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SEMICENTENAR U. T. C.
care în perioada ilegalității 
și-au desfășurat activitatea 
în cadrul organizației U.T.C.

niști, eroi ai unor pelicule 
demne de retinut din reper
toriul cinematografiei româ
nești.

în „Electrobanatul“. ne 
atenția tovarășul Fran- 
Weinhardt, secretarul 
de aici. Planul de auto- 
pe anul în curs prevede

de
as- 
re- 
pe- 

de I. A-
zile

din între-
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EXPLOZIA
TINERELOR

TALENTE
căminului cultural de GEORGE IVAȘCU

VASILE RÄVESCU

viața de organiza- 
pe cei de la „pla
ne erau semnalate 
mari in îngrijirea 

organizarea locului

învinsa prin

cum aveam să ne convingem din 
discuțiile purtate cu sătenii, bri
gada artistică de agitație din Ol
teni, cea care se dovedise încă

Ceea ce înfrumusețează chipul tinereții: gravitatea răspunderii 
pentru actul muncii pentru gestul creației

Foto : PAVEL TANJALĂ

FIECARE TINAR
PARTICIPANT ACTIV LA
ACȚIUNEA DE AUTOUTILARE

In cadrul dezbaterilor prilejuite de recenta consfătuire pe 
tară a cadrelor de conducere din întreprinderi și centrale indus
triale șl de construcții, autoutilarea a revenit cu insistență. Sub
linierea nu este cîtuși de puțin întîmplătoare. Așa cum men
ționa Ia tribuna Conferinței tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
autodotarea este chemată să joace un rol însemnat în ridicarea 
gradului de înzestrare tehnică al întreprinderilor și pe această 
bază să stimuleze creșterea productivității muncii, să contribuie

substanțial la reducerea importului de mașini și utilaje, de dis
pozitive, de piese de schimb. „ESTE NECESAR, atrăgea atenția 
secretarul general al partidului, CA FIECARE MINISTER. 
CENTRALA INDUSTRIALA ȘI ÎNTREPRINDERE SA ACȚIO
NEZE PENTRU A REZOLVA CÎT MAI RAPID, PRIN EFOR
TURI PROPRII, PROBLEMELE MODERNIZĂRII ȘI DEZVOL
TĂRII CAPACITĂȚII LOR

Ne aflăm Ia „Elecrobanatul“ 
Timișoara și dacă ne-am pro
pune să împărtășim din expe
riența întreprinderii în aceas
tă direcție am avea îndeajuns 
de multe lucruri de spus. An de 
an valoarea produselor realiza
tă prin autoutilare a crescut 
continuu, ajungînd ca în 1971 
aceasta să întreacă de aproape 
35 de ori nivelul existent în 
1966, anul constituirii compar
timentului de autodotare. Am 
putea enumera numeroase din 
și mai numeroasele instalații 
purtind pe' ele de acum familia
ra inscripție „Fabricat prin au
toutilare“. Linia de vopsire au
tomată. mașinile de confecționat 
și etichetat baterii, 
pentru degresare,

agregatul 
t____  _ =_____ fosfatare,
vopsire și uscare. . Si multe, 
multe altele. Spuneam însă că 
nu în această direcție ne-am 
îndreptat atenția. Privirea ne fu
sese reținută de un afiș, un 
dreptunghi de hîrtie avînd cu
loarea atit de cunoscută a mul-

Probleme ale eticii 
în activitatea

< 1

Căminul cultural, ca instituție 
de masă, și-a depășit funcția sa 
inițială, devenind, o dată cu 
multiplele schimbări intervenite 
în viața satului, unul din factorii 
educativi care exercită o înrîuri- 
re deosebită asupra tinerei ge
nerații. în activitatea sa își gă
sesc spațiu tpt mai larg proble
mele etice. în acest fel căminul 
cultural contribuie la formarea 
nu numai a omului cu un ori
zont cultural extins, ci și a unui 
om cu o comportare demnă în 
mijlocul unei colectivități din ce 
în ce mai unitare.

— Dacă n-am fi acordat aces
tei laturi o preocupare susținută 
de-a lungul anilor, ne mărturisea 
tov. Eftimie Moise, secretarul 
comitetului comunal de partid 
Olteni, din județul Teleorman, 
poate nu am fi ajuns să obți
nem, în sectoarele activității pro
ductive și în cea obștească, re
zultatele bune de astăzi.

Ti găsisem pe secretarul comi
tetului de partid într-o aprinsă 
dispută cu primarul Ancu A- 
vram, cu cei doi directori ai șco
lilor generale. Dumitru Mihăiles- 
cu și Ilie Stancu, cu profesorul 
Dan Tânjală, unul dintre cei mai 
pasionați activiști ai căminului, 
cu tînăra Aurelia Gica, „sufletul“ 
brigăzii de agitație, și cu Dincă 
Stancu, secretarul comitetului 
U.T.C. al comunei, în jurul unui 
text de brigadă ce urma să adu
că in fața opiniei publice a co
munei cazuri ilustrative ale unor 
persoane, mai ales conducători 
de instituții și unități locale, 
pentru ceea ce se cheamă indi
ferentism, participare superficia
lă la viața satului. Și nu întîm- 
plător se acorda atîta atenție a- 
cestei acțiuni. Pentru că, așa 

tiplicării pe ozalid. „CHEMARE. 
CĂTRE TOȚI TINERII DIN 
ÎNTREPRINDEREA ELECTRO- 
BANAT“. Și urmează un text, 
destul de succint, încheiat cu 
îndemnul „FIECARE TÎNĂR 
SĂ DEVINĂ UN PARTICI
PANT ACTIV LA ACȚIUNEA 
DE AUTOUTILARE“.

— După cum vorbește și afi
șul, chemarea este adresată de 
uteciștii din organizația meca
nizări către _țoți tinerii care lu
crează 
atrage 
cisc 
U.T.C. 
utilări ___
un număr important de obiecti
ve, aproape o sută de poziții. 
Valoarea acestora va fi mai 
mult decît dublă față de ceea ce 
am reușit în 1971. în asemenea 
condiții ni s-a părut foarte 
normal să căutăm și noi, tine
rii, să facem mai mult decît 
pînă acum. Așa a apărut iniția
tiva.

(Continuare în pag. a IV-a)

REPORTAJUL NOSTRU
Am privit într-o zi de toamnă 

colinele Beștepe. Prin stufărișul 
răscopt, răscolit din cînd în cinci 
de cite o pală de vînt venită 
prea devreme peste acest ținut 
(aici și vîntul are ochi de onix, 
ochi în care se scaldă plecările 
lungi de păsări) am văzut iar 
aceste coline cu crestele dezgo
lite, înecate într-un somn adine.

Am privit colinele Beștepe 
dinspre Maliuc, de acolo unde 
cursul fluviului este atît de 
drept incit doar orizontul îi poa
te pune capăt.

vCîtă nepotrivire, mi-am zis, 
între dealurile din zare, a căror 
vîrstă o putem reprezenta doar 
pe scara naturală a istoriei și 
acest pămînt pe care omul pă
șește din ce în ce mai sigur și 
a cărui istorie se confundă în 
cele din urmă cu a sa“.

Îmi amintesc de primele mele 
excursii din copilărie. Una din
tre ele : Maliuc. Pe atunci era o 

ÎN AJUTORUL PARTI- 
■ CIPANȚILOR LA ÎNVĂ
ȚĂMÂNTUL POLITICO- 
IDEOLOGIC U.T.C.

CRESTEREA
NIVELULUI DE
TRAI TELUL
SUPREM AL PO
LITICII P.C.R.

— Consultație în ciclul 
„Tineretul în societa
tea românească con
temporană

Inițiativa se traduce de fapt 
printr-o hotărîre. Hotărîrea ti
nerilor de la Mecanizări de a-și 
face cu vigoare simțită prezen
ta în cadrul angrenajului pus 
în mișcare în întreaga fabrică 
în slujba autoutilării. începu
tul ?

— Tinerii s-au angajat să e- 
xecute în cinstea Semicentena
rului prin muncă patriotică 
unul din obiectivele existente 
în plan : mașina electrică de 
încercat la șocuri, ne spune în 
completare Fr. Weinhardt. Pro
iectul a fost făcut de uteciști.

Cursurile au început de trei zile. Timp suficient pentru a proba primele rezultate!
Foto : PAVEL TÂNJALĂ

insulă pe care mustea apa, in
vadată de cai albi, caii nimănui. 
Apoi, prima colibă înălțată de cî- 
țiva biologi, ingineri, topome- 
triști. De fapt era un soi de iur

PUNCTUL DE PLECARE
tă, poate chiar una din acele 
iurte pe care le ridică marii în
cepători de drum.

Faptul în sine . ar fi rămas, 
poate, doar în memoria celor 
care l-au săvîrșit dacă, mai tîr- 
ziu, nu s-ar recunoaște că acest 
aparent lipsit de importanță e- 
veniment nu ar constitui punctul 
de plecare către niște transfor
mări radicale.

Deci PUNCTUL DE PLE
CARE sau ANUL 1956.

De aici începe istoria. Din-

• La Galați s-a desfășurat 
o interesantă sesiune de co
municări științifice pe tema 
activității semicentenare a 
Uniunii Tineretului Comu
nist. Au fost tratate urmă
toarele teme : „Considerații 
în legătură cu formarea 
U.T.C.“ de Constantin Mo- 
canu, conf. univ. la Acade
mia de științe social-poiitice 
„Ștefan Gheorghiu": „Activi
tatea desfășurată de organi
zațiile U.T.C. sub conducerea 
partidului pentru răspîndi- 
rea teoriei marxist-leniniste 
in rindul tineretului în pe
rioada interbelică“ de Eme- 
ric Mihaly, lector univ. la 
Institutul Politehnic din Ga
lați ; „Acțiuni de front unic 
inițiate de comitetul jude-

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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în afara orelor de program. 
Toată lucrarea, respectiv opera
țiile de prelucrare și asamblare 
angajează, de asemenea, pe tineri 
în orele libere, priceperea lor. 
Ce am urmărit, de fapt ? Pe de 
o parte lucrarea preluată de 
uteciști a fost scoasă din pla
nul de încărcare al secției, de- 
grevindu-1. Pe de altă par
te, acțiunea are pentru tineri

(Continuare în pag. a ll-a) 

tr-o temerară sfidare a naturii ?i 
dintr-un respect poate la fel de 
temerar omul și-a clădit și aici 
un templu. S-au bătut mii de 
piloni de beton, s-au adus con
voaie de cărămizi și ciment și, 
mai ales, a fost nevoie de un e- 
fort nemaiîntîlnit de conștienti
zare, căci a fi și constructorul 

și beneficiarul acestui întins 
templu, a deveni și truditor și 
cel atins de tentația infinitului, 
intr-adevăr, este un efort care 
întrece orice închipuire.

Transformarea naturii, care de 
cele mai multe ori i-a fost inos
pitalieră omului, s-a făcut pro
gramatic. S-au studiat toate po
sibilitățile, apoi posibilitățile ac
ceptabile iar de aici saltul care 
avea să edifice în egală măsură 
și fantezia și spiritul de practi
cian al omului.

țean U.T.C. Covurlui“, 
prof. Ion Aldea ; „Unele 
pecte locale ale mișcării 
voluționare de tineret în 
rioada 1929—1933“, ' '
postol, secretar al comitetu
lui U.T.C. al liceului nr. 7 
Galați ; „Contribuția tinere
tului gălățean la refacerea 
economiei orașului și județu
lui Galați între- 1944—1947“. 
de Margareta Gouzeic. șefă 
de secție la Muzeul de is
torie și „Colectivul și rolul 
său în formarea spirituală 
a tineretului studios“, de E. 
Costache. lector univ. la In
stitutul politehnic Galați. Au 
participat cadre didactice, e- 
levi din clasele a Xl-a și a 
Xll-a ale liceelor din oraș, 
activiști U.T.C.. comuniști

1

100 000DESTU 
DENTI 
SFERT DE MILI
ON DE EXAME
NE
ACȚIUNI DE î- 
NALT NIVEL IN
STRUCTIV SI E- 
DUCATIV
PE AGENDA DE LU
CRU A ASOCIAȚII
LOR

AM TRECUT ÎN 
SEMESTRUL II !
DIALOGURI CU STU
DENȚII ANULUI I

CITIND RE
VISTA PENTRU 
DUMNEAVOA
STRĂ
REVISTA REVISTELOR 
STUDENȚEȘTI

O vizită la minusculul muzeu 
al stațiunii Maliuc (cît de emo
ționantă trebuie să fie vizitarea 
unui muzeu dintr-un oraș de pe 
al cărui act de naștere cerneala 
nu s-a uscat încă) ne pune față 
în față . cele două imagini, e 
drept, redate prin mijloace opti
ce dintre cele mai moderne.

Prima reprezintă o casă, de fapt 
o izbă învelită cu stuf la mar
ginea unei pajiști invadate de 
vegetație, iar cea de-a doua, o- 
rășelul actual: cheiul bine ame
najat, cele cîteva blocuri în gea
murile cărora Dunărea curge lin, 
stațiunea propriu-zisă de cerce
tări.

doua 
zintă

ți-vă

Mai era nevoie de cea de-a 
imagine dacă ea repre- 
chiar MaliuCul de asătzi P 

O, da, desigur. Inchipui- 
numai că această imagine

• întreprinderea județea
nă cinematografică Vîlcea, în 
colaborare cu Comitetul mu
nicipal Rm. Vîlcea al U.T.C., 
a organizat recent o întilnire 
a tinerilor din pitorescul oraș 
de pe Valea Oltului cu re
gizoarea Malvina Urșianu. 
Participanții au avut astfel 
prilejul de a-și aprofunda 
cunoștințele privind arta rea
lizării unor pelicule româ
nești, efortul tuturor cineaș
tilor de a crea filme pentru 
și despre tineret cît mai re
prezentative. S-au evocat 
figurile complexe ale unor 
luptători uteciști și comu-

AUGUSTIN IMRE, secretarul 
Comitetului orășenesc Blaj al 
U.T.C. îmi prezintă astfel citeva 
succese înregistrate în ultima 
perioadă :

— Încă din trimestrul IV al si
nului trecut ne-am propus să a- 
cordăm o atenție deosebită orga
nizațiilor U.T.C. de la Combi
natul pentru prelucrarea lemnu
lui și asta pentru că acolo s-au 
ridicat cîteva probleme care 
ne-au dat mult de furcă. O parte 
însemnată din tinerii angajați 
fac naveta în localitățile din jur. 
În consecință ne-am hotărît să-i 
antrenăm la 
(ie îndeosebi 
caje“ unde 
necazuri mai 
mașinilor, în 
de muncă. Prin dezbateri promp
te cu grupuri de tineri, prin con
ținutul profund analitic al adu
nărilor generale din acea peri
oadă, prin intermediul emisiilor 
stației de radioamplificare, al 
gazetelor de care dispunem am 
reușit să îmbunătățim simțitor 
participarea tinerilor la muncă, 
la îndeplinirea sarcinilor eco
nomice. A fost lansată și o ini
țiativă, tot atunci, aceea ca ziua 
de duminică să fie folosită pen
tru operațiunile de gresare și 
remediere a mașinilor. în con
tinuarea acestei inițiative ur
mează răspunsul dat de tinerii 
din fabrica de mobilă „Eu mun
cesc, eu controlez, eu răspund“ 
despre care vom putea discuta 
în curind mai pe larg. Asupra 
citorva detalii ale acestei ac
țiuni ne-am și pronunțat in 
birou.

Nu e o situație pe lîngă care 
să treci făcîndu-te că n-o iei în 
seamă: Ea întrunea, sau cel pu
țin așa mi se părea mie în clipa 
aceea, două calități esențiale. în 
primul rind ilustra capacitatea 
unei organizații de a prelua ini
țiativa, de a se situa în fruntea 
unei acțiuni de cea mai mare 
importanță pentru întreprindere, , 
iar în al doilea rind vădea rolul 
ofensiv al activistului, calitatea 
intervenției lui care însuflețește 
întregul colectiv al uteciștilor, 
îl determină să se avînte, în
crezător în forțele sale, să-și va
lorifice energia, aptitudinile teh- 

peste 10—20 de ani va fi un o- 
biect prețios de muzeu. Orășe
lul se va dubla, se va tripla, va 
deveni de zece ori mai mare, se 
va întinde tentacular peste bălți 
și mlaștini. Cine va mai merge 
atit de departe cu imaginația 
îneît să-ți închipuie că acei pe
reți de beton și sticlă, că acei 
arbori cu coroanele de soare 
verde nu au existat acolo cu 
10—20 de ani în urmă ?

Orașul a și început să se ex
tindă. Se întocmesc planuri, se 
studiază noi,posibilități de dez
voltare, 
strucția 
micoase de transport care 
lege cu Tulcea și cu localitățile 
din jur.

Dar ceea ce este mai semni
ficativ de observat în deltă, pe 
această întindere de 4 340 de 
kilometri 
împreună 
Razelm,

se preconizează con- 
unei axe cît mai econo- 

să-l

pătrați cit însumează 
cu Complexul lagunar 
este apariția unor noi

PAVEL PERFIL

(Continuare în pag. a ll-a)

• Profitînd de timpul fa
vorabil de lucru, tinerii brăi- 
leni au trecut la acțiuni de 
înfrumusețare și gospodărire 
a orașului, respectindu-și an
gajamentul luat de a planta 
in municipiul lor 50 000 de 
pomi ornamentali. Astfel, 
peste 3 000 de tineri din în
treprinderi și școli au putut 
fi văzuți zilnic în această 
perioadă în parcuri, în preaj
ma monumentelor, pe bule
varde, in grădina publică, 
unde au săpat peste 2 000 de 
gropi pentru puieți. Au fost 
plantați in același timp cîte
va sute de tei. Continuă a- 
menajările necesare pentru 
îrjsămînțarea florilor.

nice, îndemînarea, să învingă 
obstacolele, oricît de greu de bi
ruit și le-ar fi imaginat la în
ceput.

De ce să neg, astfel de coor
donate net favorabile ideii că 
cineva îți poate înfățișa, pas cu 
pas, un drUtn pe care l-a stră
bătut, decis să nu renunțe Ia 
ceea ce are de gind, in numele 
unor principii ferme, incapabil 
de concesii, de stagnări, de a- 
bandonuri, nu-mi displăceau de
loc. Am solicitat detalii. Și, din- 
tr-odată, entuziasmul inițial al 
comunicării a scăzut. Poate că e 
la mijloc, am încercat să înțe
leg, o modestie atît de firească 
activistului, căruia ii vine cam 
peste mină să se laude de unul 
singur. De altceva nici nu putea 
să fie vorba, mi-am spus, de 
vreme ce Augustin Imre răs
punde, în calitatea sa de secretar 
al comitetului orășenesc, de or
ganizația U.T.C. a combinatului 
și e mereu între tinerii (de acolo, 
stă de vorbă atît de des cu ei 
incit n-ar fi cu putință să nu-i

\ NE APROPIEM de Conferința Națională a Scriitorilor, — 
X o importantă etapă de perfecționare organizatorică, fiind, 
\ desigur, constituirea Asociației din București. Publicațiile li- 
\ terare trec tot mai cuprinzător în revistă operele din ulti- 
Ț mul an apleeîndu-se cu proaspătă atenție asupra celor mai 
$ recente — ca un preambul tot mai viu al evenimentului 

cînd se vor dezbate, la tribuna ansamblului scriitoricesc, 
/ problemele vieții și ale creației noastre literare din unghiuri 
? mai largi, desprinzînd linii de perspectivă și semnificații 
/ majore pentru dezvoltarea în genere a culturii noastre, în 
IA care literatura rămîne un factor predominant.

Tocmai de aceea am vrea să relevăm, ca un fenomen 
caracteristic al climatului nostru de creație, eflorescenta, 
aproape năvalnică, a talentelor tinere, explozia de talent 
și virtuozitate, cu precădere în poezie, pe care cronicarul 
timpului nostru se cuvine să-l înregistreze — evident cu 
bucurie și satisfacție.

Știm din propria noastră practică, de peste trei decenii, 
ca receptori de tinere talente la diferitele publicații pe unde 
afn trecut sau încă osîrduim (de la „Jurnalul literar", la 
„Vremea”, apoi la „Contemporanul" și, acum, la „România 
literară") cît de bogată — mereu mai bogată — este soli
citarea talentelor întru literatură spre a-și face vădită co
municarea lor, în versuri (aceasta cea mai prodigioasă) sau 
în proză, în dramaturgie, iar, de la un timp, chiar în critică 
și în cercetarea literară.

