei.

Explicația tovarășului Căpro- 
iu este clară. Acoperirea cu 
contracte a planului anual, a- 
proape în întregime la această 
oră, denotă cu exactitate pla
sarea fără echivoc în universul 
eficacității economice, aplica
rea întocmai a unui principiu 
de unanimă uzanță astăzi : să 
produci pentru a vinde, să reali
zezi numai piese, 
se caută. Și tînăra

u-
al

pe
e-

utilaje care 
uzină suce-

UDROIUNEAGU 
ION CHIRIC

(Continuare în pag. a JV-a/

resc, obiectiv al acestei conti
nue dezvoltări.

— In cea de a doua jumătate 
a secolului trecut, într-o pe
rioadă decisivă pentru afirma
rea națiunii române (Unirea, 
înfăptuirea primei reforme a- 
grare, cucerirea independenței 
de stat) proletariatul românesc 
— atunci o clasă de primă ge
nerație — și-a asumat rolul de 
purtător al dezideratelor neîm
plinite ale revoluției de la 1848. 
Ce are specific geneza acestei 
clase a viitorului ?

— Problema apariției și creș
terii acestei clase sociale a fost 
studiată, dar, cred, insuficient. 
Există anumite aspecte încă 
nerezolvate care pot explica, 
poate și sub aspectul psihologic, 
nu numai al conștiinței politice, 
cum și de ce proletariatul, încă 
slab acum un veac și jumătate, 
a_ preluat și marile dureri dar 
și marile idealuri ale poporului 
nostru.

Gîndiți-vă, primii muncitori 
au păstrat în chip firesc, o le
gătură directă și multă vreme 
continuă cu mediul din care 
proveneau. Adeseori — aceștia 
erau țărani săraci care au a- 
juns, într-o primă generație, 
lucrători ; mai departe copiii

lor care au trăit în condiții și 
mai grele, dacă de mai greu 
putea fi vorba, au știut, de a- 
semenea, ce se întîmpiă cu cei 
care rămăseseră în satele unde 
în 1881, 1888, 1907 țăranii au 
fost secerați cu miile de către 
moșieri și jandarmi. Adică era o 
conștiință atit de prezentă în
tre cei care deveniseră prole
tari în orașe și tîrgurl și cei ră
mași la coarnele plugului, încit 
preluarea protestului s-a făcut 
în același timp și în chip firesc 
cu preluarea programului de 
cereri și contestări, care apoi a 
prefigurat programul revolu
ționar al clasei muncitoare ro
mânești. De aceea cred că tre
buie studiată foarte îndeaproape 
această perioadă de trecere la 
un. proletariat care a ajuns să 
trăiască numai în cuprinsul și 
în zona de acțiune și de idei 
a fabricii. Această legătură 
dintre muncitorii de Ia orașe 
care au căpătat conștiința de 
clasă exploatată și cei de Ia sat 
în sensul de masă țărănească 
nemulțumită, exploatată, foarte 
multă vreme, a evoluat tot mai 
mult și firesc pe linia unor le-

GEORGETA RUJA

(Continuare în pag. a V-a)
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SOCIAL ÎN
LITERATURĂ

de MIHAI UNGHEANU

<Sub semnul intenției de a restaura o noțiune și idee 
compromise de reaua lor întrebuințare s-a desfășurat nu 
de mult. în România literară o bine venită discuție despre 
„social în literatură". Participanții au exprimat puncte de 
vedere sugestive. Cum valoarea unei astfel de inițiative stă 
și în ecourile ei vom discuta pe marginea cîtorva din opi
niile emise, cu acel prilej. înainte de a proceda la relua
rea lor să facem cîteva observații necesare. Nu socialul e 
în literatură ci literatura în social. Literatura e un fapt spe
cific societății și poartă amprenta ei. Părerea că există o 
literatură socială și o alta nesocială e dintre cele mai su
perficiale. S-a întins prejudecata că numai literatura de
dicată în mod special descrierii unor mari colectivități și 
evenimentelor prin care trec acestea ar fi socială. E ade
vărat, că aspectul pronunțat documentar al acestor cărți, 
intenția vizibilă, de a da o imagine globală a societății, 
poate să ducă la.o astfel de concluzie unilaterală. Dar tot 
atît de social e și romanul lui Goethe, Suferințele tînărului 
Werther în care astfel de descripții și intenții sînt absente. 
El nu descrie instituții și raporturile oamenilor cu ele ci o 
criză sufletească caracteristică și ea unui timp și unui loc. 
Cît despre influența exercitată de această carte, de capa
citatea ei de a avea repercusiuni sociale, deci, e de ajuns 
să ne amintim valul de sinucideri care i-au urmat I Chiar 
dacă o carte nu apelează la mari tablouri descriptive ale 
societății unui timp ea nu poate fi considerată nesocială 
atît timp cît vorbește despre om.

Istoria literaturii a impus însă, cu mare ecou, un tip de 
proză,, pe care o vom numi, convențional, balzaciană, care 
reprezintă tipul de proză de predilecție socială. Balzac 
descria cu bună știință societatea timpului său, ținea să ne 
descrie Parisul în toate straturile lui sociale, orașele de 
provincie franceze, țăranii francezi, preoții de țară etc. 
Faimoasă e descrierea interioarelor, minuția cu care sîntem 
introduși în ambianța specifică a personajelor, realismul 
acestor descrieri. Marx era entuziasmat de acuratețea lui 
Balzac.

Toată literatura de uriașe panouri de descriere a socie
tății e înrudită cu marea Comedie umană a prozatorului 
francez. El și-a propus să descrie societatea timpului său 
în instituțiile și cu oamenii ei caracteristici, a concurat pre
meditat descrierea științifică reușind să facă, totuși, operă 
de artă. Pretențiile, cînd se vorbește astăzi de literatură 
socială, sînt asemănătoare cu exigențele ridicate de proza
torul francez. El a încetățenit un anume tip de proză so
cială, l-a consacrat, dar acesta nu e singurul, 
scria și el o cronică a secolului, dar scrierile 
asemănătoare celor balzaciene. El nu studiază 
te în toate meandrele ei ci un temperament în

(Continuare în pag. a t>-a,
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profundă specializare și un mai 
mare realism al soluțiilor pro
iectelor. gindite și din punct de 
vedere al valorii investițiilor.

MANIFESTĂRI LA IAȘI

« La Casa de cultură a tine
retului și studenților din Iași a 
avut loc faza județeană a celui 
de-al X-lea concurs al forma
țiilor muzical-coregrafice de a- 
matori și a brigăzilor artistice 
de agitație. Un recital poetic, 
„Cînt partidul", are loc la mu
zeul Unirii intr-un ciclu de in- 
tilniri ale poeților ieșeni cu ti
nerii. pină în ajunul semicen
tenarului.

A. B.

• Expoziția de fotografii din 
viața și lupta tineretului con
dus de partid, unde sînt expuse 
lucrări ale tinerilor muncitori, 
elevi, studenți, va fi găzduită de 
Casa de cultură a tineretului.

• Spectacolul in trei părți in
titulat Triptic ieșean, iși pro
pune prezentarea unora dintre 
artiștii noștri plastici, tineri 
poeți și muzicieni. La această 
acțiune vor participa pictorii ie
șeni Francisc Bartoc. Nicolae 
Constantin. Dimitrie Gavrileanu. 
Valerian Gheorghiu. Ionel Gîn- 
ju. Cornel iu Ionescu. Nicolae 
Mateuș. Gheorghe Maftei și Li- 
viu Suhar. Vor recita din ope
rele lor poeții Daniela Caurea. 
Adi Cusin, Mihai Ursachi. Ioa- 
nid Rornanescu și Ion Chiriac. 
Vor participa și corul Conser
vatorului ..George Enescu" din 
Iași, dirijat de Sabin Păuța. și 
ansamblul „Musica Viva" dirijat 
de Vicente Ciușcă. Acest spec
tacol va fi organizat sub auspi
ciile comitetului județean U.T.C. 
la sala Voievozilor din Palatul 
Culturii.

» Albumul ștafetă „La che
marea partidului, tineretul răs
punde prezent" a parcurs deja 
două trasee din județ reflectind 
rezultatele obținute de tineri in 
acțiunile de muncă voluntar- 
patriotică. Concursul „Viitor e- 
conomic ieșean" iși propune să 
ajute tinerii la cunoașterea co
ordonatelor pc care se situează 
economia județului în viitorul 
cincinal.

GHEORGHE COZO- 
RICI DESPRE STEFAN 
CEL MARE

— După Tudor. Ștefăniță Vodă 
și Petru Rareș. un nou rol se în
scrie în repertoriul dv. „istoric" : 
Ștefan cel Mare, din piesa „Săp- 
tămina Patimilor" de Paul An- 
ghel, a cărei premieră va avea 
loc miercuri 10 martie, pe scena 
Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale". Ce a însemnat pentru dv. 
întîlnirea cu acest personaj ?

— Interpretîndu-1 pe Ștefan 
cel Mare din piesa lui Paul An- 
ghel. am avut revelația unei 
creații care — mi se pare mie — 
sparge tiparele obișnuite. în 
general, pină acum, in drama
turgia noastră istorică și trans
feră acțiunea din planul unei 
simple anecdotici în cel lăuntric, 
al conștiinței personajelor.

— Spectatorul nu va asista 
deci la o bătălie...

— Deși drama se desfășoară 
în contextul unei bătălii, sur- 
prinzindu-1 pe Ștefan in cel mai 
„critic" moment al vieții saie 
(înfrîngcrea de Ia Valea Albă), 
pe scenă nu are loc, totuși, o 
luptă propriu-zisă. ci o încleș
tare formidabilă a domnitorului 
— și a țării — cu timpul. Se 
merge astfel — cred eu — Ia 
izvoarele cele mai limpezi ale 
istoriei și — poate — tocmai de 
aceea drama trezește ecouri 
majore ia contemporaneitate.

— Cu ce sentimente așteptați 
premiera ?

— Cu emoțiile obișnuite înain
tea premierei șj cu dorinfa. de
sigur. ca spectacolul (Ia reali
zarea căruia iși dau concursul : 
regizorul George Teodorescu, 
scenograful Ion Popescu Udriș- 
te, actorii Silvia Popovici, Ema- 
noil Petrul. Coste! Constantin, 
Florin Piersic. Ovidiu Iuliu 
Moldovan, Const, Dinulescu 
ș.a.) — să se bucure de aprecie
rea publicului.

ELENA POPA

A ll!-A CONFERINȚĂ 
A UNIUNII 
ARHITECȚILOR

PETRE GHEORGHIU
VIZAVI .(
DE LIVIU CIULEI

acestei arte, clubul deschis, de 
. citrind, la Teatrul „Ion Crean
gă". Organizat sub egida acestui

■ teatru, a centrului român al 
Asociației internaționale a tea
trelor pentru copii și tineret — 
și Consiliului Municipal al pio
nierilor. clubul, alcătuit din 30

t de 'pionieri din clasele IV—VIII, 
‘ răspunde unei duble necesități :
■ de a contribui la educația tea
trala a copiilor și’de a descoperi 
talente din rîndul lor în vede
rea participării mai directe la 
viața artistică a teatrului. Cei 
mai înzestrați vor alcătui chiar 
un mic nucleu de actori care 
vor putea fi distribuiți în pie
sele cu copii.

Din două în două săptămîni 
membrii clubului participă la 
manifestări cu o tematică adec
vată. înainte de a pleca în va
canța țle vară, ei vor prezenta 
un spectacol în regie, scenogra
fie și interpretare proprie.

Alternativ ,cu aceste cursuri 
teoretice și practice, vor avea 
loc întîlniri cu personalități de 
frunte ale vieții noastre teatra
le. Seria lor a fost, deschisă de 
artistul poporului Radu Beli- 
gan. care s-a întîlnit luni di
mineața, la Muzeul Teatrului 
Național „I. L. Caragiale", cu 
micii iubitori de teatru. Ei i-au 
propus artistului poporului să 
devină membru de onoare al 
clubului lor, lucru ce a fost 
acceptat cu bucurie.

rîală, vor străbate cîteva mari 
parcuri naționale, vor întllni 
unul din giganții muntoși ai 
continentului negru, masivul 
Ruwenzori.

Traseul inițial prevedea, în 
continuare, traversarea statelor 
Uganda, Kenya, Tanzania. în 
ultimul moment însă el a fost 
modificat astfel că din Congo 
expediția va trece prin Ruanda 
și Burundi, unde obiectivul 
principal de cercetare va fi nor
dul lacului Tanganika.

Tanzania va fi ultima verigă 
a lanțului celor 11 state străbă
tute, iar capitala acesteia, Dar- 
es-Salaam, punctul terminus de 
unde expediția se va îmbarca 
spre patrie în a doua jumătate 

lunii martie.a

„TÎNĂRUL
LENINIST"
serie nouă

• CRONICI • CRONICI • CRONICI •

în zilele de 3 și 4 martie va 
avea loc cea de a IlI-a Con
ferință a Uniunii arhitecților, 
delegații aleși in procentajul de 
1 la 5 asigurind o reprezentare 
largă a specialiștilor din acest 
domeniu. După cum ne-a spus 
arh. Constantin Jugur’că. secre
tar al Uniunii.arhitecților. „Con
ferința va dezbate o serie de 
probleme legate de sporirea e- 
îicienței muncii noastre, prin 
realizarea unei participări mai 
active a arhitecților Ia realizarea 
investițiilor, prin sporirea con
tribuției lor la rezolvarea aspec
telor funcționale și economice 
ale construcțiilor".

• — Ce loc vor ocupa in dezba
teri posibilitățile de perfecțio
nare a cadrelor, de organizare 
a cercetării ?

— Progresul tehnic — crearea 
de noi materiale dc construcție, 
apariția unor tehnologii noi de
termină o abordare nouă a pro
blemelor arhitecturii. obligînd 
specialiștii să-și îmbogățească 
cunoștințele. învățămîntul tre
buie să-și adapteze și el profilul 
corespunzător acestor cerințe ; 
cu alte cuvinte să se apropie 
piai mult de problemele practi
cii. asigurind astfel o mai rapidă 
integrare a tinerilor în activita
tea institutelor de proiectare, 
în acest sens, in ultimii ani s-au 
făcut unii pași înainte, proiec
tele absolvenților avind teme 
reale. Rezolvările nu sînt însă 
totdeauna legale de posibilitățile 
practice, ceea ce nu permite 
folosirea lor. Perfecționarea ac
tivității noastre în special» pe li
nia'urbanismului. a sistematiză
rii localităților va antrena, mul! 
mai mult decît. pină azi. colabo
rarea unor specialiști din alte 
domenii : sociologi. geografi, 
igieniști. matematicieni, ceea ce 
va lărgi și rindurile uniunii cu 
•noi cadre.

— La lucrările Conferinței sînt 
invitați și studenți ?

— Desigur. De altfel U.A. sg . 
ocupă de viitorii săi membri... 
Anual se acordă studenților pre
mii de ci leva zeci de mii de lei 
pentru cele mai reușite proiec
te realizate de ei. (Premiile se 
acordă sub forma unor excursii 
de documentare în străinătate). 
Să sperăm că și studenții arhi
tect! vor urmări cu atenție dez
baterile Conferinței, orientin- 
du-se în studiile lor spre o mai

Petre Gheorghiu este unul 
dintre cei mai interesanți și ex
presivi actori ai colectivului de 
interpreți de Ia Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandră". în această 
stagiune îl vom putea, din nou, 
aplauda la Teatrul „Bulandra" 
(din Bulevardul Sfchitu Măgu- 
reanu) în originala adaptare 
după „Dansul morții" de Strind
berg a lui Dijrrenmatt, „Play 
Strindberg", unde joacă alterna
tiv cu Liviu Ciulei. (Din distri
buție mai fac parte Clody Ber- 
thola și Victor Rebengiuc. Regia 
este semnată de Liviu Ciulei în 
colaborare cu Petre Gheorghiu 
iar scenografia de Liviu Ciulei).

— Este cunoscut refuzul pe 
care-1 manifestați față de publi
citate și declarații în presă, de 
aceea nu vă întreb care este 
contribuția dumneavoastră de 
regizor în montarea spectacolu
lui. Dar vă rog să precizați în ce 
constă deosebirea între compo
ziția actoricească realizată de 
dumneavoastră, față de cea a lui 
Liviu Ciulei ?

— Tntr-o piesă în care tehnica 
dramatică este de o clasică con
centrare —, intriga e simplă, iar 
ritmul rapid și firesc — inte
resante rămîn tipologiile esen- 
țializate cu o mare concentrare 
a mijloacelor de expresie, o 
esențializare dictată de înțele
gerea exactă a rostului teatrului, 
de a emoționa comunicînd idei. 
Lunta între cei doi soți se duce 
pină Ia epuizare morală și fi
zică : acum trăiesc amurgul unei 
vieți de coșmar. Pentru mine 
însă, căpitanul nu mai este mi
litarul dur care își chinuie so
ția. Asta s-a întîmplat de mult .. 
în anii tinereții învins, ratat 
decrepit, continuă să se mențină 
iluzoriu desigur, pe aceeași pozi
ție antagonică, de atac, ca și 
soția sa. De mult însă a renun
țat să mai Fante. Dacă persona
jul interpretat de Ciulei rămîne 
în mare parte soldatul cazon 
căpitanul interpretat de mine 
este numai victima unei neferi
cite căsnicii și a unei cariere so
ciale ratate.

MEDEEA IONESCU

• OC II PLĂCEA SA JOA
CE la loz în plic : dimineața, 
cînd pleca la serviciu sau 
după amiaza cind se în
torcea spre casă. Un obicei 
care îi dădea emoții puterni
ce — n-avem nimic împo
trivă 1 — fiecare cu emoțiile 
lui. Dar. de la o vreme, 
Mihai Vura (25 de ani, casier 
la serviciu] Abonați al între
prinderii de amenajări teli- 
nico-sanitare din Oradea) a 
început să „împrumute" bani 
pentru loz chiar din buzuna
rul întreprinderii. Pînă l-a 
descoperit miliția a delapidat 
2 000 de lei.

• 9« „CA ÎN FILME", iu
lian Sekely (20 de ani). Ho
rea Andreica (19 ani) și Ion 
Boghiu (IU ani), toți din Aiuri, 
au participat — primul la 
două spargeri, ceilalți Ia 
cite una singură. Interesant 
că au procedat inspirați de 
un film : cu un diamant au 
tăiat un geam creînd o mică 
deschidere, prin ea au acțio
nat asupra încuietorilor, apoi 
au deschis fereastra etc. (de 
la biroul unui restaurant și 
o locuință particulară). Dar 
toată „lovitura" nu a durat 
mai mult decît... un film : cei 
trei au fost arestați într-o 
oră și 45 de minute de la 
semnalarea spargerii.

oe* ÎN SALA DE AȘTEP
TARE a autogării întreprin
derii de transport auto Cluj 
a fost găsită o fetiță aban
donată. în vîrstă de 4 luni, 
ea fusese părăsită de... era să 
zicem mama ei. de o per
soană care, așa cum declară 
martorii, avea circa 18—20 
de ani. De fetiță se îngri
jește acum Casa copilului din 
Cluj. De persoana care a 
părăsit-o se ocupă, după cum 
este și firesc, miliția. Sperăm 
să vă putem comunica cu- 
rînd și numele ei.

VEST! DE LA EXPEDIȚIA
ROMANEASCA
TRANSAFRICANĂ

..GHIOCEII
TEATRULUI"

„Ghioceii teatrului" și-au in
titulat, sugestiv, un grup de 
pionieri bucureșteni, iubitori ai

După cum ne scrie din Bangui, 
înainte de a pleca mai departe, 
Valeriu Cimpoeru, la 2 februa
rie. expediția românească trans- 
africană a sosit. în .capitala Re
publicii Africa Centrală. Două 
săptămîni, cei opt exploratori au 
fost oaspeții ambasadei române, 
timp necesar îndeplinirii for
malităților de traversare a ul
timei părți a continentului. La 
16 februarie, expediția a pără
sit capitala Africii Centrale, în- 
dreptîndu-se spre Congo (Kin
shasa) în nordul Congo-ului vor 
intra în plină pădure ecuato-

FABIO MAGICIANUL : rulea
ză la Timpuri Noi (orele 9.30 — 
17.30 în continuare) ; Program de 
filme documentare (orele 19.30 — 
21)
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MIHAI VITEAZUL : rulează la 

Patria (orele 30; 15 *, 19,30)
ÎNCEPUTUL : 

trai (orei 9.15 ; 
18.15 ; 20.30)

rulează la Cen-
11,30 ; 13,45 : 16 ;

MEXIC ’70 : rulează la Festival 
(orele 9 ; 11.15 : 13.30 ; 16 ; 18.30 ; 
20.45)

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Luceafă
rul (orele 8.45 ; 11.15 ; 13.45 ; 16.15 ; 
18 45 : 21.15) ; București (orele 
8 ; 10 ; 12.15 ; 14.30 ; 16.45 ; 19 ;
21.15)

ROMEO Șl JUL1ETA : rulează 
la Capitol (orele 8.45 ; 11.45 ;14,45: 18: 21). Favorit (orele 10;
13: 16.30: 19,30).

B.D. 
rulează la 
11.15: 13.30; (orele 15.30

ÎN ACȚIUNE : 
(orele 8,45 ;INTRALumina16; 18.30: 21), Munca 

: 18 : 20.15)
CLANUL SICILIENILOR : ru

lează la Sala Palatului (orele

17; 20,15), Feroviar (orele 8,30; 11;13.30 : 16 ; 18.30 ; 21) ; Excelsior
(orele 9 ; 11.15 : 13.45 ; 16 ; 18.30 ; 
21) ; Melodia (orele 8.30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18.30 : 21) ; Gloria
(orele 9.30 : 12 ; 14.30 ; 17 ; 19.30)

CÎNTECELE MARII : rulează la 
Volga (orele 9.30 ; 11.30 ; 13.30 ;
15.30 : 18 ; 20.15) : Aurora (orele 
9 : 11.15 : 13.30 : 15.45 : 18 ; 20.15) ; 
înfrățirea (orele 15.30 ; 17.45 ; 20)

INCINERATORUL ; rulează la 
Viitorul (orele 16 ; 18 : 20)

TRIPLA VERIFICARE : rulea
ză la Lira (orele 15.30 ; 18 ; 20.15) ; 
Arta (orele 9,30—15,30 în continua
re ; 18; 20,15).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RĂI ru
lează la Victoria (orele 9 ; 11.15 ;13.30 ; 16 ; 18.30 ; 20.45) ; Tomis
(orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 : 13.15 ; 
20.30) ; Flamura (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30).

UN ITALIAN ÎN AMERICA : 
rulează la Grivița (orele 9.30 ;
11.30 : 13.30 ; 16 : 18.15 : 20.30) ;
Modern (orele 9 : 11.15 ; 13.30 :
16 ; 18.15 ; 20.30) STRADA LĂTU
RALNICĂ ; rulează la Buzeștl 
(orele 15.30 : 18 ; 20.15)

ÎNGERII NEGRI : rulează la 
Dacia (orele 8.30 — 20.30 In con

tinuare) ; Miorița (orele 10 ; 13 ;
16 ; 19).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Bucegi (orele 16 ; 18.15 ; 
20.30) ; Giulești (orele 15.30 ; 18 ; 
20.30)

GENOVEVA DE BRABANT : 
rulează la Unirea (orele 14.45 : 
16,30; 18,30; 20,30), Drumul Sării 
(orele 14.45; 16,30; 18,30; 20,30).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Floreasca (orele 15.30 ; 18 ;
20.30)CRIMĂ ȘI PEDEAPSĂ : rulează 
la Moșilor (orele 15; 19).POMUL DE CRĂCIUN : rulea
ză Ia Flacăra (orele 15.30 ; 18 ;
20.15)

ORA SCORPIONULUI : rulea
ză la Vitan (orele 15.30 ; 18 ; 20.30)

100 DE CARABINE : rulează la 
Rahova (orele 15.30; 18; 20,30)

SOARELE ALB AL PUSTIULUI: 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18 ; 20)

24 — 25 NU SE ÎNAPOIAZĂ : 
rulează Ia Ferentari (orele 15.30 ; 
17.45 : 20)

CENUȘA : rulează la Pacea 
(orele 16 ; 19)

„Tînărul leninist" — publica
ție de cultură social-politieă 
pentru tineret a C.C. al U.T.C. 
— apare într-o serie, nouă. Pri
mul său număr, con'semnînd că 
revista „își asumă îndrăzneala 
modestiei, refuzul simplismului 
și al pretențiozității, în favrtarea 
simplității și adevărului", înse
rează dorința colectivului re
dacțional de a conferi „Tînărului 
leninist" valoarea unui „instru
ment de comunicare intre mem
brii tinerei generații, intre mem
brii tuturor generațiilor ; o tri
bună de afirmare a gindirii so- 
clai-politice și filozofice marxist- 
leninlste vii. creatoare, tonifiante 
a partidului nostru". Este meri
toriu că aceste nobile intenții 
dobindesc contururi concrete 
incă de la prima apariție, care 
impresionează plăcut atît prin 
conținut cit și prin prezentarea 
grafică, într-p formulă inedită.

Desigur, o publicație de cul
tură s’ocial-politică pentru tine
ret își va îndeplini menirea nu
mai dacă reușește să trezească 
interesul tinerilor prin investi
gații realiste in lumea lor de 
preocupări, de gînduri, de idei 
și do sentimente, dacă intervine 
creator in confruntările ideolo
gice contemporane, dacă reali
zează un dialog eficient între ge
nerații. dacă propune teme de 
reflecție Studiile, anchetele, re
portajele, notele apărute în „Tî
nărul leninist" — nr. 1 reflectă 
tocmai preocupările colectivului 
redacțional de a răspunde cu 
responsabilitate .Și cu talent a- 
cestor exigențe publicistice , și 
propagandistice. De la convor
birea cu tovarășul Ion Iliescu, 
atunci prim secretar al C.C._ al 
U.T.C.. despre „Forumul politic 
al tineretului" și pînă la me
dalionul „Magdalena Popa", 
articolele publicate în primul 
număr oferă numeroase pri- 

„satisfacere a as- 
cunoaștere, setei 
de . claritate, de 
și raționalitate".

Tn fine, după atîția ani 
care i s-a părut suficient 
existe pentru a atrage atenția, 
Televiziunea a început să-și 
facă necesara reclamă. Inteli
gentă, 
chiar, 
cîteva 
literalmente simțim 
tot mai apropiat al „Cerbului 
de aur", pentru 
din urmă să o 
simplu în febra 
a evenimentului 
înregistrări mai vechi sau mai 
noi, realizate la trecutele edi
ții ori cu cine știe ce alte pri
lejuri. Ieftin, deci, dar eficient. 
Nu ne rămîne decît să sperăm 
că nu va trebui să așteptăm 
ediția a cincea pentru a ne 
lăsa victime ale unei campa
nii publicitare la fel de reuși
te, că timidele tentative de 
Avanpremieră — de care 
beneficiat pînă acum doar 
misiunile distractive, cele 
teatru și uneori filmele 
vor deveni o practică mai în
drăzneață... Intr-un cuvînt. că 
Televiziunea se va hotărî să-și 
lanseze „bombele" așa cum 
merită și așa cum face orice 
televiziune din lume (a se ve
dea și numeroasele anunțuri 
lansate de televiziunea brazi
liană în cele mai prielnice mo
mente ale meciului Dinamo 
București — F.C. Sao Paolo).

Bineînțeles, printre primii 
beneficiari ai acestei activități

în 
să

atractivă, insidioasă 
Drept care, de vreo 
săptămîni simțim — 

galopul

publicitare s-ar cuveni să fim 
și noi, cei ce înnegrim hîrtia 
cu ochii și cu gîndul la micul 
ecran. Există și aici un în
ceput bun, există mai ales in
tenții șl promisiuni ademeni
toare — totuși caracterul spo
radic și quasi-îhtîmplător al 
invitațiilor la vizionări, ăl 
propunerilor pentru discuții 
orale ne arată încăodată cît de 
dificil și anevoios e drumul 
de la recunoașterea necesității 
la împlinirea ei.

Așadar, săptămîna din urmă

versal, redacția respectivă s-a 
oprit în fine la profesorul 
universitar Mihnea Gheorghiu. 
Riscul inevitabilei comparații 
a fost înfruntat cu curaj și 
erudiție, poate chiar cu prea 
multă erudiție. Va fi existat 
și o anume doză de trac, de 
firească crispare, nu ne rămî
ne decît să așteptăm viitoare
le emisiuni pentru a vedea 
dacă trebuie să regretăm — și 
să reproșăm — absența dezin
volturii, tonul ex-catedra și

de

număr 
lej.uri de 
pirației de 
de adevăr, 
sinceritate
Oaspeți ai redacției — tovarășii 
Gheorghe Cristescu și Marin C. 
Popa evocă momentul Congresu
lui de constituire al P.C.R. Cî
teva studii și anchete cuprind 
opinii inedite cu privire la „Ti
neretul și asimilarea modelelor 
sociale", „Nivel de aspirație și 
risc", „Contestarea sociologiei si 
sociologia contestat.ară". „Cuce
rirea spațiului... interuman". 
„Comportament sexual și perso
nalitate" etc. Reținem 
semnături de prestigiu, 
care Bertrand Rusâel.
Buchwald.

Și dacă primul număr 
așa» cum se afirmă în cuvintul 
inaugural — „o promisiune, un 
legămînt", cel de-al doilea — 
dedicat celui de al IX-lea Con
gres al U.T.C. 
dania < ’ . 
de a respecta 
siune. 
cititori 
interes 
U.T.C. 
dintre 
universitară", 
ții", „Orientarea profesională — 
integrare socială". „Tineretul : 
fapt de structură sau produs 
dinamic al practicii istorice ?“ 
etc. Rubrica „Amplitudinea me
moriei" continuă evocările unor 
militanți de frunte ai mișcării 
revoluționare din România, iar 
în cadrul „Carnetului politic" 
sînt publicate reportajele 
„România privită de peste ho
tare" și „Victoria poporului 
chilian". Consecventă. revista 
continuă seria articolelor de fi
lozofie și științe sociale cu ar
ticolele „Filosofia 
derea spre 
„Gramsci despre 
tualitate", „Psihologia socială și 
știința politică". Noua serie a 
revistei „Tînărul leninist" si
tuează astfel dialogul cu tinerii 
pe coordonatele celor mai înal
te aspirații ale epocii în care 
trăim.

cîteva 
printre 
Arthur

este —

confirmă stră- 
colectivului redacțional 
--—-‘a această promi- 
D.ialogul cu tinerii săi 
cuprinde teme de larg 

pentru organizațiile 
și asociațiile studențești, 
care cităm „Democrația 

„Etica demnită-

și deschi- 
experiență” 
noua spiri-

A. VASILESCU

AURUL : rulează la Crîngași 
(orele 16 : 18 ; 20).

ȘOIMII : rulează la Cosmos
(orele 15.30 : 18 ; 20.15)

KING KONG EVADEAZĂ : rulează la Laromet (orele 15.30 ; 
17.30 ;19.30)

CÎNTĂREȚUL MEXICAN : ru
lează la Cinemateca Union (orele 
9: 10.30; 12.30; 14,30), IN LUMEA 
DANSțJLUI : (orele 16,30), VIATA 
NU IARTĂ • (orele 18,45), AERO 
GRAD (orele 21).
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Opera Română : FAUST — ora 

19,30 ; Teatrul de Operetă : SUZA- 
NA — ora 19,30: Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- reanu) : PLAY STRINDBERG — 
ora 20; (Sala Studio) : PURICELE 
ÎN URECHE — ora 20; Teatrul 
Mic : ZADARNICELE JOCURI 
ALE IUBIRII — ora 20; Teatrul 
,,C. Tănase“ (Sala Savoy) : MICUL INFERN — ora 19.30: (Calea Vic
toriei) : SONATUL LUNII — ora 
19.30: Teatrul Giulești • GÎLCEVI- 
LE DIN CHIOGGIA — ora 19,30 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : MATE- 
IAȘ GISCARUL — ora 9,30; Tea

ca săptămîna 
trăim pur și 
nerăbdătoare 

grație unor

la 
au 
e- 
de

DATORII
DELOC UITATE

a micului ecran s-a plasat 
evident sub zodia Cerbului. 
N-aș zice că altceva notabil 
nu ne-a oferit, doar că nu 
mi-a impus o anume idee, o 
anume temă la fel de strin
gentă. Voi folosi deci răgazul 
pentru a onora cîteva datorii 
— cum se va 
uitate, ci doar

• Aflată — 
dispariție a 
Sadoveanu.— i 
ghid prin istoria teatrului uni-

i vedea — deloc
• aminate :

de la regretata 
lui Ion Marin 

în căutarea unui

exageratul apel la textul scris.
Oricum, salutăm ambiția a- 

cestei noi serii a „Momente
lor din istoria teatrului uni
versal" de a debuta cu o pre
mieră absolută : „Alcesta11 de 
Euripide. Mai ales că regizo
rul Cornel Popa — cu con
cursul unei excelente echipe 
și îndeosebi al lui Gheorghe 
Cozorici — a izbutit un spec
tacol tensionat și convingător, 
pe un text nu chiăr pe 
drept ocolit de teatre.

despre spectacolele teatrului 
T.V. mai pe larg, altădată.

• Am mai scris despre 
„Prim-plan" și n-aș fi vrut să 
revin. Mi-o impune însă cel 
dedicat profesorului Csehi 
Gyula, prin penibilul spre 
care a împins vechea racilă a 
neinformării prealabile a re
dactorului. în cîteva rînduri, 
profesorul Csehi Gula s-a dez
vinovățit cu bun simț și jenă 
de calitățile pe care i le atri
buiau întrebările : nu, nu era 
vorba de modestie la un om 
care — publicînd o singură 
poezie, întîmplătoare, în cîte
va decenii de activitate publi
cistică — este interogat cu in
sistentă ea... poet !

• „Divertisment ’71“ a mar
cat reapariția genului pe mi
cul ecran după convalescența 
notată altădată. Festivitatea 
de premiere la concursul de 
poezie și monologul susținut 
de Dem. Radulescu ne-au a- 
mintit de promisiunile „Reve- 
lionului-test“. ca și muzica j 
în rest — doi cîntăreți care 
meritau să fie invitați să cîn- 
te cum meritam eu, o scenetă 
stupidă, un Tapalagă căruia 
așa îi trebuia — să rămînă 
cu portofelul și Stela Popescu 
care pînă la urmă tot ne-a 
spus cine' i-a încropit chinui
tele ironii ale comperajului.

COSTIN BUZDUGAN

ne-
Dar

O/W „ALUZII^
Litografiile colorate ale lui 

Radu Stoica, dispuse într-o ri
guroasă desfășurare spațială (in
dicată prin numerotare chiar) 
se vor cu toată seriozitatea 
„secțiuni analitice" ale „omului". - 
Ele par niște planșe de fiziolo
gie în rare funcțiile organelor 
și fenomenele vitale ale exis
tenței fizice sînt ..descrise" me
canicist, că procăso pur tehnice.

| De aceea ele par.- totodată, ase
meni unor complicate scheme a 
unor aparate electronice. Siluete 
umane, profiluri sau detalii ana
tomice golite — parțial vrea să 
insinueze autorul •—'de sensul 
lor „comun" și transformate 
printr-un act de multiplicare 
mecanică într-un soi de slogan 
vizual ; săgeți întrerupte, benzi 
sinuoase, 
metafizice' 
sează „ceva" 
placabil" necesar ; semne 
tematice sugerînd mutații can
titative și calitative : iată „uni
versul" semnelor sale plastice, 
misterioase numai „profanului" 
dar perfect limpezi (ridicol de 
limpezi chiar) „specialistului". 
Un alt expozant Radu Dragomi- 
rescu într-un ciclu de litografii 
colorate reunite sub titlul de o 
prudență disimulată „eventuali
tatea unui studiu" apelează la 
același „arsenal" de semne. Di
ferențierea lor stilistică și for
mal compozițională, nu face im
posibilă relevarea zonei comu
ne a investigațiilor lor plastice. 
Ei pun hotărît și în sensul nou
tății creația artistică sub sem
nul unei gîndiri .științifice sub
liniind o anume modestie de 
spirit și supunere la obiect, la 
condițiile create în afară de noi, 
subliniind necesitatea de a cola
bora cu materialul dat., de a do- 
bîndi o obiectivare specifică. 
Creația lor e figurativă și sim
bolică. Dar semnul figurativ nu 
e investit cu semnificația sa 
așteptată, postulată de aparte
nența sa la realitate, ci 
arbitrară. Simbolurile cu 
perează sînt limitate și 
tive ca cele folosite în matema
tică. fizică sau chimie. Există 
aici o capcană însă. Creația lor 
se propune în primul rînd. ca 
artă, ca simbol artistic nelimi
tat și integrator ce penetrează 
și ia în posesie din perspective 
mereu noi o realitate infinită, 
însă, din acest punct de vedere, 
imaginea concretă devine de
concertantă și contradictorie. 
Descripția analitică a „omului" 
e o falsă descripție, iar „limba
jul tehnicist" un mod de a in
duce în eroare. Ambiția de a 
acționa voit imprecis între știin
ță și artă face ca ’ finalitatea 
gestului creator să sufere, să-și 
dizolve și estompeze înțelesuri
le. Ai senzația eă figurativul lor

adevărate „conducte 
prin care se depla- 

inefabil dar „im- 
ma-

de una 
care o- 
restric-

e mai mult un pretext pentru 
dezvoltarea unei posibilități de 
invenție formală decît scopul 
de a redescoperi spiritului o 
imagine vizuală, altfel tocită. In
teresul rezidă mai mult în rea
lizarea plastică, în renovarea 
„limbajului formelor" care, așa 
cum se exprimă in prefața ca
talogului (de fapt un citat ma
siv din Andre Verlon) „nu ridi- 

. că nicidecum bariere de netre
cut" între om și arta modernă 
Contemporană. Comunicarea e 
dorită, dar condiționată de „în
vățarea" limbajului artistic, e- 
vident altul decît cel propus de 
majoritatea creațiilor artistice. 
Artiștii au „dreptul moral (s.n.) 
de a aștepta ța graiul lor să fie 
învățat pentru a putea fi înțe
leși" dar nu presupun în egală 
măsură responsabilitatea morală 
de a oferi că răsplată a unei in
vestigații un sens clar, un con
ținut dens și semnificativ celui 
care se străduiește să descifreze 
încrezător noul limbaj. Există o 

' responsabilitate morală de a 
oferi punți de înțelegere (nu ne 
referim neapărat la un cod sti
listic figurativ), de a face ca cel 
invitat să treacă un prag, să o 
facă cu un folos evident. Deci 
nu pragul unui labirint din care, 

’în cel mai bun caz, se întoarce 
de unde a plecat.

Valentin Th. Ionescu, al trei
lea expozant prezintă o grafică 
în care simbolurile nu substituie 
în planul artei o realitate, ci 
„comentează" (într-un sens, ilus
trează) o literatură și o filozo
fare. Artistul este un înțelept, 
detașat ușor dezabuzat, pe care 
aspectele grotești ale trupului, 
gestului sau existenței umane 
nu-1 mai „impresionează", dar 
pe care le înregistrează inevita
bil ca un 
ochi și un 
servație 
„.Diseusa".
un trup de femeie leapădă trei 
ouă — din ciclul „Les femmes 
savante»"). Ne aflăm în fața unui 
soi de ironie „filtrată", de ci
nism ..blind" ce consideră că fi
nalitatea demersului etic nu 
constă la urma urmelor decît în 
demistificarea modului calofil 
de a percepe și înțelege existen
ța. Orice întreprindere în alt 
sens, pare să ne spună artistul, 
e sortită eșecului. Un titlu me
taforic și destul de stufos o ar
gumentează : „Spațiu interzis 
umbrelor care depășesc dimen
siunea prestabilită".

„profesionist" cu un 
anume spirit de ob- 
format („Dantura" 
„Perfecțiune" — unde

MUZICĂ

unlosif Teodorescu folosind 
procedeu tradițional al gravurii, 
ca și Valentin Th. Ionescu (ac- 
vaforte) se limitează la exploa
tarea unui motiv unic : litera 
gotică sau mai exact caracterul 
literei gotice, asociindu-i, în a- 
celași timp, nu știu ce propen
siune a extrem-orientalilor pen
tru caligrafie, pentru delicate
țea Și fragilitatea suportului 
grafic. Motivul nu pare și un 
simbol. Dacă există, cel puțin 
pentru artist, acest lucru e mai 
puțin vizibil pentru privitor. 
Conținutul presupus’ e ascuns, 
ermetic.--Ceea ce ar rămîne deci 
este o expresivitate decorativă 
limitată la motiv (numiți-1 „Mo
tiv 73", așa cum dorește auto
rul), ce acționează ca o bineve
nită cenzură a invenției, o 
atmosferă de abstrasă și ezote
rică solitudine. Marcel Chir- 
noagă, cunoscut mai ales ca gra
fician. expune de astădată o se
rie de sculpturi combinate, 
evident în viziunea expresio
nistă pe care întreaga sa creație 
o mărturisește. . . 
sale (ale Războiului, 
sau Măreției) sînt mai 
gorii ale terifiantului, 
întruchipată sacerdotal 
scenografie fastuoasă 
tragediilor antice sau shakes
peariene. nu se insinuează pu
ternic în simbol, dincolo de el 
și prin el, nu-și asociază catar- 
sis-ul. Ea vine din zona spai
melor gindite și elaborate este
tic. minus pe care autorul îl 
compensează în obiectul con
cret. printr-o șarjare pronunța
tă. printr-o îngroșare monstru
oasă a detaliilor, ce’ anihilează 
orice intenție de discurs moral. 
Rezultatul e un refuz cel puțin 
al premiselor, un refuz în fața 
ideii de spaimă și nu în fața 
unei realități care ar putea s-o 
conțină între atîtea alte stări. 
Nu este un refuz al unui chip 
al spaimei, pe care arta îl poate 
contura, ci în fața stilului spai
mei. al cărui efect estetic — 
prelungit — rămîne în fina) 
unul de grotesc și de exacerbare 
obositoare.

Această expoziție de grup, 
deschisă in sala ..Apollo". măr
turisește tendința expozanților 
de a înlocui o viziune, după o- 
pinia lor caducă, asupra gra
ficii (și (ou numai asupra grafi
cii). intenția de a mlădia, de a 
nuanța un limbaj, căruia, e 
drept, nu rareori îi sesizăm u- 
zura, încercare realizată cu real

„Sperietorile" 
Asupririi 
mult ale- 

Groaza, 
ca într-o 
destinată

P.S. De mîine până luni, ti» 
nărui compozitor Romeo ’ 
nica va comenta — în pagini
le ziarului nostru — serile 
„Cerbului de aur“.

un real interes 
numai ei. Tre- 
că impulsul no- 
animă nu de- 

zone. Ei pre

talent stîrnind 
criticii și nu 
buie spus însă 
vator care îl 
pășește aceste 
pun puține semnificații și acelea 
destul de indecis formulate, 
pentru ca spiritul modern să le 
accepte ca majore. Blinda lor 
„insurgență" respinge sensul 
construcției, accep.tînd la nesțîr- 
șit o polemică, falsă poate, cu 
ceea ce acceptăm încă de pe a- 
Cum ca depășit. Artiștii își mai 
propun, dacă avem în vedere 
„programul" sub egida căruia 
și-au situat fntreăga manifesta
re. să adîncească noțiunea de 
realism, insă indecizia estetică 
a unor lucrări despre care vor
beam. se conjugă perfect cu cea 
prin care-și exprimă vederile I 
„Atitudinea pe care o adoptă ar
tistul în fața vieții este adevă
rata bază a realismului". Fi
rește că realismul este o ches
tiune de atitudine ! Dar tot de 
atitudine este vorba, de pildă, si 
la misticii prerafaelit! englezi, 
și la informaliștii sau expresio
niștii abstracți contemporani. 
Din felul în care se explică re
zultă că totul e 
simpla opțiune la această cate
gorie estetică. Deci orice solu
ție artistică poate fi realism 
chiar dacă nu presupune un 
anumit raport cu realitatea. în 
consecință, s-ar spune că si me
toda „paranoic-critică" a supra
realistului Dali. aceea a supre- 
matistului Malevici etc., 
sînt „metode" realiste ! 
cierea realismului, fie și 
intermediul unui program, 
cere, dacă această asociere 
fortuită, argumentată și susți
nută. Presupunerea să foarte 
generală, „aluzivă" (numai' Den- 
tru că lucrările nu propun ima
gini abstracte) nu înseamnă au
tomat si o integrare în granițele 
sale atît de puțin rigide. Am 
insistat asupra acestui fapt toc
mai pentru a nu se crea con
fuzii între intențiile autorilor 
(inclusiv realizarea lor concretă 
in operă) si conceptul teoretic 
sub semnul căruia au înțeles, 
sau și-an nropus să evolute,

C. R. CONSTANTINESCU

realism prin

etc., 
Aso- 
prin 

se 
nu e

i

*

j

sa

•) Expoziția de grup : Marcel 
Chtrnoagă. Radu Draromirescu, 
Valentin Th. Ionescu. Radu Stoi
ca si losif Teodorescu. deschisă 
la Galeriile „Apollo" din Capi
tală.

„Momentele
I

trul „Evreiesc de Stat" : MAZEL- TOV — ora 19,30; Teatrul „Țăn
dărică" (Calea Victoriei) : GULI- 
VER ÎN TARA PĂPUȘILOR — 
ora 17; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
FETELE DIDINEI — ora 19,30; 
Circul de Stat : INTERNATIO
NAL ’71 — ora 19,30.

MARȚI, 2 MARTIE 1971
• 10.00—11,00 Teleșcoală — emi

siune în colaborare cu Ministerul Invățămîntului • 18,00 Deschide
rea emisiunii. Steaua polară — 
cabinet de orientare școlară și 
profesională • 18,50 România ’71. 
Azi — județul Tulcea. Emisiune 
de Sorin Pamfil. Imaginea Tibe- 
riu Vătășescu • 19,15 Publicitate
• 19,20 1001 de seri — emisiune
pentru cei mici • 19,30 Telejurna
lul de seară • 20,00 Concursul și 
Festivalul International „Cerbul 
de aur" Brașov ■— România. Edi
ția a IV-a • 21,30 Rondel pentru 
orașul de porțelan — reportaj de 
Maria Preduț și Mihai Romașcu
• 21.50 Partea a Il-a a Con
cursului și Festivalului Interna
țional „Cerbul de aur". Recital 
Alain Barriere • 23,00 Telejurna
lul de noapte • 23,10 închiderea 
emisiunii.

unei săpiâmiiii
Paralel cu Festivalul „Mozart- 

Bruckner" al Orchestrei Simfo
nice a Radioteleviziunii, Filarmo
nica ne-a oferit și ea manifestări 
care au început să depășească 
cunoscutele „momente" lipsite de 
personalitate interpretativă.