De aici și generozitatea, — desigur nu și fără riscurile 
încurajării de tqlente' încă insuficient revelate sau într-a
devăr revelatorii, — generozitatea revistelor (cele tipărite 
sau cele din programul radio-televiziunii) apoi chiar a edi
turilor, în a proiecta în conștiința publică nume de tineri 
autori, cu titluri de plachete sau volume.

Un Mircea Dinescu, pînă mai ieri elev în clasa a Xll-a, un 
Vasile Poenaru, acesta elev în clasa a X-a, titulari deja a' 
unor culegeri de versuri de veritabilă substanță lirică, con- , 
stituie un exemplu deloc întîmplăfor. Un alt tînăr, Dan Ve- ( 
rona, acesta pe băncile universității, își așteaptă, alături de , 
alții, cu îndreptățită nerăbdare, apariția unui volum de , 
poeme, cu un indice de certă originalitate. (

(Continuare în pag. a ll-a)

• Cercul de istorie al li
ceului „Ana Ipătescu“ din 
Gherla, județul Cluj, a or
ganizat un concurs gen „Cina 
știe ciștigă“ intitulat : „Tregr 
te în timp“. Cei peste 200 do 
participanți la această mani
festare au urmărit și un pro
gram artistic. Comitetul o- 
rășenesc Gherla al U.T.C. a 
mai asigurat în aceste 
pentru tinerii 
prinderi și școli condiții de 
vizionare în colectiv a unor 
documentaro de scurt me
traj între care mențio
năm : „România inedită“,
„Priveliști carpatine“, „Po
iana urșilor“, „Grădina pu
blică“, „Delta necunoscu
tă“. Toate acestea se inte
grează ciclurilor de acțiuni 
destinate educației patriotice, 
de cunoaștere atit a istoriei 
tradițiilor revoluționare ale 
poporului cit și a frumuseți
lor patriei socialiste.

COLEGII NOȘTRI ' 
DE- GENERAȚIE 1

Meditație 
în cetatea 
Făgărașului

Ați descins, probabil, vreo
dată, în treburile dv. ori nu
mai ca simpli turiști, în min- 
dră Țara Bînsei, prin ferme
cătorul pas al Văii Prahovei 
sau pe abaterea de la Pîrîul 
Rece și, înainte de-a ajunge 
în Brașov, nu se poate să nu 
vă fi tentat o vizită la Cas
telul Bran, vechi monument 
de arhitectură crestat pe un 
umăr de stîncă, astăzi avînd 
alături și un valoros muzeu 
etnografic în aer liber, al 
zonei. Ați vizitat obiectele 
expuse, le-ați citit explicația 
și semnătura celor ce le-au 
dat viață și le-au făcut ne
muritoare. v-ați înfiorat tai
nic de emoția întîlnirii cu is
toria patriei, ochiul minții a 
developat imagini petrecute 
proaspăt pînă la noi dintr-o 
lume de secole. Și v-ați pus 
probabil și întrebarea : Oare, 
ce mînă inteligentă a orînduit 
aceste scumpe daruri pentru 
întîlnirea cu noi ? Semnătura 
unei astfel de mîini lipsește 
— ea aparține anonimilor 
muzeografi... '

Am cunoscut un astfel de 
om, un tînăr coleg de gene
rație, care și-a trecut atesta
tul în profesie tocmai aici, 
la Bran. îl cheamă CON
STANTIN POPESCU - și 
pasiunea pentru istorie i-a 
insuflat-o de mic însuși ți
nutul natal, Țara Loviștei, 
loc peste care dăinuie um
bra voievodului Seneslau și 
unde legendele sînt cele din
ții cîntece de leagăn. în ast
fel de împrejurări, opțiunea 
pentru profesie, pentru viață 
este de cele mai multe ori 
hotărîtă. Pentru cei din nea
mul lui G. Popescu : ori in-

• V-
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OMAGIUL TINERILOR 
CERCETĂTORI 
VÎLCENI

Din inițiava Comitetului 
municipal Rm. Vilcea al 
U.T.C., în colaborare cu Ar
hivele Statului, filiala Vilcea, 
s-au înființat și activează cu 
bune rezultate la această in
stituție trei cercuri ale tine
rilor din școlile și liceele mu
nicipiului. Aceste cercuri au 
drept scop inițierea tinerilor 
in munca de cercetare. Re
zultatele vor fi concretizate 
prin diferite lucrări originale.

— Pentru început, ne spu
ne tov. CORNELIU TAMAȘ, 
directorul filialei, funcționea
ză un cerc de cercetare, unul 
de paleografie chirilică și al
tul de ghizi. Membrii cercu
lui de paleografie chirilică se 
ocupă cu studierea documen
telor ce vorbesc despre isto
ricul acestor meleaguri, ela
borarea unor articole «și re
portaje ce vor fi publicate în 
revistele șoolare «j în coloa
nele presei județene. Cercul 
ghizilor se ocupă cu forma
rea unor tineri care să cu
noască nu numai traseele tu
ristice de pe aceste melea
guri, dar să fie ei înșiși per
soane competente în organi
zarea și conducerea excur
siilor. Celălalt cerc, de fapt 
și cel cu o mai bogată acti
vitate, este cel de cercetare 
propriu-zisă.

Din inițiativa comitetului 
județean Vilcea al U.T.C.. un 
colectiv de tineri cercetători 
a întocmit un volum intitu
lat: „Ani grei — file din via
ța și lupta tineretului vîl- 
cean“.

— Ce cuprinde acest vo
lum 7

— în dorința de a oferi ti
nerilor de azi un material cit 
mai bogat, din care să poată 
cunoaște tradițiile de luntă. 
condițiile de muncă, de viață 
si de trai, eforturile și sacri
ficiile tineretului din anii ile
galității, acest volum însu
mează documente, fotocopii și 
fotografii, arătînd pe „viu“ 
aspecte din munca și jertfa 
depusă în anii aceia întune
cați. Nu mai puțin de 51 de 
documente sînt inedite. Un 
lucru cu totul deosebit este 
publicarea în acest volum a 
unei „Copii de pe statutul 
U.T.C. din România“ care, 
pînă în prezent, n-a anărut 
in nici o publicație. O preci
zare : volumul cuprinde do
cumente referitoare la eveni
mente petrecute în perioada 
1907—1945.

Urmează să apară în cu- 
rînd. intr-un tiraj de masă. 
Totodată, tinerii cuprinși în 
aceste cercuri vor sprijini pe 
cercetătorii arhivei noastre la 
organizarea si popularizarea 
unei expoziții Ia nivel jude
țean cu documente aflate în 
posesia acestei instituții, care 
să ilustreze ceî 50 de ani de 
luptă și victorii de la crearea 
U.T.C. : a diferitelor comuni
cări prezentate elevilor și ce
lorlalte categorii de tineri din 
județul Vilcea.

D. GEORGE

MIHAI SÎNZIANU
Impetuozitatea cu care-1 cople

șește pe interlocutor, argumentele 
„tari“ ce le revarsă în cascadă îi 
definesc pe Mihai Sinzianu drept 
un dificil partener de discuție. 
Totuși, un observator răbdător 
descoperă in artist un ins de-o 
puritate superbă care, dincolo de 
aparenta agresivitate, se dezvăluie 
într-o neașteptată profunzime. Nu 
se poate vorbi în cazul artistului 
despre o anume manieră în grafica 
sau pictura sa. Ilustrator de volu
me de poezii aparținînd unor pres
tigioși poeți, Minai Sinzianu și-a 
ciștigat deja un binemeritat re
nume de grafician. Mai multe zeci, 
poate sute de desene risipite în 
cine știe cite reviste literare l-au 
făcut cunoscut publicului, i-au 
creat amiciții și adversități în 
„republica literelor“. Situată în a- 
proplerea căii Dorobanților, lo
cuința artistului are în fiecare ca
meră acea atmosferă despre care 
vorbea Călinescu că păstrează ceva 
din personalitatea celui ce-o lo
cuiește. Pereții albi, canaturile șl 
ușile albe, încăperi cu vechi mobi
le încrustate, tablouri și Icoane pe 
sticlă, alte obiecte de artă dispuse 
discret, fără ostentație, vădesc un 
gust rafinat al ambientalului. în
căperea în care artistul lucrează 
nu este un atelier în sensul pro
priu al cuvîntului, uneltele și cu
lorile nu se văd, ele stau probabil 
în sertare. Cîteva tablouri, cro
chiuri, mape cu schițe și gravuri 
întregesc atmosfera. Multe gravuri 
cu cai desenați în plin efort, in 
Ipostaze ce se repetă mereu. Por
tretul mamei artistului în care tin 
chip întrebător și candid se degajă 
pe un fond alb neutru. Două ta
blouri cu care artistul se va pre
zenta la expoziția dedicată Semi
centenarului U.T.C. : „Peisaj de 
toamnă“ și „Primăvara cailor“. 
Primul, o alăturare de culori au
tumnale ce se anastomozează în- 
tr-un mozaic cromatic — din care 
nu lipsește nuanța ruginie a vii
lor, auriul fructelor și roșul soa
relui în asfințit. Al doilea nu are 
nimic din ceea ce îndeobște con
siderăm a fi, pictură ecvestră. Trei 
capete de cai, pe trei planuri și 
Ipostaze diferite umplu un spațiu 
destul de întins în care albul, roșul 
șl albastrul Impresionează aproape 
violent privitorul. O intensă aspi
rație plătită poate cu suferințe in
finite se simte din încordarea cu 
care animalele se încordează cu 
cerbicie vrînd parcă să depășească 
rama tabloului. Observ cîteva plan
șe cu literele alfabetului divers 
desenate. Sînt încercările pe care 
artisttfl le-a făcut înainte de-a 
preda Editurii Univers o foarte 
reușită machetă a „Dicționarului 
literaturii române“. Coperta verde, 
îmbrăcată în mătase, litera de în
ceput laborios elaborată șl elegan
ta casetă a dicționarului vor asi
gura incontestabil succesul grafic 
al acestei viitoare apariții edito
riale.

ELISEI TARȚA

într-o dimineață. „Știți tura, 
schimbul, echipa, tura...“ Mă în
treb de ce nu ml s-o fi spus așa 
de la bun început, dar nu mai 
insist. Eu eram de vină că nu 
mă informasem.

Marți dimineața. Intru sfios în 
unitatea „Crolux“ din str. 13 
Decembrie și...

— Regret, îmi spune o altă 
casieră, trebuie să veniți după- 
amiază. Tura, schimbul, echipa, 
tura...

Din clipa aceea mi s-a spul
berat toată sfiiciunea. Am înce
put să văd dublu : în loc de o 
casieră vedeam două, în loc de 
trei drumuri pînă la unitate ve
deam șase, în loc de două pere
chi de pantaloni — nici una. 
Am început să insist, să-mi re
clam timpul și pantalonii și 
pînă la urmă mi s-a dat satis
facție. Chiar dacă nu se mai 
respecta de loc tura.

în schimb, meșterul care m-a 
servit căuta mereu să mă con
vingă că „ce, dom ’le, s-a gre
șit și gata. N-o fi moarte de 
om“. Și probabil m-ar fi con
vins în cele din urmă, dacă nu 
mi-aș fi amintit că, la început, 
cînd venisem cu stofa, era cit 
pe-aci să nu mi se primească 
comanda pe motiv că venisem 
cu „materialul clientului“, iar 
unitatea avea interes să scape de 
materialul ei, fără să se întrebe 
dacă nu scapă cumva și de cli
entelă.

Atunci m-am gîndit că așa se 
lucrează aici, probabil : tura- 
vura...

D. M.

CONFERINȚE 
EDUCATIVE PENTRU 
TINERET

TURA-VURA...
Luni după-amiază. Intru sfit s 

în unitatea „Crolux din str. 13 
Decembrie și mă rog :

— Bună ziua.
Iar după ce primesc răspun

sul cuvenit insist :
— Am două perechi de panta

loni de scos. (Mi se spusese să 
vin după zece zile dar eu mai 
lăsasem vreo șapte pentru orice 
eventualitate).

Amabilă, casiera (mai tîrziu 
am aflat că se numește tovară
șa Elisabeta Fotescu) — îmi în- 
vîrtește bonul pe toate cele opt 
fețe ale lui și mă anunță la fel 
de amabil, că va trebui să vin

Din inițiativa Policlinicii Vitan 
a Comitetului UTC al sectorului 
4 s-au inițiat o serie de confe
rințe educative pentru tineret 
privind profilaxia diferitelor 
boli.

In legătură cu această acțiune 
tovarășul dr. Alex Matasă, di
rectorul policlinicii Vitan ne-a 
relatat următoarele : „împreună 
cu comitetul UTC al sectorului 
4 am stabilit prezentarea în școli 
și La casa de cultură a sec
torului a unor conferințe cu 
caracter educativ sanitar pentru 
elevii sectorului nostru. Cu 
acest prilej, în afara expunerilor 
pe teme privind profilaxia unor 
boli, vor fi prezentate filije, 
diafilme de educație sanitară 
etc.

Prima întîlnire a avut loc la 
liceul „Al. I. Cuza“ unde dr. 
Vițu Marin de la policlinica Vi
tan a prezentat elevilor confe
rința „Prevenirea și combaterea 
bolilor“ urmînd ca aceste întîl- 
niri pe tome de educație sani
tară să aibă loc lunar.

II. L.

VACANTE LA 
COMPLEXUL 
„IZVORUL 
MUREȘULUI"

Biroul de Turism pentru Ti
neret pune la dispoziția tineri
lor de la orașe și sate locuri la 
odihnă cu prețuri reduse la

Complexul Turistic pentru Ti
neret Izvorul Mureșului în serii 
de 10 zile, după cum urmează : 
22—31. III. 1972 ; 5—14. IV. 1972 ; 
16—25. IV. 1972; 27. IV—6. V. 
1972 ; 8—17. V. 1972 ; 19—28. V. 
1972 ; 30. V.—8. VI. 1972 ; 10—19. 
VI. 1972 ; 21—30. VI. 1972.

în perioada 22. III—28. V. 
prețul este de 27 lei pe zi, iar 
in perioada 30. V.—30. VI. 32 lei 
pe zi.

Situat ia poalele muntelui 
Hășmașul Mare (1793 m), Com
plexul Turistic pentru Tineret 
Izvorul Mureșului poartă denu
mirea apei ce își marchează 
existența milenară din aceste 
pitorești locuri. Climatul mon
tan, plăcut, datorită situării lo
calității în depresiunea formată 
din munții Ciucului și Harghita, 
la altitudine de 891 m, cu aerul 
său bogat în ozon și aerosoli ră- 
șinoși, puțin iodurat, cu vînturi 
relativ ușoare, cu puține preci
pitații, dar mai ales poziția, fru
musețea sălbatică a locurilor 
din împrejurimi sînt numai cî
teva din caracteristicile care te 
îndeamnă să vizitezi Izvorul 
Mureșului.

O dată cu preluarea stațiunii 
de către Biroul de Turism pen
tru Tineret au început și unele 
lucrări de dezvoltare și ier- 
nizare, dintre care tim
construirea unor noi sp„ de 
cazare cu un grad sporit de . n- 
fort, racordarea la sistemul e- 
nergetic național, introducerea 
încălzirii centrale și a apei cu
rente, reamenajarea clubului, 
sălii de spectacole, construirea 
de noi terenuri sportive etc.

în programul complexului sînt 
prevăzute seri de dans, concur
suri pe diferite teme, filme, 
jocuri mecanice, șah, remy, ta
ble, vizionarea programelor 
T.V., drumeții, excursii la Tuș- 
nad, Lacul Roșu, mîriăstirile din 
Moldova, etc.

Tinerii care doresc să-și pe
treacă un concediu plăcut la 
Complexul Turistic pentru Ti
neret Izvorul Mureșului se pot 
adresa cercurilor de turism din 
întreprinderi, instituții, C.A.P., 
întreprinderilor de mecaniza
rea agriculturii precum și la 
sectoarele de turism și agențiile 
B.T.T. din cadrul Comitetelor 
Județene ale U.T.C.

TINERI TURIȘTI 
ROMÂNI ÎN EGIPT

în perioada 29 februarie — 14 
martie 1972 un grup de tineri 
rotnâni, efectuează, prin inter
mediul Biroului de Turism 
pentru Tineret, o excursie în 
Republica Arabă Egipt.

Această vizită se înscrie în 
cadrul dezvoltării relațiilor pe 
multiple planuri dintre cele 
două țări.

Tinerii turiști români vor 
vizita orașele Cairo, Alexandria, 
Luxor, Assuan, unde vor avea 
prilejul să admire vestigii cultu
rale de o valoare inestimabilă 
pentru omenire, mărturiile unei 
culturi cu influențe adine înră
dăcinate în civilizația univer
sală, precum și obiective eco
nomice, sociale și culturale con
struite în ultimii ani de poporul 
egiptean.

SÎMBĂTĂ Șl DUMINICA LA SINAIA, PREDEAL Șl
POIANA BRAȘOV ÎNTRECERILE

„Cim
semicentenarului
In cinstea marelui eveni

ment pe care-1 va sărbători, 
în curind, întregul tineret 
al patriei — 50 de ani de la 
crearea U.T.C. — sîmbătă și 
duminică, la Sinaia, Predeal 
și Poiana Brașov vor avea 
loc întrecerile finale ale 
„CUPEI SEMICENTENARU
LUI U.T.C." la startul cărora 
se vor prezenta cîteva sute 
de tineri din toate colțurile 
țării.

Așa cum am mai anunțat, 
pe pirtia de pe vechiul drum 
spre Cota 1400 de la Sinaia 
se vor desfășura, sîmbătă și 
duminică, întrecerile finale 
pe țară pentru cucerirea tro
feului „SĂNIUȚĂ DE AR
GINT", la care părticică cir
ca 150 de elevi și pionieri, 
fete și băieți. De organizarea

acestui concurs tradițional 
se ocupă cu febrilitate sec
țiile de specialitate ale C.C. 
al U.T.C. și Consiliului națio
nal al pionierilor.

In aceleași zile — sîmbătă, 
începînd de la orele 9,00_ di
mineața și orele 15 după-a
miază, precum și duminică 
de la orele 9,00 — pe pîrtiile 
de la Dih'.m-Predeal, vor 
avea loc întrecerile finale Ia 
schi, fond și alpin, fete și 
băieți — organizate de secția 
Sport a C.C. al U.T.C., la care 
vor lua parte circa 300 de ti
neri sportivi, campioni ai 
județelor, cîștigători ai com
petițiilor tradiționale „CUPA 
TINERETULUI DE LA SA
TE” și „OLIMPIADA DE 
IARNĂ A ELEVILOR”.

FINALE PE ȚARA

Tot in cadrul „Cupei semi
centenarului U.T.C.“, simbătă 
și duminică, au Ioc întrece
rile finale ale CAMPIONA
TELOR REPUBLICANE U- 
NIVERSITARE DE SCHI, 
fond și alpin, fete și băieți, 
în organizarea Ministerului 
Educației și învățămintului 
și U.A.S.R., întreceri la care 
participă 160 de sporlivi- 
studenți, cîștigători ai etape
lor precedente ale competi
ției.

Intr-un cuvînt, pirtiile cu 
zăpadă ale munților vor fi 
asaltate de tinerețe și voio
șie. O sărbătoare a sporturi
lor de iarnă caire reunesc la 
startul lor cei mai buni spor
tivi din rîndurile pionierilor, 
elevilor, studenților și tineri
lor săteni.

MERIDIAN LA PLOIEȘTI

©wem»
r-—-jx

La invitația Uniunii zariști- 
lor din Republica Socialistă 
România, o delegație oficială a 
Asociației ziariștilor din Repu
blica Populară Ungară între
prinde o vizită de informare și 
documentare în țara noastră.

Cu acest prilej, marți pre
ședinții organizațiilor de zia
riști din cele două țări — Nes- 
tor Ignat și Sandor Barcs, au 
semnat Protocolul de colabo
rare și schimburi interredac- 
ționale pe anul 1972 dintre or
ganizațiile respective.

La 28 februarie 1972, la am
basada R.P. Mongole din 
București a avut loc ceremo
nia înmînării de ordine și me
dalii unor specialiști români 
care au participat la lucrările 
de construcție a Circului de 
Stat din Ulan Bator.

(Agerpres)

Ministerul Comerțului Inte
rior informează că începînd de 
la 1 martie intră în vigoare 
prețurile pentru sezonul de 
primăvară la ouă proaspete și 
anume : ouă mari — 1,10 lei, 
iar pentru ouă mici — 1,00 leu.

j TINERELE TALENTE ș 

]► (Urmare din pag. I) ț

> Dacă acesta din urmâ, ca și Mircea Dinescu, s-a bucu- < 
c rat de revelația descoperirii și a debutului prin ochiul de 4
> argus pe galaxia emoției lirice care e al poetei Ana Blan- < 

diana, cel mai tînâr, Vasile Poenaru, a trecut printr-un veri- < 
tabil proces de stadii ale „descoperirii", aprecierii și con- <

]► sacrării treptate, în impact cu factori de opinie publică și < 
<* de sensibilitate obștească, prin ei înșiși deosebit de Intere- < 
', sanți. E vorba de eficiența concursurilor de literatură ini- < 
]► țiate de Consiliul Național al Organizației Pionierilor, care, 4 
<* anual, organizează o veritabilă selecție de valori lirice de J 
<k certă perspectivă. Astfel se explică, între altele, consacra- < 
]► rea lui Vasile Poenaru, prin apariția culegerii Jungla ma- 4 

rină, în editura „Albatros", al cărei actual director, Petre < 
c Ghelmez, publicase primele poezii ale foarte tînărului au- < 
]► tor în revista „Cutezătorii". <

. Atelierul literar al „României literare", gospodărit cu o J 
<k inegalabilă experiență de un Index (recte : unul din marii < 

noștri poeți) devine pe fiecare săptămînă tot mai puțin în- < 
/ căpător pentru profunziunea de solicitări în versuri ca și 1 
< k în proză. Dialogul public (pe lingă cel „personal") pe < 

care-l întreține „România literară", ca, de altfel, „Luceată- 4 
<k rul", alături de alte publicații ale Uniunii Scriitorilor, cores- < 

pondențele „Contemporanului" ca și cele de la „Tribuna", < 
‘ ► „Familia", „Astra", „Tomis", „Cronica" sau „Ateneu" de- 4 
<k monstrează prin ele însele acest aspect oarecum specific al 4 

revoluției noastre culturale în aspectele ei literare. <
<k Cît despre cei mai puțin vîrstnici dintre aspiranții la glo- 4 
<> ria literară, fie — deocamdată — doar sub forma unor pro- < 

mifătoare exerciții lirice, concursul anual pe scara națio- < 
<k nală, adică centralizat la Organizația Pionierilor, se insti- ’ 
S tuie ca o tradiție, iar tot mai numeroasele reviste școlare, (ca < 

și pagina-supliment periodic a „Scînteii tineretului"), con- 4 
sacrate încurajării tinerelor talente întrețin tot mai viu acest < 

S complex de promisiuni. Altfel spus — o componentă, deloc < 
<► neglijabilă, a climatului creator pe care un eveniment de 4 
<* amploarea apropiatei Conferințe Naționale a Scriitorilor o 4 
S receptează ca de bun-augur. <

Participant activ la autoutilare
(Urmare din pag. I) 

multiple valențe educative, ușor 
de înțeles.

Aici a fost punctul de por
nire. De la „mecanizări“ che
marea a pornit prin secțiile în
treprinderii.

— Pentru cine vizitează „Elec- 
trobanatul“ îi este la îndemînă 
să constate amploarea lucrări
lor de dezvoltare la care este 
supusă fabrica, ne vorbește Du
mitru Halas, secretarul comi
tetului U.T.C. Avem, după cum 
se vede, nevoie de utilaje. 
Ne-am convins că Ie putem 
face, multe dintre ele, singuri. 
Inițiativa organizației U.T.C. 
de la Mecanizări are la bază a- 
ceastă convingere. Și încă ceva, 
esențial: că tinerii pot juca un 
rol însemnat aci. De aceea, ex
tinderea inițiativei la nivelul

uzinei s-a produs ca ceva nor
mal, ca ceva în firea lucrurilor.

Un pian de muncă „la vede
re“ ne oferă imaginea preocu
pării comitetului U.T.C. din în
treprindere de a face cunoscu
te în amănunțime obiectivele 
chemării : pe organizații, pe 
zile, cine participă la dezbateri 
din partea conducerii admnis- 
trative, cine din partea comi
tetului U.T.C.

— Chemarea a entuziasmat 
pur și simplu tinerii din secții, 
ne declară ing. Marcel Tripa, 
responsabilul comisiei profe- 
sional-sociale. Acest entuziasm 
se traduce prin hotărîrea cu 
care au și trecut la înfăptuirea 
punctelor prevăzute în progra
mul inițiativei.

Laconică în fraza ei, chema
rea se vrea și mai concisă cînd 
este vorba de direcționarea pro-

priu-zisă a eforturilor tinerilor. 
Adică :

a. Cunoașterea instalațiilor 
executate prin autoutilare, de- 
terminind în acest mod o res
ponsabilitate sporită Ia toti cei 
ce utilizează mașinile respec
tive.

b. Formularea de propuneri 
concrete, eficiente, referitoare 
la utilajele respective, legate de 
produsele tehnologice ale sec
toarelor.

Și într-un caz și în celălalt 
intervine, ca un factor deter
minant, pregătirea profesională 
a tinerilor. Or. inițiativa im
plică deopotrivă preocuparea 
organizației U.T.C. pentru a sti
mula interesul și strădania ti
nerilor consacrate perfecțio
nării.

L-am aflat în secția Mecani
zări pe tovarășul Iuliu Țîrnea, 
șeful serviciului de autoutilări.

• Jocurile mondiale univer
sitare de iarnă au continuat la 
Lake Placid (S.U.A.) cu desfă
șurarea întrecerilor de schi al
pin, patinaj artistic și hochei 
pe gheață.

Cursa masculină de coborîre, 
disputată pe pîrtia de la White
face Mountain (în lungime de 
3 150 m. cu o diferență de nivel 
de 798 m), a fost ciștigată de 
francezul Eric Stahl, în vîrstă 
de 19 ani, student la Faculta
tea de medicină din Grenoble, 
învingătorul a realizat timpul 
de 2’00”07/100.

La feminin, proba de coborîre 
a revenit canadianei Lisa Ric
hardson (19 ani), cronometrată 
pe o pirtie în lungime de 2 700 
m cu timpul de 2’01’’84/100.

Concursul feminin de patinaj 
artistic a luat sfîrșit cu succe
sul sportivei americane Jennie 
Walsh, care s-a dovedit cea mai 
bună și la figurile libere, tota- 
lizînd în final 1 268,9 puncte. 
Medalia de argint a revenit ce
hoslovacei Ludmila Bczakova — 
1 224,1 puncte, iar cea de bronz 
unei alte patinatoare americane, 
Julia Johnson — 1 212,3 puncte. 
Studenta româncă Elena Mois 
s-a situat pe locul opt, cu 1 128 
puncte.

Proba de dansuri a consacrat 
cuplul sovietic Elena Jarkova — 
Ghenadi Karponosov situat pe 
locul întiî cu 261,1 puncte.

La perechi au ciștigat, de a- 
semenea, reprezentanții U.R.S.S. 
prin cuplul Galina Karelina — 

• Gheorghi Proskurin.

ROMANIA FILM PREZINTĂ

1 □

producție a studioului Mosfilm
ci>: R. Gromadski, I. Nazarov, A. Zbruev, 

L. Maksakova, J. Prohorenko,

Ne-a interesat discuția cu dom
nia sa nu numai din dorința de 
a afla punctul de vedere al 
conducătorului unui loc de 
muncă cu privire la ce și-au 
propus tinerii din subordine. 
Am dorit să cunoaștem opinia 
de principiu a specialistului, 
legată de coordonatele de efi
ciență pe care se plasează ini
țiativa uteciștilor de la „Elec
trobanatul“.

— Prin chiar poziția mea în 
cadrul uzinei sînt dator să văd 
problema în ansamblul ei. 
Sigur că îmi leg speranțele în 
primul rînd de ce vor face ne
mijlocit tinerii mei. Dar ei sînt 
totuși numai cițiva, la nivelul 
întreprinderii sînt sute. însu- 
mînd contribuția tuturor, ne 
dăm seama că vom conta pe 
forțe superioare la înfăptuirea 
a ceea ce ne-am propus să fa
cem prin autoutilare.

— Dar la ce vă gîndiți ?
— Un utilaj poate fi excep

țional. Dacă el nu va fi exploa
tat ca lumea, nu am făcut ni
mic. E un aspect : raționaliza
rea utilizării printr-o cunoaște-

■»

teme- 
conti- 
înfăp- 
realiza

re temeinică. In altă ordine de 
idei, vrem să nu fim lăsați sin
guri să gîndim. în fond, omul 
din atelier este cel ce simte 
exact ce-i trebuie. Dacă vom 
reuși — și cred cu tărie că vom 
reuși ! — să antrenăm tinerii să 
coopereze la întocmirea 
lor de proiectare șl, în 
nuare, ‘ să colaboreze la 
tuirea lor, practic vom
exact ceea ce dorim. Mărginin- 
du-mă la munca tinerilor din 
atelierele propriu-zise de auto
utilare, desigur aici putem fi 
mult mai la obiect : contăm pe 
o productivitate superioară pe 
seama ambiției tinerilor, pe de
vansarea termenelor de execu
ție stabilite.

Iată exprimată în cîteva date 
de definiție inițiativa tinerilor 
de la „Electrobanatul“ Timișoa
ra. Titlul său, sugestiv ales, in
vită la aplicare :

„Fiecare tinăr — participant 
activ Ia acțiunea de autoutilare" 
este o idee demnă de laudă. O 
recomandăm Cu căldură organi
zațiilor U.T.C. din întreaga 
țară.

Săptămînă 

handbalului
Nimic mai simplu pentru bucu- 

reșteanul ahtiat după handbal : te 
duci la Gara de Nord, te sui fru
mușel in acceleratul 321 șl peste 37 
de minute ești în Ploiești Vest, 
Nici nu s-a făcut ceasul 5 după- 
amiază și te afli Ia „Berbec“ în 
fața unei sticle cu bere „Tuborg“. 
Apoi întrebi unde e noua sală de 
sport, ți se răspunde că trebuie să 
iei autobuzul 8, aștepți autobuzul 
8 vreo 20, 30 sau 40 de minute, 
mergi cu el o stație șl cobori în 
fața sălii „Victoria“ cu regretul că, 
dacă știai, mergeai pe jos.

Așa a procedat subsemnatul du
minică, așa vom mai proceda, pro
babil, în aceste zile, toți cei care 
îndrăgim handbalul. Pentru că, de 
duminica trecută pînă duminica 
viitoare, cocheta, moderna și re
gulamentara sală a Ploleștiulul 
găzduiește un maraton handbalis
tic despre care toată țara știe cîte 
ceva la ora aceasta.

Săptămînă handbalului a fost 
inaugurată de întîlnirea campioa
nelor noastre — studentele antre
norului emerit Constantin Popescu, 
de la Universitatea București — cu 
campioanele din R. F. a Germa
niei. Fetele noastre cîștigaseră în 
deplasare la Kiel (9—8) și acum 
primeau — acasă, la Ploiești ! — 
vizita acestor adversare din sfer
turile de finală ale C.C.E. Se aș
tepta încă o victorie 
și, deci, calificarea în 
C.C.E. Iar așteptările 
numai confirmate dar 
Elena Dobîrceanu — 
publicului în mod special, ca fiind 
un produs al handbalului ploieș
tean — a jucat fără greșeală, Doi
na Furcoi și Aneta Schramko au 
secundat-o tot fără greșeală, Slmo- 
na Arghir a tras ca din mitralieră, 
Nlculina Iordache a tras ca din 
tun, tînăra Niță a marcat toate 
loviturile de la 7 metri și Lucreția 
Anca a apărat toate loviturile de 
la 7 metri. Deci. 10—4 la pauză și 
22—9 în final, scor de băieți pentru 
care studentele merită aplauzele 
noastre scrise chiar dacă adversa
rele nu se pot lăuda cu o forță de 
joc menită să le îndreptățească 
pretențiile. In 7 martie vom. cu
noaște adversarele campioanelor 
noastre din semifinalele C.C.E. 
De-or merge la Kiev, ori la Leipzig 
sau la Budapesta — la fel de greu 
le va fi. Dar și de-or reuși califi
carea în finală, satisfacția ar fi cu 
atît mai mare !

Tot duminică, am văzut „încăl- 
zindu-se" într-un amical naționala 
de seniori și reprezentativa de ti
neret care, începînd de astăzi, pă- 

tot Ia Ploiești, în „Trofeul

româneasca 
semifinalele 
au fost nu 

și întrecute, 
prezentată

Carpați“. Cu tineretul, ca întotdea
una, n-avem probleme. Băieții sint 
talentați, curajoși, bine pregătiți șl 
gata de luptă. Seniorii, însă, nu 
sint în formă maximă. în primul 
rînd că nu sînt cu toții, valizi : 
Bota (care abia se titularizase pe 
post de pivot) a Intrat în spital, 
avînd ceva suspect la plămînl ; 
Samungi nu se simte nici el prea 
bine ; Birtalan și Dan Marin sînt 
încă nerefăcuți după recentele 
accidente de la... schi; Penu are nu 
știu ce la o mînă ; Gruia nu prea 
e pus la punct cu pregătirea... 
Biețif antrenori sînt cam îngrijo
rați, pentru că adversarii din acest 
turneu — un autentic campionat 
mondial — nu sînt fitecine : iugo
slavii sînt în mare formă și cu 
mare ascendent moral, cehoslovacii 
nc-au fost dlntotdeauna adversari 
dificili, suedezii au o forță de joc1 
șl o experiență internațională a- 
preciabile, iar handbaliștii din 
R.D.G. sînt, să ne aducem aminte, 
finâliștii cu care ne-am disputat, 
la Paris, titlul mondial. La Galați, 
astă toamnă, „Trofeul Carpați” 
ne-a scăpat printre degete și e- 
chlpa noastră era atunci mal în 
putere. Dacă nici acum n-am cu
ceri locul I, n-ar fl — zic eu — 
gaură în cer, fiindcă știm, totuși, 
ce valoare avem și cît de serios 
pot lucra șl se pot mobiliza băie
ții noștri șl antrenori! noștri în 
marile confruntări oficiale. Dar, 
știți cum se obișnuiește în sportul 
nostru : n-ai ciștigat un turneu, 
nici pe-al doilea — intrăm în pa
nică, apoi „sfătuitorii“, încep „mă
surile“. Mai bine — pentru liniștea 
lor, a handballștilor, și pentru mo
ralul nostru privind Olimpiada — 
să ne mobilizăm ca niciodată și să 
cistlgăm acum „Ploieștiul“. Succes!

în încheiere, cîteva cuvinte calde 
pentru publicul ploieștean. Dumi
nică le-a încurajat pe fete cu un 
entuziasm și cu o forță de Invidiat 
pînă șl de galeria 
Băniei. Păcat că un 
bile n-are (încă !) 
handbal de prima 
cum a știut să susțină pe fetele 
noastre, pentru cum vor susține 
cu Siguranță pe băieții noștri în a- 
ceastă săptămînă a handbalului, 
mersi Ploiești !

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează Ia Patria "" ""
Capitol (orele 
19,45), Melodia
19.30) , Modern
19.30) .

12 SCAUNE : rulează la Victoria 
(orele 8,30; 12; 15,45; 19,30).

ANTRACIT : rulează la Lumina 
(orele 9—19.30 în continuare).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30;
16; 18,30; 21), București (orele 8,15; 
10,15; 12 30; 14,45; 17; 19,15; 21,15).

VIATA DE FAMILIE : rulează 
la Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

MICUL SCALDATOR : rulează 
la Scala (orele 9,15; 11,30; 13,45;
16,15; 18,45, 21,15), Favorit (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.

RĂZBOIUL SUBTERAN : rulea
ză lai Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

OSCEOLA : rulează la Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Feroviar (orele 8,45; 11; 13.30; 16; 
18,30; 20,45j, Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18, 20.15), Flamura (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT PE 
TOȚI LA MOARTȘ ; rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
20), Popular (orele 15,30; 18; 20,15). 
LOCOTENENTUL BULLITT : ru
lează la Excelsior (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,45), Gloria (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

POVESTE DE DRAGOSTE : ru
lează la Progresul (orele 15,30; 18; 
20,15).

AVENTURI ÎN ONTARIO : ru
lează la Tomis (orele 9; 11,15:
13,30; 15.45; 18,15; 20,30), Bucegi
(orele 15,45; 18; 20,15), Doina (ore
le 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), (la 
orele 10 Program pentru copil).

DECOLAREA : rulează la Vitan 
(orele 16; 18; 20).

MIRII ANULUI II : rulează la 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15, 20,30), Giuleștl (orele 15,30; 
18; 20,15).

BRIGADA DIVERSE IN ALER
TA ; B.D. LA MUNTE ȘI LA 
MARE : rulează la Unirea (orele 
15,30; 19).

B. D.’LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează la Munca (orele 10; 15,30; 
18; 20,15)

FARMECUL ȚINUTURILOR 
SĂLBATICE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—18,30 în continuare; 
Program de documentare (orele 
20,15).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Miorița (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45, 18; 20,30).

FUGA • rulează la Volga (orele 
10,30; 15; 19).

ANNA CELOR O MIE DE ZILE: 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 19).

LIVADA DIN STEPA : rulează la 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).

LOVE STORY : rulează la Aria 
(orele 10.30; 15,30; 18; 20,15).

VAGABONDUL : rulează la Bu- 
zeștl (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

O DUMINICA PIERDUTA : ru
lează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Pacea (orele 15,45; 18:
20), Laromet (orele 15,30; 17,30;
19,30).

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

PE POTECA NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI rulează la Ferentari (o- 
rele 15.30; 17,45; 20).

RITMURI SPANIOLE : rulează 
la Viitorul (orele 16; 18; 20).

COPACII MOR IN PICIOARE : 
rulează la Cosmos (orele 15.30; 18; 
20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDINARI; 
rulează la Flacăra (orele 10; 15.30: 
19). x

BATALIA PENTRU APA GREA 
(orele 10; 12; 14,15) ;
(ora 16,30) ; VIAȚA 
RUTH (orele 18,45; 21) - 
Cinemateca „Union“.

(orele 10; 16; 19,45), 
9,15; 12,40; 16,15;

(orele 9; 12,30; 16; 
(orele 9; 12,30; 16

CABIRIA 
PENTRU 

rulează la

MIERCURI, 1 MARTIE 1972
PROGRAMUL I

fotbalistică a 
asemenea pu- 
o echipă de 
mină. Pentru

G. MITROI
Iată programul primei 

zile : Iugoslavia (deținătoa
rea Trofeului Carpați la ul
tima ediție) — Cehoslovacia : 
R.D. Germană — Suedia și 
România A— România tine
ret.

HOCHEIȘTII ROMANI ÎNVINGĂTORI IN MECIUL 
CU REPREZENTATIVA AUSTRIEI

• Aseară, pe patinoarul acoperit „23 August“ din Capitală, 
s-a disputat întîlnirea amicală de hochei pe gheață dintre re
prezentativa Austriei și o selecționată divizionară română. 
Victoria a revenit hocheiștilor români cu scorul de 4—2 (3—1, 
0—0, 1—1)

9,00 Telex. 9,05 Teleglob. 9,25 Prim 
plan : Alexandru Clucurencu (re
luare). 9,55 Desen animat. 10,00 
Curs de limba franceză. Lecția a 
5-a. 10,30 Tele-cinemateca pentru 
copil și tineret (reluare). 12,00 
Telejurnal. 15,30 Tele-școală. 16,30— 
17,00 Curs de limba engleză. Lec
ția a 4-a — reluare. 17,35 O viață 
pentru o idee : Fabre. 18,10 Timp 
și anotimp *“ ' ‘ “
Muzica, 
muzicală.
19,20 1001 ___ ________ ___
Runcajs. (11). 19,30 Telejurnal. 20.00 
Tele-clnemateca : „Corabia nebu
nilor“. 22,30 Interpretul săptămînii : 
Denls Constantlnescu. 22,45 „24 de 
ore“.

în agricultură. 18,40 
Emisiune de actualitate 

19,00 Oameni șl fapte, 
de seri — Povestea lui

PROGRAMUL II

20,00 Film documentar. 20,30 Por
tativ ’72 — revista muzicii ușoare 
TV. 21,15 ------ - ----- — ‘
sportive 
plastică. 
22,00 Film 
șl un cîlne” XVI.

Agenda. 21,25 Cluburi 
bucureștene. 21,45 Arta 
Mari muzee ale lumii, 
serial : „Patru tanchiști

PUNCTUL DE PLECARE
(Urmare din pag. I) 

ocupații, deosebite de cele tra
diționale.