Vn tinăr dirijor american, Lo
wrance Foster, a condus două 
concerte excelente, printre care 
un „Festival Strawinski" (în care 
a colaborat cu tînăra pianistă 
Liana Șerhescu) iar vineri și 
sîmhătă, Mircea Basarah ne-a o- 
ferit un program eterogen ■ dar 
care a reușit să „atragă" întreg 
potențialul' formației.

Eterogenitatea programului 
(cuprinzînd cea de a treia sim
fonie de Schubert, Trei dansuri 
de Dvorak, unul dintre concer
tele de Ravel și o piesă vocal- 
simfonică semnată de 'Nicolae 
Brînduș), nu a supărat, diferitele 
„etape" fiind legate prin arta cu 
care artiștii au reușit să sublinie
ze . diferențierile stilistice.

Asupra a două momente din

evoluția simfonicului am vrea să 
insistăm: Concertul de Ravel și 
partitura tînărului creator Nico
lae Brînduș.

Concertul de Ravel l-a avut 
drept solist pe pianistul elvețian 
Sebastian Benda, muzician pro
fund. autentic din categoria so
liștilor pe care Agenția Română 
de Impresariat Artistic ni-i oferă 
din ce în ce. mai rar în ultima 

V 

vreme, (Agenția ne-a „pus la 
dispoziție" în prima parte a sta
giunii. un număr maxim de me
diocrități artistice pentru con
certele formațiilor țării).

Tn ultimii ani, Nicolae Brîn
duș a renunțat la o apreciată 
carieră pianistică dedieîndu-se cu 
fervoare artei componistice.

Fără îndoială că înalta profe
sionalizare a compozitorului, a- 
dînca sa nevoie de a-și însuși 
marile cuceriri de limbai ale e- 
pocii îl vor duce spre zonele 
autenticității și specificității stilis
tice în care roadele elaborărilor 
teoretice (vizibile în fiecare lu

crare) vor găsi și ecoul emoțio
nal așteptat.

„Mărturie" — schiță pentru 
un poem pe versuri de Arghezi 
pentru cor mixt și orchestră a 
fost scrisă în urmă cu 4 ani. Gă
sim aici dominantele, evoluției 
anterioare a tînărului compozi
tor, remarcate în piese ca; 
„Domnișoara Hus“ (pe versuri 
de Ion Barbu), în ciclul ,.Pht.o- 
ra" și poate în recentul „Meci" 
peritru două „echipe aleatoare".

Omagiu adus răscultiților din 
anul 1907. (piesa pornește de la 
versurile extrase de compozitor 
din poemul ..Secetă mare" de 
Tudor Arghezi). „schița" lui Ni
colae Brînduș impresionează prin 
arta cu care sînt îmbinate ele
mente moderne cu cele tradițio
nale.

Din agenda manifestărilor or
ganizate în trecuta săptămînă de 
Filarmonica hucure.șteană aș mai 
aminti înalta calitate interpreta
tivă a unui concert susținut de 
Cvintetul ,,Concertino" care și-a 
propus de astădntă să ne recom
pună pagini din creația epoci
lor dominate de personalitatea 
lui lohann Sebastian Bach și a 
fiilor săi.

IOSIF SA VA
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DE LA TRIBUNA CONGRESULUI -
LA PROGRAMUL DE ACTIVITĂȚI 

AL FIECĂREI ORGANIZAȚIIU.T.C.

!C; * PROIECTELE PE DRUMUL
TRANSPUNERII IN FAPTE
La C. S. Hunedoara și Liceul pedagogic din Deva:

Nu este peXtru prima oară 
cînd ne oprim asupra acestui 
mult controversat domeniu, al 
spiritului de inițiativă, care ar 
trebui să fie cel dinții argument 
al activității fiecărei organizații 
U.T.C. La tribuna Congresului 
al IX-lea al U.T.C., problema au
tonomiei și a inițiativei organi
zațiilor a căpătat nu numai 
nuanțe de abordare noi, ci și un 
caracter de preocupare dintre 
cele mai importante pentru pe
rioada următoare. Fără îndoială 
între argumentele care dove
desc o dată în plus actualitatea 
problemei puse în discuție este 
și faptul că ea devine chiar 
ținta principală în condițiile în 
care în întreaga noastră socie
tate se desfășoară eforturi mul
tiple pentru lărgirea democra
ției, pentru afirmarea capacității 
organizatorice și creatoare a 
fiecărui colectiv de lucru.
. Actualitatea stringentă a unui 
asemenea subiect mereu actual 
a fost probată convingător, de 
altfel, și de participanții la 
ancheta de față, ale căror inter
venții au subliniat în dese 
rînduri stări de lucruri deosebite 
doar în amănuntele lăturalnice, 
însă foarte apropiate în esența 
lor. „Prin capacitate de iniția
tivă și independentă eu una în
țeleg să avem posibilitatea de a 
ne întocmi singuri proiectele și 
de a le duce la îndeplinire tot 
noi — spunea, de pildă, eleva 
ADRIANA BOGNERUC de la 
liceul din Cavnic. Dacă nu se 
intimplă însă întotdeauna așa, 
nu cred că este din cauza noas
tră". Din păcate însă se întîmplă 
destul de frecvent, uneori nici 
nu mai pot fi socotite simple 
întîmplări. iar opiniile celor cu 
care am discutat îndreptau me
reu răspunderea spre alte 
puncte, situate în afara organi
zațiilor lor. Am încercat să 
dăm de urma acestor cauze.

— Ce vă împiedică, am între
bat-o la un moment dat pe 
OLGA SIMIONOV, secretara 
U.T.C. a .cooperativei „Delta" 
din Tulcea. să acționați așa 
cum credeți dv. ? Ce bariere vă 
silesc ca activitatea celor o sută 
de fete din organizația dv. să 
nu se deosebească prea 
aceea de pe un șantier 
strucții ?

— Nu ne împiedică 
altcineva decît propria 
lipsă de inițiativă, a răspuns ea 
Ia început. însă după puțin timp 
a adăugat i cred că. ni se spune 
prea mult ce să facem și cum 
să facem și se adună un volum 
prea mare de sarcini cerute de 
alții, care nu fac decît să ne 
stînjenească mișcările proprii. 
Activistul poate fi și un sfătui
tor priceput, nu numai omul 
care împarte sarcini.

Această a doua parte a afir
mației coincide și cu alte puncte 
de vedere t

— Nu pot crede că există or
ganizație total lipsită de iniția
tivă, susținea MIRGEA CRĂ
CIUN, secretarul comitetului 
U.T.C. de la Uzina mecanică 
Moreni. Cred mai degrabă că 
există anumite împrejurări care 
nu-i dau voie să se manifeste, 
într-o vreme se zicea de pildă, 
că strungarul trebuie lăsat în 
pace, că e legat de mașina lui și 
n-are timp de „activități", deci 
că trebuie să Ie organizeze alții 
pentru el. Dar în felul acesta 
am pierdut din vedere tocmai a- 
vantajul pe care îl are strunga
rul, aflindu-se permanent în 
procesul de producție și l-am și 
împiedicat să acționeze așa cum 
ar fi vrut el.,

— Pe de altă parte, este de
sigur mult mai simplu și mai 
comod să faci tu însuți decît 
să-l ajuți pe tlnăr să facă — a 
Intervenit ALEXANDRU RIZU, 
prim secretar al Comitetului ju
dețean Tulcea al U.T.C. E mai 
ușor să planifici tu. de undeva 
de sus. decît să ajuți la cerce- 

I 'area și valorificarea posibilită
ților interne ale organizației. 
Așa. urmărind mereu doar în
deplinirea punctelor tot de ej 
stabilite, activistul a ajuns 
se substituie organizațiilor 
care trebuia să le îndrume.

Observațiile și reproșurile se

ADRIANA BOGNERUC :
„Să ne întocmim singuri pro

iectele și să le ducem tot noi la 
îndeplinire".

mult de 
de con-

nimeni 
noastră

să 
pe

(Urmare din pag. I)

soarelui am stabilit patru pra- 
șile; întreaga suprafață _a coo
perativei va fi fertilizata fazial 
cu îngrășăminte chimice ; vom 
extinde culturile duble și inter
calate astfel incit de pe cel. pu
țin 90 la sută din suprafața coo
perativei agricole să se realize
ze două culturi pe an. Totodată, 
fiecărei echipe — alcătuită din 
35 membri cooperatori, și unul 
sau doi mecanizatori i-au _fost 
repartizate culturi care sa se 
completeze ca tehnologie, ast
fel încit din martie. și pma la 
căderea zăpezii toți membrii 
cooperatori să poată lucra zil
nic. Am aprobat în adunarea 
generală efectuarea a două sute 
nouăzeci de mii norme, adică o 
medie de 298 pentru fiecare 
membru cooperator din sectorul 
vegeta] și de 320 pentru cei ce 
lucrează ’ în zootehnie.. Ca ur
mare, valoarea producției glo
bale a cooperativei va depăși 
cinci sute de mii de lei la suta 
de hectare.
„COOPERATIVA NE-A OFERIT: 
ZOOTEHNIA. LEGUMICULTU
RA, IRIGAȚIILE, CULTURA 
MARE. RĂSPUNSUL NOSTRU 

ESTE : PREZENT”.

»

lipsită
VASILE FILOTI :

„Nu există organizație 
de inițiativă".

O ACTIVITATE IZVORÎTĂ
TINERILOR SI REALIZATA»

Modalități noi de atragere a tuturor tinerilor

DIN
DE

IANOȘ SIMION :
„Resurse există, trebuie numai 

descoperite".
IOAN COJOCEANU : 

„Noul Statut conferă atribuții 
mai largi organizațiilor.

CERINȚELE
EI CREEAZA

AUTONOMIA
ORGANIZAȚIEI

întîlneau, deci, în cele din 
urmă, într-un punct comun 
care nu încearcă să găsească un 
țap ispășitor, ci constata o rea
litate evidentă : atunci cînd n-a 
știut să-și completeze activitatea 
de îndrumare cu tactul pedago
gic necesar, activistul U.T.C. a 
devenit o simplă curea de 
transmisie, un om de legătură 
al organului superior. Acest 
lucru, repetat printr-un stil de 
muncă unilateral, a dus treptat 
la o situație ale cărei ultime 
consecințe au fost și ele relie
fate de unul din participanții Ia 
discuții, BEDE IOAN, activist al 
Comitetului județean Arad al 
U.T.C. : . Multe din drepturile 
organizațiilor depind la ora ac
tuală de organele lor superioare, 
cu toate că in mod normal ar 
trebui să le aparțină lor înșile. 
Acum însă tinerii au ajuns Ia un 
nivel solid de pregătire, merită 
mai multă încredere din partea 
noastră, așa incit drepturile a- 
cestea vor trebui așezate la lo
cul lor, în organizațiile U.T.C.".

O dată cu aceasta remarcă 
însă, am pășit într-un alt capi
tol al anchetei, pentru că în 
mod necesar chestiunea acordă
rii unor drepturi mai largi or
ganizațiilor implică și răspun
sul la întrebarea cum. Ce re
sorturi ar trebui, așadar, declan
șate 
să-și 
orice 
licită 
s-au 
mult

— Pornind de Ia ideea că nu 
există organizație lipsită de ini
țiativă, era de părere VASILE 
FILOTI, prim secretar al Comi
tetului orășenesc U.T.C. Cugir, 
va trebui în primul rînd să-i 
găsim pe cei mai activi tineri, 
cei care formează fondul de 
bază al fiecărui colectiv și pe a- 
ceștia să-i folosim pentru a-i an
trena pe toți ceilalți, lărgind 
astfel activul organizației la a- 
proape întreaga sa componență.

Soluția putea oferi una 
din rezolvările posibile, însă 
aplicarea ei ridică din nou pro
blema activistului U.T.C. Pentru 
realizarea unei reale antrenări 
a întreg activului U.T.C. este 
din nou necesară prezența ac
tivistului U.T.C. Ceea ce nu în
lătură întrebarea : dreptul la

pentru ca organizațiile 
poată spune cuvîntul în 
împrejurare care le so- 
prezența ? Sugestiile nu 

lăsat nici de data aceasta 
așteptate.

inițiativă trebuie oare împlîntat 
de cineva din afară ?

— Nu, nu e vorba de a sti
mula inițiativa prin indicații, 
prin sarcini, ci numai de a o 
încuraja peste tot unde se ivește, 
preciza și IANOȘ SIMION, se
cretarul comitetului U.T.C. de la 
Fabrica de cioiapi din Sebeș. 
Activistul are un rol indiscuta
bil prin aceea că poate înlesni 
desfășurarea procesului. în în
treprinderea noastră, una din 
organizații, cea de la circulare 
II, era ca și inexistentă. Atunci 
am lansat o chemare Ia întrecere 
care urmărea în primul rînd 
îndeplinirea obiectivelor econo
mice. Controlul riguros, perma
nenta comparație cu celelalte 
organizații i-a îndemnat și pe 
cei de aici să acționeze cu con
tinuitate. să se verifice ei înșiși. 
Așadar, resurse existau, trebuiau 
numai descoperite și puse în 
valoare.

Propunerile nu s-au oprit însă 
la acest punct. Subliniind, pe 
bună dreptate, rolul pe care îl 
poate juca activistul în consoli
darea acestui proces dificil, in
terlocutorii n-au omis să pre
cizeze, în același timp, posibili
tățile avute de organizațiile în
seși în cîștigarea propriei 
autonomii, faptul că de ele de
pinde în primul rînd dacă își 
afirmă sau nu personalitatea.

— Obiectivele activității edu
cative, în ansamblul lor, sînt de
sigur aceleași pentru toate orga
nizațiile U.T.C., însă modalitățile 
de acțiune aparțin fiecăreia în 
parte, susținea tîmplarul IOAN 
COJOCEANU de la cooperativa 
„Sporul" din Dorohoi. Pentru 
a le găsi pe cele care corespund 
cel mai bine condițiilor noas
tre specifice trebuie să ne aflăm 
într-o neîntreruptă căutare, să 
stîrnim o mișcare de inovații a- 
semănătoare celei din procesul 
de producție. Lucrul acesta este 
posibil mai ales acum, cînd și 
noul statut al U.T.C. conferă a- 
tribuții mult mai largi organiza
țiilor, creează cadrul propice 
inițiativei.

— Un cadru care nu se poate 
realiza de la sine, 
dacă în organizație 
climat de încredere 
dacă apelăm Ia tineri 
pentru a-i sancționa, 
tru a le stimula interesul afec
tiv. Trebuie creat, cu alte cu
vinte. un limbaj al prieteniei, 
care este altul decît cel din șe-

lor

ci numai 
există un 
reciprocă, 
nu numai 
ci și pen-

dințe, iar acest lucru nu este 
posibil dccît dacă punem un 
semn de egalitate între ceea ce 
fac ținerii și ceea ce gîndesc ei 

secretarul 
U.R.A.

(TUDOR BINDEA. 
comitetului U.T.C. de la 
București — Oltenița).

Sînt desigur, numai 
din condiții, însă cîteva 
lipsit .pentru a ajunge la 
tele unei organizații autonome, 
la care se referea BEDE IOAN,

cîteva 
de ne- 
atribu-

TUDOR BÎNDEA :
„Trebuie creat un climat de 

încredere reciprocă".

atunci cînd vorbea despre tră
săturile organizației „ideale" : 
„Locul în care tinerii muncesc 
sau învață, se distrează și se a- 
firmă în egală măsură, pentru 
că ei sînt organizatorii și con
ducătorii propriei lor activități. 
O asemenea activitate nu se 
poate realiza dccît dacă izvorăș
te din interior, din exigențele și 
necesitățile membrilor săi".

. Congresul al IX-lea al U.T.C. 
a însemnat un moment de 
răscruce pentru activitatea orga
nizației de tineret. Documentele 
elaborate, dezbaterile fructuoase 
care au avut loc, constituie și 
acum subiecte la ordinea zilfei, 
care revin în discuțiile uteciști- 
lor din toate sferJe de ac
tivitate.

— Inițiem, fără îndoială, și 
noi, ca pretutindeni în țară, ac
țiuni de popularizare a lucrări
lor congresului, ne mărturisea, 
de pildă, Alexe Dragoș, secreta
rul comitetului U.T.C. de la 
Combinatul siderurgic Hune
doara. Urmărim însă, în același 
timp, să le imprimăm un 
nunțat caracter de lucru 
raportarea permanentă 
iectele noastre de 
care, în aceste noi 
uneori nevoie de corecturi sau 
de modificări importante. Pen
tru continua îmbogățire a cu
noștințelor profesionale ale ti
nerilor, de exemplu, noi am pre
văzut în programul de activități 
și organizarea unor olimpiade 
pentru oțelari și laminoriști. Am 
organizat și în trecut asemenea 
acțiuni, dar numai cu electri- 

strungari și lăcătuși, 
dat seama însă că pe 

care elaborează fonta și 
pe cei care laminează, 

pe cei care efectuează

pro- 
prin 

la pro- 
pînă acum 
condiții au

D. MATALA

CONSILIUL
în luna martie. Comitetul mu

nicipal București al U.T.C. Va 
analiza, in plenara sa o proble
mă la ordinea zilei în lumea 
școlii : dezvoltarea interesului 
elevilor față de tehnică, față de 
munca productivă, realizarea 
unei apropieri intre școală și 
uzină. Desigur, optica unei ase
menea. dezbateri va fi determi-/ 
nată de contribuția pe care și-o 
pot aduce organizațiile U.T.C., 
știut fiind că școala, prin pro
gramă. și-a înscris în circuitul 
obiectivelor sale, formarea ele
vilor pentru munca practică. 
Plenarei îi va reveni misiunea 
de a da contur unor recoman
dări foarte particulare, potrivi
te organizației de tineret, poși- 
bile a fi realizate prin mijloa
cele sale specifice, deci altele 
decît cele folosite în procesul 
de învățămînt. Dar, ca să se 
ajungă aici, se cere un studiu, 
experimentarea unor inițiative 
pentru determinarea valorii lor 
practice și a posibilităților de 
generalizare — pe scurt, o în
treagă muncă pregătitoare. Cum 
era și firesc, „preliminariile" au 
fost încredințate consiliului ele
vilor — organul consultativ al 
comitetului municipal în pro
blemele școlii și ale celor ce 
învață.

Deși abia în primul său an 
de existență, consiliul elevilor 
s-a dovedit un organism viabil, 
capabil să ajute comitetul mu
nicipal — prin informare, dar 
și recomandări concrete — să 
pătrundă mai adine în univer
sul de preocupări al elevilor, să 
vină în întîmpinarea acestora 
cu manifestări interesante, de 
largă audiență. Chiar și prin

cieni, 
Mi-am 
tinerii 
oțelul, 
adică,
acțiunile de bază, i-am neglijat. 
Or, din lucrările congresului se 
desprinde, clar ideea antrenării 
tuturor categoriilor de tineri. Am 
îmbogățit, de asemenea, pro
gramul de activități și în ceea 
ce privește propaganda tehnică.

Aceeași preocupare, de rapor
tare a propriilor intenții la o

viziune mai largă, mai cuprinză
toare se face simțită si în alte 
locuri. Eleva Olivia Mihăilă, se
cretara comitetului U.T.C. de la 
Liceul pedagogic Deva, ne-a 
relatat :

— Primul lucru pe care l-am 
făcut după întoarcerea mea de 
la congres a fost să povestesc 
colegilor impresiile, momentele 

'emoționante pe care le-am trăit 
acolo. Apoi, ne-am apucat cu 
toții de treburile legate de acti
vitatea noastră, Aveam atîtca 
proiecte născute în timpul lu
crărilor congresului, pe care 
voiam să le văd eît mai repede 
materializate, îneît devenisem 
nerăbdătoare. Revizuind pro
gramul nostru de activitate, mi 
s-a părut cam lipsit de sub
stanță, neancorat îndeajuns în 
problemele și preocupările noas
tre majore. Avem, spre exemplu, 
4J de elevi care la sfîrșitul tri
mestrului au primit la purtare 
note sub 10. Față de aceștia tre
buie să ne preocupăm mai mult. 
Am inclus, așadar, în programul 
de activitate dezbateri la fiecare 
clasă pe mai ginea comportării 
acestor elevi. Ne-am propus, de 
asemenea, mai multe acțiuni 
care să stimuleze interesul și 
pasiunea elevilor pentru studiu, 
mai ales la cei cu rezultate 
slabe, convinși fiind că în acest 
mod ne îndeplinim una din în
datoririle despre care se vorbea 
mult la Congres. Și acestea nu 
sînt decît cîteva 
Programul nostru
este încă în plină operație de 
împrospătare și îmbogățire.

Am avut prilejul ca, în timpul 
desfășurării lucrărilor celui de 
al IX-lea Congres al U.T.C., să 
stau alături de POP DORIN, 
secretarul comitetului U.T.C. de la 
Combinatul de îngrășăminte 
azotoase din Tg. Mureș. hi dis
cuțiile purtate de-a lungul celor 
cîteva zile cu tînărul tehnician, 
dînsul a subliniat realismul do
cumentelor și dezbaterilor, fap
tul că hotărîrile celui mai înalt, 
forum al tineretului izvorăsc din 
proiectele fiecărei organizații și 
se întorc, prin caracterul progra
matic al rezoluției, acojo unde 
sînt așteptate. Urmărind legătura 
particular-general-particular, con
stat acum că hotărîrile adoptate 
răspund plenar și nevoilor ac
tuale și de perspectivă ale per
fecționării activității organiza
ției U.T.C. de la Combinatul 
tîrgmureșean. Acțiunile ce se în
treprind converg spre unul și 
același scop ■ munca — așa cum 
a fost reliefată la congres.