Recoltarea stufului, domeniu 
altădată inexistent, captează a- 
tenția tuturor locuitorilor de aici 
pe parcursul cîtorva luni din an. 
Nu sînt încă departe de noi 
nopțile aprinse de toamnă, nopți 
înecate în parele de foc ale stu
fului. Ardeau zeci și sute de ki
lometri pătrați de stufărișuri și 
păduri peste care se așeza apoi 
o tăcere hibernală. Pămîntul ră- 
mînea sterp. Primăvara apele 
spălau totul. Apoi cohortele de 
jivine și păsări, obosite de prea 
multe migrații, rămase să-și scu
ture pentru ultima dată penajul 
pe aceste țărmuri fierbinți de 
noiembrie, agonia lor în fața fo
cului.

A fost nevoie de oameni. Și 
mai este nevoie de oameni. Unii 
s-au întors de unde au plecat 
dar alții au rămas. Iar aceia care 
au rămas au început bătălia, 
marea bătălie. La început cu se
cera, cu tîrnăcopul, în bărci sau 
prin noroaie, înaintînd încet dar 
sigur într-o leșioasă tăcere. A- 
poi au venit rolbele și seigile 
care au spart tăcerea, au spart 
niște îndoieli seculare. Acestea 
au fost a doua generație, a doua 
respirație a deltei către indus
trializare. Iar acum, sub ochii 
noștri sau în laboratoarele inun
date de planșete și de lumina 
neonului, se coace încet, încet 
cea de-a treia generație. S-au

conceput vehicule pe pernă de 
aer, cu propulsie aerodinamică.

Atunci, cînd am privit colinele 
Beștepe, într-o dimineață bru- 
tnărie, era toamnă iar cerul era 
greu, greu de răcoare și burniță. 
Incendiile se stinseseră pentru 
totdeauna. In spatele nostru, la 
marginea orășelului rolbele, ca 
o ceată flămîndă, intrau în lanul 
galben-verzui. Începea campania 
de recoltat.

Acum, în această iarnă, cînd 
pe Dunăre alunecă și se încalecă 
sloiuri de gheață, campania a 
început demult. La Șontea, la 
Sulina, la Kilometrul 102 mo
toarele duduie încontinuu; oa
menii, veniți din toată țara șLau 
reglat pulsul după bătăile ritmi
ce ale acestei veritabile „Zafra“.

Un. pescar din Vulturul îmi 
spune :

— Vara prindem pește iar 
iarna recoltăm stuf. La început 
nu prea vroiam să ieșim. Vorba 
aceea: afară frig și ninsoare, stă
team în casă și ne cîrpeam ta- 
lienele, mai ieșeam prin sat la o 
țuică, dar acum : oprește-l pe ci
neva în sat pentru o zi, două...

Dunărea e inundată de ghe
țuri dar în spatele digurilor înal
te duduitul motoarelor se aude 
zi și noapte.

Reîntors cu gîndul în orașul 
de la porțile deltei îl aud iar 
pe omul, localnicul care, apa
rent, n-ar avea nici o legătură 
cu problemele ce le ridică valo
rificarea deltei.

— S-a început amenajarea u-

f

nor stațiuni turistice la Sulina 
și Sfîntul Gheorghe, sînt în curs 
lucrările de construcție a unei 
fabrici de conserve de pește la 
Sulina. In curînd se va deschide 
șantierul pentru șoseaua Tulcea- 
Sulina. In perspectivă se prevede 
valorificarea nisipurilor de la 
Caraorman.

Pasul acesta gigantic care a 
sfidat secolele, care a șters ima
ginea, pitorească de altfel, a u- 
nor munți tociți și pleșuvi vă- 
zuți din mijlocul unor bogății 
mistuite de atîtea incendii, s-a 
desăvîrșit doar în cîțiva ani.

Sînt numeroase cazurile cînd 
tulceni, locuitori din Sulina, sau 
Mila 23, sau din Chilia Veche 
și-au luat boccelele și au plecat 
prin țară. Au ajuns mineri, con
structori de baraje sau siderur- 
giști. Dar acest proces de indus
trializare are nevoie de oameni, 
are nevoie de specialiști. Spa
țiul, care nu mai este doar pi
toresc, are dreptul la oamenii 
care l-flu părăsit într-un timp, 
are dreptul la oricine care crede 
cu stăruință că tomnaticele in
cendii și cohortele de jivine în 
agonie s-au stins. Fumul înecăcios 
și cenușa revărsată în valuri 
peste orașele și satele deltei s-au 
pierdut în scurgerea monotonă 
a apei. Brațele Dunării se mișcă 
la fel de încet spre mare dar is
toria a fost sfidată, istoria unor 
secole care s-a desăvîrșit în nu
mai 10—20 de ani.
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(Concluzii la sesiunea de examene localizate la I.P.G.G.)

A ASOCIAȚIILOR

■ î educativde examene
între 14—24 aprilie,

prilej, de exemplu, la 
se intenționează ca

nivel instructiv
100 000 de studenți 

un sfert de milion

• PREZENTE MASIVE, REZULTATE INCLIN1ND PESTE LIMITA LUI ȘAPTE. • „DE CE? 
ÎNTREBAREA CHEIE A SESIUNII. • SE POATE LUA EXAMENUL ÎNCĂ ÎN TIMPUL SEMESTRU
LUI. • EXAMENELE S-AU TERMINAT, PROBLEME MAI RĂMÎN ÎNSĂ DE REZOLVAT.

incă de la început o precizare : 
precedentele probe ale examene
lor nu s-au soldat cu rezultate 
strălucite în acest institut. Ac
tuala sesiune a consemnat însă o 
cotitură. Im 15 februarie, procen
tele pozitive erau hotărîtoare : 
prezența la examene — peste 95 
la sută, iar din numărul total al 
studenților, peste 80 la sută s-au 
înscris la capitolul promovați. 
Cum s-a constituit acest procent r

Tovarășul cont. univ. I. Pavel, 
examinator la disciplina Instala
ții consideră că rezultanta sesiu
nii se bizuie, în primul rînd, pe 
atitudinea studentului față de 
studiu în decursul semestrului. 
Anul II — Facultatea de utilaje 
pentru rafinării — a făcut o bună 
demonstrație pe acest plan; la 
sesiune au confirmat, în fript, 
ceea ce dovediseră pe parcursul 
semestrului: consecvență în stu
diu. Examinatorul probează cu 
argumente subliniind că exa
menul a prezentat dificultăți, i-a 
pus pe studenți nu o dată în 
fața acelui „de ce ?“, care cere 
nu pur și simplu un răspuns, o 
relatare de cunoștințe, la modul 
fotografie, ci o demonstrație sin
tetică, logică, bazată pe cunoaș
terea fenomenelor ca atare și nu 
a unor enunțuri. A avut satisfac
ții, dar nu totale, pentru că nu 
a absentat nici categoria studen
tului pentru care „ae ce“-ul de
vine un calvar în fața căruia ca
potează, nerezistînd să-i facă față 
cu o activitate de studiu bazată 
fie pe memorare, fie pe fotogra
fiere, ori 
cială.

Sînt și 
plică, în
țiile pregătirii; ele țin de proce
sul de învățămînt și sesiunea de 
examene le-a pus din nou în a- 
tenție : materia este încorsetată 
intr-un semestru cu 6 ore săptă- 
mînal, nefiind, în același timp, a- 
liniată la cursuri complementare
— termotehnică, tehnologia pe
trolului.

Există 
dului în 
structura
nu de dragul noului, 
că facilitează atingerea acelui o- 
biectiv presupunînd ca studen
tul să nu se pregătească pur și 
simplu pentru examen, ci per
manent. Șeful de lucrări, tovară
șul dr. Marin Dorobanțu, prezin
tă o experiență: din 78 de stu
denți, pe 12 i-a notat la examen 
cu nota finală obținută după ac
tivitatea din semestru. Verificîn- 
du-i ritmic pe parcursul semes
trului și calitatea lucrărilor de 
laborator a conferit unor studenți 
dreptul de a promova înaintea 
examenului propriu-zis.

Prof. univ. dr Venceslav Har- 
maj, prorector al institutului, com
pletează paleta argumentelor care 
pledează pentru o vie activitate 
cu studentul, încît examenul să 
nu-i prezinte acestuia o surpriză 
pe planul exigenței. Sigur, exi
gența crește în raport cu posibi
litățile de pregătire ale 
tului. Tovarășul 
este însă de părere 
dentul trebuie mai bine
nu numai în ceea ce privește ca
pacitatea de pregătire, ci și a ati
tudinii lui. In institut se culti
vă o bună experiență în sensul 
acesta : se organizează multe vi
zite în întreprinderi, excursii de 
studiu. Aceste activități nu au 
scopuri turistice ci educative și se 
constată cum se dezvoltă opinia 
colectivă, determinînd din par
tea studenților înșiși o apreciere 
lucidă, exactă a nivelului propriu 
de pregătire, a calităților cursuri
lor raportate la ceea ce văd că 
li se va cere ca specialiști. Ase
menea acțiuni trebuie înmulțite
— ne spune interlocutorul — a- 
dăugînd în plus necesitatea unor 
corecturi la dozarea disciplinelor 
De pildă, activitatea studenților 
este îngreunată de examene la 
discipline întinse pe trei semes
tre. Se simte nevoia introduce
rii unor colocvii.

O întilnire cu președintele 
C.U.A.S. pe institut, tovarășul 
Cornel Dinu, întregește acei in
dici ai actualei sesiuni de exa
mene, care, nu ne îndoim, își vor 
pune amprenta pe calitatea anu
lui universitar. „Participarea in
tensă, față de anii trecuți, a ca-

drelor didactice la lucrările prac
tice ale studenților, verificare pe
riodică în semestru a stadiului de 
pregătire, exigența — toate la un 
loc și-au pus serios amprenta a- 
supra stilului de muncă al stu
denților. Mai sînt de rezolvat 
probleme legate de programa a- 
nalitică, de așezarea orarelor, de 
reașezări de cursuri pe semestre 
și sesiunea, prin înșiși studenții, 
ne-au sugerat idei în sensul aces-

ta. Sînt convins că punîndu-le în 
fața conducerii institutului, ele își 
vor găsi rezolvarea.

Nouă, asociației, ne revine mi
siunea să facem să se păstreze în 
institut climatul de muncă deja 
instaurat, aceasta mai ales în 
ceea ce îl privește pe student. E 
sarcina principală pe care o trans
ferăm și semestrului al doilea“.

CALIN stanculescu

La reînceperea cursurilor, biblio
tecile universitare se regăsesc în 
adevărata lor condiție — prezența 

studenților
Fotografiile paginii :
PA VEL TÂNJALĂ

cu o

cauze 
unele

activitate superfi-

obiective care ex- 
cazuri, insatisfac-

și o altă dovadă a mo- 
care se poate depăși 
clasică a examenului.

ci pentru

studen- 
prorector 
că stu- 
cunoscut

DIALOGURI CU STUDENȚII |

DIN ANUL I

SURPRIZE ÎN SESIUNE
„Și alți colegi sînt de 

părere că prima vacanță 
studențească nu prea 
seamănă a vacanță“, spu
nea cu două luni în 
urmă, Adrian Veron de la 
Electronica, regretînd 
parcă „zăpezile de altă 
dată“. „Așteptăm cu în
frigurare sesiunea de 
iarnă“. Și sesiunea a 
venit și a trecut, iar noi 
dorim să știm cită înțe
lepciune poate aduce unui 
boboc o sesiune 
mene, un întreg 
de studenție.

— Ce surprize 
rit sesiunea ?

— Viteza cu

de exa- 
semestru
ți-a ofe-
care se 

desfășoară activitatea; ne
putința de a lupta cu 
timpul, de a-ți da seama 
ce înseamnă a avea sau 
nu timp suficient de pre
gătire ; posibilitatea de a 
pierde un examen, atunci 
cînd tragi un bilet prea 
ușor, așa cum li s-a în
tîmplat unor colegi ; cit 
de simple și frumoase 
devin di^pă parcurgerea 
întregului material unele 
probleme care păreau de 
nesuferit în timpul se
mestrului.

— Ce înseamnă să ai 
noroc la examen ?

— Ca și „timpul“, no
rocul este o noțiune re
lativă. Dar dacă ai avut 
nevoie de el în sesiune, 
nu-i mai poți cere nimic 
în viitor ; scapi de exa
menul de Analiză, dar nu 
se știe, ce-ți rezervă în 
anii următori Fizica sau 
alte discipline care se ba
zează la Matematică.

— Nu crezi în putința 
de a recupera ?

— Da, cîte ceva, dar nu 
și elementele fundamen
tale. Iată, de exemplu, se 
descurcă greu la semina- 
rii cel care vine din liceu 
cu o pregătire fragilă, 
pentru că seminarul por
nește de la existența unei 
culturi de bază și pune 
în discuție tipuri gene
rale, soluții. Tot așa se 
întîmplă și la examene. 
Cred că poate fi scrisă o 
formulă care să indice 
cit de mult crește difi
cultatea de înțelegere a 
unui nou capitol, pe mă
sură ce se acumulează 
materia nestudiată.

— Ai putea să rezervi 
ceva timp din vacanță 
pentru această formulă ?

PE AGENDA DE LUCRU

în cel de-al doilea semestru 
al anului de invățămint. asocia
țiile studențești din toate cen
trele universitare își propun șă 
înfăptuiască acțiuni, pentru 
care principalele pregătiri sînt 
de pe acum Încheiate, în vede
rea sărbătoririi, împreună cu 
întregul tineret al patriei, a Se
micentenarului U.T.C.

Vă prezentăm cîteva dintre

★
• GHEORGHE MOBAN, vi

cepreședinte cu probleme pro
fesionale al C.U.A.S. de la Uni
versitatea din București.

împreună eu reprezentanți ai 
conducerii Universității și ai 
Comitetului de partid vom efec
tua în prima jumătate a lunii 
martie un studiu și un control 
de îndrumare pentru a cunoaș
te preocupările, rezultatele și 
neajunsurile privind sesiunea 
de examene, dotarea laboratoa
relor, modul de organizare a 
practicii productive și pedago
gice.

Un alt domeniu care va con
centra atenția noastră, va fi 
pregătirea sesiunii științifice 
studențești care va avea loc în

facultăți 
Cu acest
Filozofie _ ______  ---.sesiunea la care vor fi incitate 
și celelalte facultăți din țară, 
să urmărească o tematică dis
tinctă : „Afirmarea personalită
ții în condițiile societății socia
liste multilateral dezvoltate“.

Ne-am propus, de asemenea, 
să invităm cadrele didactice 
tinere la o întilnire cu studen
ții pentru a găsi, împreună, 
unele căi de colaborare.

• CRISTOPH MAHAT, preșe
dintele C.A.S. din Institutul de 
arte plastice, București.

Această perioadă, pentru noi, 
va marca participarea la citeva 
manifestări artistice care ne 
angajează civic și profesional. 
Astfel, sintem prezenți cu un 
număr de lucrări la Concursul 
național de creație artistică al 
tineretului, organizat in cinstea

— N-ar fi greu, însă 
asemenea formulă obligă 
la explicații și soluții. De 
aceea, ar trebui să am 
măsura exactă a unor 
„variabile“ : înțelegerea 
responsabilității, puterea 
de acomodare la studen
ție, posibilitățile de ab
sorbție a informației.

— Cîte ore ai lucrat 
zilnic pentru pregătirea 
acestor examene ?

— în medie — 4 ore. 
Dar nu poate sluji ca re
comandare pentru timpul 
necesar de studii^; e- 
xistă un timp al fiecăruia 
— care depinde de parti-

* i

ST.
Ho« WS? „ fr

n
:

Am frmtf
cularitățile sale, de calită
țile personale, de mă
sura în care simte nevoia 

Impor- 
să

de aprofundare, 
tant este ca fiecare 
știe cit timp îi este lui 
necesar, pentru că singur 
este în măsură să aplice 
corectivele necesare : să 
învețe mai mult, să insis
te, să revină la o proble
mă sau alta.

Algebră aproape totul a 
fdst nou. De aceea, cine 
n-a lucrat zilnic n-a putut 
face față examenului.

tu cit ai lucrat 
putea lua nota

FIECARE PREFERA 
experiența 

PE CONT PROPRIU

— Cum a fost primul 
contact cu studenția, Dan 
Predoiu ?

— Dur. La prima prele
gere ni s-a spus cu străș
nicie că dacă nu vom în
văța vom pierde exame
nele, vom fi eliminați etc., 
etc. N-aș spune că aceste 
sfaturi ne-au folosit.

— De ce n-a promovat 
Tehnologia un sfert din 
grupa voastră ?

— S-a crezut că 
șoară, că poate fi 
rită în sesiune, 
numai trei zile nu 
tea parcurge o 
predată în 3 ore și 2 labo
ratoare săptămînal.

— „Analiza“ este intr-a
devăr grea și la Automa
tică ? /

— Da, însă fiecare pre
feră experiența pe cont 
propriu. Unii au plătit-o 
foarte scump: n-au luat 
examenul. Dar dacă Ana
liza se bazează mult 
pregătirea anterioară.

este u- 
acope- 
Or, în 
se pu- 

materie

— Iar 
pentru a 
10 ?

— 4—5 
foarte mult timp se iro
sește cu transportul și a- 
ceasta, în parte, <și 
cauza orarului.

— în ce te privește, cum 
vei face „timpul să lucre
ze In favoarea ta“ ?

— Mal ales să-l fo
losesc pentru a înțelege 
tot ceea ce învăț. Memori
zarea materiei s-a dovedit 
la examene falimentară 
pentru unii colegi: profe
sorul a simțit că studen
tul a avut bunăvoința să 
învețe pe dinafară o mul
țime de lucruri, fără să le 
pătrundă sensul. Acesta 
este un mod de „a trăi 
clipa prezentă“ în studen
ție, total inadecvat pentru 
domenii ale studiului care 
se bazează pe o 
strînsă, pe fantezie 
matică.

— Ești secretarul 
lui A.S. pe an. Ce 
lizat pe această linie anul 
vostru ?

— Ne-am desfășurat ac
tivitatea mai mult in șe
dințe. Sperăm să reușim 
și unele activități efective. 
Mai dificil este să rezol
văm problema participă
rii, pentru că a te mișca 
mai liber în propriu tău 
program este echivalent 
pentru unii colegi cu a te 
prezenta facultativ la via
ța de organizație..

ore. Regret că

din

logică 
mate-
birou- 
a rea-

> ranesZra/ ZT/
O PRIVIRE 

SPRE EXTERIOR

— Ai luat cu 10 exame
nele de Analiză, Algebră 
și Teoria mulțimilor. Are 
aceasta o semnificație 
pentru opțiunea ta, Irina 
Gorun, la Facultatea de 
matematică sau pentru 
străduința cu care ai pre
gătit sesiunea ?

— V-^ș mărturisi că la 
un moment dat m-a ne
mulțumit faptul că trebuie 
să învăț pentru notă de 
vreme ce tot semestrul am 
învățat din pasiune. Apoi 
m-am gîndit că examenul 
este un prilej nu numai 
de a fi verificată ci și de 
a mă verifica în prezența 
profesorului.

— Autoverificarea stă în 
puterea' celui bine pregă
tit, pentru că are resur
sele, termenii lăuntrici cu 
care să se compare.

De unde crezi că izvo
răsc aceștia ?

— Din atașamentul pen
tru știința pe care o stu
diezi, pentru facultate, 
pentru profesori. Faculta
tea noastră are profesori 
excepționali, niște tipuri 
de savanți moderni pe 
care îi admirăm foarte 
mult. De aceea v-aș spu
ne că înclin să nu-i acuz 
pe colegii care au luat 
note mici sau n-au promo
vat examenele. Aceasta 
s-a întîmplat, după păre
rea mea, mai mult pen
tru că nu sînt potriviți cu 
facultatea decit pentru că 
nu au Învățat. Ei sînt han-

dicapați întrucit au crezut 
că le place matematica și 
că-i vor face față. Or, da
că această adeziune la ma
tematică este numai de
clarativă în timp ce lip
sește talentul, puterea de 
înțelegere și de asimilare, 
intrarea în facultate va 
rămine fără rezultate.

— Vacanța a reprezentat 
ea însăși o experiență 
pentru tine ?

— Am descoperit că și 
printre studenți, lipsa de 
valoare profesională se în- 
tîlnește in același om cu 
lipsa valorii sufletești, că 
discreția se poartă cu suc
ces și la vîrsta noastră, că 
în unele situații tendința 
de nealiniere e tot atît de 
bună precum este aceea 
de aliniere in altele, că 
ceea ce definește liberta
tea de a decide și acționa 
în viața de' student este 
mai ales dependența lăun
trică mai strînsă, mai pu
ternică, de tine însuți.

UN PARADOX FIRESC

I

Din nou în laborator. Pentru studenții Facultății de chimie 
aceasta este singura „soluție“

— Ai făcut clasa specia
lă de fizică, dar ai intrat 
la Medicină ; ai avut de 
studiat circa 2 000 pagini 
pentru examene, dar pre
tinzi că te-ai odihnit după 
sesiune pentru că ai citit 
foarte mult ; ai avut va
canță, dar ai preferat să 
faci dozări la Institutul de 
endocrinologie ; ce fel de 
student ești, Vladimir 
Guluță ?

— Răspunsurile mele la 
propriile mele acțiuni sînt

doar in aparență para
doxale. Am făcut clasa de 
fizică, dar incă dintr-a 
X-a asistam la disecții și 
la prelegeri ; acum sint 
student la Medicină, dar 
aștept cu mare interes 
cursul de calculatoare al 
acad. Moisil. Apoi, după 
examenele pentru care am 
parcurs un mare număr 
de pagini m-am odihnit 
intr-adevăr citind bele
tristică și filozofie. Nici o- 
dată nu mă obosește lec
tura pe care mi-o aleg 
singur. Iar în vacanță... a 
fost o mare, o neașteptată 
plăcere pentru mine să am 
prilejul de a lucra îm
preună cu colegi mai mari 
Ia unele experiențe in
tr-o instituție științifică, 
mai ales că aceasta mi-a 
dat acces la cîteva biblio
teci de specialitate în care 
n-aș fi putut intra în alte 
condiții.

— A fost interesantă 
practica din timpul se
mestrului ?

— Da, oarecum. Stăm în 
policlinică 4 ore săptămî
nal. Nu-mi dau seama cit 
este de eficientă.

— Dar, uneori, este im
portant nu ce și cît ți se 
oferă, ci mai ales ce și 
cit știi singur să reții.

— Adevărat. Dacă acest 
ce și cît se poate releva, 
dacă poate fi pus în evi
dență, dacă este valoros 
pentru stadiul nostru de 
Instruire.

GEORGETA RUȚA

Citind revista pentru dumneavoastră
rimul număr din acest 
an al revistei ECHI
NOX (Universitatea 

Babeș-Bolyai, Cluj), coinci- 
cu aniversarea a trei 
de la apariție, pri- 

_ pentru o densă retros
pectivă antologică în care 
sînt cuprinși protagoniștii 
poeziei (A. Popescu, M. Bo- 
jan. F. Hodjak, Ion Mircea, 
A. Șorobctea. D. Flămind, 
N. Diaconu. Alexandru Olar, 
G. Moldoveanu). prozei (E. 
Uricaru și M. C. Runcanu), 
criticii (P. Poantă. O. Radu) 
și traducerilor (M. Papaha- 
gi). Prezenți și în coloane
le revistelor literare sau în 
vitrinele librăriilor cu volu
me de debut, colaboratorii 
antologați ai „Echinoxului“ 
au contribuit decisiv la con
turarea unui profil matur 
revistei, fără a o îndepărta 
de problematica legată strins 
de preocupările studențești. 
Ultima apariție a- revistei 
clujene cuprinde, de pil- 
lă, o interesantă anchetă 
A fi student la matemati- 
ă“, un dens editorial — 

Spiritul revoluționar — ana
liză a atributelor necesare,' 
prezente și virtuale în rîndul 
studenților, capitolul 5 al 
eseului „Probleme filosofice 
ale omului în marxism“ 
semnat de I. Maxim Danciu. 
un interviu cu D. Ghișe, 
eseuri, cronici, documen
te inedite, revista revis
telor, versuri. Felicitări pen
tru aniversare și dorim re-

REVISTA 
REVISTELOR
STUDENȚEȘTI

dactorilor Echinoxului păs
trarea și în viitor a recepti
vității pentru problematica 
de actualitate din viața de 
asociație și cea universitară, 
în general, a spiritului viu, 
dinamic ancorat in realitate, 
a creației studenților clujeni.

Numărul 23 
MICRON 
C.U.A.S. < 

tul 
față 
făcut cițiva pași mai hotă- 
rîți în zona cotidianului 
din viața cititorilor studenți. 
Problemele căminelor, 
clubului sportiv, dialogul 
foștii președinți A.S. ai 
cultăților (aflați acum 
pragul absolvirii), o prezen
tare a intențiilor clubului re
cent inaugurat sînt rezolvate 
cu argumente faptice și prin 
modalități publicistice armo
nioase, lipsite de monotonie. 
Dialogul dascăl—student il

I al revistei 
(organ al 

din Institu- 
politehnic Timișoara) 

de numerele trecute, a

ale 
cu 

fa
in

Semicentenarului. De asemenea, 
cu același prilej, în curînd, se 
va deschide la Sala Calinderu 
Expoziția omagială a studenți- 
ioi- institutului nostru. Studen
ții secției de teoria și istoria 
artei vor fi principalii susțină
tori ai unor comunicări in se
siunea științifică, care va în
truni referenți din tot institu
tul și va avea loc, de aseme
nea, în cadrul sărbătoririi 
U.T.C,

In acest semestru, alte două 
expoziții vor prilejui studenților 
noștri intilnirea cu publicul : 
expoziția secției de artă monu
mentală care se proiectează a 
fi amenajată în holul Institutu
lui de Arhitectură și expoziția 
care se va organiza în incinta 
Uzinelor „23 August“.

• RADU LINDE, secretar al 
Consiliului U.A.S. din Centrul 
Universitar Iași.

In domeniul activității politi- 
co-ideologice intenționăm să or
ganizăm transferarea dezbate
rilor de la nivelul anilor de 
studii la grupe. Va fi greu, dar 
sintem convinși că vor fi mai 
eficiente.
ve, care 
trebuie să 
bunătățiri 
la nivelul 
conducere

O altă acțiune care va an
trena întregul centru universi
tar va fi sesiunea științifică de 
comunicări care va urma sim
pozioanelor cercurilor ideologi
ce. Cea de a patra ediție a 
festivalului studențesc „Gheor- 
ghe Asachi", găzduit de Insti
tutul Politehnic în luna martie, 
Va fi consacrată sărbătoririi se
micentenarului U.T.C. De aceea, 
va căpăta o amploare deosebi
tă, cuprinzînd comunicări, dez
bateri și informări politice, 
manifestări artistice, întîlniri 
cu specialiști din producție. A- 
ceastă ultimă activitate se va 
extinde pe tot semestrul, mai 
ales la Institutele — politehnic, 
agronomic și de medicină. Un 
alt mare obiectiv de lucru va 
fi lărgirea formelor de colabo
rare cu organizațiile U.T.C. din 
întreprinderi, sporadice pină 
acum. In centrul universitar 
Iași vom institui „Ziua căminu
lui studențesc“, pentru lucrări 
de recondiționare a mobilei și 
alte reparații efectuate de către 
studenți.

• ROMULUS MOCANU, pre
ședintele C.U.A.S. din Universi
tatea Craiova.

In afara acțiunilor și întilniri- 
lor care se organizează ca și în 
alte centre și la Craiova, în cin
stea Semicentenarului ne-am 
propus să organizăm la 15 mar
tie colocviul studențesc — Res
ponsabilitatea socială a tinere
tului — la care vor participa și 
tineri din întreprinderi, elevi. 
De asemenea, studenții de la 
Facultatea de electrotehnică se 
pregătesc pentru simpozionul 
„Tineretul și asimilarea valori
lor științifice contemporane“, 
inițiat. de Institutul Politehnic 
București.

Pînă la 5 
cheia faza 
concursului 
U.T.C.“, care între 5—10 martie 
va avea loc la nivelul Universi
tății. In această perioadă, vom 
organiza vizitarea de către stu- 
denți a Muzeului din Craiova al 
muncitorilor ceferiști și petro
liști și a lagărului ' de la Tg. 
Jiu. De asemenea, vom amena
ja o expoziție omagială de pic-

Asemenea inițiati- 
vizează o ameliorare 
fie însoțite de îm- 
corespunzătoare și 
diferitelor organe de 
ale A.S.

martie se va în- 
pe. facultate a 
„File din istoria

are ca interlocutor în cadrul 
unui amplu interviu, pe prof, 
emerit mg. Dan Mateescu, 
decanul constructorilor. Prin 
acest dialog, și studenții ce
lorlalte facultăți au destule 
de învățat din ideile vehicu
late cu prilejul acestei discu
ții. Cu aplomb de loc di
letant sînt abordate de vii
torii ingineri și aspectele fe
nomenului cultural, fie în ar
ticole teoretice, reportaje sau 
prin prezentarea creației o- 
riginale.

Cele 48 de file ale re
vistei ING (nr. 17—18, 

organ al C.U.A.S. din 
Institutul politehnic Bucu
rești) relevă din nou lăuda
bila consecventă redacționa
lă cu care 
subiectele, 
poziție critică

sint echilibrate 
O constructivă 

, i se face cu 
pregnanță resimțită in ana
liza dezbaterilor politice (ru
brica „Viața de organizație“ 
semnată de Derșostene Cuș- 
mir). cu referiri concrete. în 
spirit polemic constructiv, 
este abordat „timpul liber“ 
al studentului, pregătirea 
pentru sesiune, deficiențele 
încă existente la unele fa
cultăți în legătură cu struc
tura anului universitar. Ga
zetele de perete, îndrumarea 
studenților de , către cadrele 
didactice, participarea stu
denților politehniști la Se
siunea națională a cercurilor 
științifice — secția științe 
sociale (cu ample exemplifi-

tură, sculptură și artă grafică.
Tot in luna martie se va face 

o analiză a activității politico- 
ideologice la nivelul anilor de 
studii.

• NICOLAE BUJDOIU, pre
ședintele C.U.A.S. din Centrul 
universitar Brașov.

După cum e firesc, vom avea 
în vedere, mai întîi, finalizarea 
unor acțiuni inițiate și pregăti
te pînă acum. Astfel, vor fi : 
simpozionul „Implicațiile so- 
cial-politice și etice ale datoriei 
studentului de a munci“, specta
colele brigăzilor artistice de a- 
gitație, desemnarea celor mai 
bune lucrări prezentate pentru 
concursul de creație literară și 
artistică, participarea la simpo
zionul național „Rolul și lo
cul tineretului in viața socială, 
politică a țării“.

Am programat, de asemenea, 
întîlniri sile studenților cu ti
neri muncitori, ingineri care 
s-au relevat în mod deosebit 
în activitatea lor.

Un alt obiectiv principal de 
lucru pentru A.S. în semestrul 
II va fi activitatea profesiona
lă. Ne propunem să ne a- 
ducem o contribuție sporită la 
perfecționarea în continuare a 
practicii studenților atît sub 
raportul bazei materiale cît și 
al conținutului. De aceea, avem 
în vedere întărirea legăturilor 
cu întreprinderile economice din 
Brașov, precum și reînființarea 
Biroului studențesc de proiec
tări de la Facultatea de T.C.M. 
și extinderea lui prin înființa
rea unor birouri de proiectări 
la facultățile de Mecanică și In
dustria lemnului.

• DAN LUPU, șeful comisiei 
culturale a Consiliului A.S. al 
Facultății de mecanică, Institu
tul Politehnic Galați.

Ne preocupă două mari as
pecte ale acestei activități. Mai 
întîi, participarea studenților 
facultății noastre în calitate de 
interpreți și spectatori la mani
festările culturale prilejuite de 
festivalul „Primăvara gălățea- 
nă“ care va cuprinde formații 
corale, folclorice, de brigadă și 
de teatru. De asemenea, o con
tribuție bună la activitatea an
samblului „Miorița" care va 
face deplasări in județ. Vom 
urmări îndeaproape ca repre
zentanții noștri la faza pe cen
tru universitar a concursu- 

„Semicentenarul tinere- 
tinerețea semicentena-

tru 
lui 
ții, . . .....___
rului", să-și asigure o pregătire 
corespunzătoare. La începutul 
anului universitar s-a înființat 
în facultate o formație de muzi
că ușoară de a cărei evoluție 
răspundem.

în al doilea rînd,' comisia 
noastră culturală urmărește să 
realizeze un ascendent în pri
vința modului de abordare a 
problemelor culturale studen
țești și a relațiilor cu studenții.

★
îndeplinirea de către A.S. a 

unui program de lucru bogat, 
pe care cele cîteva exemple nu 
fac decît să-l sugereze, presupu
ne, inițiativă, perseverență, par
ticipare activă nu numai din 
partea activiștilor asociației 
studențești ci și a fiecărui stu
dent. Este necesar deci ca a- 
ceste obiective să fie din timp 
și detaliat cunoscute de întrea
ga masă a studenților și să se 
treacă grabnic la 
lor. ceea ce le va 
succesul așteptat.

înfăptuirea 
asigura

G. R.

cări din lucrarea lui M. Pro- 
ca — Unele aspecte referi
toare la idealul moral al ti
neretului dinotar a noastră) 
participarea la muncă pa
triotică, situația atelierelor 
școală, un reportaj vioi des
pre cămine și gospodarii lor, 
formează tematica amplului 
spațiu dedicat vieții studen
ților. Tradiționala rubrică a 
informațiilor „Bit“, micro- 
interviuri „Sub lupa Ing- 
ului“ și „Ing-ul aplaudă“, 
completează elocvent profi
lul unei reviste care se ci
tește cu interes și plăcere.

EȘCULAP (trimestrial 
. al studenților de la 

I.M F.- Tg. Mureș) își 
alcătuiește sumarul dintr-o 
susținută preocupare față de 
specificul vieții universitare 
a viitorilor medici. O anchetă 
printre cei din anul I își 
propune clarificarea primelor 
impresii și diagnosticul „cri
zei de adaptare“. Studenții
— colegii noștri mai tineri
— convorbire cu conf. dr. 
Aurel Cojocaru — abordează 
calitatea procesului educațio
nal. ' productivitatea intelec
tuală, posibilitățile dezvoltă
rii gîndi.rii creatoare. Poezia 
și teatrul sint amplu exem
plificate in creații originale

și intervenții teoretice vă
dind principalele preferințe 
extraprofesionale ale medi- ' 
ciniștilor. Un spațiu cores
punzător este rezervat și
problemelor de specialitate 
(recenzii, preocupări ale
cercurilor științifice) din care 
se distinge traducerea unor 
ample fragmente din lucra
rea lui E. Jones, dedicată 
vieții și operei lui S. Freud. 
Deși nu excelează, umorul 
este salvat de perlele admi
terii.

AUDEAMUS (revistă a
C.U.A.S. din Institutul 
pedagogic Bacău) face 

eforturi să acopere o zonă 
diversă a actualității, dar 
aspectul rărnîne mai mult o 
promisiune pentru viitoare 
reușite. Se resimte, aici, și 
lipsa de colaborare a tutu
ror facultăților pentru con
cretizarea unui tablou cores
punzător vieții studențești ■ 
din Bacău. Ca și redacția re
vistei GAUDEAMUS. aștep
tăm cu interes noul format 
al publicației, care va per
mite și o apariție regulată, 
eficientă, pentru a crea 
diția unei prezențe 
prompte în activitatea 
denților Institutului.

C.

con- 
mai 
stu-
s.
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Cele două scrisori pe care le 
prezentăm astăzi au un numitor 
comun : construcțiile. Prima se 
referă la materialele de construc
ție pe cînd cea de a doua are 
în vedere o tehnologie de execu
ție. Amîndouă sînt comentate de 
inginerul ROMAN VASILE.

GELU VASILE — Siliștea 
Nouă — jud. Teleorman.

Am realizat un prefabricat, 
extrem de ieftin, avind însă cali
tăți mult superioare materialelor 
existente ce se folosesc în mod 
curent în construcții. Ca aspect 
este asemănător unei cărămizi de 
mari dimensiuni, avind lungimea 
de 150 cm., lățimea de 50 cm., 
iar înălțimea de 40 cm. Greuta
tea este mult redusă datorită 
golurilor ce iau naștere in mod 
natural, în masa materialului. De 
aici se desprind cîteva avantaje 
evidente. Proprietatea de izola
tor termic este mult superioară 
cărămizii obișnuite. Trebuie re
marcat și faptul că un singur om 
va putea construi cu multă ușu
rință, zeci de metri de zid, pe zi. 
Spun aceasta referindu-mă tot la 
greutatea redusă a prefabrica
tului.

Datorită impregnării cu un 
produs petrolier, prefabricatul are 
și proprietatea de hidroizolator. 
Nu numai că nu lasă apa să se 
infiltreze in zid. dar va fi apt 
pentru construcții de bazine și 
chiar ziduri împotriva inundații
lor Locuințele lacustre vor avea 
și ele de cîștigat. Zidurile se vor 
putea mula, căpătînd forme din
tre cele mai interesante, aderen
ța cu betonul fiind asigurată de 
granulele de nisip ce se aglome
rează spre exterior.

Materialul de construcție pe 
care îl descrieți, ar putea deveni 
fără doar și poate un material u- 
niversal, utilizabil la orice și în 
condițiile cele mai variate. Ar fi 
într-un fel materialul mult visat

Meditație
(Urmare din pag. I) 

dustrla codrului — mulți lo- 
vișteni fiind destoinici fores
tieri — ori aplecarea asupra 
cărții neamului. El a ales-o 
pe-a doua. Facultatea de isto
rie a urmat-o la Iași, de unde, 
în 1962. împreună cu o cole
gă de grupă, Rica, ce-i de
venise. între timp, soție, au 
urcat spre Bran. Din acest 
moment, pasiunea lui Con
stantin Popescu pentru isto
rie, temeinicele cunoștințe a- 
cumulate au început să dea 
rod Rod bogat. Poate și 
pentru că a avut posibilita
tea să participe, de la cel 
dintîi act, la organizarea Mu
zeului Bran. Zile, luni, ani. 
A cercetat neobosit studii, a 
bătut împrejurimile, și-a a- 
plecat urechea la vorba în
țeleaptă a bătrlnilor. Fiecare 
exponat din muzeu a cunos
cut căldura mîinilor lui. Și 
ale altui mare îndrăgostit de 
istorie. Tltus Hașdeu, direc
torul muzeului. împreună au 
amenajat și secția de etno
grafie și artă populară din 
orașul Sfîntu Gheorghe. în 
1968, după 6 ani de uceni
cie aici, la Bran, 1 s-a dat în 
grijă Cetatea Făgărașului, 
locul unde l-am reîntîlnit cu 
puțin timp în urmă. împre
ună cu un colectiv alcătuit 
din numai trei specialiști iz
butise să termine documen
tația pentru restaurarea ca
merelor cetății. Studiu pe 
cronici, documente de arhi
vă, studiu pentru fiecare ca
meră în parte. Și cetatea cu
prinde peste o sută de încă
peri,,.

— A fost o muncă grea, a- 
nevoioasă, ne-a luat aproa
pe trei ani, dar am Izbutit. 
Aș putea spune că sîntem 
chiar satisfăcuți. A fost o în
treprindere utilă, cetatea fi
ind cea mal mare construc
ție feudală care s-a păstrat 
pînă azi. Pentru aceasta cred 
că și fondurile pe care sta
tul le-a destinat restaurării 
sînt de ordinul milioane
lor. Pînă acum s-a rea
lizat circa 85 la sută din to
talul lucrărilor. Au mai ră
mas de executat finisajele. 
Doi-trei ani, și vom avea la 
Făgăraș unul din cele mai 
rare muzee din țară. Ne-am 
preocupat paralel și de achi
ziția unor obiecte; avem deja 
peste o mie, vizînd etnogra
fia și arta populară a Tării 
Făgărașului.

...Parcurgem săli și cori
doare ferite de lumină, pe
reții, cadre cu chipuri de 
mari principi ce și-au aflat 
aici ceas de popas și jude
cată; în sala dietei piatra 
se-nfioară încă sub semnul 
Marelui Mihai Voievod Vi
teazul, care-a- ținut aici so
bor și-a semnat acte, le- 
gîndu-și cetatea de nume, al 
lui și al Doamnei Stanca...

Unul dintre cei care re
învie întreagă această Isto
rie, spre a fi adusă în fața 
oamenilor este Constantin 
Popescu. Cu vocea cînd mol
comă, cînd învolburată, după 
cum au fost vremurile pe 
care le rememorează, el o 
povestește expresiv, prefi- 
gurînd ghidul care va în
soți, aici, vizitatorii. îl as
cult si gîndul trece fără voie 
munții; îl privesc pe tînă- 
rul emoționat de lîngă mine 
— și-i înțeleg pasiunea pen
tru istoria neamului, pasiune 
specifică omului de-acolo, 
din Țara Loviștei, peste care 
dăinuie umbra strămoșului 
Seneslau... 

de constructori. Numai că — 
după sumara descriere pe care o 
faceți — lucrurile nu stau chiar 
așa. Să presupunem că o aseme
nea cărămidă —- cu toate dimen
siunile mari pe care le are — nu 
ar depăși 60 de kg. și ar putea 
fi manevrată ușor. Implicit, rezul
tă un zid ușor. Răspundeți prin 
aceasta la o cerință actuală în 
construcții — ziduri de greutate 
redusă. Dar omiteți una și mai 
importantă : caracteristicile de re
zistentă care primează în con
strucțiile de orice fel. Le-ați stu
diat ? Dacă nu, atunci trebuie să 
o faceți. Dacă da, atunci aștep
tăm să ni le comunicați, even
tual cu prilejul vizitei pe care

Material
universal

pentru
construcfii

intenționați să,o faceți la redac
ție.