Si->

polispecializare
J 

teh-

noi intenții, 
de activitate

Particularitățile fluxului 
nologic, necesitatea folosirii in
tegrale a capacității 
existente, impun ca 
nivelului de calificare 
nală să se îmbine cu 
nivelului de cultură

AL. BALGRADEAN

ELEVILOR
D

Din experiența Consiliului elevilor de pe lingă 

Comitetul municipal U.T.C, București

'în ultimii ani, sublinia Ion 
DECU, secretarul comitetului 
U.T.C. de la C.A.P. Gurbănești, 
cooperativa noastră s-a dezvol
tat multilateral. Este o unitate 
puternică Poate și această rea
litate explică rămînerea în sat 
a foarte mulți tineri. Anual, 
peste 1 200 membri, cooperatori 
participă la muncă, în cadrul 
cooperativei agricole, determi- 
nînd practic, excluderea vîrfu- 
rilor de campanie. Totuși, așa 
gum s-a subliniat la recenta 
adunare generală a cooperati
vei- participarea la muncă 
este o problemă și nu una. dintre 
cele mai simple — și nici în a- 
fara preocupărilor organizației 
U.T C. Și, se aprecia cu prilejul

adunării generale a C.A.P., acest 
factor important al producției, 
în condițiile noastre, se ceie 
privit sub două aspecte: cali
tatea muncii și integrarea tine
rilor în acele sectoare ce soli
cită pregătire profesională, o 
activitate cel puțin zece luni 
din an. Cooperativa ne-a oferit: 
zootehnia, legumicultura, iriga
țiile și cultura mare ca sectoa
re în care noi, tinerii, să ne e- 
talăm capacitatea de efort, en
tuziasmul, iar noi am răspuns 
prezent. Se cere, însă, îmbună
tățit calitativ acest răspuns. Și 
este explicabil ! Producțiile 
planificate pentru 1971 sînt de 
peste 5 000 kilograme porumb 
boabe lă hectar în condiții -de 
neirigare și de 8 000 kilograme 
la hectar pe suprafețele iriga
te; la grîu, sfecla de zahăr și 
floarea-soarelui. recoltele me
dii au fost ridicate la nivelul 
producțiilor record din anii tre- 
cuți, iar în legumicultura, ci
frele aproape au fost dublate 
față de producția anului trecut. 
Fără îndoială, realizarea unor 
astfel de obiective solicită efort 
permanent. Structura culturilor 
pe echipe a fost în așa fel sta
bilită încit membrii cooperatori 
să poată lucra tot timpul anu
lui. In lunile ianuarie, septem
brie și decembrie, fiecare mem
bru cooperator va putea parti
cipa la muncă cel puțin 17 zi
le, în martie si aprilie 18 zile, 
iar în celelalte șase luni ale 
anului cite '20—24 zile. încă din 
aceste zile toți membrii coope
ratori din satul nostru lucrea
ză. Muncesc la fertilizarea te
renului, la pregătirea suprafe
țelor irigate, în legumicultura, 
in sectorul mecanic — unde se 
revizuiesc agregatele pentru as- 
persiune și sînt puse la punct 
atelajele. Totul se execută în 
folosul producției. Activitatea 
va fi continuată de îndată ce 
cîmpul se va zvînta, la semăna
tul mazărei și ovăzului, iar a- 
poi a sfeclei de zahăr și a flo- 
rii-soarelui, la plantarea în so-

compoziția sa — 46 de elevi, 9 
cadre didactice, 6 activiști 
U.T.C. și 4 specialiști — consi
liul poate să cunoască pulsul 
vieții de organizație din școli, 
experiența bună sau rămînerile 
in urmă dintr-un 
partiment.

în anul școlar 
exemplu, consiliul 
găsească răspuns Ia 
troversata problemă 
ției, pe profil, pe care și-o pot 
aduce organizațiile U.T.C. în 
orientarea profesională a elevi
lor. Studiul a fost făcut cu con
cursul Centrului de cercetări 
pentru problemele tineretului și 
s-a soldat cu propuneri pe care 
comitetul municipal și le-a 
însușit. Ca urmare, numeroase 
organizații U.T.C. au preluat 
din complexul muncii de orien
tare profesională, ce cade în 
sarcina școlilor partea de in
formare, vizitele în întreprin
deri, în școli profesionale, post- 
liceale și universități. Tot ca 
urmare a acestui studiu, comi
tetul municipal a organizat in 
iunie 1970 „Expoziția cu lucrări 
executate de elevii școlilor pro
fesionale și postliceale". Expo
ziția a fost vizitată de absol
venții școlilor generale din Ca
pitală, ca un argument în plus 
privind multiplele posibilități

anumit com-

a
trecut, de 
încercat să 
mult con- 
a contribu-

de formare profesională pe care 
le oferă școlile post-generale 
ale Bucureștiului. Organizații 
U.T.C. din multe școli generale 
au mers în vizită la Liceul in
dustrial pentru construcții de 
mașini. Grupul școlar I.T.B.. 
Școala profesională Vulcan și 
in altele ; ghizi în prezentarea 
școlilor respective și a meserii
lor din profilul lor, a condiții
lor de învățătură — le-au fost, 
chiar uteciștii din aceste uni
tăți.

Tot ca urmare a studiului în
treprins pe această temă, co
mitetul municipal a facilitat e- 
levilor claselor a XII-a intil- 
niri cu profesori universitari și 
activiști ai asociațiilor studen
țești. care au răspuns întrebări
lor lor privind admiterea în fa
cultate.

Consiliul elevilor a fost antre
nat în conceperea vacanțelor 
școlare cit mai aproape de pre
ferințele colegilor lor. în reali
zarea calendarului activităților 
culturale și sportive, precum și 
în numeroase alte laturi 
muncii concrete din școli.

Ca urmare a cercetărilor 
treprinse, a recomandărilor 
cute, s-au cristalizat cîteva 
țiunî mari adresate elevilor 
pitalei, un 
ție literară

ale
în- 
fă- 
ac- 
Ca-

concurs de crea- 
— de la faza pe

clasă pină. la cea pe municipiu 
— și care s-a finalizat cu un 
recital al laureaților și cu edi
tarea numărului 4 a antologiei 
„Săgetătorul" ; un alt concurs, 
adresat elevilor din licee și in
titulat „Din perspectiva mari
lor victorii", a cărui fază fina
lă va avea loc pe data de 
3 mai. este însoțit de un com
plex de activități de natură 
să-i ajute pe elevi să cunoască 
bogata istorie a partidului, eta
pele revoluționare parcurse de 
poporul nostru pînă în prezent ; 
și, în sfîrșit, uteciștii din școli
le generale sînt antrenați în
tr-un concurs „București — cen
tru industrial", conceput să con
tribuie la cunoașterea orașului, 
a unităților sale productive, ser
vind, implicit, și la orientarea 
lor în alegerea profesiei.

Aceste cîteva preocupări ale 
Consiliului elevilor din Bucu
rești probează seriozitatea cu 
care membrii săi privesc misiu
nea ce le-a fost încredințată. 
Sigur, acum, după Congre
sul al IX-lea al U.T.C. — care 
a precizat și a lărgit atribuții
le consiliilor, deci și a consilii
lor elevilor — consiliul își pro
pune să dezvolte mai mult ini
țiativa personală a membrilor 
săi, să. cunoască mai adine 
preocupările masei de elevi, 
să-și facă mai simțită prezența 
pe lingă comitetul municipal și 
între plenarele sale. Comitetul 
municipal se sprijină și apre
ciază ajutorul său. întrucit a 
beneficiat de recomandări a că
ror valoare a fost dovedită de 
practică.

cadrelor 
ridicarea 
profesio- 
ridicarea 
generală. 

Unii dintre muncitori beneficia
ză de condiții deosebite pen
tru a urma liceul cu frecvență 
în orele libere. Pentru o parte 
dintre operatorii chimiști, opera
torii mecanici și laborant! s-au 
înființat cercurile de policalifi
care și polispecializare — în 
urma absolvirii cărora muncito
rul cunoaște mai multă meserii 
și poate deservi instalații dife
rite din cadrul combinatului. In 
programul de activitate al Co
mitetului U.T.C. s-a prevăzut 
deja ca, pînă în anul viitor, toți 
tinerii salariați ai combinatului 
să fie cuprinși în această formă 
de perfecționare a pregătirii 
profesionale.

Pe linia acțiunilor preconizate 
de către organizația U.T.C. pen
tru sprijinirea activității produc
tive se înscrie și înființarea cer
cului tinerilor inovatori, 
siuni științifice periodice.

Transpunerea în fapte 
tui program menit să

cu se-

a aces- 
asigure 

îmbunătățirea calitativă a acti
vității organizației în domeniul 
muncii profesionale ca și în alte 
domenii legate de locul do 
munca și viață ale tinerilor din 
combinat reprezintă nu numai o 
reflectare la scara unei singure 
organizații a problemelor dezbă
tute de congres, ci și certitudir 
nea că prin realizarea lor va fi 
îndeplinit însuși programul de 
măsuri al congresului, în cîteva 
din direcțiile sale esențiale.

C. POGACEANU

CÎT Șl UNDE VOR LUCRA 
TINERII ÎN COOPERATIVĂ?

larii. Faptul că suprafața de 
culturi prășitoare a fost repar
tizată pe echipe, în funcție de 
numărul membrilor cooperatori, 
iar în cadrul acestora pe braț 
de muncă, constituie un stimu
lent. Fiecare dintre noi cunoaș
te cîștigul minim ce i se cuvi
ne pentru întreținerea celor 
3,22 hectare porumb, 0,80 hec
tare sfeclă de zahăr, 0,90 hecta
re floarea-soarelui, precum și 
pentru alte lucrări t în total 
11271 lei din care 1799 lei în 
natură și 9 472 lei în bani. Bi
neînțeles, pentru depășirea 
producției fiecare va primi pla
ta suplimentară.
„UN LUCRU E CERT: ÎN 1971 
TOTI MEMBRII COOPERATIVEI 
NOASTRE VOR PUTEA LUCRA 

9 LUNI"
— Ciolpani, își începe argu

mentația tovarășul Florca 
GROSU, secretarul comitetului 
U.T.C. și ajutorul șefului de 
fermă de Ia zootehnie, se află 
la o jumătate de oră de cen
trul Bucureștiului. Se înțelege 
că pentru a determina pe tinăr 
să rămînă în sat. trebuie să-1 
cîstigăm și pe planul munci’ : 
calificare, activitate pe tot tim
pul anului, cîștig bun. Fără în
doială toți acești facțori se in- 
terpătrund — determinantă fi
ind activitatea pe tot timpul a- 
nului. nivelul producției obți
nute. De aici s-a și pornit în 
dis'cuție atunci cînd s-a supus

dezbaterii și aprobării membri
lor cooperatori planul de pro
ducție pe 1971. Calculele în a- 
mănunt efectuate au reliefat 
că, anul acesta, cel puțin nouă 
luni din an toți membrii coo
perativei noastre au de lucru, 
primind un minim garantat de 
1120 lei lunar. Cei-- 120 de ti
neri, în cea mai mare parte o- 
cupați în zootehnie și legumicul
tura., sau avînd în primire a- 
tela.j, vor fi cuprinși în efortul 
productiv cel puțin 320 de zile 
din an. S-a prevăzut amenaja
rea pentru irigații a peste o sută 
de hectare, plantarea cu răchi
tă, a circa două hectare în 
scopul dezvoltării în perspecti
vă a sectorului de împletituri; 
cooperativa agricolă a con
tractat cu fermele de stat 
efectuarea unor lucrări pe 
mai bine de o mie de hec
tare ale acestora, jar cu secto
rul de drumuri în cadru] Con
siliului popular județean între
ținerea a zece kilometri șosele 
de interes local. Așadar fiecare 
membru cooperator va avea 
posibilitatea să lucreze din plin, 
(în medie, peste 20 zile dintr-o 
lună), să obțină cîștiguri supli
mentare,
50 (DEOCAMDATĂ) DE... AB

SENȚE
Cei care lucrează, mărturisea 

cu vădită nemulțumire tovară
șul Nicolae DICU, secretarul 
comitetului U.T.C. de la coope

rativa agricolă Nana sînt cu
prinși în toate sectoarele, dar 
avem 50 de absenți. 50 de go
luri în efortul mare ce îl de
pun tinerii noștri. Către ei ne 
îndreptăm atenția în perioada 
imediat următoare. Printr-o 
muncă politică, vie, printr-o 
cunoaștere amănunțită a nevoi
lor și posibilităților de înca
drare într-o echipă sau alta a 
tinerilor de către cooperativa a- 
gricolă îi vom îndruma pe aceș
tia, după pregătirea lor, să lu
creze. Pentru că, irigarea a trei 
mii de hectare solicită nu nu
mai lucrători cu brațele dar și 
oameni cu școală. Deci absol
venți de licee, teoretice și de 
specialitate, absolvenți de școli 
profesionale. Totodată, cei ce 
s-au pregătit în meseria de con
structor, — și sînt mulți dintre 
aceștia în comuna noastră, — 
vor fi îndrumați către echipa 
ce se va constitui și al cărui 
prim obiectiv-examen va fi 
complexul de porci al coopera
tivei noastre cu o capacitate de 
5 000 animale îngrășate într-un 
an. Dintre ei, dintre tineri, vor 
fi recrutați și cei care vor fi 
pregătiți în meseriile necesare 
exploatării celor două obiective 
agricole ce vor asigura tripla
rea valorii producției globale a

V. MARIETA

'FLOREA GROSU EMILIAN APOSTOL

cooperativei noastre, crearea 
posibilității de a retribui mun
ca fiecărui membru coopera
tor cu un minim garantat lunar 
de cel puțin 1 400 lei.

Dar, deocamdată, cei 50 de 
tineri — absenți pînă acum la 
apelul producției — vor trebui 
cî.știgați din toate punctele de 
vedere. De ei, cooperativa agri
colă are nevoie. Ei se află a- 
cum în centru) atenției organi
zației noastre de U.T.C. Și sîn- 
tem siguri că și acest examen 
va fi trecut cu succes.

„CÎND MUNCA E ÎNȚELEASA 
CA O NECESITATE, CA O DA
TORIE FAȚĂ DE TINE Șl SAT, 
NU TE ÎNTREBI UNDE, CI CUM 

LUCREZI"
— La Gîrbovi, remarca tova

rășul Emilian APOSTOL, secre
tarul comitetului U.T.C, din ca

drul cooperativei, lucrează pes
te 700 de tineri : 50 în legumi
cultura, 60 in zootehnie, 80 în 
cadrul fermei specializate în 
producerea semințelor, 40 în e- 
chipa de constructori ș.a.m.d. 
In timp, fiecare a înțeles nece
sitatea muncii, datoria ce o are 
— exprimată prin muncă — 
față de el însuși, față de sat. 
Astăzi, cînd cooperativa noastră 
a ajuns cu producțiile medii să 
se compară cu cele mai bune 
rezultate obținute în țară, cînd 
retribuția muncii în cooperati
vă se face după munca depusă 
de fiecare, după rezultatele ra
portate, participarea la muncă 
a celor 2 400 brațe de muncă 
rămîne o problemă numai în 
sensul asigurării frontului de 
lucru pe tot timpul anului. Și, 
trebuie spus că, în cooperativa 
noastră, de doi ani încoace fie

care membru cooperator are 
posibilitatea să lucreze tot tim
pul anului. In fiecare iarnă, 
circa 400 de oameni lucrează la 
săparea puțurilor folosite la iri
garea terenurilor, alți 400—500 
de oameni fertilizează și ame
najează pentru irigații suprafe
țele stabilite prin plan. Dacă a- 
dăugăm acestora pe cei circa o 
mie de membri cooperatori ce 
lucrează în zootehnie, în sectoa
rele anexe și la legumicultura 
constatăm că cea mai mare par
te din forța activă a cooperati
vei produce zi de zi. Și, în 1971 
— iar din 1972 cu mult mai preg
nant —, forța de muncă în coo
perativa noastră va fi total in
tegrată un an întreg.

Ancheta noastră a scos în evi
dență cu limpezime preocuparea 
direcționată în sensul tradu
cerii în ./faptă a prețioaselor in
dicații date de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a se asi
gura folosirea integrală în tot 
timpul anului a forței de mun
că din cooperativele agricole, 
din agricultură. Și, în cadrul 
acestui efort general, așa cum 
o indică și documentele , recent 
adoptate de către cel de al 
IX-lea Congres al U.T.C. orga
nizațiile U.T.C. desfășoară o 
muncă utilă, puternic ancora
tă în realitățile sociale, econo
mice și politice ale satului. Un 
lucru se cere, însă, subliniat 
pentru a reveni în atenția con
siliilor de conducere ale coope
rativelor agricole, a organelor 
ce le îndrumă munca și anume 
necesitatea dezvoltării sectoa
relor anexă — importante mij
loace de valorificare a condiții
lor naturale și economice lo
cale. a tradiției, mijloc de u- 
tilizare deplină a capacității de 
muncă a celor peste 286 000 de 
lucrători din agricultura jude
țului Ilfov.
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CINE SÎNT STUDENȚII 
DE LA AGRONOMIE ?

I

Pentru a avea o agricultură 
modernă trebuie să ai și cadre 
bine pregătite, care să fie dis
puse să înfrunte dificultățile 
profesiilor agricole. întrebarea 
care revine in mod insistent, 
atunci cînd vorbim despre for
marea viitorilor specialiști, este 
următoarea : cine sint tinerii 
care bat la porțile facultăților 
cu profil agrozootehnic ? Tot
odată. sintem tentați să-i cu
noaștem mai indeaproape, să 
știm cit mai multe lucruri des
pre modul in care și-au defi
nitivat opțiunile lor profesio
nale. Iată, deci, citeva din o- 
biectivele pe care ni le propu
nem in cadrul anchetei noastre 
de la Institutul agronomic „Ni- 
eolae Bălcescu” din București 
Se știe că nu întotdeauna există 
un echilibru necesar între op
țiunile profesionale reale ale 
candidaților, care susțin con
cursul de admitere la agrono
mie și veșnicii candidați la stu
denție pentru care important 
este sâ fii student. Altfel nu se 
exnlică, de pildă, faptul că, la 
sesiunea din vară numărul can
didaților este scăzut cu mult 
față de sesiunea din septembrie. 
După cum demonstrează o sta
tistică întocmită de institut s-a 
ajuns ca la horticultură sâ con
cureze 17 candidați pe un loc. O 
situație asemănătoare se obser
vă și la agronomie, cu 12 pe un 
loc, la medicină veterinară, cu 
10 pe un loc etc

Acesta este doar un punct. de 
plecare in analiza noastră. Da

tele preliminare furnizate de 
statistică sint in măsură să re- 
leve si alte aspecte tot atit de 
importante. Pentru că a rămîne 
doar Ia fenomene de suprafață 
privind fluctuația candidaților 
la diverse facultăți ale institu
tului — situație din păcate frec
ventă și la alte forme de învă
țămînt și încă nerezolvată — în
seamnă a subestima o serie în
treagă de factori care influen
țează un intreg proces de for
mare $1 evoluție a opțiunilor 
profesionale. Trebuie, așadar, 
să vedem cine sint viitorii stu- 
denți de la agronomie, din ce 
mediu provin și dacă sint cu a- 
devărat chemați să înfrunte di
ficultățile profesiilor. De ase
menea. dacă pregățirea din li
ceu oferă garanția unei bune 
pregătiri de specialitate. Din 
aceeași statistică reținem faptul 
că 45.9 la sută din candidați — 
3 100 pe 375 de locuri — provin 
din mediul urban. Aceasta. nu 
înseamnă că există o apropiere 
netă intre opțiunile profesionale 
ale celor de la oraș și celor de 
la sat. Statistica nu spune 
nimic despre profilul acestor 
opțiuni, despre caracterul lor 
stabil sau temporar în func
ție de considerente de ordin 
afectiv sau volitional. Despre 
asemenea fenomene, care re
flectă inconsecvență și instabi
litate. ne-am convins răsfoind 
unele materiale privind situa
ția studenților din anii II—V,
cu precădere a celor care pro
vin din mediul urban. în unele 
facultăți — zootehnie, medicină 
veterinară, economia agricul
turii, îmbunătățiri funciare — 
predomină numărul celor din 
mediul orășenesc. Ceea 'ce nu 
spune încă nimic la prima ve
dere, dacă n-am fi aflat că, 
după unul sau doi ani de stu
diu, tocmai acești studenți sint 
cei ce părăsesc, fără nici o um
bră de regret, institutul pentru 
a se orienta spre alte facultăți. 
Și numărul lor. nu prea mare 
de altfel, sugera o anumită ten

dință deloc firească : se plimbă 
din facultate în facultate, toc
mai pentru că alegerea n-a fost 
bine făcută, tocmai pentru că 
n-au urmărit. decit scopuri de 
moment. nesemnificative. Să 
dăm doar citeva exemple. Din 
98 de studenți ai anului II al 
Facultății de zootehnie. 53 sint 
de la orașe, din care 14 din 
București. Mulți dintre aceștia 
din urmă nu sînt dispuși să-și 
mai continue studiile, incit sînt 
declarați repetenți sau retrași. 
Credem că ar trebui reglemen
tat și statutul acelor studenți 
care vin și stau 1—2 ani într-o 
facultate și pe parcurs ajung la 
concluzia că alegerea n-a fost 
bine făcută.

Institutul agronomic a între
prins in ultimul timp un studiu 
bine argumentat cu privire la 
compoziția socială și la pregă
tirea teoretică a studenților ad
miși în anul I. Dintr-un ase
menea studiu desprindem cîteva 
concluzii.

In genere, proporția dintre 
numărul candidaților și cel al 
studenților reușiți la concursul 
de admitere proveniți din me
diul rural și urban este aceeași: 
circa 1/1. Ea nu poate să ne dea 
satisfacții. De ce ?

Pentru că specialiștii din a- 
gricultură, prin natura profe
siei pe care s-au hotărît s-o îm
brățișeze. sînt angajați într-un 
efort continuu de supraveghere 
și conducere nemijlocită a sec
toarelor și unităților agro-zoo- 
tehnice. Aici navetismul devine 
un nonsens, indiferent de spe
cialitatea sau caracterul pro
ducției. Or. tocmai pe această 
posibilitate mizează unii stu
denți de la zootehnie, medicină 
veterinară. îmbunătățiri fun
ciare etc., unde numărul celor 
proveniți din mediul urban este 
net superior celor din mediul 
rural.