Cît privește aspectul legat de 
izolarea termică, dacă se obține 
un efect mai bun decît în cazul 
materialelor uzuale — beton ce
lular autoclavizat, polistiren ex
pandat etc. — dar la un preț de 
cost echivalent, materialul propus 
prezintă interes. Numai că nu 
ne-ati spus nimic despre metoda 
de obținere a golurilor „pe cale 
naturală“. în sfîrșit, folosirea 
unui material ușor la construcția 
de „ziduri împotriva inundații
lor" nu este indicată. Construcții
le hidrotehnice „lucrează“ — 
după cum probabil cunoașteți — 
prin greutatea lor. De aceea vă 
sfătuim să renunțați. „Cărămizi
le“ ar pluti în acest caz

CORNELIU POPESCU — 
București — Propunerea mea sa

ATITUDINE 
OFENSIVĂ

(Urmare din pag. 1)

cunoască foarte bine — pe el, 
activitatea, munca și viața lor 
cu neajunsuri și cu bucurii.

Din convingerea că trebuie să 
ajung pe ocolite la adevărul pe 
care presupuneam că-1 știu bine, 
am cerut programul de activi
tate al comitetului orășenesc. 
Mergîn-d, însă, din aproape în 
aproape, programul s-a dovedit, 
dimpotrivă, departe de a sluji 
argumentele acelei permanente 
ofensive închipuită de mine. 
Cotitura a fost bruscă de la în
ceput. Mișcarea regresivă s-a 
derulat astfel :

Eu : V-ați propus, deci, să a- 
Jutați printre altele organizații
le tinerilor din fabricile de mo
bilă și placaje.

A.I. ! Da, pentru că, știți, de 
placaje v-am spus, iar la mo
bilă 70 Ia sută din salariați sînt 
tineri. Mi-am zis atunci că 
prin organizarea unor dezbateri 
operative asupra măsuriior care 
trebuie întreprinse pentru îm
bunătățirea participării tineri
lor Ia producție precum și prin 
studierea, împrejurărilor concre
te, a modului în care se inte
grează tinerii în muncă vom 
schimba radical situația.

Eu : Și ați dezbătut, operativ, 
cazurile după cum v-ațl propus?

A.I. : Negreșit, dar abia cu 
prilejul adunărilor de dare de 
seamă din luna decembrie. A- 
dică în materialele prezentate 
s-a pomenit cîte ceva în legătu
ră și cu asta. Mai devreme nu 
s-a putut, trebuia să se dea zor 
cu planul. Cine mai avea timp 
de altele ? Ne-a preocupat pla
nul, să nu se compromită.

Eu : Și studiul despre care a- 
minteați ?

A.I. : Da, era vorba de un 
studiu referitor la integrarea în 
muncă a tinerilor, aspect foarte 
important. în colaborare cu 
consiliul orășenesc al sindicate

referă la o metodă și utilaj for
mat din tipar, betonieră, trans
portor de agregate, cu ajutorul 
căruia se pot confecționa grinzile 
și elementele prefabricate din be
ton sau beton armat, necesare di
feritelor construcții, proiectate 
a fi executate din elemente tipi
zate, chiar la locul de punere în 
operă, menținînd condițiile de 
turnare din fabricile de prefabri
cate. Acest utilaj se poate exe
cuta astfel încît să fie ușor trans
portabil, montat fiind pe autoca
mioane Bucegi sau ROMAN, 
care pot pătrunde pe platforma- 
de lucru creată în prealabil și 
care în fond este chiar locul unde 
se amplasează construcția.

Elementele de construcție se 
toarnă din beton de ciment cu 
ciment RIM sau se prevede și o 
instalație proprie de aburire ast
fel încît întărirea betonului să 
dureze foarte puțin, permițînd 
montarea rapidă. Fără a înlocui 
fabricile de prefabricate din be
ton, sistemul propus se poate fo
losi în mai multe cazuri:

1. Lucrări de poduri pentru 
drumuri și căi ferate construite 
din elemente prefabricate. S-ar 
obține o serie de avantaje : se 
exclude transportul agregatelor 
de la carieră la fabrica de prefa
bricate (agregatele găsindu-se 
chiar în rîu); transportul elemen
tului de la fabrica de prefabrica
ta la locul de punere în operă 
dispare; montarea elementelor 
prefabricate făcîndu-se cu insta
lațiile de ridicat, montate pe ma
șina purtătoare a tiparului, nu 

lor și conducerile administrative 
de la Combinat ca și de la Gru
pul școlar pentru industrializa
rea lemnului ne hotărisem să or
ganizăm o .consfătuire cu fac
torii de bază care concură Ia 
desfășurarea practicii în pro
ducție. Era vorba despre elevii 
Școlii profesionale, a celor de la 
Liceul industrial, precum și a u- 
cenicilor la locul de muncă. Am 
vrut să vedem îndeosebi cum 
s-au integrat în producție ab
solvenții primei promoții al Li
ceului industrial. Studiul ne-ar 
fi dat posibilitatea să ne spu
nem răspicat punctul de ve
dere.

Eu : Și vi l-ați spus ?
A.I. : Nu. Din lipsa unor ob

servații ferme, a unor concluzii 
clare. De fapt n-a fost realizat 
nici studiul. Adică n-a fost fina
lizat pentru că niște constatări 
în direcția temei propuse aveam 
toți, și cei 15 membri ai consi
liului pentru problemele tinere
tului muncitoresc și eu. în ceea 
ce mă privește, eu am stat însă 
de vorbă cu tinerii.

Eu : Și ce ați aflat ca urmare 
a acestor investigații personale?

A.I. : Că dacă se face mai 
multă practică e foarte bine.

Sigur, remarca nu e lipsită de 
interes. Dar numai pe baza ei 
consfătuirea proiectată n-a putut 
avea loc, punctul de vedere au
torizat n-a mai fost rostit, re
lația dintre condițiile integrării 
profesionale a tinerilor și canti
tatea produselor executate de ei 
n-a căpătat nici o expresie 
practică, în sfîrșit soluțiile bine 
plasate la începutul discuției 
revin, treptat, la nivelul lor 
obișnuit. Dar de ce așa, atunci, 
pentru că la „de ce“ îmi este 
și mie greu să renunț. După 
cite se pare, cel puțin la fel de 
greu ca șl tovarășului A. I. 
să-mi răspundă. Așadar, de ce 
n-a mai avut loc ciclul de ac
țiuni de Ia Clubul tineretului 
din oraș pe tema „Utecistul, mi
litant neobosit pe drumul con
struirii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate“ ? De ce s-a 
renunțat cu totul la simpozio
nul despre „Tinerețe, educație, 
răspunderi“ ? De ce antrenarea 
tinerilor muncitori ai Combina- 

mai este necesară fabricarea al
tor utilaje pentru montare etc.

2. Construcții de hale indus
triale cu aceleași avantaje ca mai 
sus.

3. Construcții agrozootehnice 
la care se mai adaugă și urmă
toarele avantaje: spre deosebire 
de halele industriale, acestea sînt 
mai joase și se pot instala chiar 
pe tipare cu o instalație care să 
ridice grinda în poziția de mon
taj; permite o montare rapidă 
nefiind necesare amenajări spe
ciale pentru atacarea lucrării.

Metoda propusă se aseamănă 
foarte mult cu cea folosită pe 
șantierele noastre: pretumarea 
prefabricatelor chiar pe locul 
construcțiilor, avînd avantajele 
specificate. Diferența față de a- 
ceasta este că folosește un utilaj 
cu multiple funcțiuni : betonieră, 
transportor de agregate, instalație 
de ridicat. Acest utilaj ar permi
te ca șantierul să fie independent 
fată de anumiți factori exteriori: 
stația de betoane, aprovizionarea 
cu agregate — unde este cazuL 
utilaj de ridicat.

Dacă ați făcut un studiu teh- 
nico-economic prin care să de
terminați prețul de cost, produc
tivitatea, respectiv rentabilitatea 
folosirii utilajului complex — ți- 
nînd seama de utilizarea efectivă 
a fiecărei funcționalități — și r 
zultatele obținute sînt bune, a- 
tunci metoda merită a fi luată în 
seamă.

O observație ar fi totuși la uti
lizarea agregatelor direct din rîu 
la betoane de mare rezistență 
cum sînt cele care se utilizează 
la betoanele prefabricate (marcă 
mai mare de 250) ; trebuie veri
ficate granulometria, conținutul 
de argilă și humus și materialul 
geologic din care provin. Dacă 
nu corespund cerințelor, ele tre
buie corectate. Și nu uitați că a- 
ceastă operație este rentabilă nu
mai la carierele de balast organi
zate.

întrebarea care trebuie pusă 
este dacă ați făcut un studiu teh- 
nico-economic comparativ, între 
o lucrare executată prin proce
deele curente (prefabricarea în 
uzină sau pe șantiere plus trans
port și montaj) și una realizată 
prin metoda și utilajul propus de 
dumneavoastră. în momentul 
cînd este avantajoasă credem că 
nu există nici o piedică în a fi 
valorificată.

Redactorul rubricii
îng. IOAN VOICU

Brigada artistică de agitație a 
Comitetului județean Arad al 

U.T.C.

Foto s PAVEL TANJALĂ 

tulul la viața social-politică și 
culturală a Blajului rămine o 
simplă făgăduință pe care și-o 
fac la întîlnirile lor săptăminale 
membrii comitetului orășe
nesc ? Bine chibzuite în prin
cipiu și cu justificări perfecte 
fiecare dintre aceste acțiuni erau 
pașii acelei ofensive largi care 
nu neglija pregătirea politică, 
elementele de economie socia
listă, datele organizării științifi
ce a producției și a muncii, pîr- 
ghiile atit de importante ale per
fecționării trăsăturilor conștiinței 
comuniste în procesul înțelege
rii de către tinerii muncitori, 
a responsabilității lor în între
prindere, în mecanismul social 
al orașului, în viața întregii 
țări. Așa că în loc să discutăm 
despre ce am făcut, despre cum 
am înfăptuit iată-ne zăbovind 
în preajma explicațiilor referi
toare la de ce n-am făcut și 
cum s-a întimplat că n-am în
făptuit. Un drum sinuos pe care 
unitatea de măsură aparține 
semitonurilor. Ciclul de acțiuni 
de la club „a avut loc într-un 
fel“, dar s-a redus la o singură 
expunere ținută în fața cîtorva 
clase eu elevi de școală gene
rală, pentru simpozionul amintit 
a existat „o slabă preocupare ca 
să fim sinceri“, directorul clu
bului, activist salariat și el, 
„n-are prea multă experiență“, 
„nu toți membrii biroului și ai 
comitetului își aduc aportul“ 
ș.a.m.d. După care urmează an
gajamentele, asigurările, amînă- 
rile : „problema ne-a rămas, to
tuși, în atenție“, „peste citeva 
luni lucrurile vor arăta altfel“, 
etc. Dar tocmai obișnuința aces
tor amînări, obișnuință care-și 
face simțită prezența ca o ame
nințare inevitabilă încă înainte 
de a-i pronunța cineva numele, 
modifică raporturile Inițial o- 
fensive, cu realitatea, le răsu
cește călcîiele spre înainte așa 
că în loc să se pășească spre 
vîrf se ajunge, treptat, undeva 
unde nu e nici prea rece, dar 
nici prea cald. Aflat, deocamda
tă, spre regretul nostru, în a-

DRAMATURGIA CONTEM
PORANĂ nu pare, mai ales în 
ultimele decenii, să fi descoperit 
mijloacele de a transmite artistic 
experiențele tragice ale secolului 
XX. Temele grave, sociale și poli
tice, ale prezentului ori trecutu
lui apropiat au fost abordate mai 
degrabă prin intermediul datelor 
reale, a documentelor. Rar (sau 
numai parțial) a intervenit fante
zia scriitorului pentru a inten
sifica elocvența întîmplărilor 
exacte. „Teatrul faptului" a de
venit așadar predominant, fiind
că datele autentice sînt mai im
presionante decît orice ficțiune, 
spun unii, fiindcă ne aflăm în 
fața absenței dramaturgului îjj 
toată lumea, spun alții. Oricum, 
acest gen de teatru, frecvent în 
deceniul al treilea (U.R.S S. și 
Germania), a revenit impetuos a- 
'um vreo 10 ani prin „Vicarul“, 
autorul lucrării dramatice — Rolf 
lochhuth, un tînăr pînă atunci 
,u totul anonim, după aceea mai 

mult decît celebru. El denunța 
crimele fascisfnului, ororile petre
cute în lagăre și „diplomația“ 
Vaticanului devenit complice 
printr-o deliberată pasivitate. Pie
sa, incomodă pentru cei cu me
morie scurtă, se baza în mare 
parte pe documente istorice — 
aprig dezbătute, contestate sau 
acceptate. Ea conținea și părți 
de ficțiune, dar acestea n-au in
trat aproape deloc în discuție. 
Partizani și dușmani ai lui Hoch- 
huth—istorici, clerici, literați etc. 
—s-au înfruntat pe tema faptelor 
veridice, fiindcă ele hotărau con
cluziile morale. Pînă la urmă ad
versarii au fost nevoiți să abdice 
în fața adeziunii la mesajul pie
sei, manifestată mai ales de pu
blicul spectator. Și aceasta dato
rită lui Erwin Piscator, primul 
care a integrat „Vicarul“ în re
pertoriul teatrului său și a regizat 
spectacolul. El găsise atunci (în 
1963) prilejul să-și continue linia 
proprie în artă, începută prin 
1929. reînsuflețind „teatrul fap
tului", prin valorile teatrului poli
tic. Piesa lui Hochhuth are în- 
tr-adevăr puterea de a trezi pe 
spectator la realitate, folosindu-se 
de fapte și date reale. Dar Pisca
tor nu putea concepe un teatru 
documentar care să se mulțu
mească a difuza informații. în
deobște cunoscute de majoritatea 
publicului său. Faptele relatate 
în „Vicarul" conțin sensuri mai 
adînci, idei persistent actuale, 
așa că prima reprezentație a izbu
tit — prin Piscator — să transmi
tă, concomitent cu datele reale și 
adevăratele lor sensuri

DEPĂȘIND PRIN ACTUALI
TATEA acestor sensuri teatrul 
strict al faptului, „Vicarul" 
n-a rămas și nu ne-a fost 
prezentat de Radu Penciu- 
lescu doar ca un proces intentat 
istoriei, deci unui timp ireversibil. 
Regizorul a realizat un spectacol 
politic — fidel, desigur, adevăru
lui istoric conținut de piesă, dar, 
totodată — apel adresat conștiin
țelor. Apel la răspunderea omu
lui față de istorie, față de sine 
însuși prin atitudinea adoptată în 
prezent. Apel la decizia fiecă
ruia : pasivitate ori acțiune — cu 
asumarea tuturor consecințelor 
care derivă din alternative. Radu 
Penciulescu a urmat tex
tul (concentrat) și a respectat 
cu credință indicațiile date 
de autor. Cu o singură ex
cepție, care a făcut ilustrativă 
pasivitatea, denunțată de Ho
chhuth : partea interioară a sce
nei a fost divizată și „dotată" cu 
bănci dispuse în amfiteatru. De o 
parte au stat spectatori obișnuiți, 
care urmăreau — rece, rezervat, 
neutru — tragedia ce se desfă
șura la un pas de ei, jucînd fără 
să știe rolul celor ce s-au com
portat la fel, în timpul fascismu- 

ceastă vulnerabilă situație, în 
pofida bunăvoinței și a expe
rienței sale de muncă, secreta
rul Comitetului orășenesc Blaj 
al U.T.C. dispune indiscutabil de 
resurse personale suficiente 
care să-i îngăduie schimbarea 
absolut necesară de optică. Dar 
ca evenimentul să se și petrea
că ar fi bine, poate, ca învă- 
țînd ceva din inițiativa tineri

PROBLEME 
ALE ETICII

(Urmare din pag. I) 
o dată neîntrecută în „dialogul“ 
cu formațiile similare din co
munele vecine, are aici un rol 
deosebit de activ și eficient. „Cei 
care alung în „gura“ brigăzii, 
spun oathenii, a doua oară, se 
știe precis, vor fi lăudați“. Nu 
pentru că ar fi o atare practică, 
ci fiindcă cel criticat nu va mai 
putea ieși „în lume" decit dacă 
va ține cont de cuvîntul brigăzii.

Așa se și înttmplase mai înainte 
cu cei care nu și-au respectat 
cum se cuvine obligațiile de ser
viciu. Un tractorist ce și-a ne
glijat munca, un conducător de 
atelaj care și-a pierdut că
ruța (!), un brigadier de la 
C.A.P. care nu și-a organizat 
cum trebuie munca au trebuit 
să-și recunoască vina și să se co
recteze. N-au fost tolerate nici 
un fel de abateri. In textul bri
găzii sau la gazeta satirică „Ori
zontul", în emisiunile stației 
locale de radioficăre, alături 
și in contrast cu cei care își ono
rează Zi de zi munca, au fost 
criticați tinerii care au o poziție 
distantă față de activitatea co
munei, cei care nu vor să con
tribuie la preocupările și reali
zările comune. Gh. Păsărică sau 

I. Manolescu recunosc, cu oareca

„Vicarul“
de R. HOCHHUTH

la Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra"

lui. De cealaltă parte, dar alături, 
au stat, un timp, stigmatizații cu 
steaua galbenă, condamnații la 
moarte (de data aceasta actori) 
martori ai momentului de in
flexibilă lașitate: a lui Pius XII. 
Vina marelui prelat, sigur de sine, 
strălucitor în veșmintele sale albe, 
alături de acei deznădăjduiți apă
rea extrem de pregnant. Pasivi
tatea — colectivă și personală — 
devenea impresionantă prin grava 
sa culpabilitate.

UN SPECTACOL POLITIC 
conduce prin reacția anterioară la 
adoptarea unei atitudini, dacă re
prezintă o îmbinare de raționali
tate cu forță emoțională. Lui Pen
ciulescu i-a izbutit dialectica din
tre rațiune și emoție în reliefarea 
tuturor semnificațiilor propuse. 
Ca de pildă, lupta, imbol
dul acțiunii, sursă a încor
dării conflictuale în desfășu
rarea dramei. Preotul RicCardo 
Fontana luptă cu imobilitatea 
premeditată a Papei, luptă 
pentru umanism și pentru adevă
ratul său loc în lume. Ofițerul 
SS Gerstein își expune neîncetat 
viața luptînd să salveze oameni, 
încercînd să folosesacă postul său 
pentru a opri crimele fascismului. 
Iacobson luptă din toate puterile 
pentru viață, de fapt pentru a 
putea pedepsi apoi pe vinovați. 
Si împotriva tuturor luptă Pius al 
XII-lea prin inacțiune î frica de 
comunism îi alimentează convin
gerea că interesele Vaticanului 
cer nestingherirea călăilor, ‘ nu 
apărarea victimelor.

PATOSUL N-A LIPSIT spec
tacolului actual de la Teatrul 
Bulandra, atît prin meritul auto
rului, cît și al realizatorilor. în ce 
privește autorul : o piesă bazată 
pe documente abundă, după cum 
se știe, în cuvinte : Hochhuth a 
încercat să găsească o contrapon
dere artistică, acordînd dialogu
rilor un ritm aproape poetic. Pro
za ritmică din „Vicarul“ e meni
tă să arate și analogia dintre a- 
ceastă dramă politică actuală și 
tragediile istorice ale lui Schiller. 
în tot cazul, ceea ce a reușit cert 
Hochhuth prin ritmicizarea lim
bajului a fost intensificarea pa
tosului. în ce privește regizorul : 
prin îndrumarea sa, actorul care 
l-a jucat pe Riccardo Fontana (I. 
Caramitru) a întruchipat desăvîr- 
șit patosul revoltei. Plini de 
patosul durerii, al disperării 
au fost Iacobson. un evreu hăi
tuit, chinuit (G. Oancea), Carlot- 
ta (Cătălina Pintilie), tînăra vic
timă a bestialității, precum și 
bătrînul, logodnica, soția, monolo

lor de la fabrica de mobilă „eu 
muncesc, eu controlez, eu răs
pund“ secretarul să propună, la 
rîndul său, același îndemn ener
gic, desigur cu o modificare a 
pronumelui, pentru sine ca și 
pentru întregul său comitet : 
„noi muncim, noi controlăm, 
noi răspundem". Ca să izbuteas
că să fie, cu adevărat, în per
manentă ofensivă.

re jenă, dar și recunoștință, că 
ceea ce s-a spus despre el era 
adevărat și n-au mai dat nici
odată prilejul să se vorbească 
astfel despre ei. In schimb. Al. 
Stoian sau Costel Moldoveanu 
consideră aceste „semnale“ ca pe 
niște „glume făcute la cămin“. 
Dar asemenea ..glume“ nu le-au 
căzut deloc bine unor părinți, 
cînd propriii lor copii, pe scena 
celuilalt cămin de la Peri — 
Brosteni, i-au criticat pentru 
unele carențe în educație, pentru 
faptul că ei, elevii, în vacanța 
de vară au lucrat și au realizat 
mult. muncind pe ogoarele 
C.A.P., în timp ce părinții au 
stat acasă.

— N-a fost tolerat nici un 
chiul de la muncă, ne asigura 
Stancu Dincă. secretarul comite
tului comunal U.T.C,, pentru că 
nu puteam admite ca o comună 
ca a noastră, care a obținut locul 
întil la întrecerea patriotică pe 
județ, să aibă astfel de oameni

— Cu atit mai mult, continuă 
profesorul Dan Tânjală. nu pu
team fi toleranți cu unele mani
festări reprobabile ale unor ti
neri. Actele huliganice ale lui 
Petre Ungureanu si Petre Radu 
au fost sancționate și de lege, 
dar și de noi, care le-am supus 

gul ultimei fiind cutremurător in
terpretat de Ica Matache.

UN JOC ACTORICESC de 
mare intensitate a justificat 
în reprezentația de față po
zițiile morale extreme ale per
sonajelor, Joc care a solicitat ex
teriorizarea unui complex de 
sentimente, de emoții, dar, în a- 
celași timp, și limitarea aproape 
ascetică a gestului și a mișcărilor. 
Regia a subliniat autenticitatea 
personajelor, ceea ce nu pare 
dificil prin împărțirea lor după 
moralitate. Dar portretizările Unui 
număr mare de eroi nu-i o înde
letnicire ușoară, nici pentru regi
zor, nici pentru actori. Radu 
Penciulescu a avut de condus 37 
de actori care, în marea majori
tate, și-au făcut bine datoria. 
Dintre deținătorii rolurilor prin
cipale vom menționa, în primul 
rfnd, pe Ion Caramitru, care rea
lizează, categoric, cea mai bună 
creație, evoluția procesului psiho
logic pe care-1 parcurge fiind ex
celent transmisă. Distribuirea 
lui G. Ionescu-Gion în rolul 
Papei a fost o idee inspi
rată, el izbutind prin fiecare 
cuvînt rostit (precipitat sau reto
ric), prin fiecare mișcare (atent 
măsurată), prin fiecare privire 
(de gheață) să fie exact ce a vrut 
antonii : mult mai puțin persoană 
decît instituție. Un cardinal plin 
de foarte laici păcațe (cleveteala, 
lașitatea, răutatea) a construit 
Forry Etterle din inflexiuni de 
ton (blîndețe profesională sau 
intoleranță tăioasă) și gesturi si
nuoase. Nu întrutotul satisfăcător 
mi s-a părut însă Emmerich 
Schăffer, care în rolul doctorului 
demonic l-a urmat mai degrabă 
pe Peter O’Toole din „Noaptea 
generalilor" : mănuși purtate în 
permanență, eleganță afișată, sa
dism (interludiul cu Ilelga e cu 
totul inutil), glas' ascuțit ca o 
lamă etc. E. Schăffer reușește 
uheori ilustrarea cruzimii și a ci
nismului, dar în scene capitale ca, 
de pildă, dialogul cu vicarul, la 
Atisehwitz, mi-și face personajul 
credibil. Ceea ce izbutește, însă, 
aproane tot timpul V. Rebengiuc, 
în rolul acelui ciudat ofițer SS 
animat de generozitate.

TEATRUL BULANDRA ne 
oferă, deci, după cîțiva ani de la 
prezentarea celuilalt spectacol po
litic, „Cazul Oppenheimer", pri
lejul unei noi și interesante Con
fruntări cu valoarea acestui gen 
de teatru contemporan.

VIORICA TANASESCU

discuției și judecății opiniei pu
blice.

— Condamnarea publică a u- 
nor cetățeni care sustrăgeau din 
avutul obștesc (de la C.A.P., 
brutărie), dezbateri pe această 
temă, confirmă tovarășul Ghiță 
Marin, președintele C.A.P. „Te
leormanul“, a făcut să nu mai 
avem astăzi nici o condamnare 
in tribunal, așa cum se mai în- 
tîmpia în urmă cu cîțiva ani.

— Insistența cu care a fost 
pusă în atenția opiniei publice 
comportarea necorespunzătoare a 
unor tineri în timpul serilor de 
dahs de la cămin, discuțiile cu ei 
și cu părinții lor, ne spune tova
rășul profesor Ilie Stancu, au a- 
vut efecte pozitive.

— In curînd, dacă vom consta
ta că lucrurile vor continua ca 
mai înainte, după ce am „operat“ 
sesizările de rigoare, ne spune 

- tovarășul Moise Eftimie, vom 
critica cu tcată asprimea și prin 
toate mijloacele de care dispu
nem. atitudinea unor copii care 
și-au uitat obligațiile față de 
părinții aflați în pragul bătrîne- 
ții, indiferența dirigintelui poștei 
și a președintelui cooperației de 
conȘum față de activitatea cultu
rală, nelăsindu-i sau nestimulîn- 
du-i pe salarlații lor să participe 
la această pasionantă activitate 
obștească, moda deșuchiată a u- 
nor tineri havetiști, bîrfa meschi
nă de la colțul străzii și altele. 
Avem la indemină forme și mij
loace eficiente. De fapt, eficiența 
constă in operativitate. Poate 
aici am fost „inspirați“ de la în
ceput. Dragostea cu care cadrele 
didactice, precum și mulți tineri 
salariați din comună participă la 
această campanie continuă împo
triva racilelor de orice fel, ne 
dau speranța că există remediu 
împotriva tuturor acestora. Iar 
dacă oamenii știu să „ridă" și 
s-âu obișnuit să aibă încredere 
in ceea ce se „afirmă“, sub o 
formă sau alta, la căminul cul
tural. e semn că această institu
ție desfășoară o activitate efi
cientă, poate fi considerată, fată 
rezervă, o școală populară de 
educație.

de trepte 
spre 

viitor
In Județul Prahova se continuă 

cu succes și largă audiență la 
public, seria manifestărilor cul
tural-educative dedicate aniver
sării semicentenarului U.T.C. 
Organizate sub egida Comitetului 
județean al U.T.C. Prahova — a- 
ceastă amplă activitate propa
gandistică ce antrenează aproape 
toate instituțiile cultural-educa
tive de pe cuprinsul județului, 
are totuși un caracter Unitar, 
bine conturat ; aniversarea a 50 
de ani de existență a organiza
ției noastre fiind un prilej de 
a rememora, cu toate semnifi
cațiile și într-un cșdru social 
deosebit întâmplări și fapte d< 
eroism din lupta clasei muncitoa
re, a tineretului utecist.

Manifestările culturale din ju
dețul Prahova, variate și com
plexe, sînt de fapt o convingă
toare lecție de patriotism. Mari 
unități industriale în care pu
ternicele nuclee muncitorești 
s-au afirmat în bătăliile de cla
să din Valea Prahovei (rafină
riile din Ploiești, Cimpiria și 
Băicoi, schelele petrolifere din 
Țintea, Morenî și Buștenâri, mi
nele de lă Filipești, nodul de 
cale ferată din Ploiești, Văleni, 
Telega și Cîmpina etc.) precum 
și închisoarea Doftana, zidită a- 
nume aici pentru a tempera în 
această vale a muncitorilor ne
mulțumiți revendicările și aspi
rațiile lor sociale, au devenit cu 
prilejul semicentenarului locuri 
istorice de contact între viața 
de astăzi și tradițiile luptelor de 
veacuri. Aici, la Doftana, pentru 
tinerii din județ, pentru cei care 
vin din întreaga țară, organiza
ția U.T.C. și căminul cultural 
din Telega susțin un ciclu de e- 
vocări istorice, pe bază de acte 
și documente, folosind materia
lele existente în muzeu sau in
vitând să vorbească în fața vi
zitatorilor comuniștii care odată 
au fost închiși aici.

• împreună cu consiliul Jude
țean al pionierilor, Comitetul ju
dețean Prahova al U.T.C. a orga
nizat în sala coloanelor de la Pa
latul culturii o expoziție plastică 
omagială care se intitulează „De 
senele copiilor“. Expozanții sînt 
pionierii din comuna Boldești, 
Mizil și orașul Ploiești. Lucrările 
lor, cele mai multe acuarele, de
senate pe „foi de bloc" cuprind 
într-o viziune plastică plină de 
inedit peisaje industriale, lu
crări agricole, locuri istorite de 
pe cuprinsul județului, chipuri 
de voievozi, eroi legendari, pei
saje de vacanță, aspecte de la 
munca patriotică și din excursie 
etc. Vreme de zece zile, univer
sul plastic al copiilor, surprin
zător de bogat, a fost ca o ser
bare școlară. Și util ar fi dacă 
astfel de expoziții s-ar organiza 
cit mai des la școală sau la că
minul cultural.

• La casa de cultură din Buș
teni și Comarnic, la clubul mi
nier de la Filipeștii de Pădure și 
in localitatea Vălenii de Munte 
au avut loc o serie de întâlniri 
ale tineretului cu membri dp 
partid cu activitate in ilegali
tate. Alexandru D. Teodoriu, 
vechi militant în mișcarea mun
citorească, în acea Vreme secre- 
tar al organizației U.T.C. la mina 
de la Filipeștii de Pădure, vor
bind în fața oamenilor muncii 
aflați ia odihnă în stațiunea de 
la Bușteni, spunea, evocînd mo- 
mehtele grele de luptă ale cla
sei muncitoare din Prahova : 
„în 1935—37, noi, tineretul ute
cist din Prahova, am beneficiat 
de venirea în mijlocul nostru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
instructor din partea C.C. al 
U.T.C. pentru județul Prahova, 
pe care am considerat-o ca o 
înaltă prețuire acordată mișcării 
revoluționare a tineretului din 
Valea Prahovei. Cu sprijinul și 
ajutorul primit din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, or
ganizațiile U.T.C. din Valea Pra
hovei au crescut, au dus la în
deplinire cu succes sarcinile de 
partid pe care le aveam în acea 
perioadă de muncă și de luptă 
deosebit de grea“.

• Clubul schelei petrolifere 
din Boldești — Scăeni împru
mutând din arhiva națională fil
mul „Răsună valea“ a organizat 
o frumoasă întâlnire cu pionie
rii muncii patriotice care în anii 
1949—1949 au înscris cei mai stră
lucitor exemplu de închinare a 
forțelor și ehtuziâsmului tineresc 
pentru reconstrucția pașnică a 
țării. în județul FrâhOva, ciști- 
gător al unui loc fruntaș în în
trecerea de muncă patriotică, ti
neretul consideră șantierele de 
muncă patriotică adevărate școli 
de educație comunistă. Întîlnirile 
cu vechii brigadieri, care de a- 
tunci și-au îmbogățit activitatea 
participînd la înălțarea multor 
edificii ale socialismului, consti
tuie chezășia acestui lUbru.

Calendarul manifestărilor o- 
magiale dedicate semicentena
rului U.T.C. va fi foarte bogat 
pe tot parcursul lunii martie : 
programul de activitate a tine
retului prahovean se desfășoară 
sub un titlu tematic sugestiv și 
mobilizator : „Pe trepte comu
niste, spre viitor“.

ION MARCOVICI
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ÎN AJUTORUL PARTICIPANȚILOR LA

INVÀTÀMÎNTUL POLITICO-IDEOLOGIC U. T. C
Anii construirii socialismului, ani de eforturi rodnice ale 

întregului nostru popor, de progres multilateral al întregii eco
nomii naționale, au însemnat în același timp pași deosebit de 
însemnați în ridicarea necontenită a nivelului de trai material 
și spiritual al poporului nostru. După cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Expunerea la Consfătuirea de lucru a ac
tivului de partid din domeniul ideologiei, și al ^activității ț 'i- 
tice și cultural-educative „...a obține într-un răstimp de c.rca 
20 de ani, ridicarea condițiilor de viață ale poporului la nive
lul atins astăzi în țara noastră, cunoscînd situația de înapoiere 
pe care am moștenit-o, este un lucru... ce constituie o vie ilus
trare atît a justeții politicii partidului nostru, cît și o dovadă 
elocventă a superiorității socialismului...“.

Aceste incontestabile succese reprezintă manifestarea grăitoa
re a faptului că întreaga activitate economică, sooială și politică 
a societății și statului nostru este subordonată intereselor po
porului, satisfacerii din ce în ce mai depline a nevoilor sale 
materiale și spirituale, că ridicarea societății noastre pe noi 
culmi de civilizație și bunăstare constituie _ țelul suprem al 
politicii partidului nostru, expresie a însuși profundului uma
nism al orînduirii socialiste.

SPORIREA
VENITURILOR BĂNEȘTI 
— CALEA PRINCIPALĂ 

A RIDICĂRII 
NIVELULUI DE TRAI

Principala cale folosită de so
cietatea noastră pentru asigura
rea creșterii nivelului de trai o 
constituie sporirea veniturilor 
bănești ale populației provenite 
din muncă, fie că este vorba de 
salariul nominal, fie de venitu
rile bănești ale țărănimii coo
peratiste. Această modalitate 
este de natură să asigure, o dată 
cu ridicarea nivelului de trai și 
o diferențiere normală, judici
oasă, a veniturilor oamenilor 
muncii în raport cu cantitatea și 
calitatea muncii depuse în folo
sul societății, în spiritul echită
ții socialiste.

Ca urmare, an de an, s-au în
registrat creșteri ale salariului 
nominal mediu în economia 
noastră Dacă vom considera sa
lariul mediu nominal din anul 
1950 egal cu 100, în anul 1960 
nivelul acestuia era de 233, în 
1965 de 305, in 1970 de 392, ur- 
mînd ca la sfîrșitul actualului 
cincinal să ajungă la 494. In a- 
celași timp, trebuie remarcat Că 
salariile muncitorilor au crescut 
în această perioadă într-un ritm 
și mai rapid

Această orientare este con
tinuată și în actualul cincinal, 
cînd este prevăzută o creștere 
cu 1 000 000 a numărului locu
rilor de muncă din economie, 
ceea ce va permite atît atrage
rea în cadru] salariaților a în
tregului spor natural a) popu
lației apte de muncă de la orașe 
și sate, cît și atragerea a încă 
circa 400 000 persoane ocupate 
în prezent în agricultură. Ca ur
mare, Ia sfîrșitul actualului cin
cinal veniturile totale obținute 
de populație din salarii vor fi 
cu 53 la sută mai mari decît în 
anul 1970, în timp ce salariul 
mediu va înregistra în 
p^rii^adă o creștere de 
sută.

Un fapt de o deosebită impor
tanță este că această creștere 
generală a salariilor va avea 
loc, ca și pînă acum, în condi
țiile creșterii mai ^rapide a sa
lariilor mici, ceea ce constituie 
o manifestare elocventă a spi
ritului de echitate promovat cu 
consecvență de partidul nostru? 
Astfel între 1965—1970 salariul 
minim a crescut cu 40 la sută, 
față de 29 Ia sută creșterea sa
lariului mediu. O diferențiere 
asemănătoare va fi înregistrată 
și în actualul cincinal, salariile 
minime fiind prevăzute să oreas- 
că cu 37,5 la sută pînă în 1975. 
Ca urmare în ultimul an al cin
cinalului salariul minim în e- 
conomia națională va ajunge la 
1 100 lei lunar față de 800 lei în 
anul 1970. De altfel, așa cum este 
prevăzut în legea pentru adop
tarea planului de stat pe 1972, 
încă din acest an salariul mi
nim din economie va ajunge la 
1000 de lei lunar, înregistrînd 
astfel o creștere cu 25 la sută, 

în același timp s-au înregis
trat creșteri și ale veniturilor 
bănești ale țărănimii provenite 
din munca depusă în cooperati
vele agricole de producție și în 
gospodăriile personale, în con
cordanță cu dezvoltarea agricul
turii noastre socialiste. Pentru 
actualul cincinal este prevăzută 
creșterea în continuare a venitu
rilor bănești ale țărănimii, prin 
planul cincinal fiind stabilit ca 
pînă în anul 1975 veniturile re
ale ale țărănimii să fie cu 25— 
30 la sută mai mari decît în a- 
nul 1970

La veniturile bănești totale 
ale populației se adaugă însă și 
o serie de alte venituri prove
nite din fondurile sociale de 
consum cum sînt pensiile, bur
sele, ajutoarele pentru copii etc. 
Și aceste venituri au înregistrat 
creșteri importante. Astfel, fon
durile alocate pentru pensii au 
fost în anul 1970 de 2,2 ori mai 
mari decît în 1965 iar mărirea 
pensiei medii pentru limită de 
vîrstă a crescut cu 32 la sută. 
De asemenea, în actualul cinci
nal este prevăzut ca ^fondul de 
pensii să crească cu circa 38 la 
sută, iar pensia medie cu 18 la 
sută. Nu trebuie, de asemenea, 
uitat că în cursul anului trecut 
a intervenit o majorare substan
țială a pensiilor plătite țărăni
mii cooperatiste. Creșteri deose
bit de semnificative a cunoscut 
alocația de stat pentru copii, al 
cărui cuantum a fost mărit în 
anul 1969. Ca urmare, dacă în 

. anul 1955 suma totală a aloca
ției de stat pentru copii a fost’ 
de 74,2 milioane lei, în anul 1970 
aceasta a ajuns la peste 4,2 mi
liarde lei, iar în anul 1975 se 
va ridica la 6,7 miliarde lei.

încă în cursul primului an al 
actualului cincinal, alocația de 
stat pentru copii a fost mărită 
cu 27 la sută, iar plata ei a fost 
extinsă pînă la vîrstă de 16 ani, 
măsură în urma căreia popu
lația va beneficia, în perioada 
acestui cincinal, de venituri su
plimentare în sumă de peste 9 
miliarde lei.

CREȘTEREA 
VOLUMULUI Șl MODI
FICĂRI ÎN STRUCTURA 

CONSUMULUI 
POPULAȚIEI

Creșterea consumului popu
lației se reflectă cel mai bine 
în volumul și structura desface-

ce-rațională, corespunzătoare 
rințelor.

In aceeași perioadă au crescut 
simultan și desfacerile de arti
cole de îmbrăcăminte. Astfel 
dacă în anul 1965 au fost cumpă
rați 292,6 milioane metri țesă
turi (ca atare sau în confecții), 
în anul 1970 s-au cumpărat 360 
milioane metri, iar pentru încăl
țăminte cumpărările au crescut 
de la 36,1 milioane perechi la 
51,4 milioane perechi. Trebuie de 
asemenea arătat că în anii 1965— 
1970 s-au făcut cumpărături în
semnate, al căror volum a cres
cut an de an, și de bunuri de 
folosință îndelungată. Astfel în 
acești ani populația a cumpărat 
mobilă în valoare de peste 13 
miliarde lei, peste 1,1 milioane 
bucăți televizoare, 690 mii fri
gidere, 508 mii mașini de spă
lat rufe etc. Ca o expresie a 
creșterii veniturilor bănești ale 
țărănimii, creșteri deosebit de 
rapide au înregistrat vînzările 
de bunuri de folosință îndelun
gată la sate. Astfel, în anul 1970 
s-au vîndut la sate, în compara
ție cu anul 1965, de 2,7 ori mai 
multe mașini de gătit cu aragaz, 
de 1,8 ori mai multă mobilă, de
2.3 ori mai multe televizoare, de
2.4 ori mai multe frigidere. Toa
te acestea reflectă creșterea în
zestrării gospodăriilor cu mij
loace tehnice adecvate zilelor 
noastre, care ușurează viața și 
care constituie o dovadă a ridi-

semnate ale producției de bunuri 
de consum. Astfel, producția in
dustriei alimentare va crește de 
la 54,6 miliarde lei la 78,1—82,1 
miliarde lei, iar a industriei u- 
șoare de la 46,5 miliarde lei la 
65,6—69,2 miliarde lei. Alături 
de creșterile cantitative va ur
mări în această perioadă în mod 
deosebit diversificarea sortimen
telor, ridicarea calității produ
selor, crearea de game de pro
duse cu prețuri diferențiate, 
astfel încît bunurile de consum 
să corespundă cit mai deplin 
rințelor consumatorilor.

ce-

CHELTUIELILE 
SOCIAL-CULTURALE 

ALE STATULUI
Cheltuielile social-culturale 

au cunoscut în țara noastră 
creșteri deosebit de importante. 
Astfel, ele au crescut de la 3,445 
miliarde lei în anul 1950, la a- 
proape 36 miliarde lei în anul 
1970, deci de peste 10 ori. Pen
tru perioada cincinalului 1971— 
1975 au fost prevăzute cheltuieli 
de 218 miliarde lei, cu 43 la sută 
mai mult decît în cincinalul 
trecut. Calculate în medie pe o 
familie aceste cheltuieli au cres
cut de la 700 Lei în anul 1950, 
la 2 868 lei în 1965, la 5 544 lei 
în anul 1970, urmind să se ri
dice la aproape 7 500 lei în anul 
1975.