Să urmărim. însă, cu ce nivel 
de pregătire intră in facultățile 
institutului studentul din anul 
I. Pină în acest an. recrutarea 
studenților se făcea numai din 
rindul absolvenților liceelor teo
retice. Dar iată -că în vara anu
lui trecut a absolvit prima pro
moție pregătită în liceele agri
cole. Un eveniment, important 
in realizarea, in viitor, a unui 
echilibru mai mult decit nece
sar între ponderea pregătirii 
practice de specialitate și pre
gătirea teoretică. Procentul de 
5.9 la sută din acest an consti
tuie un început bun pentru în
vățământul superior agronomic. 
Dar prin aceasta n-avem ta
bloul complet, al pregătirii lor 
liceeale pentru a face față exi
gențelor stilului de muncă uni
versitar. Urmărind, cum e și fi
resc. gradul de pregătire dm 
liceu, aflăm însă și unele amă
nunte deloc neglijabile. Astfel, 
54.22 la sută dintre studenți au 
obținut la bacalaureat note de 
5 și 7 și numai 5.02 la sută medii 
între 9 și 10. După cum se poate 
desprinde din aceste cifre, re
crutarea studenților pentru a- 
gronomie nu poate deoăsi o 
mentalitate a absolventului de 
liceu, care acceptă încă cu greu 
profesii cu destinație rurală. 
Totuși, atunci cînd se hotărăște, 
nu o face decît din considerente 
care țin de imposibilitatea mo
mentană a promovării lui în 
alte forme de învățămînt. ac- 
ceptînd agronomia ca pe o fata
litate. Or. tocmai aici trebuie să 
intervină atit școala, cit și in
stitutul agronomic. Pentru că 
absolventul de liceu nu poate

realiza, la justa lor valoare, 
dimensiunile profesiilor ce se 
școlarizează prin rețeaua invă- 
țămintului agronomic. Ar fi 
bine să se facă mai mult pen
tru elevii liceelor teoretice de
cit alcătuirea unor simple afișe 
și prospecte difuzate prin inter
mediul poștei și care rămîn li
teră moartă in incinta liceelor. 
Intr-o convorbire avută cu 
prof. dr. docent VIOREL CITI
REA. prorector al Institutului, 
am desprins cîteva din preocu
pările din acest an privind pre
gătirea candidaților la con
cursul de admitere din vară. 
Astfel, incepind din luna apri
lie — de ce oare nu s-au ini
țiat de pe acum consultații, așa 
cum au procedat celelalte insti
tute de învățămînt superior ? — 
se elaborează și afișele axate pe 
specificul facultăților, urmind 
ca pregătirea candidaților să se 
facă în perioada de două săptă- 
mint dinaintea concursului. O 
măsură destul de eficientă care 
s-a introdus în urmă cu un an 
o constituie și înțelegerea inter
venită intre Departamentul 
agriculturii și institut, prin 
care 19 licee agricole din
zona de sud a tării cuprinsă,
între Olt și Dunăre sînt îndru
mate în mod direct, asigurîn-
du-se atit un schimb de expe
riență. cit și o mai bună cu
noaștere a activității științifice 
și de cercetare din institut pe 
care elevii liceelor agricole, 
profesorii lor. o vor putea ur
mări in cadrul prelegerilor și 
demonstrațiilor practice din 
cîmpurile de experiență. In 
urma unor studii întreprinse de 
institut, printre care se numără 
și acelea referitoare la prove
niența studenților, gradul lor de 
pregătire pentru a învinge di
ficultățile profesiilor pentru care 
au optat totuși, am întîlnit și 

Studenții agronomi, viitorii 
specialiști ai ogoarelor îji de- 
săvîr.șesc pregătirea profesio
nală in laboratoare modern 

utilate.

cîteva propuneri binevenite. 
Astfel, avlnd in vedere faptul 
că incă nu există promoții su
ficiente de absolvenți ai liceelor 
agrțcole. absolvenții liceelor 
teoretice să lucreze 6 luni sau 
un an în unități agrozootehnice 
și abia după aceea să se pre
zinte la concursul de admitere. 
Prin aceasta s-ar cristaliza mai 
bine propriile lor opțiuni pro
fesionale. N-ar fi rău dacă s-ar 
proceda și la o testare preala
bilă a celor care vor să urmeze 
agronomia Și incă o propunere : 
orientarea profesională a fete
lor spre profesii ca aceea de 
medic veterinar, zootehnist, in
giner agronom să nu fie exage
rată. ridicindu-se la unele fa
cultăți — horticultură de oildă 

la procente de peste 50 la 
sută. Toate măsurile care se 
vor lua in viitor pentru perfec
ționarea sistemului de promo
vare in învătămîntul superior 
agricol trebuie să urmărească cu 
precădere aspectele de ordin 
practic prin care s-ar realiza o 
îmbunătățire a procentului de 
studenți ,cu o bună pregătire 
teoretică și practică promovați 
din rindul absolvenților liceelor 
agricole Totodată. institutele 
agronomice pot -să întreprindă 
mai multe acțiuni menite să 
asigure o orientare profesională 
adecvată absolvenților liceelor 
teoretice care manifestă apti
tudini și înclinații spre o pro
fesiune sau alta din rețeaua în- 
vățămintului superior agrono
mic.

MIRCEA CRISTEA

Vremea cînd fetele, încereînd 
să-și dovedească egalitatea pe 
toate planurile cu băieții, nu o- 
coleau Institutul de mine, side
rurgia «au transporturile, a fost 
depășită. Acum, multe fete chib- 
zuiesc mai bine asupra facultății 
către care se îndreaptă și le gă
sim într-un procent precumpăni
tor față de băieți la medicină — 
mai ales la pediatrie, stomatolo
gie și farmacie — în universi
tăți și institute pedagogice.

Totuși, nu putem ocoli ade
vărul că alegerea facultății de 
către absolventele de liceu poar
tă încă într-un procent însemnat 
pecetea întîmplării.

încercăm să probăm prin cî
teva date statistice, afirmația că, 
în alegerea de către fete a unor 
profesii necesitînd studii univer
sitare, factorul întîmplare ac
ționează încă nepermis de in
tens.

In anul universitar 1969—1970, 
găsim la Institutul politehnic 
din București un procent mare 
de fete aproape la toate facul
tățile. E mai greu de în
țeles ce mobil a putut sta la 
baza alegerii meseriei de inginer 
în tehnologia construcțiilor de 
mașini de către 526 de fete (27,6 
la sută din totalul studenților), 
la metalurgie și transporturi 
unde se găseau In anul I 189 și 
respectiv 105 fete. La Institutul 
de construcții, în același an șco
lar, procentul fetelor este de 35,6 
la sută la Facultatea de con
strucții (de reținut că munca în 
construcții înseamnă în primul 
rînd muncă de șantier 1) 38,5 la 
sută la Facultatea de instalații 
pentru construcții, 26,6 la sută la 
construcții hidrotehnice etc, etc. 
Nu insistăm — deși exemplele 
nu ne lipsesc — pentru că și așa 
apare limpede că nu pasiunea 
sau cunoașterea intimă a profe
siilor la care ne-am referit au 
determinat. în toate cazurile, pe 
tinerele respective să și le aleagă 
ci, o spunem direct, numărul 
mai mic de candidați, sau repe
tarea concursului de admitere 
pentru ocuparea locurilor. In a- 
ceastă situație nu e surprinză
tor că. prin anii II sau III de 
studiu, destule fete care au fă
cut imprudența de a alege după 
alte criterii decît vocația, sau 
corespondența cu propriile pu
teri, abandonează învățătura sau 
încearcă să se transfere la alte 
facultăți îngreunîndu-și și pre- 
lungindu-și astfel singure proce
sul devenirii lor profesionale.

Se desprinde deci, ca o nece
sitate particulară absolventelor 
de liceu ca toate întrebările care 
implică alegerea profesiei să de
rive din cea mai simplă, dar 
prioritară în cazul lor : „care 
este profesia pe care o pot 
exercita fără rabat, fără senti
mentul inferiorității pe nici un 
plan ? Pusă la timp, cu sinceri
tate și luciditate, ea poate direc- 
ționa firesc interesele profesio
nale ale fetelor către sectoarele 
de activitate unde sînt aștepta
te și care nu se înscriu deloc 
într-un perimetru îngust.

Profesia de cadru didactic a 
fost dintotdeauna servită cu ta
lent și strălucire de numeroase 
femei. Și astăzi ea exercită o 
atracție explicabilă, asupra fete
lor. Pentru a deveni profesoare
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tinerele au în prezent la dispo
ziție 5 universități — în București, 
Cluj, Iași, Timișoara și Craio
va — și 17 institute pedago
gice de 3 ani. Invățămîn- 
tul universitar pregătește cadre 
didactice și alți specialiști în 
peste 30 de specialități ; institu
tele pedagogice de 3 ani pregă
tesc, la rîndu-le, profesori pen- 
Iru școlile generale în 10 disci
pline.

Cum arătam la începutul a- 
cestor rînduri, medicina înregis
trează și ea un aflux feminin. în 
București, Cluj, Iași, 'Timișoara 
și Tg.-Mureș sînt situate insti
tute medico-farmaceutice cu

DEACU ULIIIAI — Tulcea :
Am citit cu deosebit interes scri
soarea dumitale. îți mulțumesc 
pentru încrederea cu care m-ai 
cinstit și te felicit pentru cura
jul și tăria de caracter cu care 
întimpini dificultățile. în ceea 
ce privește depanarea televi
zoarelor, este suficient să fii ab
solvent de liceu. Școlile respec
tive funcționează la București. 
(Școala de specializare postli- 
ceală - UCECOM — str. Eco
nom» Cezărescu nr. 47) și la 
Constanța (str. Caraiman nr. 1 
— Centrocoop). Dacă-ți place, 
înseamnă că se potrivește.

GHEORGHE C. — Alexandria 
jud. Teleorman: N-ai găsit in
formațiile în îndrumător dar le 
poți afla la NAVROM-Constan- 
ța. Serviciul personal și învăță
mînt.

ADAM R. — Baia Mare-Ma- 
ramureș : Nu posed informații 
in legătură cu intențiile I.H.R. 
Mangalia. Ar fi mai util să te 
adresezi direct la sursă

DEM. POPESCU — Cluj : Ba
calaureatul vă permite să vă 
prezentați la un institut peda
gogic de 3 ani pentru a deveni 
profesor la școala generală, fără 
deosebire de liceul absolvit.

PREBELA ELENA — Sibiu :
Nu cred să se poată, candidați

RUBRICA 
FETELOR 
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veche tradiție și cu un bun re
nume. Li se adaugă o creație de 
dată foarte recentă — Faculta
tea de medicină generală de pe 
lingă Universitatea din Craiova.

Invățămîntul superior econo
mic, cu profesiile sale atît de 
actuale este abordat de aseme
nea de foarte multe absolvente 
de liceu. Cele care doresc să de
vină specialiste în economia pro
ducției, calculul economic și ci
bernetic, finanțe, contabilitate și 
comerț pot candida la Academia 
de studii economice din Bucu
rești, precum și la facultățile de 
studii economice de pe lîngă 

sint mulți și numai băieți. Mai 
bine ai coborî pe pămînt,

ANDA MARINESCU — Roșio
rii de Vede — jud. Teleorman : 
In conformitate cu legea, mate-

VIAȚA

LA USĂ
de SEN ALEXANDRU

ria de concurs în învățămintul 
superior este cea cuprinsă in 
manualele de liceu. Firește, dacă 
ai cunoștințe suplimentare, ele 
îți pot fi i e folos cu condiția 
să . cunoști emeinie manualele.

GH. MANDACHE — Craio
va : Interesați-vă la Academia 
R.S. România care se ocupa, 
cîndva, cu această problemă. 

universitățile din Cluj, Craiova, 
Iași și Timișoara.

Citind aceste trei mari com
partimente ale învățămîntului 
superior. în care ponderea pro
fesiilor potrivite fetelor este pre
cumpănitoare, nu înseamnă că 
ignorăm șansa lor de a se rea
liza și în unele profesii ținînd de 
inginerie — fie ea industrială, 
agricolă, sau de construcții. Am 
atras atenția asupra dificultăților 
unor asemena profesii pentru că 
ele nu sînt tot una cu dificul
tățile concursului de admitere 
cum se mai confundă uneori ; și 
dacă confuzia nu este risipită de 
la început, clarificarea pe par
curs poate avea repercusiuni ne
dorite de nimeni. Desigur, învă- 
țămîntul artistic și cel de arhi
tectură atrag, cum e normal, în
tr-o proporție apreciabilă, fetele. 
Dar, în aceste domenii vocația și 
talentul sînt elementele care ho
tărăsc în primă și ultimă instan
ță. De aceea nu amănunțim, 
fiind greu de crezut că cineva — 
fată sau băiat — lipsit de aceste 
haruri s-ar aventura într-o com
petiție în care singură bunăvo
ința nu-i poate fi de prea mare 
folos.

Nu ni se pare inutil să repe- 
tăm un adevăr îndeobște cunos
cut : la noi în țară nici „o lege 
nu limitează posibilitatea absol
ventelor de liceu de a se r' • 
drepta spre oricare dintrer , 
192 de facultăți existente în _i- 
vățămîntul superior ; însemnările 
de față urmează să fie conside
rate ca un semnal în atenția 
candidatelor la studenție asupra 
unor particularități, deloc negli
jabile ale momentului opțiunii 
profesionale.

MARIETA VIDRAȘCU

STAȚIA ION — Vilcea : Școa
la care vă interesează nu -este 
prevăzută în îndrumător, dar 
cred că întrebînd direct la 
P.T.T.R. ați putea obține o lă
murire. In legătură cu a doua 
școală, citiți răspunsul dat lui 
Cepu Gh. apărut în 26 ianuarie.

O. M. — Scrioștea, jud. Te
leorman: Te sfătuiesc, să te faci 
profesor, dar să te prezinți la 
un institut pedagogic de 3 ani, 
fie la cel din Pitești, Bd. Gh. 
Doja nr. 41, fie la cel din Bucu
rești, Șoseaua Panduri nr. 90. Ea 
amîndouă institutele vei găsi o 
facultate de filologie. în legă
tură cu școala care te intere
sează, citește răspunsul dat lui 
Cepu Gh. Mie însă mi se pare 
că tot cum am spus eu ți se po
trivește mai bine. Mai ales că 
ți-ai putea completa ulterior stu
diile la Universitate.

FILICA M„ VULCAN A PÂN
DELE — Brănești-Dîmbovița : 
Liceul sanitar de specialitate 
pregătește numai cadre de la
borator : tehnicieni dentari, asis
tenți medicali de laborator pen
tru clinici, inspecții sanitare de 
stat și alte instituții medicale. 
In București nu funcționează un 
astfel de liceu. 11 găsești insă 
la Galați (str. Mihai Bravu nr. 
48) și Tg. Mureș (str. Lenin nr. 
8). Fiecare dintre aceste licee 
are două secții pentru tehnicieni 
dentari și pentru asistente de 
laborator.

{Urmare din pag. I)

veană — are numai doi ani dă 
* activitate — se înscrie de la 

început ' in exigențele acestui 
principiu. Pentru aceasta a fost 
nevoie ca prospectarea cererii 
să înceapă cu aproape un an 
in urmă, cu mult înainte de* în
ceperea perioadei de plan. De
altfel. s-a izbutit ca pină in 
vară să se asigure o bună parte 
din posibilitățile de lucru ale 
uzinei. în decembrie, in pre
zența reprezentanților tuturor 
celor 56 de fabrici beneficiare 
s-a preluat restul de producție 
incă necontractată pină atunci, 

în aceste condiții, cînd ști ce 
și cui trebuie să expediezi pro
dusele, cunoscind exact eșalo
narea în timp a cererilor, auto
mat te gindești, aflîndu-te deja 
la capătul citorva săptămini de 
activitate in producție, cum se 
profită de avantajul creat, cum 
se reflectă in rezultatele de 
pină acum ale Uzinei de uti
laje și piese de schimb din Su
ceava situația nouă creată de 
existența contractelor.

Răspunsul este și de această 
data edificator.

— Incepind cu prima lună, cu 
ianuarje. din contractele primu
lui trimestru tot ce ne-am pro
pus șe realizează. Perioada de 
pregătire a producției acestui 
an ne-a îngăduit să repartizăm 
producția pe trimestre și in ca
drul acestora pe luni mult mai 
gindit, in raport de posibili
tăți.

De fapt și in 1970 contractele 
i fuseseră realizate. Dar n-au 
trecut neobservate unele greu
tăți derivate din metodica con
tractării. Noul sistem de con
tracte se dovedește extrem de 
eficace evitind mișcările de co
menzi. foarte frecvente pină 
acum. în 1970 au fost înregis
trate anulări de contracte în 
valoare de circa 10 milioane 
lei. închipuiți-vă necazurile 

. declanșate în aprovizionare.
in pregătirea fabricației. între 
altele funcționa cu frecvență 
sistemul contractărilor trimes
triale ceea ce aducea după sine 
deficiențe .evidente în corela
rea termenelor de livrare în 
cazul colaborărilor. Pentru 1971 
s-a cerut să se precizeze în 
cazul fiecărei comenzi luna și 
chiar data termenului de li
vrare. O caracteristică ce se 
cuvine relevată in cazul înțe
legerilor de livrare-cumpărare o 

constituie nominalizarea înțre- 
gii producții nu la tonaj, în 
volum global sau valoric, ci în 
repere.

— Așa se explică faptul că 
nu ne măsurăm activitatea prin 
tone de piese prelucrate, ci în 
bucăți, repartizate exact pe 
produs. Astfel, putem spune că 
pină la această dată sint lichi
date comenzile . pentru circa 
112 repere și avem condiții să 
livrăm beneficiarilor tot ce 
le-am promis, completa tovară
șul Vasile Popovici de la ser
viciul livrări.

Trebuie sâ spunem însă că 
necesitatea livrării la termen, 
evitarea oricărei derogări de la 
prescripțiile contractuale depă
șește insă simpla obligație pro
fesională a conducerii uzinei, a 
diferitelor compartimente..

RESPECTAREA
CONTRACTELOR

— Fără doar și poate că noua 
lege a contractelor a mobilizat 
pe toată lumea în urmărirea 
respectării riguroase a angaja
mentelor asumate, declara in
ginerul șef adjunct Partenie 
Căproiu. S-a înțeles că tot ce 
am contractat trebuie respectat. 
Dezbaterea cifrelor de plan, a- 
dunările ținute recent, ne-au 
demonstrat existența unui suflu 
general in sprijinul sarcinilor 
ce decurg de aici.

Completîndu-1, tovarășul Emil 
Maxim, secretarul comitetului 
U.T.C. al uzinei, sublinia :

— în fond fiecare contract 
reprezintă un cuvint de onoa
re dat beneficiarului. De res
pectarea lui depinde chiar a- 
precierea muncii noastre. Bine
înțeles că nu concepem acti
vitatea tinerilor din uzină decit 
in interiorul acestor sarcini, 
respectarea contractelor impli- 
cind împlinirea zi de zi a pla
nului de producție.

Și pentru a nu părea simple 

declarații, cele spuse mai sus 
sint întregite prin punctarea 
unor măsuri destinate să creeze 
cele mai bune condiții pentru 
ca ele sâ devină realitate. în 
secțiile de producție se află în 
curs de desfășurare acțiunea de 
generalizare a schimbului II. 
de extindere a schimbului III. 
acolo unde este posibil. Acțio- 
nindu-se astfel, în spiritul in
dicațiilor cuprinse -în Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
din 25 noiembrie 1970. se ur
mărește creșterea posibilităților 
de a realiza mai mult, cu ace
leași capacități, în aceleași 
spații de producție. Din totKul 
muncitorilor, majoritatea sinț 
tineri, au calitatea ele membru 
al U.T.C., iar participarea lor 
la înfăptuirea planului este în
semnată. Pornind de la situația 

prezentă cînd încă o parte din 
salariați nu se situează la un 
nivel prea ridicat de pregătire 
profesională, in uzină se simte 
o amplă opinie în favoarea pre
gătirii temeinice, a stăpînirii 
cunoștințelor din profesia, res
pectivă, strîns corelată cu o 
mai bună cunoaștere a feno
menelor ce se petrec în ca
drul procesului tehnologic. în 
acest sens, un număr destul de 
mare de absolvenți ai școlii 
profesionale. -își continuă proce
sul de instruire și de auto
instruire. fiind, fapt îmbucu
rător. îndrumați și sprijiniți de 
comitetul U.T.C. și de conduce
rea întreprinderii. La acestea se 
adaugă, desigur, eforturile de 
sporire a productivității muncii, 
de întărire a disciplinei în pro
ducție. într-un asemenea con
text reținem mărturia meta- 
lurgului -șef, inginer Vasile Jol- 
dea :

— Tinerii formează marea 
majoritate a coleetivului nostru 

și dacă prea multă experiență 
nu au, e de admirat dăruirea 
cu care muncesc, străduința lor 
de a produce de la o zi la alta 
cit mai mult și mai bine. O- 
norarea sarcinilor contractuale 
constituie pentru fiecare o sar
cină și tocmai de aceea orice 
produs, orice reper este exe
cutat cu grijă și la termenul 
stabilit.

întirziind prin secții, discutînd 
cu tinerii, am putut să ne dăm 
seama că intr-adevăr aici e- 
xistă un climat propice indepli- 
nirii sarcinilor de plan și im
plicit a contractelor economice. 
Seriozitatea in muncă este una 
din coordonatele principale. Cu 
toate acestea, mai sînt și unele 
compartimente care incă duc 
dorul... liniștii creatoare.

— De piese de schimb nu 

zavem nevoie, pentru că ni le 
confecționăm singuri, ne spu
ne tovarășul Vasile Ciobotaru, 
șeful serviciului aprovizionare. 
Ne rămîn însă mai multe semne 
de incertitudine care, nesolu
ționate acum, amenință desfă
șurarea firească a lucrurilor ’ în 
sensul angajamentelor noastre 
contractuale.

Interlocutorul nostru își des
chide dosarul din față și în timp 
ce ne arată diferitele tabele 
replică. Lista este mai mare și 
nepropunîndu-ne să ' mergem 
la amănunte vom evita enume
rarea pozițiilor de incertitu
dine. Vrem să credem însă că 
numai prin accident au putut 
rămine în suspensie subiecte 
ce revin zilnic în atenția între
prinderii și, credem, vor reveni 
tot mai des o dată cu trecerea 
timpului. Dacă în 1970. s-a 
considerat o scăpare „soluționa

rea” aprovizionării cu plă
cuțe de material dur (cind u- 
zinei i s-a asigurat doar 50 la 
sută din necesar, din care ul
terior, 30 la sută a fost anu
lat...) este de neînțeles căde
rea în recidivă, dînd garanții 
pentru întregul an doar atit cit 
trebuie pe 2—3 luni și lăsînd 
restul în suspensie. „Am suit 
omul in, mașină și i-am spus 
să nu vii fără plăcuțe”, să fie 
considerat oare ulciorul cu atit 
de multe posibilități ? Bioxid 
de carbon, cu dispoziție de re
partiție în buzunar nu vrea 
nici o întreprindere să contrac
teze. Sirma de bobinaj pentru 
toate motoarele din înzestrare 
continuă să lipsească. „Ce mă 
fac dacă mi se arde un mo
tor ?“ — iată o întrebare per
sistentă, mai ales de cînd s-a 
aflat că in anul în curs ea va 
lipsi cu desăvîrșire. Și așa, 
altele și altele.

O situație nu prea plăcută 
care alimentează cu deplin te
mei o seamă de incertitudini. 
Să fie oare indiferente numai 
pentru că acum este începutul 
anului și, deocamdată, nu re
simțim acut nevoia de mate
riale ?

Topitorii Feraru Nicolae și Constantin Melinte în fața cuptoru
lui electric de 3 tone.

Foto: O. PLEC AN
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la Uzina din Brașov și aflăm că 
pe la Zajău ar fi o întreprindere 
care l-ar fabrica... In fine, des
coperim întreprinderea respecti
vă și constatăm uluiți că ea 
produce asemenea dispozitive 
de patru ani. Or, în tot acest 
timp ele se importau din Italia... 
Trebuie să vă spun, de altfel, 
că nici pină azi fabrica din Za
lău nu ne-a oferit vreun pros
pect. Noi știm întîmplător, dar 
alții poate mai importă dispozi
tive de ridicat. Asemenea situa
ții sint numeroase. Acum citeva 
zile chiar. Combinatul de cauciuc 
Jilava — care a cumpărat o li
cență pentru benzi transportoa
re — a organizat o conferință de 
informare. Am aflat, din nou eu 
surprindere, că aici se produc de 
un timp benzi cu dimen
siuni ce ne-ar permite să redu
cem sensibil unele investiții în 

construcția întreprinderilor chi
mice. Trec luni de la începerea 
prc/ducției și prospecte toi nu 
există, cînd normal ar fi ca ele 
să preceadă lansarea unui ele
ment nou. Nu trebuie uitat că 
noi proiectăm deja investiții 
pentru 1972. Fabricile, ca să aibă 
asigurată desfacerea producției 
în anii viitori ; ar trebui să in
formeze de pe acum institutele 
de proiectări,

Ing. S. Sirbu, care este și loc
țiitorul secretarului U.T.C. din 
I.P.R.A.N., ne-a insoțit în ate
lierele secției utilaj. Ne-au fost 
prezentate zeci de cataloage ale 
firmelor străine : orice partener 
comercial al institutului a pus 
la dispoziția proiectanților în
treaga documentație de care a- 
ceștia ăr putea avea nevoie, e- 
ditată în condiții grafice deose
bite, uneori tradusă în limba 
română, întreaga documentație 
fiind permanent ținută la zi 
prin corespondență. Evident că 
în relațiile noastre pe piața ex
ternă trebuie să fim competi’ivi 
și la acest capitol : al reclamei 
și informării.

— Din păcate sînt incă destule 
lacune de acoperit aici, remarca 
tînărul proiectant irig. N. Geam- 
bașu, secretarul comitetului 

, U.T.C. din I.P.R.A.N. Nu numai 
că nu putem oferi reprezentan
ților străini, care vin să trateze 
cu noi. material informativ pri
vind produsele românești pe 
care vrem să le includem in 
proiecte dar nici atunci cînd 
plecăm în străinătate, pentru a 
trata chestiuni de export, nu 
ne putem susține argumentația 
privind performanțele și calita
tea produselor românești cu 
prospecte, ‘pliante, fotografii. Se 
construiesc fabrici în alte țări 
pe baza proiectelor noastre. A- 
desea beneficiarul străin folo
sește și utilaje românești con
form recomandărilor proiectan
ților. Dacă acestea se defectează 
ulterior, șau se uzează normal, 
chiar cînrf trebuie înlocuite sim
ple întrerupătoare electrice, be
neficiarii. nemaiștiind de undo 
să le comande în România, și 
le cumpără din alte țări. Nor
mal ar fi ca orice specialist 
cînd pleacă în străinătate să fie 
înarmat cu teancuri de prospec
te, pe care să le împartă ori-

COSTĂ
cui are nevoie. Economiile celor 
ce nu le editează ne costă în 
realitate foarte scump. Și ca să 
dau un exemplu din specialita
tea mea. puteți consulta mate
rialul informativ editat de una 
dintre cele mai moderne între
prinderi — F.E.A. (Am văzut 
prospectele F.E.A. pentru piața 
internă ca și catalogul pentru 
export. Primele nu ar face cin
ste. nici măcar unui atelier meș
teșugăresc. Pe unele din ele nici 
nu poți distinge imaginea apa
ratului despre care este vorba. 
Celelalte nu conțin date ele
mentare, absolut necesare, mai 
ales cind e vorba de piața ex
ternă. Ceea ce le fape inutile...)

Am întîlnit la I.P.R.A.N. oa
meni ocupați să fișeze din re
viste, din ziare, din reclame 
orice dată privitoare la produ
cerea in țară a unui element 
oarecare. Proiectanții s-au obiș
nuit să noteze imediat ce aud la 
radio sau în emisiunile TV că 
o fabrică de undeva produce un 
element oarecare. Alte mijloace 
de informare nu au la.îndemină. 
Puținele cataloage care ni s-au 
prezentat erau ținute pentru de
cor, întrucît încă la data apa
riției se dovediseră depășite sati 
eronate. Iată de ce institutul 

, este nevoit să trimită continuu 
oameni prin țară... ca să afle ce 

.se produce și unde anume, iată 
ce energie și bani se chel- 

'tuiesc pentru o voluminoasă co
respondență cu toate fabricile 
pentru ca proiectanții să afle 
unde pot găsi utilajele sau ele
mentele de montaj necesare. 
Lipsa de informare ori informa
rea eronată costă nu numai 
timp in proiectare dar și bani 
serioși pe șantiere. Economiile 
și lipsa de interes manifestate 
aici de producători influențează ' 
negativ și asupra promovării 
mărfurilor românești pe piața 
internațională. Remedierea aces
tei situații nu se poate realiza 
prin dispoziții ale forurilor cen
trale ci numai pe baza înțelege
rii de către fiecare întreprindere, 
a faptului că producția nu re
prezintă o activitate în sine ci 
e destinată vînzării. Iar vinzari 
rea e imposibilă fără reclamă. 
Sau cum se spune dar se uită 
adesea, „reclama e sufletul co
merțului”.
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în Editura politică a apărut:

N8C0LAE CEĂUȘESCU

Cuvîntare la Consfătuirea pe țară a lucră
torilor din întreprinderile agricole de stat

25 februarie .1971

„ASA-Tg. Mureș va reveni 
in prima divizie!" 

declară antrenorul TIBERIU BONE

întâlnire la C. C. al P. C. R.
Luni la amiază, tovarășul Paul 

Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R.. s-a întîlmt cu tovarășul 
Eduardo Gallegos Mancera, 
membru al Biroului Politic al

C.C. al P.C. din Venezuela, care 
face o vizită în țara noastră.

La întîlnire, a participat tova
rășa Gbizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Fotoreporterul Ed. Hofer a surprins cîteva instantanee. In prima fotografie, de la stingă la dreap
ta româncele : Cătălina Marinescu, Ruxandra Ghiață și Corina Chiriac. In a doua fotografie : 
Fatîsti Cima (Luxemburg), Chris Eklund și Eric Spitzer (Austria) eu Walter Scherling, șeful Casei 

de discuri „Ariola“ din Austria

Luni la amiază, tovarășul 
Ștefan Voitec, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii A- 
dunări Naționale, a primit de
legația Comitetelor de politi
că externă ale Vecei social- 
politice și Vecei popoarelor 
ale Skupștinei Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, condusă de 
tovarășul Bogdan Osolnik, 
care se află în țara noastră la 
invitația Comisiei pentru po
litică externă a Marii Adunări 
Naționale.

La întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, au luat parte tovarășii 
Mihai Dalea, președintele Co
misiei pentru politică externă 
a Marii Adunări Naționale, 
Ion Mărgineanu și Iuliu Fe- 
jeș, secretari ai M.A.N. și Ma
rin Enache, deputat.

A fost de față Iso Njego- 
van, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia la București.

★
în aceeași zi. delegația Co

mitetelor de politică externă 
ale Vecei social-politice și Ve
cei popoarelor ale Skupștinei 
Federale a R.S.F. Iugoslavia a 
fost primită de tovarășul Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii 
Socialiste România.

+
Luni seara, ambasadorul 

R.S.F. Iugoslavia la București, 
Iso Njegovan, a oferit un di
neu în onoarea delegației.

Luni dimineața a plecat în 
Republica Arabă Unită o de
legație guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, 
condusă de Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior, 
pentru a participa la deschi
derea oficială a Tîrgului inter
național de la Cairo.

La invitația Camerei de Co
merț a Republicii Socialiste 
România a sosit în Capitală o 
delegație a Consiliului pentru 
țomerțul cu Europa de Est din 
Marea Britanie, condusă de 
John Stevens, președintele 
Consiliului.

în Aula Magna a Universi
tății „Babeș Bolyai“ din Cluj 
a avut loc luni la amiază so
lemnitatea înmînării diplomei 
de Doctor Honoris Causa sa
vantului olandez Jan Tinber
gen de la Școala superioară e- 
conomică din Rotterdam.

Mulțumind Senatului Uni
versității clujene pentru a- 
cordarea titlului de Doctor 
Honoris Causa, savantul o- 
landez a subliniat că științele 
economice pot și trebuie să-și 
aducă contribuția la fericirea 
omenirii, la instaurarea unei 
lumi a păcii.

★
Savantul olandez Jan Tinber

gen, laureat al Premiului No
bel, a conferențiat în cursul 
după-amiezii la Facultatea de 
studii economice din Cluj des
pre planificarea și dezvoltarea 
muncii.

Luni seara, a plecat la Buda
pesta, general-colonel Ion Io- 
niță, ministrul forțelor armate 
ale Republicii Socialiste Ro
mânia, însoțit de general-co
lonel Marin Nicolescu, și ge- 
neral-locotenent Vasile Ionel, 
adjuncți ai ministrului forțe
lor armate, pentru a participa 
la ședința Comitetului miniș
trilor apărării din statele 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

La plecare, în Gara de Nord, 
au fost prezenți adjuncți ai 
ministrului forțelor armate, 
generali și ofițeri superiori.

Au fost, de asemenea, de 
față ambasadorul R. P. Unga
re la București, Ferenc Mar
tin, și membri ai ambasadei.

Luni după-amiază, la invita
ția Ministerului Afacerilor Ex
terne, au sosit la București 
Maurits Felix Vigeveno, am
basador, și K. W. Reinink, 
director în Ministerul Afaceri
lor Externe al Olandei.

Delegația olandeză va avea 
convorbiri la Ministerul Afa
cerilor Externe în legătură cu 
dezvoltarea relațiilor bilaterale 
și unele probleme internațio
nale de interes comun.

„CERBUL DE AUR" 
inaugurat la 

„CERBUL CARPATIN"!
Cea căreia li revine cinstea 

și... emoția de a deschide 
concursul este elvețipnca 
Eliane Dambre. Eliane are 
24 de ani, a scos pînă în pre
zent 4 discuri (la Casa Eva
sion) și va cînta compoziția 
lui Alain Morisod „Ma’ie- 
Laure" și „E vîrsta întrebări
lor" a lui George Grigoriu, 
(care i-a scris un nou text, de
sigur, in limba franceză). 
Dambre locuiește într-o fer
mă de lingă Lausanne și face 
parte dintr-o familie cu 10 
copii. A debutat în 1969 cu 
un disc de mare succes în 
Elveția — „Les yeux verts". 
Jn același an a participat la 
Festivalul internațional „Or- 
feul de aur", în Bulgaria, 
unde a obținut o medalie de 
aur și la Festivalul de la Spa 
în Belgia. Iși înregistrează 
toate discurile la Paris și în 
prezent se pregătește — luind 
lecții de dans modern — pen
tru un film T.V. înscris la 
Festivalul internațional „La 
rose dlor" de la Montreux. A 
fost selecționată pentru Bra
șov în urma unui concurs: 
în finală au rămas doi inter- 
preți și un grup vocal. Acest 
trlou cîștigător a fost desem
nat să reprezinte Elveția la 
apropiatul concurs Eurovision, 
iar Eliane, clasată a doua, a 
fost trimisă la „Cerb". Tot 
astă seară îl veți putea asculta 
pe galezul Derek John Tilley, 
23 de ani și 7 luni, originar 
din Cardiff și care locuiește 
la Londra. Adept al cîntecu- 
lui sentimental, fără a ocoli 
muzica pop (discografia: 
„Sunny day", „Living for 
love"), blondul Derek va cîn

ta celebrul Hit al „bătrînului" 
Louis Armstrong, „Wanderful 
World", precum și „Pentru 
nimic în lume" al lui Mișu 
Iancu.

„Confidențial" vă recoman
dăm cu insistență o cîntărea- 
ță care, asemenea Helenei 
Vondrackova. Dikie Rok sau 
Kiki Dee și chiar mai mult 
decît ei. este o mare vedetă : 
Dova (Spania). Regizorul ar
tistic, Alexandru Bocăneț, res
ponsabil al tuturor transmisii
lor T.V., nu-și revine nici a- 
cum după „șocul" provocat

Prin telefon

de la Brașov

de repetiția acestei interprete 
temperamentale și deosebit de 
înzestrată. Deci, atenție la 
DovaI

Duminică seara, Festivalul 
a fost inaugurat la „Cerbul 
Carpatin" I Festivalierii au 
dominat sala restaurantului 
(la propriu și la figurat!), fă- 
cînd o gălăgie de nedescris 
(în sensul bun al cilvîntului) 
— ca semn de apreciere a 
înaltei valori a orchestrei. 
Jacques Hustin, Nicole 
Jacquemin, Kiki Dee, Fausti 
și D. J. Thilley s-au integrat 
rapid atmosferei specific ro
mânești. Și spuneam că Festi
valul a fost inaugurat aici 
deoarece Jacques Hustin și 
Fausti n-au ezitat să treacă, 
la cererea celor prezenți, în 
fața microfonului I Hustin a

improvizat pe niște teme de 
jazz (stîrnind admirația noas
tră si a membrilor orchestrei), 
iar Fausti a intepretat cîteva 
șlagăre din repertoriul Său și 
l-a acompaniat la baterie pe 
Jacques. Vn jam-session în 
toată puterea cuvîntului I

Colindînd prin Brașov, te 
izbește excepționala preocu
pare a edililor locali întru 
popularizarea acestei presti
gioase manifestări artistice. 
Nu este palmă de loc pe 
care să nu existe vreun anunț, 
vreo fotografie, vreun montaj, 
afiș sau minunatul cerb, cu 
falnicele-i coarne. Jacques 
Hustin se află în atenția ge
nerală, fiind pentru multi 
brașoveni un simbol al cerbu
lui însuși, pe care l-a revelat, 
primul. Europei. Jacques este 
deja asaltat în afară de admi
ratori, de către impresari, pri
mind propuneri da turnee și 
gale în Anglia, Bulgaria, Iugo
slavia (sperăm eă și Româ
nia...). Pe agenda sa se în
scrie un proiect de disc ce 
ne onorează • o înregistrare cu 
acompaniamentul exclusiv al 
unor instrumente specifice ro
mânești (țambal, nai, fluier 
etc.).

Se află deja la Brașov o 
echipă de filmare de la tele
viziunea olandeză, care va 
realiza un film referitor la 
recitalul Theresei Steimetz, 
oprindu-se în egală măsură 
asupra frumuseților Brașovu
lui.

A sosit ieri Alain Barriăre pe 
care îl veți putea admira 
astă seară.

OCTAVIAN URSULESCU

Vizitînd, în urmă cu cîteva 
zile, orașul Tg. Mureș, am asis
tat la un antrenament al fotba
liștilor de la A.S.A. după care 
l-am solicitat fostului interna
țional Tiberiu Bone — antrenor 
al acestei echipe — un interviu 
pe tema pregătirii în vederea 
returului „bătăliei pentru divi
zia A".

— Cum vă simțiți acolo, sus. 
în fruntea clasamentului după 
primul tur al diviziei B?

— Eu știu... ?! 0red că aerul 
tare al înălțimilor... clasamen
tului, priește băieților mei. Toți 
muncesc cu o seriozitate, o vi
talitate și o dăruire de natură 
să mă îneînte pe mine — antre
norul Hor. tar eu, ca șî ei, gîn- 
desc și doresc un singur lucru: 
să revenim în „A"!

— Cînd și-a început echipa 
pregătirile și care este progra
mul pînă la reluarea activită
ții competiționale ?

— între 5 și 7 ianuarie ă a- 
vut loc prezentarea la cantona
ment, vizita medicală și exnu- 
nerea planului de pregătire 
pentru perioada următoare. Pe 
7 ianuarie am trecut la antre
namentele nropriu zise, pe care 
Ie ținem zilnic, at’t în sală cît 
șl în aer liber, axîndu-ne, deo
camdată. pe asigurarea unei 
bune pregătiri fizice generale 
și speciale. în partea a doua a 
planului de pregătire. ne-am 
propus să susținem mai multe 
jocuri de verificare în urma că
rora să remediem ultimele ca
rențe apărute pe teren și să de

finitivăm formația de bază. 
Printre echipele cu care ne vom 
întîlni, în avanpremiera retu
rului, se numără : Gloria Bis
trița, Gaz Metan Mediaș, C.S.M. 
Sibiu, Crișul Oradea. înd. Sîr- 
mii Cîmpia Turzii. fhimia Tîr- 
năveni etc.

— Cu ce noutăți vă veți pre
zenta în retur ?

— Fără îndoială că prima

• Prima noutate : recu
perarea pentru sport și 
reintrarea lui Ion Mure- 
șan ! • Notații despre 
o „vedeta" pretimpurie
• Prefer sâ vorbesc 
despre adversarii din

divizia „A" I ?

noutate este reintrarea Iui Mu- 
reșan, reîntors cu, o pasiune 
pentru fotbal dublată, dar și cu 
o conduită și o poftă de lucru 
demne de toată lauda. Sînt con
vins că experiența și seriozita
tea iui in pregătire. calitățile 
de atacant vor conferi liniei 
noastre ofensive o mai mare 
incisivitate. Tot la capitolul 
„noutăți" aș mai sublinia fap

tul că ne vom prezenta cu o a- 
părare al cărei joc, tehnic și 
mai ales, tactic, va fi mult îm
bunătățit. Toate aceste noutăți, 
la care se adaugă optimismul 
și buna înțelegere din sinul e- 
chipei, ne vor duce, fără doar 
și poate, la atingerea țelului 
nostru ■ revenirea în divizia A!

— Aevți, totuși, vreun jucă
tor care manifestă delăsare sau 
lipsă de formă ?

— Lipsă de formă nu, dar 
delăsător se pare că a devenit 
Caniaro l Acest tînăr care se 
anunță un mare fotbalist, a in
trat în inevitabila perioadă — 
caracteristică vîrstei — a apa
riției „fumurilor" și „aerelor" 
de vedetă. Deși muncește la 
antrenamente, aparent, cot la 
cot cu ceilalți jucători, am sim
țit la el afișarea unei superio
rități și a unei plictiseli com
plet nejustîficate, dar sper că 
băieții, împreună cu mine, vor 
reuși să-l scoată repede din... 
„transă" I

— Și acum, o ultimă între
bare : ce părere aveți despre 
adversarii de serie ?

— Poziția de lider, pe care o 
deținem, face ca adversarii 
noștri să fie șl mal periculoși 
și mai dornici de a ne învinge. 
Dar noi, cu toate meciurile gre
le pe care 1e vom avea, vom 
rexreni în prima divizie a țării, 
iar atunci să mă întrebați : pre
fer să vorbesc despre adversa
rii din divizia A I

HORIA ALEXANDRESCU

CURIER 

FOTBALISTIC
• Componenții reprezentativei 

Olimpice vor fi reuniți, în 
cursul dimineții de azi. la Bucu
rești. Au fost convocat: următo
rii 18 fotbaliști : Constantinescu. 
Cheran. Olteana (F. C. Argeș) 
Vlad, Codrea. Cojocaru. Vigu. 
Năsturescu. Caraman, Oprea, Fl. 
Dumitrescu. Ghiță, Ivăncescv, 
Pană, Gvorfi, Viorel Stoicescu. 
Lupulescu și Cuperman (ultimi! 
3 urmează să sosească, astă 
seară, din R.A.U.. unde echipa 
lor de club, Politehnica Iași, a 
efectuat un turneu). Bădin și 
Dincuță vor absenta de la acea
stă primă acțiune a „olimpici
lor", fiind plecați cu Petrolul 
Ploiești în Algeria. Azi după 
amiază, lotul se va antrena pe 
stadionul „23 August", iar mîine 
va susține un joc amical la 
Giurgiu, eu divizionara „B“- 
Dunărea.

• Crișul Oradea a acordat 
dezlegări jucătorilor Kun II și 
Popovici. Ei au primit automat 
drept de joc' pentru U.T.A., în 
rindurile căreia se vor „înrola" 
începînd chiar cu primul meci 
oficial al sezonului (7 martie, 
cu Steagul roșu Plenița, în 
„16“-imile „Cupei României").

DUPĂ SCHIMBĂRI DE SCOR Șl UN ULTIM SET DRAMATIC i

ILIE NĂSTASE ÎNVINS DE IUGOSLAVUL
FRANULOVICI

Finala probei de simplu din 
cadrul turneului internațional 
de tenis pe teren acoperit de la 
Macon (Georgia), disputată în
tre iugoslavul Zeliko Franulovici 
și românul Ilie Năstase, a ofe
rit spectatorilor o luptă palpi
tantă, cu neașteptate schimbări 
de scor și un ultim set dramatic. 
Condus cu 2—0 la seturi, Năsta
se a avut o puternică revenite, 
reușind să egaleze scorul, dar 
în ultimul set, la serviciul lui 
Năstase, Iugoslavul a răspuns 
cu un „passing shoot" impara- 
bil de stingă, care i-a asigurat 
victoria. Rezultat final : 6—4, 
7—5, 5—7, 3—6, 7—6 în favoa
rea lui Zeliko Franulovici, Cîș- 
tigînd acest turneu, campionul 
iugoslav a confirmat forma bu

nă manifestată în acest sezon, 
victoria sa recentă asupta lui 
Clark Graebner în turneu] de 
la New York.

Tnaintea partidei de la Macnn, 
Năstase și Franulovici se întîl- 
niseră de șase ori, victoria re
venind de patru ori tenismanu- 
lui român. Gu turneul de la Ma
con, Ilie Năstase încheie a cin- 
cea săptămînă de joc continuu 
în turneele circuitului „Indoor" 
din S.U.A. După cum se știe, el 
s-a clasat pe primul loc în con
cursurile de la Omaha și Rich
mond, pe locul trei în turneul de 
la New York, a fost semifinalist 
la campionatele S.U.A. de la Sa
lisbury, și finalist în turneul 
de la Macon.

MERIDIAN

(Urmare din pag. 1)

gâturi de clasă. Proletariatul nu 
și-a asumat în mod egoist sar
cina rezolvării numai a pro
blemelor sale proprii și s-a si
tuat în fruntea tuturor catego
riilor oprimate, în primul rînd, 
a țărănimii. Iată deci că alianța 
pe care o invocăm adesea nu 
este o formulă derivind din pro
clamații oficiale ci împrumutata 
de acestea din retortele fierbinți 
ale istoriei noastre. Pe măsură 
ce proletariatul se consolidează 
ca număr, eficacitate economică, 
putere politică, programul său 
merge pe o cale determinată de 
însăși existența sa. de însuși ca
racterul său de clasă. Aceasta 
nu înseamnă că nu s-au păstrat 
din ce in ce mai prezente, toate 
tradițiile poporului român — 
tradiții de luptă, aspirația pen-> 
tru libertate, tradiții de apărare' 
a demnității umane și naționale 
care n-au lipsit din programul 
nici unei generații dar nici din 
programul Partidului Socialist și 
nici din programul Partidului 
Comunist. Astfel îneît, spre sur
prinderea numai a celor ce nu 
cunosc dezvoltarea clasei mun
citoare, o seamă dintre cei care 
fuseseră considerați la un mo
ment dat drept purtători de cu- 
vînt ai idealului național bur
ghez — nu mai reprezentau de
cît o rămășiță solidificată, în 
raport cu programul viu, națio
nal. de apărare a întregii tra
diții naționale, în sensul cel 
bun. de către clasa muncitoare 
și de către partidul său. Azi 
nimeni nu mai contestă acest 
lucru, dar a fost o vreme cînd 
acest adevăr a fost negat in
tenționat de unii oameni po
litici și, din ignorantă, și de 
unii istorici.

— Istoria mișcării muncito
rești din țara noastră, prin ce 
are ea mai caracteristic, mai 
legitim este de fapt istoria ac
țiunilor celor mai înaintate ca
tegorii muncitoare, a faptelor 
săvîrșite de elemente reprezen
tative ale clasei, nu a elitelor, 
nici a păturilor amorfe, ci a ce
lor mai devotate și cultivate în 
spiritul luptei conștiente. Cum 
au reușit ele, încă spre sfîrși- 
tul secolului trecut, să atragă 
atenția opiniei publice din țara 
noastră precum și unor perso
nalități prestigioase de peste 
hotare ?

— în procesul constituirii 
clasei muncitoare conștiente și 
de greutățile sale și de progra
mul său au intervenit anumite 
decantări, cristalizări care au 
evoluat de la înțelegerea con
ținutului social al exploatării 
ce strivea această clasă la cu
noașterea drumului pe care 
poate ieși din acest impas —

Istoria artidului
e aur

ceea ce a însemnat o primă 
etapă în construirea viitorului 
pe temeiul prezentului și moș
tenirea trecutului. Acest temei 
al prezentului era însăși reali
tatea concretă, specifică a țârii 
noastre, unde apăruse, se dez
volta și se afirma o clasă 
nouă care, în interesul celor o- 
primați, a ajuns la capacitatea 
de a uni, prin crearea primu
lui său partid politic, teoria re
voluționară ■ cu acțiunea revo
luționară. în istoria clasei mun
citoare din România există e- 
xemple remarcabile de oameni 
care de la început au urcat pe 
scara conștiinței sociale și po
litice pînă la înțelegerea resor
turilor finale ale luptei, în con
dițiile în care filozofia marxistă 
se răspîndea, devenind tot mai 
cunoscută în tara noastră. Sub 
aspect sociologic și politic fe
nomenul s-a relevat în modul 
cel mai interesant atunci cind 
din rindurile nemulțumiților, 
din rindurile proletariatului în
suși, s-au ridicat oameni care 
au știut să îmbine programul 
politic al luptei împotriva ex
ploatării eu programul care tre
buia să devină al întregii na
țiuni. Așa se explică faptul că. 
într-un timp relativ scurt, da
torită și luptei sale organizate. 
Partidul Comunist Român, prin 
mințile sale cele mai lucide s-a 
detașat, devenind nu numai de 
drept dar și de fapt o avan
gardă a clasei muncitoare, clasă 
care în condițiile perioadei dina
inte de 23 August nu putea să fie 
la fel de ridicată ca și cei ce 
erau reprezentanții și purtătorii 
săi de cuvînt. Meritul partidu
lui a fost acela de a fi reunit 
mase largi de oameni care au 
devenit constienți și de pro
gramul. și de condițiile luptei, 
și de toată moștenirea poporu
lui nostru care trebuia respec
tată și valorificată. Și, trebuie 
subliniat faptul că au existat la 
timpul potrivit oamenii cei maî 
potriviți pentru a duce înainte, 
cu o energie și cu o adîncă în
țelegere teoretică a filozofiei 
istoriei, un program care inițial

in istoria
Izvora dintr-o adîncă nemulțu
mire socială și politică.

— Cum explicați capacitatea 
clasei muncitoare, a partidului 
ei de a reuni. în momente ho- 
tărîtoare ale istoriei, alături de 
clasele exploatate, pături so
ciale neproletare, democratice, 
progresiste ? Ce importanță a 
avut faptul că în acțiunile și 
realizările sale a fost cointere
sat un întreg popor ?

— Cine cunoaște mai îndea
proape viața, activitatea P.C.R. 
știe că partidul a fost preocu
pat de cîștigarea. în sensul cel 
mai bun al cuvîntului, a tutu
ror elementelor cinstite, indi
ferent de originea lor de clasă: 
intelectuali. reprezentanți ai 
micii burghezii, nemulțumită și 
ea. categorii largi ale țărănimii. 
Spre surprinderea multor poli
ticieni burghezi. Partidul Co
munist a reușit să activizeze o 
serie de oameni care altfel ar 
fi acționat anarhie și în cele 
din urmă ar fi plătit tribut des- 
nădejdii la care duce lipsa u- 
nui orizont. Disponibilitățile so
ciale existente nu s-ar fi con
cretizat dacă partidul nu inter
venea Ia timp, făcîndu-le să 
înțeleagă o clipă mai devreme 
de unde vine primejdia și de 
unde poate veni salvarea. Așa 
se explică faptul că în vremea 
dictaturilor regală .și legionară- 
antonesciană au existat oa
meni care, constienți de pri
mejdia fascizării țării, s-au si
tuat. cu riscul vieții, alături de 
partid. După cum tot astfel se 
explică adeziunea la lupta par
tidului, înainte de 23 August, 
a unora dintre cei mai auten
tici creatori în știință, literatură 
și artă. Aceasta a fost o politi
că conștientă, neîntîmplătoare, 
dusă uneori cu mal mult suc
ces, alteori cu mal puțin suc
ces ; dar trebuie să arătăm că 
această gradație de succes și 
insucces a izvorît din anumite 
condiții generale ale politicii și 
statului român modern, în anu

mite momente în care programul 
partidului a fost urmărit mai 
dinamic sau mai puțin dinamic. 
Este acesta însă un aspect pe 
care istoria l-a judecat la timp. 
Ceea ce trebuie subliniat sînt 
roadele spiritului de prevedere 
care s-au relevat în victoria re
voluției populare și se pun în 
evidență azi în unitatea depli
nă a politicii partidului și a 
idealurilor poporului român in 
întregul său.

— Ca istoric și ca om, cum 
apreciați această jumătate de 
veac din istoria patriei sub ra
portul cristalizării, esențializării. 
sublimării celor mai pregnante 
calități spirituale, morale și po
litice ale poporului nostru ?

— Cine vrea să judece sub 
aspectul criticii istorice această 
jumătate de secol poate și tre
buie să se oprească asupra cî- 
torva elemente caracteristice : 
în primul rînd, în condițiile 
obiective în care a apărut și 
s-a manifestat, înainte de 1918, 
clasa muncitoare din Munte
nia. Moldova și Transilvania a 
ajuns la maturitatea deplină al 
cărui prim semn a fost însăși 
făurirea Partidului Comunist 
Român. Chiar din acel moment 
toate categoriile sociale asupri
te din țara noastră, toți cei ex
ploatați, indiferent de naționa
litate. au înțeles cui îi revine 
sarcina și meritul organizării 
luptei politice. în al doilea 
rînd. ca istoric caut întotdeau
na să evit adjectivele care pot 
marca respectul pentru anu
mite evenimente și anumiți oa
meni pentru că uneori pot fl 
considerate drept manifestări 
strict subiective. Dar nu mă 
pot împiedica să spun că în 
perioada 1921—1944, sînt prezen
tate numeroase momente EROt- 
CE; ca profesor aș spune că 
facem o greșeală atunci cînd 
subliniem numai pe eroii — ca- 
re-și merită titlul — din epo !le 
trecute și îi considerăm pe cei 
din zilele noastre participanți 
doar într-o luptă politică grea

și a t î t. Cei din epoca 
noastră care au dreptul la 
titlu] cu aceeași profundă 
rezonanță : comuniștii care au 
înfruntat plutoanele de exe
cuție, cei care au suferit 
închisorile și judecata burghe
ză, sacrificîndu-li-se pentru ani 
îndelungați libertatea, tinerețea, 
familia, viața. Dar dincolo de 
aceasta are dreptul la o apre
ciere politică toată acțiunea 
care. în ultimă analiză, s-a 
cristalizat prin preluarea puterii 
politice de către Partidul Co
munist Român. Actul de la 23 
August nu a fost o întîmplare 
ci o pregătire conștientă a mo
mentului culminant al luptei, 
folosind toate coordonatele po
liticii mondiale. Adaug că fără 
această pregătire a luptei, aici, 
în interior, de către P.C.R.. 23 
August nu ar fi căpătat aseme
nea dimensiuni, ar fi rămas un 
fenomen conjunctural și pasa
ger ca orice fenomen, pasager, 
venit dinafară. în al treilea 
rînd, faptul că după 23 August, 
într-un răstimp foarte scurt, șî în 
pofida problemelor dificile pe 
care a trebuit să le rezolve par
tidul. România a ajuns o țară 
admirată pentru eforturile și 
mai ales pentru realizările sale, 
este considerat ca una dintre 
cele mai spectaculoase realizări 
din istoria contemporană mon
dială. în al patrulea rînd. aș 
Vrea să subliniez că această po
litică este apreciată în lume 
tocmai pentru că reflectă marea 
unitate dintre programul de 
construire al socialismului în 
tara noastră și tendințele legi
time de libertate și suverani
tate a poporului nostru. Aș 
adăuga însă ea istoric că nici 
acest lucru n-a apărut din se
nin : este rezultatul unei ex
periențe extrem de bogate și 
adeseori dificile pe care P.C.R. 
și, alături de el, întregul popor 
român a trăit-o după 23 August. 
Aș sublinia, de asemenea, me
ritele celor care au contribuit

Ia afirmarea acestei poziții și 
în primul rînd ale secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu. Fructificînd 
întreaga sa experiență, nartidtil 
a reușit să întrunească astfel 
unanimitatea poporului român.

— Partidul a concentrat toată 
experiența pozitivă nu numai 
a istoriei ultimelor decenii, frft- 
mîntate ele însele, ci a atîtor 
veacuri de istorie a poporului 
român. Unde pot fi căutate ar
gumentele actuale ?

— Ele nu trebuie să fie cău
tate ci ni se oferă singure. 
Dacă ar fi să sintetizăm ce este 
un mare moment politic și ce 
este un mare om politic aș 
spune că un mare moment po
litic este cel care concentrează 
cît mai multe aspecte ale vieții 
unui popor, deseori foarte difi
cile. iar on marc om de stat cel 
ce știe să aleagă din acest nod 
de probleme, adeseori contra
dictorii, pe cele care răspund 
concomitent năzuințelor unui 
întreg popor și programului po
litic în afara căruia nu se poa
te înainta. Atunci cind viața te 
obligă să alegi anumite căi de 
dezvoltare pentru ponorul pe 
care-1 conduci și în fața căruia 
răspunzi, este un mare merit 
să știi ce cale trebuie să ur
mezi pentru a ține neștirbită 
această legătură dialectică în
tre programul partidului și in
teresele poporului. Este ceea 
ce se îniîmnlă în acești ani ai 
noștri. Mergînd pe această 
cale, cu toate dificultățile, nu 
putem greși pentru că mi se 
pare fundamentală corelația de- 
ulină între acest cel mai îna
intat nrogram ce l-a avut 
vreodată poporul român sî una
nimitatea cu care el este ur
mat și îndeplinit.

Aceste relații demonstrează 
că istoria Partidului Comunist. 
Român este însăși istoria con
temporană a patriei. Lupta de 
cinci decenii a Partidului Co
munist Român nu reprezintă 
altceva decît capitolul cel mare, 
realizat, în limitele extraordi
nare ale unei istorii care cu
prinde întregul pămînt și popor 
românesc.

Există o legătură indisolubilă 
și ireversibilă între prezent si 
trecut. între prezent și viitor. 
Este de datoria noastră de a 
formula asemenea judecăți de 
valoare, pentru că noi cei ce 
trăim și făurim societatea ro
mânească de azi putem tran
smite celor ce vor veni sensu
rile adînci ale unor evenimen
te unice ale epopeii contempo
rane a poporului nostru.

• LA SOFIA s-a disputat 
returul meciului dintre echipa 
locală Levski-Spartak și for
mația Dozsa-Budapesta, contînd 
pentru „sferturile" de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" la 
volei feminin. Gazdele au ter
minat învingătoare cu scorul 
de 3—0 (15-8, 15—5, 15—7). în
vingătoare și în primul joc 
(scor 3—1), voleibalistele bul
gare s-au calificat pentru semi
finalele competiției în care vor 
întîlni echipa Dinamo Moscova.

• IN DERBIUL etapei a 23-a 
a campionatului spaniol de fot
bal, echipa Real Madrid a 
învins cu scorul de 1—0 pe At
letico Madrid.

• ECHIPA de fotbal Politeh
nica Iași șî-a încheiat turneul 
în. Republica Arabă Unită, ju- 
cînd la Cairo cu formația locală 
Zamalek. La capătul unui joc 
echilibrat, scorul a fost egal: 
0—0. In cadrul acestui turneu, 
echipa Politehnica Iași a susți
nut cinci meciuri, dintre care a 
pierdut două, a cîștigat unul și 
a terminat la egalitate două.

• CONCURSUL internațional 
feminin de patinaj viteză de la 
Inzell a fost cîștigat de sportiva 
olandeză Attje Keulen-Deelstra 
care, la multiatlon, a totalizat 
189,653 puncte. Pe locul secund 
s-a clasat amerioana Diane Ho- 
lum — 192,807 puncte, urmată de 
Liesbeth Berg (Norvegia) — 
193,176 puncte.

în ziua a doua de concurs, 
Attje Deelstra a terminat în
vingătoare în cursa de 1 000 m 
cu timpul de l’33”2/10. Proba de 
3 000 m s-a încheiat cu victoria 
patinatoarei norvegiene Rinkee 
Vilkas — 4’57”4/10.

• REFĂCUT de pe urma ac
cidentului suferit, recordmanul 
mondial în proba de săritură cu 
prăjina, atletul grec Papanico- 
lau și-a făcut reintrarea la A- 
tena. Papanicolau care a evoluat 
in cadrul unui concurs pe te
ren acoperit a realizat 5,20 m. 
El deține recordul lumii cu 
5,49 m și se pare că este ca
pabil să evolueze la adevărata 
valoare cu ocazia apropiatelor 
campionate europene progra
mate luna viitoare la Sofia.
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<► societatea. Și aici întîlnim instituții, clase sociale precis de- < 

semnate, conflicte tipice acelei vremi, dar accentul nu cade 4 
<* pe această latură ci pe existența unui umil băiat de tară 3 
S și pe metamorfozele lui sufletești. Atenția se mută din ex- < 
|erior că>re interior. Roșu și negru nu e o carte mai puțin 4 

sociala. Sînt specii și specii de realism și de „pictură" a < 
societății. r 4

La masa rotundă amintită la începutul acestor rînduri 4 
se contura îni cuvîntul jnai multor vorbitori ideea că proza ’ 
de astăzi ar fi o proză socială, dar că specificitatea ei, în < 
acest sens, n-ar fi suficient evidențiată de critică. Tot ce « 
am spus pînă acum nu face decît sâ îndreptățească afir- 4 
mafia. Numai că ea n-a fost însoțită de disocierile de ri- < 
goare.. Ea n-a fost precedată de o delimitare a prezenței < 
implicite a socialului și a celei explicite. Există însă o pro- < 
ză manifest socială consacrată de istoria literaturii, și < 
există proze cu un mai puțin accentuat caracter social în < 
această direcție. Critica are, desigur, datoria să indice , 
citimea de probleme sociale conținută de o operă, dar ea < 

Inu-i poate conferi o clasificare pe care opera respectivă 4 
n-o poate acoperi. Demonstrația e chiar necesară tocmai < 
pentru , că, așa cum spuneam., o reflectare a socialului, o < 
consecință a lui găsim în orice scriere. Dar nu putem'a- 4 
firma despre un.volum în care eroii stau închiși între pa- 4 
tru pereți,, fie ei ai sufrageriei, dormitorului, localului pu- < 
blic sau cine știe ce altă încăpere că are virtuțile prozei 4 
monografice de tip balzacian. Mai simplu : critica nu poa- < 
te mistifica realitatea literară. Scrieri manifest sociale, pro- < 
ze solid obiective, de observație atentă a realității sînt pu- 4! 
fine. Este o lacună a literaturii de a'stăzi. 4>

A spune că proza de astăzi e socială nu înseamnă, de- < 
sigur a spune un neadevăr. Orice proză e în ultimă in- < 
stanță socială. A cere criticii să disocieze socialul cuprins 
de ea este un lucru pe deplin îndreptățit. Dar să nu uităm < 
că proza consacrată ca atare, proza de amploare epică, > 
de observație obiectivă, proza marilor fresce sociale nu se 
scrie încă și critica nu poate opera prin substituiri. <
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Plecări de delegații străine Două milioane

care au participat de greviști in Anglia
PROTEST ENERGIC CONTRA LEGISLAȚIEI ANTI-SINDICALE

la Congresul II.T.C.
DELEGAȚIA UNIUNII TINERETULUI 

MUNCITORESC SOCIALIST 
DIN R.P.D. COREEANĂ

In cursul zilei de luni a pă
răsit Bucureștiul delegația Uniu
nii Tineretului Muncitoresc So
cialist din R.P.D. Coreeană, 
condusă de Kim Zang Suk, vice
președinte al C.C. al U.T.M.S.

care a luat parte la lucrările 
Congresului U.T.C.

La plecare oaspeții coreeni au 
fost conduși de Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C., de ac
tiviști ai C.C. al U.T.C.

Luni dimineața, chioșcurile de 
ziare din Marea Britanie erau 
pustii; nici unul dintre marile 
cotidiene engleze nu a apărut. 
Astfel, cetățeanul englez de rînd 
a avut ocazia să constate că 
apelul la grevă în semn de pro
test împotriva proiectului guver
namental de reformă a legislației 
sindicale care fusese lansat de 
puternicul sindicat al muncitori
lor din industria construcțiilor de 
mașini, a fost urmat masiv. Mai 
tîrziu, din toate colțurile țării au 
sosit vești că la grevă participă 
aproximativ două milioane de

oameni ai muncii, determinînd 
închiderea pentru 24 de ore a 
numeroase fabrici și uzine. Au 
încetat complet lucrul fabricile 
de automobile din Middland, 
șantierele navale și alte între
prinderi din întreaga țară. In 
semn de solidaritate cu greviștii 
au încetat lucrul docherii din 
Liverpool, Hull și Mersey Side, 
în marile centre muncitorești, au 
avut loc mitinguri și demonstra
ții la care vorbitorii au subliniat 
caracterul antidemocratic al pro
iectului guvernamental de refor
mă a legislației sindicale,

ANGLIA : Aspect de la una din puternicele acțiuni ale muncitorilor britanici, împotriva legis 
lației anti-sindicale a guvernului

Ansamblu artistic, ro
mânesc în Algeria

• UN ANSAMBLU ARTISTIC 
ROMANESC, format din pia
niști, violoniști, cîntăreți de 
operă, balerini a sosit Ia Alger. 
La primele , două spectacole, 
prezentate in marea sală a Tea
trului național din Alger, au 
participat oficialități algeriene, 
reprezentanți ai vieții cultural- 
artistice, membri ai corpului di
plomatic, un numeros public, 
întreaga asistență a răsplătit pe 
artiștii români cu îndelungate 
aplauze la scenă deschisă. Presa 
algeriană publică cronici elo
gioase în legătură cu aceste spec
tacole.

DELEGAȚIA UNIUNII TINERETULUI 
MUNCITOR DIN ALBANIA

Luni după-amiază a părăsit 
Capitala delegația Uniunii Tine
retului Muncitor din R.P. Alba
nia, condusă de Haxhire Brahja, 
secretar al C.C. al Uniunii care

a luat parte la lucrările Congre
sului U.T.C.

Oaspeții albanezi au fost con
duși de Iosif Walter, secretar al 
C.C. al U.T.C. și de activiști ai 
C.C. al U.T.C.

DELEGAȚIA LIGII TINERETULUI 
DEMOCRAT DIN FINLANDA

O

I I

Fagelbaț Henrik, membru su
pleant al Comitetului Central al 
Ligii Tineretului Democrat din 
Finlanda, care a luat parte la 
lucrările Congresului U.T.C,, a

părăsit Bucureștiul. Oaspetele a 
fost condus pe aeroportul Oto- 
peni de Mihail Stoica, membru 
al C.C. al U.T.C.

Colaborare Situația din Indochina
DELEGAȚIA S.N.K. DIN FINLANDA

româno
Altonen Markus, membru al 

Comitetului Executiv al Centra
lei Tineretului Uniunii Social- 
Democrate (S.N.K.) din Finlan
da, a părăsit Capitala luni dimi

neață. Reprezentantul S.N.K. a 
fost salutat la plecare de 
Nicolae Daravoina, reprezentan
tul U.A.S.R. la U.I.S.

iraniana

DELEGAȚIA S.S.N. DIN FINLANDA

A părăsit Capitala Houtari 
Tauno Olavi, membru al C.C. 
al Uniunii Tineretului Social-De- 
moc.at (S.S.N.) din Finlanda

care a participat la Congresul 
U.T.C. A fost de față 
Nicolae Daravoina, reprezentan
tul U.A.S.R. la U.I.S.

DELEGAȚIA TINERETULUI COMUNIST 
* DIN DANEMARCA

Alex Suszkiewicz, secretar al 
C.C. al Uniunii Tineretului Co
munist din Danemarca, care a 
reprezentat Uniunea la Congresul

al IX-lea al U.T.C. a părăsit 
Bucureștiul.

A fost de față Silvia Uie, se
cretar al C.C. al U.T.C.

DELEGAȚIA TINERETULUI RADICAL 
REVOLUȚIONAR DIN CHILE

Luni a părăsit . Bucureștiul, 
Fernando Alvarez Pinedo, secre
tarul general al Federației stu
dențești a Universității Tehnice 
care a reprezentat Tineretul Ra

dical Revoluționar din Chile la 
Congresul U.T.C.

Pe aeroportul Otopeni a fost 
de față Mihail Stoica, membru 
al C.C. al U.T.C.

La Teheran s-au încheiat 
lucrările subcomisiei mixte 
ministeriale de colaborare e- 
conomică dintre România și 
Iran. în memorandumul sem
nat cu acest prilej, sînt con
semnate cu satisfacție pro
gresele realizate, precum și 
noile posibilități de dezvol
tare a cooperării româno- 
iraniene pentru valorificarea 
resurselor hidraulice, în do
meniul construcției de baraje 
și rețelelor de irigații, pre
cum și în industria electro- 
energetică. Partea română a 
fost reprezentată de o dele
gație a Ministerului Energiei 
Electrice, condusă de Criști- 
nel Vilciu, adjunct al mi
nistrului.

După cum se știe, o grupă 
mixtă româno-iraniană de 
studii și proiectări examinea
ză, soluțiile optime pentru a- 
menajarea complexului hi
drotehnic de la Saveh. în 
timpul șederii în capitala 
iraniană, șeful delegației ro
mâne a avut întrevederi cu 
M. Rouhani, ministrul. apei 
și energiei, K. Farmanfar- 
maian, președintele organiza
ției planului, și A. Nedjma- 
badi, adjunct al ministrului 
economiei.

• Patriofii laofieni au cucerit o importantă 
bază strategică deci mi nd cîteva unită fi 

saigoneze • McGovern : ,,O înfrîngere 
morală și politică pentru S. U. A."

Agențiile de presă relatează că puternice unități ale forțe
lor patriotice laoțiene au reușit să cucerească complet impor
tanta bază strategică „Colina 31" — deținută de cea de-a treia 
brigadă saigoneză de parașutiști.

De asemenea, patrioții lao- 
țieni au ocupat o bază a ar
tileriei saigoneze, precum și 
înălțimea „Hong Ha“, luînd 
un mare număr de prizonieri. 
Se apreciază că în cursul a- 
cestor operațiuni militare au 
fost decimate cîteva unități ale 
trupelor agresoare.

Comandamentul militar de 
la Saigon a atunțat, totodată,

poziții a celei de-a 5-a divizii 
de infanterie, în apropierea fron
tierei cu Laosul, iar alte 30 de 
obuze au lovit pozițiile celei de-a 
101-a divizii aeropurtate ameri
cane, staționată la sud de zona 
demilitarizată.

de 
de

PRIMIRI LA
C.C. AL U.T.C.

Tractoare

românești

Cantitatea medie zilnică a 
bombelor lansate de aviația 
americană asupra regiunilor 

, din centrul și sudul haosu
lui, de la începutul acestui 
an, este de 13 570 de tone — 
se arată intr-un bilanț în
tocmit de Comisia laoțiană 
pentru anchetarea crimelor 
de război americane, relatea
ză agenția V.N.A. în această 
perioadă, aparatele „U. S. Air 
Force" au întreprins zilnic, 
în medie, de la 400 la 600 de 
misiuni, decolînd de la ba
zele din Tailanda, din Vietna
mul de sud, sau de pe port- 
avioanele din Pacific. Bom
bardamentele au provocat ne
numărate pierderi de vieți o- 
menești. au distrus însem
nate bunuri materiale.

Delegațiile Uniunii Tineretului 
Muncitor din R. P. Albania, U- 
niunii Tineretului Socialist Con- 
golz. — Congo Brazzaville, Miș
cării Naționale a Tineretului De
mocrat din Dahomey și Tineretu
lui Socialist Nasserist din Repu

blica Arabă Unită, care au parti
cipat lâ lucrările celui de-al IX-lea 
Congres al U.T.C., au fost primite 
ieri la C.C. al U.T.C.

Intîlnirile care au avut loc cu 
acest , prilej s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

în Australia

„Concorde" sub 
semnul întrebării
Viitorul avionului supersonic 

franco-britanic „ Concorde" va 
depinde în mare măsură de re
zultatul convorbirilor de astăzi 
de la Londra dintre reprezen
tanți ai guvernului englez și ai 
firmei americane ,,Lockheed", a 
declarat în cadrul unei confe
rințe de presă, Anthony. Wedge
wood-Benn, ' fost ministru al 
tehnologiei în guvernul laburist. 
Wedgewood-Benn care s-a îna
poiat dintr-o vizită în Statele 
Unite, a apreciat că proiectul 
Concorde" este sortit eșecului, în 
cazul anulării contractului prin 
care firma britanică falimentara 
„Rolls Royce" este angajată să 
furnizeze firmei Lockheed1* un 
număr de motoare cu reacție de 
tipul RB-211" pentru echiparea 
avionului „Tfistar". „Rolls- 
Royce" este, de asemenea, an
gajată să producă motoarele, cu 
reacție pentru supersonicul 
„Concorde". O eventuală anu
lare a comenzii făcute de „Lock
heed", afirmă Wedgewood-Benn,

Alegerile 
din India

ÎN• LUNI AU ÎNCEPUT 
INDIA ALEGERILE GENERA
LE pentru desemnarea membri
lor Camerei Populare (Lok 
Sabha) a parlamentului țării. 
Devansate cu 14 luni față de 
termenul fixat inițial, aceste a- 
legeri la care participă aproxi
mativ 300 milioane de cetățeni, 
sînt considerate printre cele 
mai importante confruntări e- 
lectorale din perioada de după 
proclamarea independenței țării.

• ACȚIUNILE REVENDICA
TIVE DIN SUEDIA continuă de 
aproape o lună de zile, fără să 
se întrevadă vreo șansă reală 
de soluționare a acestora. A- 
genția U.P.I. informează că re
prezentanții sindicatelor celor 
aproximativ 47 000 de greviști au 
respins, ca inacceptabilă, o nouă 
propunere a guvernului privind 
majorarea salariilor. Această 
grevă', care este apreciată ca 
cea mai puternică din Suedia în 
ultimii 26 de ani, paralizează 
întreaga activitate feroviară și 
învățămîntul de toate gradele.

ar agrava și mai mult criza prin 
care trece în prezent „Rolls- 
Royce", deși o parte a activită
ților sale, inclusiv secția pentru 
piese de avioane, a fost pre
luată, prin naționalizare, de gu
vernul englez. în această pers
pectivă, .,Rolls-Royce" ar fi 
pusă în imposibilitatea de a 
livra motoarele necesare super
sonicului „Concorde".

Cei 80 de

D
espre Liechtenstein 
avem prilejul să 
citim mai ales re
portaje ce descriu 
„paradisul evazio- 
niștilor fiscal i".

Statul acesta liliputan cu rezo
nanțe de operetă desuetă ofe
ră probabil o concentrare pe 
metru pătrat de reprezentanțe 
comerciale ce nu a fost și nici 
nu va putea fi egalată pe con
tinent. Pînă recent, principatul 
alpin părea predestinat să a- 
dăpostească firme fictive și să 
furnizeze mărci poștale pentru 
amatorii de rarități. De altfel, 
pe cei 157 km.p. ai statului că
țărat pe înălțimi muntoase, e- 
conomia se reduce mai ales la 
turism și la accesoriile acestuia. 
Liechtensteinul a pătruns, însă, 
în paginile ziarelor și într-o 
postură neașteptată : principa
tul a devenit scena unei dispu
te politice. Calmul tradițional a 
dispărut iar spiritele s-au agi
tat într-o asemenea măsură în- 
cît a fost nevoie să se recurgă 
la... urne.

Motivul frămîntărilor l-au 
furnizat femeile. Cei din Lich
tenstein, despre care se afir
mă că ar fi puritani și conser
vatori. au descoperity intenția 
mamelor, soțiilor și logodnice
lor lor de a se angaja în po
litică. Unii au aplaudat ideea, 
alții au respins-o. Controverse
le au obligat guvernul să sypu- 
nă votului un amendament la 
constituție care ar fi oferit fe
meilor drepturile pe care ele

In orașul Melbourne a avui 
loc festivitatea inaugurării fir
mei „U.T.B. Australia Ltd“, 
profilată pe comercializarea 
tractoarelor românești.

Printre cei prezenți din 
partea oficialităților austra
liene s-a aflat Don Chipp, 
ministrul fedeial al vămilor 
și tarifelor. Au participat 
R.I. Budura, consulul general 
al României în Australia, și 
Mircea Florescu, directorul ge
neral al Uzinelor Tractorul- 
Brașov. în cuvîntările rostite 
cu acest prilej a fost eviden
țiată preocuparea celor două 
părți de a extinde schimburi
le comerciale.

că pentru a se face față grelei 
situații de pe frontul laoțian, 
vor fi trimiși acolo de urgen
ță 11 000 de militari sub co
manda generalului Nguyen 
Khang, precum și două bri- 

aflate în prezent la 
Sanh și Neak Luong.

găzi,
Khe

în 
spre 
Vietnamul de sud au bombardat 
cu rachete și mortiere două po
ziții americane situate în provin
cia Quang Tri, unde 9 000 de sol
dați americani sprijină incursiu
nile trupelor saigoneze pe teri
toriul laoțian. Aceste acțiuni au 
fost anunțate de un purtător de 
cuvînt militar american, care a 
declarat că 25 de obuze de mor
tiere au fost lansate asupra unei

cursul nopții de duminică 
luni, forțele patriotice din

într-un interviu acordat unui 
reprezentant al agenției U.P.I. 
în legătură cu intervenția mili
tară a S.U.A. în Indochina, se
natorul George S. McGovern, 
care și-a anunțat intenția de a 
candida pentru alegerile prezi
dențiale din anul 1972,* a decla
rat : „Consider că acest război... 
bombardarea masivă a țăranilor 
lipsiți de apărare din Laos. Cam- 
bodgia și Vietnamul de sud, 
unde am ucis poate un milion 
de oameni nevinovați, constituie 
o înfrîngere morală și politică 
pentru Statele Unite, oricare ar 
fi circumstanțele".

Președintele Comisiei senato
riale pentru relațiile externe, 
William Fulbright, a afirmat, în
tr-un interviu acordat rețelei de 
teltviziune C.B.S., că hotărîrea 
anunțată de Pentagon săptămîna 
trecută în legătură cu prezența 
unor echipe de salvare a piloți- 
lor americani căzuți în Laos vio
lează nu numai spiritul, ci și li
tera amendamentului Cooper- 
Church. care interzice 
de mijloace în sprijinul trupelor 
terestre ale S.U.A. în Cambod- 
gia, Laos sau Tailanda. Răspun- 
zînd unei întrebări privind ex
tinderea războiului din Indochi
na, senatorul a declarat că1 nu 
crede că președintele Nixon do
rește în prezent o reglementare 
negociată a conflictului din Viet
nam.

în cadrul unei conferințe 
presă, adjunctul ministrului 
externe ăl Greciei, Xanthopou- 
los-Palamas, a declarat că țara 
sa examinează în spirit pozitiv 
problema colaborării economice 
cu unele țări balcanice, cum ar. 
fi România și Bulgaria, și că va 
răspunde propunerilor formula- 

' te în acest sens. Ne preocupă, 
indeosebi, a subliniat el, găsirea 
celui mai bun mecanism pentru 
colaborarea feconomică, întrucît 
sistemele economice ale celor 
trei țări sînt bazate pe principii 
diferite. în cadrul aceleiași con
ferințe de presă, ministrul ad
junct a spus că recenta întîlnire 
a ambasadorului României în 
Grecia, Francisc. Păcuraru, cu 
primul ministru Papadopoulos, 
a avut ca obiect probleme ale 
colaborării economice. El a pre
cizat că în timpul convorbirii au 
fost ■ examinate probleme ale 
convocării conferinței general- 
europene consacrate securității.

alocarea

Reuniunea
guvernului

R.F.G. : Congresul
Pace cu Polonia"
• LA FRANKFURT PE MAIN 

s-a încheiat Congresul „Pace cu 
Polonia", la care au participat 
900 de reprezentanți ai diferite
lor cercuri ale opiniei publice 
din R.F. a Germaniei și ai unor 
organizații de tineret, precum și 
o delegație din R.P. Polonă.

Participanții Ia congres au 
dezbătut probleme legate de 
normalizarea relațiilor dintre 
R. F. a Germaniei și Polonia.

romano
Petru Burlacu, adjunct al 

ministrului afacerilor externe 
al României, care se află în
tr-o vizită la Bagdad, a aVut 
la 28 februarie o întrevedere 
cu subsecretarul de stat al 
M.A.E. al Republicii Irak, 
Nema Al-Nema, la care au 
mai participat directorul ge
neral al Departamentului po
litic din M.A.E., dr. Mahmud 
Aii Daud, director general al 
Departamentului economic 
din M.A.E., Khalil Daghi- 
stani, și directorul departa
mentului țări socialiste, Na
zar Adib. In cursul întreve
derii, au fost trecute în re
vistă aspecte ale relațiilor bi
laterale, precum și unele pro
bleme internaționale de inte
res comun.

tudiile și bilanțurile întocmite de specialiști cu 
prilejul Anului internațional ai educației (pa
tronat de UNESCO în 1970) n-au oferit ocazia 
să se considere cu mare optimism evoluția si
tuației mondiale în materie de educație, mai 
ales Ia nivelul său primordial și cel mai urgent

— acel al luptei contra analfabetismului.
Terra număra în 1950 circa 700 milioane de analfabeți la 

o populație adultă de 1 579 000 000 ; în 1960 erau înregistrați 
740 milioane analfabeți Ia 1 881 000 000 adulți. Date estima
tive pentru anul 1970 indică existența a minimum 810 mi
lioane analfabeți. Acest „MINIMUM" indică aprecierile spe
cialiștilor că cifra respectivă trebuie considerată ca o limită 
minimă la care trebuie adăugate alte milioane de „semi- 
alfabetizați" din țări slab dezvoltate care sînt mai degrabă 
semi-analfabeți. Statisticienii afirmă că la ora actuală Terra 
numără un miliard de analfabeți.

Așadar, în 1971, aproape jumătate din omenire nu știe 
nici să scrie, nici să citească, nici să socotească. Harta a- 
nalfabetismului dramatic coincide cu cea a subdezvoltării. 
Asia are tristul privilegiu de a fi cel mai mare „rezervor 
de analfabeți" din lume. Din 150 milioane de adulți în In
dia, 109 milioane sînt analfabeți. în fiecare an, numărul a- 
nalfabeților de pe continentul african crește cu aproape 5,5 
milioane. Chiar acolo unde există o infrastructură școlară, 
ea nu poate cuprinde numărul mereu mai mare al celor ce 
trebuie școlarizați. O anchetă efectuată cu ocazia Conferinței

Un miliard 
de analfabeți

• NEPUTÎND SOLUȚIONA 
PROBLEMA REPREZENTĂRII 
UGANDEI la actuala sesiune, 
Consiliul Ministerial al O.U.A., 
întrunit la Addis Abeba, a ho- 
tărît să-și amine lucrările „sine 
die" și să remită această pro
blemă conferinței la nivel înalt 
a țărilor membre ale O. U. A., 
care ar urma să se țină la sfîr- 
șitul lunii iunie. După cum a- 
nunță agenția FRANCE PRES- 
SE, din cauza întreruperii lucră
rilor, participanții nu au dez
bătut problemele financiare și 
bugetare — punctul principal de 
pe ordinea de zi a conferinței.

• LA CLUBUL STUDENȚESC 
AL UNIVERSITĂȚII DIN VAR
ȘOVIA a fost organizată o seară 
a culturii românești. Scriitoarea 
Danuta Bienkdwska, cunoscută 
traducătoare din literatura ro
mână, a vorbit despre viața ■ 
literară din țara noastră și 
despre prezența cărții romă- 
nești în Polonia. In conti-nești în
nuare, studenți români, aflați la 
studii în capitala poloneză, și 
colegi ai lor polonezi au recitat 
în limbile română și polonă din 
operele poeților români.

w
Perspectivele 

tului Popular" 
guay
• UN RECENT

„Fron 
în Uru

SONDAJ 
EFECTUAT IN URUGUAY re
levă că Frontul popular alcătuit 
în această țară Frente Amplia — 
ar putea obține, la confruntarea 
electorală prezidențială din no
iembrie anul acesta, o treime a 
votului alegătorilor. După cum 
relevă statisticile, audiența lui 
Frente Amplio în rîndul alegă
torilor a crescut mult în urma 
publicării programului său 
electoral care prevede, în prin
cipal, naționalizarea marelui 
capital și. o politică externă in
dependentă pusă în slujba inte
reselor naționale. Frente Amplio 
a anunțat că își va desemna în 
viitorul apropiat candidatul pen
tru alegerile prezidențiale. Se 
crede că viitorul candidat al 
frontului ar putea fi generalul 
în retragere Tiber Seregni, care 
a părăsit cadrele armatei, ca 
urmare a unor neînțelegeri cu 
actualul guvern.

Ia Vaduz
le cer și pe care surorile lor 
din Elveția vecină le-au dobîn- 
dit recent. La vot, firește, au 
participat... bărbații. Verdictul 
urnelor l-am. aflat cu surprin
dere. 80 de bărbați, temători 
că nevestele lor ar putea pă
răsi treburile gospodărești pen
tru a se ocupa d.e cele ale po
liticii, au zis „NU" și proiectul 
inițiat de autorități n-a fost a- 
probat. 1 817 alegători au spri
jinit, inițiativa oficială. 1 897 au 
respins-o. 80 de voturi au ba
rat drumul femeilor din princi
pat către viața politică. Liech
tensteinul obține în acest mod 
privilegiul de neinvidiat de a 
fi lingura țară europeană în 
care „sexul frumos" este înlătur 
rat din arena publică.

Toate partidele — scontînd, 
probabil, pe clientela electora
lă feminină— susținuseră pro
iectul guvernamental. Ziarele 
adoptaseră același ton. Urne
le au adus, însă, o dezamăgi
re pe care nimic nu o va pu
tea ascunde. Primele declarații 
oficiale au exprimat dezolare, 
pentru că la Vaduz există te
meri în ceea ce privește repu
tația țării. Unora le-a zburat 
qîndul către un posibil boicot.... 
feminin. Dacă turistele străi
ne vor boicota acest stat în 
care femeile sînt nedreptățite ? 
Președintele parlamentului Karl- 
Heinz Ritter califica decizia ur
nelor ca „regretabilă". Bineîn
țeles, femeile au folosit un lim
bai mai energic.

Desigur. în orice colț al lu-

«...

Liechtenstein : cea mai mare 
concentrare pe metru pătrat, de 
firme mai mult sau mai puțin 
fictive. în fotografie, un zid oa
recare de clădire încărcat cu 

tăblițe indicatoare...

mii discriminarea pe conside
rente de sex este reprobabilă. 
Tn Liechtenstein situația este cu 
atît mai paradoxală cu cit ma
joritatea populației o formea
ză... femeile. Majoritate care, 
deocamdată, este pusă în in
ferioritate de numai 80 de vo
turi masculine I

M. RAMURA

R. A. U
CAIRO. — Guvernul R. A. U„ 

reunit duminică sub conducerea 
primului ministru, Ma.hmud 
Fawzi, a luat în discuție „situa
ția politică și militară din Orien
tul Apropiat". în aceeași zi, un 
purtător de cuvînt. oficial de la 
Cairo a declarat că R.A.U. con
sideră răspunsul israelian lă 
propunerile mediatorului O.N.U., 
Gunnar Jarring, 'drept „o res- 
pungere pur și simplu a acestor 
propuneri". „Prin documentul 
remis lui Jarring, Israelul rea
firmă în fața Națiunilor Unite re- 
fuzul său de a evacua teritoriile 
ocupate și de a pune în aplicare 
rezoluția Consiliului de Securi
tate din 22 noiembrie 1967“, a 
spus purtătorul de cuvînt. El a 
adăugat că, plasindu-se pe acea
stă poziție intransigentă, Israelul 
împiedică „tentativele în direc
ția rezolvării crizei pe cale 
pașnică, eliberarea teritoriilor 
fiind pentru R.A.U. o problemă 
ce nu poate constitui 
tocmeală".

subiect de

CAIRO. — Luînd 
deschiderea sesiunii _______ _
național palestinian, președintele 
Republicii . Arabe Unite,. Anwar 
Sadat, a declarat că. țara. sa sus
ține soluționarea politică a crizei 
din- Orientul • Apropiat, cu condi
ția retragerii complete a trapelor 
israeliene din toate teritoriile 
ocupate, pe baza rezoluției Con
siliului de Securitate din 22 no
iembrie 1967. Republica Arabă 
Unită, a subliniat președintele, se 
pronunță, de asemenea, pentru 
restabilirea drepturilor poporului 
palestinian,.. conform rezoluțiilor 
Națiunilor Unite. „Egiptul, a 
spus . președintele Sadat, nu . do
rește să impună tutela sa nimă
nui și nu va accepta nici o 
tutelă din partea nimănui".

cuvin tul la 
Consiliului

miniștrilor africani ai educației de Ia Nairobi, a arătat că 
pe continentul african numai 4 din 6 milioane de copii în 
virstă de 7 ani intră în învățămîntul primar ; aproape un 
sfert dintre aceștia abandonează încă înainte de a termina 
prima clasă.
Cercul vicios este, însă, în altă parte. în timp ce produc

ția în lume s-a dublat între anii 1950—1965, ea n-a încetat 
să descrească în țările subdezvoltate (adică tocmai în acele 
țări cu un foarte ridicat procent de analfabetism). Este evi
dent că eliminarea analfabetismului constituie o condiție 
necesară a dezvoltării ; o țară de analfabeți nu creează ni
mic, ea nu e capabilă nici să-și mobilizeze propriile resurse 
și nu există nici măcar un exemplu de stat cu mai mult de 
30 la sută analfabeți care să fi reușit o revoluție industria
lă. Pe de altă parte, însă, lichidarea analfabetismului se vă
dește a fi în funcție de stadiul dezvoltării economice. Reali
tățile arata că în absența unui minim de implantare indus
trială, campaniile contra analfabetismului țintesc în mare 
măsură, în gol. Experiența a arătat, și acesta este unul din 
aspectele cele mai dificile ale problemei, că în țări ca In
dia — de pildă — o mare parte a copiilor școlarizați și a 
adulților alfabetizați redevin foarte repede analfabeți pen
tru că nu au cărți, pentru că nu au ocazia să scrie, pentru 
că trăiesc într-o societate încă prealfabetă și, adesea, nu simt 
nevoia de a depăși stadiul comunicării orale. Dar, elementul 
care perpetuează acest cerc vicios, subdezvoltare-analfabe- 
tism-subdezvoltare, este precaritatea mijloacelor materiale pe 
care societatea le poate aloca școlii. Eforturile uriașe pe care 
le fac actualmente multe țări subdezvoltate, alocînd uneori 
pînă la o treime din bugetul statului pentru combaterea 
analfabetismului, sînt realmente demne de admirație. Parte 
integrantă din exploziva problemă a subdezvoltării, existen
ța celor un miliard de analfabeți e o sursă serioasă de preo
cupare. Este în afară de orice îndoială, că, adăugîndu-se 
efortului țărilor slab dezvoltate, ajutorul țărilor dezvoltate 
ar avea un important rol în lichidarea analfabetismului pe 
Terra. O cifră statistică furnizată de UNESCO ni se pare 
foarte sugestivă : 2 la sută din cheltuielile mondiale pe un 
singur an pentru înarmare ar putea asigura școlarizarea în 
condiții optime pe timp de 4 ani a tuturor analfabeților în
registrați în prezent pe glob.

• AGENȚIA CHINA NOUA 
anunță că la Pekin a fost sem
nat comunicatul cu privire la 
tratativele dintre reprezentanții 
memorandumului comercial chi- 
no-.japonez și cei ai memoran
dumului comercial japono-chi- 
nez. La ceremonia semnării a 
participat Go Mo-jo, vicepre
ședinte al Comitetului Perma
nent al Adunării Reprezentanți
lor Populari pe întreaga Chină, 
președinte de onoare al Aso
ciației de prietenie China-Ja- 
ponia.

• MINISTRUL APĂRĂRII. al 
S.U.A., Melvin Laird, a interzis 
depozitarea în apele maritime a 
gazelor de luptă și explozivilor, 
scoase din dotarea armatei. A- 
gențiile de presă relevă că de
cizia lui Laird a fost adoptată 
ca urmare a cererilor insistente 
prezentate de specialiștii ameri
cani în problemele ecologiei.

P. NICOARA

larna în contra-ofensivâ
• IN PRAGUL PRIMĂVERII, 

iarna lansează în întreaga Eu
ropă o nouă ofensivă, probabil 
ultima din actuala ei „stagiune". 
De 48 de ore temperatura a 
scăzut considerabil, iar în nu
meroase regiuni ale continentu
lui ninge. în R. F. a Germaniei 
a . nins atît în nordul cit și în 
sudul țării, iar temperatura a 
scăzut pînă Ia minus 15 grade. 
A nins abundent și în R. D. 
Germană, unde frigul a obligat 
pe locuitori să „reactualizeze" 
ținuta de iarnă.

Vremea s-a schimbat brusc și 
în Grecia, unde s-au înregistrat, 
de asemenea, căderi de zăpadă, 
în Elveția, ofensiva frigului s-a 
concretizat în temperaturi de 
minus 19 grade în zona orașului 
Berna.

în anul ce a trecut, rela
tează agenția TANIUG, va- I 
loarea schimbului de mărfuri • 
și, servicii dintre Iugoslavia 
și R. P. Chineză a crescut de 
zece ori' în' comparație cu a- 
nul 1969, ajungînd, potrivit 
unor date încă necomplete, 
la suma de circa 14 milioane 
dolari. Aceasta; scrie agenția, 
reflectă dezvoltarea mai fa
vorabilă a relațiilor recipro
ce de la vizita la Pekin a 
delegației economice iugosla
ve din februarie și martie 
1969,

Programul „Apollo-15
misiuni selenare americane „Apollo-15“. Lansarea acestei nave 
spațiale, care va avea la bord pe astronauții David Scott _  co-

",1S,un,i> .•’a"’,'* Irwin — pilotul modulului lunar, și 
Alfred Morden - pilotul cabinei, a fost fixată pentru ziua de 
luni, 26 iulie, ora 13,34 GMT. Patru zile după lansare va avea 
loc aselenizarea. Scot și Irwin vor petrece pe suprafața Lunii 
66 <>rel din care 20 vor fi consacrate activității extravehicular?

Doua premiere spectaculoase sînt prevăzute în cadrul progra
mului viitoarei misiuni selenare „Apollo-15" conducerea unui 
„automobil pe suprafața Lunii și ieșirea in spațiu a pilotului 
cabinei in timpul reîntoarcerii spre Pămînt.
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