învățămînt. — Faptul că în 
perioada 1956—1970 cheltuie
lile destinate învățămîntului 
au crescut de peste 4 ori 
a permis generalizarea treptată 
a învățămîntului de 8 ani și a- 
poi de 10 ani, dezvoltîndu-se 
concomitent diferitele forme de 
învățămînt de la cel profesio
nal pînă la cel superior. Aceas-

29 policlinici, numărul paturilor 
de asistență medicală ridicindu- 
se în anul 1970 la aproape 
168 000. în același an numărul 
medicilor ajunsese la 30 000, re
venind un medic la 676 locuitori 
ceea ce situează țara noastră, 
din acest punct de vedere, îna
intea unor țări ca Danemarca, 
Finlanda, Grecia, Japonia. Olan
da, Anglia etc. Eforturi mari au 
fost făcute în special pentru a- 
sigurarea asistenței sanitare a 
țărănimii, în mediul rural func- 
ționînd în anul 1970 2 400 unități 
medicale. Ca urmare o serie de 
boli grave care înainte aveau o 
largă extensiune au devenit cu 
totul întîmplătoare, iar durata 
medie a vieții a crescut de la 
66 ani în 1961 la circa 70 ani în 
anul 1970.

Grija pentru îmbunătățirea 
continuă a stării de sănătate a 
populației este prezentă și în 
prevederile actualului cincinal. 
Astfel, pînă în anul 1975 capa
citatea spitalelor va crește cu 
21 000 locuri, se vor construi 37 
de noi policlin' :i, numărul de 
locuri în creșe va crește de 
peste 3 ori, ajungînd la 100 009.

că numai spațiul ce va fi con
struit in plus in anii actualului 
cincinal față de cel precedent 
reprezintă un spațiu locativ su
ficient pentru populația munici
piilor Cluj, Timișoara, Iași, și 
Deva la un loc.

TINERETUL — 
PRINCIPALUL BENEFI
CIAR SI PARTICIPANT 
ACTIV LA REALIZĂRILE 
POPORULUI NOSTRU

Realizările în domeniul creș
terii nivelului de trai constituie 
un rezultat al eforturilor între
gului nostru popor, prin munca 
generațiilor de azi construin- 
du-se viața din ce în ce mai lu
minoasă a generațiilor viitoare. 
De aceea nu este nici o exage
rare atunci cind spunem că prin
cipalul beneficiar al realizărilor 
obținute este tineretul. Să ne 
referim numai la cîteva exem
ple. Datorită preocupării perma
nente a partidului și statului

FONDUL DE CONSUM PE UN LOCUITOR

aceeași
26 la

CREȘTEREA

NIVELULUI DE TRAI

TELUL SUPREM

AL POLITICII P.C.R

rilor de mărfuri. Astfel, în anul 
1970, în comparație cu anul 1965 
s-au înregistrat următoarele 
creșteri : volumul vînzărilor de 
mărfuri alimentare — 138 la
sută, al mărfurilor nealimentare 
— 155 la sută, al alimentației 
publice — 157 la sută. Șe des
prinde faptul că vînzările de 
produse nealimentare au crescut 
simțitor mai repede decît al 
mărfurilor alimentare ceea ce 
arată că și țara noastră se în
cadrează în tendințele înregis
trate pe plan mondial, știut fi
ind că pe măsură ce crește ni
velul de trai, în totalul cheltu
ielilor scade ponderea acelor 
destinate pentru produse alimen
tare, crescînd corespunzător 
ponderea celor destinate în spe
cial mărfurilor de uz îndelungat.

Schimbări semnificative în 
ceea ce privește structura con
sumului populației sînt eviden
țiate șl de faptul că în ceea ce 
privește mărfurile alimentare au

NICOARÄ IONESCU

cării continue a nivelului de ci
vilizație al poporului nostru.

Creșterea volumului și schim
bării pozitive în structura des
facerilor de mărfuri către popu
lație vor continua să se înregis
treze și înțanii actualului cinci
nal. După cum se prevede în 
legea pentru adoptarea planului 
cincinal în anul 1975 volumul 
desfacerilor de mărfuri către 
populație va fi cu 40—47 la sută 
mai mare decît în anul 1970.

Pentru a exemplifica ceea ce 
va reprezenta concret creșterea 
veniturilor populației în anul 
1975 față de anul 1970 mențio
năm, că după unele calcule, *) 
numai cu diferența realizată din 
sporirea salariului mediu un sa
lariat va putea să cumpere în 
plus față de anul 1970 următoa
rele bunuri : o mașină de spă
lat Alba-Lux 9, un costum băr-

CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE DE LA

BUGETUL STATULUI PE O PERSOANĂ

ta atestă grija partidului și sta
tului pentru crearea tuturor con
dițiilor necesare pentru ca fie
care tînăr din patria noastră, 
îndreptîndu-se spre una din 
multiplele forme de învățămînt 
existente să-și poată valorifica 
pe deplin aptitudinile. în pre
zent România a ajuns să aibă* un 
indice de școlarizare pentru 
populația în vîrstă de 7—19 ani 
aproape egal cu cel al Japoniei, 
Canadei, S.U.A. și mai înalt de
cît țările vest-europene.

în anul 1971, statul a cheltuit in 
medie pentru un elev în școala 
de cultură generală circa 1330 
lei, pentru un elev în liceele de 
specialitate 3 600 lei, pentru un 
student 13 200 lei. Eforturi în
semnate au fost făcute și pentru 
dezvoltarea bazei materiale a 
învățămîntului și pentru crea
rea Unor condiții cît mai bune 
de viață elevilor și studenților. 
Numai în perioada 1966—1970 au 
fost date în folosință 11 808 săli 
de clasă, o suprafață de 152 000 
m.p. destinată învățămîntului 
superior, cămine studențești cu 
aproape 18 000 locuri.

Aceleași eforturi însemnate 
pentru dezvoltarea învățămîntu- 
lui vor fi făcute și în cursul ac
tualului cincinal, cînd urmează 
să se generalizeze învățămîntul 
liceal. Se vor construi astfel 
peste 10 000 noi săli de clasă, o 
suprafață de peste 220 000 m.p. 
în învățămîntul superior, noi 
cămine, cantine, laboratoare, a- 
teliere etc. Se va ajunge în 1975 
ca fiecare al patrulea locuitor al 
țării să fie cuprins tntr-o formă 
de învățămînt, situație cu atît 
mai semnificativă dacă avem în 
vedere că numai cu un sfert de 
secol în urmă țara noastră nu
măra încă milioane de analfa- 
beți.

ARTA Șl CULTURA

crescut mai Tapid vînzările u- 
nor produse cu valoare nutriti
vă ridicată. Astfel, dacă între 
1965—1970 consumul de pîine a 
crescut la 118 la sută și cel de 
ulei la 117 la sută, alte produse 
cu valoare nutritivă ridicată au 
înregistrat creșteri de consu
muri mult mai ridicate : la car
ne și produse din carne la 140 la 
sută, la lapte 166, la brînzeturl 
1E5 la sută, la zahăr 123 la sută. 
Se realizează astfel o tendință 
continuă de îmbunătățire a 
structurii alimentației populați
ei, crearea treptată a condițiilor 
pentru trecerea la o' alimentație

bătesc din tergal, o rochie de 
stofă pentru femei, cîte o pere
che de pantofi pentru bărbați 
femei și copii, un costum P.N.A. 
pentru copii, 10 kg zahăr, 15 kg 
carne, 10 kg ulei, 20 kg lapte, 20 
kg legume, 10 kg fructe, consi
derate laolaltă.

Tocmai pentru a răspunde în 
bune condițiuni cererilor sporite 
ale populației, ca urmare a ve
niturilor sale mai ridicate, pla
nul cincinal prevede creșteri în-

1) Vezi Cornel Iuga, „Creșterea 
substanțială și repartizarea e- 
chivalentă a fondului de con
sum" în „Viața economică" nr. 
53/1971.

Nivelul de cultură a u- 
nui popor constituie un aspect 
deosebit de important al nive
lului de trai. Sintetic, dacă în 
anii 1961—1965 s-au cheltuit 
pentru cultură și artă 3,3 mili
arde lei, în anii 1966—1970 s-au 
cheltuit peste 4,3 miliarde lei. 
O dată cu ridicarea nivelului de 
cultură a-u crescut și necesită
țile spirituale ale poporului nos
tru.

în actualul cincinal se va con
tinua acțiunea pentru extinderea 
instituțiilor culturale. Vor fi 
date în folosință noile edificii 
ale Teatrului Național din Bucu
rești, Teatrului Național din 
Craiova, Teatrului din Tg. Mu
reș, 29 6ăli de cinematograf și 
case de cultură, vor fi constru
ite noi cămine șl cluburi.

Ocrotirea sănătății. Aproxima
tiv o cincime din totalul cheltu
ielilor social-culturale ale statu
lui o reprezintă cele destinate 
ocrotirii sănătății, știut fiind că 
starfea de sănătate a unui popor 
constituie o componentă deosebit 
de importantă a nivelului de 
trai. Aceste cheltuieli au crescut 
de aproape 4 ori în perioada 
1956—1970, numai în anii cinci
nalului 1965—1970 ridicîndu-se 
la aproape 30 miliarde lei. Con
comitent au fost făcute mari in
vestiții pentru dezvoltarea bazei 
materiale necesare ocrotirii să
nătății, în anii cincinalului tre
cut fiind construite 16 spitale și

iar numărul medicilor va spori 
cu 8 000.

Deosebit de semnificativ este 
faptul că spre deosebire de ță
rile capitaliste unde asistența 
medicală costă foarte scump, di- 
minuînd substanțial veniturile 
oamenilor muncii, în țara noas
tră statul acordă asistență me
dicală gratuită pentru întreaga 
populație, spitalizare gratuită 
pentru toți salariații, pensiona
rii și membrii lor de familie, 
precum și pentru țăranii coope
ratori.

ÎMBUNĂTĂȚIREA 
CONTINUĂ A 
CONDIȚIILOR 

DE LOCUIT

Un factor de o deosebită im
portanță pentru ridicarea nive
lului de trai îl constituie asigu
rarea unor condiții de locuit cît 
mai civilizate. Ca urmare, sta
tul nostru a făcut eforturi deo
sebite în domeniul construcției 
de locuințe. Investițiile totale (de 
stat și cooperatiste) pentru con
strucții de locuințe au crescut 
de la 2,7 miliarde lei în anii 
1951—1955, la 12,1 miliarde lei 
în anii 1961—1965 și la 16,6 mi
liarde lei în anii 1966—1970. Dacă 
în întreaga perioadă 1951—1965 
din fondurile statului și ale orga
nizațiilor cooperatiste au fost 
construite 372 016> apartamente, 
între anii 1966—1970 au fost 
construite 308 744 apartamente, 
deci aproape la fel ca în trei 
ciAcinale precedente, mai ales 
dacă ținem seama de gradul 
sporit de confort. în total în 
perioada 1951—1970 au fost 
date în folosință 2 294 000 lo
cuințe din care aproape 
660 000 în anii ultimului cin
cinal. Datorită eforturilor fă
cute, în prezent, în domeniul 
construcțiilor de locuințe sîntem 
înaintea altor țări, chiar dezvol
tate din punct de vedere econo
mic. Astfel, în anul 1970, în țara 
noastră s-au construit 7,9 lo
cuințe la 1 000 locuitori, în timp 
ce în Austria reveneau 6,6 lo
cuințe, în Italia 5,5, în Anglia 6,9 
în S.U.A. 7,2 locuințe la 1000 
locuitori. Și în actualul cincinal 
construcțiile de locuințe vor 
continua să se dezvolte. Sînt 
prevăzute în acest scop resurse 
materiale și financiare pentru 
construirea de către stat sau cu 
sprijinul statului a 520 000 apar
tamente, cu 180 000 mai multe 
decît în cincinalul precedent, 
ceea ce va permite ca alte 3 mi
lioane de cetățeni să se mute în 
locuințe noi. Pentru a aprecia 
dimensiunile acestui program al 
construcției de locuințe arătam

nostru, dezvoltarea impetuoasă 
a învățămîntului asigură astăzi 
fiecărui tînăr posibilitatea de 
a-și pune în valoare aptitudini
le, de a se pregăti, pentru ca la 
rîndul său să devină un con
structor activ al societății socia
liste multilateral-dezvoltate. As
tăzi nu mai există în țara noas
tră nici un tînăr care să nu aibă 
deschise în față toate posibili
tățile de afirmare și de reali
zare deplină. Mai mult, condi
țiile de viață și de învățătură ce 
au fost create tineretului, s-au 
îmbunătățit an de an reflectînd 
grija deosebită cu care este în
conjurat de întregul nostru po
por, care vede în el însăși vii
torul țării. Sau să ne referim la 
un alt fapt. După cum snuneam, 
salariul minim în economie în 
actualul cincinal crește de la 
800 lei în 1970, la 1100 lei în 
anul 1975. Deci fiecare tînăr 
care își va începe activitatea în 
producție va obține salarii net 
superioare în comparație cu cei 
ce și-au început activitatea cu 
ani în urmă. Este o expresie 
elocventă a faptului că tinerii, 
care astăzi se află încă pe băn
cile școlilor, vor beneficia atunci 
cînd vor intra la rîndul lor în 
producție de ceea ce societatea 
noastră . acumulează permanent, 
de creșterea potențialului eco
nomic al țării, obținută ca re
zultat al muncii avîntate a în
tregului popor sub conducerea 
înțeleaptă a Partidului Comu
nist Român. Și de asemenea, să 
nu uităm că din cele 1 milion 
noi locuri de muncă ce vor fi 
create în actualul cincinal, mai 
mult de jumătate sînt destinate 
tineretului. Este o situație ra
dical deosebită față de aceea 
existentă în țările capitaliste 
unde tinerii, după terminarea 
școlii sînt puși în fața spectru
lui șomajului, în situația de a 
nu găsi de lucru și de a nu-și 
putea valorifica cunoștințele do- 
bîndite.

Sînt numai cîteva exemple 
care exprimă situația privile
giată a tineretului țării noas
tre, dar în același timp ele 
vorbesc și despre înalta răspun
dere care revine tinerilor. Fie 
că lucrează în fabrici sau pe o- 
goare, fie că își desăvîrșesc pre
gătirea pe băncile școlilor sau 
ale facultăților, tineretului Ii re
vine sarcina de a răspunde gri
jii cu care este înconjurat de 
partidul și statul nostru prin 
muncă neobosită, prin preocu
parea neîncetată de a se per
fecționa, de a se depăși, de a 
aduce la rîndul său un aport 
cît mai însemnat Ia dezvoltarea 
patriei noastre. Societatea noas
tră socialistă face totul pentru 
tineret, iar la rîndul său tinere
tul este chemat să-și pună în
treaga sa energie, spiritul său 
creator, inițiativa, în slujba pro
gresului multilateral al societă
ții noastre. Tinerii sînt schim
bul de mîine al constructorilor 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și aceasta implică o 
mare răspundere de care fie
care tînăr al patriei noastre tre
buie să se achite cu cinste.

ÎN ATENȚIA PROPAGANDIȘTILOR

Primele consultații din cadrul ciclului „Tine
retul în societatea românească contempora
nă" au apărut în suplimentele nr. 1 și 2 ale 

revistei „Tînărul leninist"

„Curente și tendințe 

in politologia 

contemporană“
de OVIDIU TRASNEA

Intr-un context teoretic re
prezentat de sistemul științelor 
politice care, este pe plan mon
dial și cu atit mai mult în 
România, în plin proces de 
structurare, autorul își propune 
ca prin considerațiile ce le va 
întreprinde în lucrare să îmbi
ne poziția istorică cu cea nor
mativă. Referindu-se la acele 
preocupări ale cărții care se 
circumscriu problemelor siste
mului științelor politice’, autorul 
vede clarificarea acestor proble
me în dubla lor însemnătate : 
una teoretică, epistemologică, 
încadrîndu-se în efortul mai 
larg de a aprecia structura, 
funcțiile și specificul actual al 
sistemului științelor sociale, cea
laltă practică, normativă, în le
gătură cu orientarea cercetării 
marxiste în aceste domenii, cu 
găsirea structurii celei mai a- 
decvate a predării disciplinelor 
politice, cu formarea cadrelor 
necesare de specialiști. Pentru 
autor configurația sistemului 
politic oonstă într-un nucleu al 
sistemului (reprezentat de știin
țele teoretice sau aplicative sau 
praxiologice) și de științele de 
graniță care realizează joncțiu
nea sistemului cu alte științe, 
din afara sa, și care se intere
sează, de asemenea, de politic, 
dar, din unghiuri de abordare 
specifice, extrapolitologlce (so
ciologia politică, antropologia 
politică, științele juridice, psi
hologia politică, geografia poli
tică, istoria doctrinelor politice, 
filozofia politică etc.). Conștient 
de necesitatea de a supune u- 
nei analize profunde, științifice, 
diversitatea punctelor de vede
re, teoriilor, metodelor, tehnici
lor din literatura politică con
temporană, autorul își reîntre
gește structura cărții printr-un 
capitol în care sînt supuse unei 
critici responsabile, obiective și 
adecvate, principale orientări în 
studiul actual al politicii (orien
tarea istorică, sociologică, eco
nomică, geografică instituționa- 
listă, structural-funcționalistă, 
semnatică, ș.a.m.d.).

Dezvoltarea capitalismului 
monopolist de stat sub noile lui 
forme de manifestare (planifi
carea de perspectivă a unei po
litici economice, programarea 
economică, responsabilitățile sta
tului în sectoare de seamă ale 
economiei capitaliste, iar ca 
răspuns la presiuni crescînde 
ale maselor muncitoare, o po
litică socială constînd în refor
me cu rol conciliator) au de
terminat funcții economice tot 
mai complexe ale statului ca
pitalist contemporan, atît pe 
plan intern, cît și pe plan ex
tern. Acestei poziții prioritare 
a economicului în politica sta
tului capitalist contemporan ii 
corespund schimbări în căile, 
metodele de studiere cît și în 
dezideratul social al științelor 
sociale. O orientare evident 
praxiologică — caracteristică 
astăzi științelor sociale, inclusiv 
științei politice — e în mare 
parte tributară preocupărilor în 
creștere pentru raționalizarea 
proceselor conducerii politice, e- 
conomice și administrative ; 
toate aceste acțiuni subînțele- 
gînd aportul competent și chiar 
avizul specialistului.

Amplificarea contradicțiilor 
specifice capitalismului contem
poran, ponderea tot mai mare 
a politicului în activitatea ma
selor, replica teoretică și prac
tică, cu implicații mondiale, pe 
care socialismul a dat-o capi
talismului a generat o nouă a- 
titudine a ideologiei burgheze, 
care, indiferent de faptul că e 
recunoscută sau nu de politico- 
logii burghezi (excluzînd de la

aprecieri pe cei ce, de pe po
ziții obiectiv critice, țintesc spre 
o explicare a realității care să 
evidențieze adevărul chiar cînd 
acesta judecă aspru, în limite
le burghezo - democratice, ele
mente negative — fără a fi 
fundamentale — ale sistemului 
politic din diferite țări capita
liste), urmărește cel mai ade
sea denigrarea, contracararea, 
atenuarea influenței socialismu
lui.

Astfel trasează in mod sumar 
autorul — contextul social, eco
nomic și politic în care stu
diul contemporan al științelor 
politice a înregistrat realizări 
grăitoare, cu toate că, nume
roase probleme își așteaptă incă, 
elucidarea. Considerînd ca sub- 
înțeleasă complexitatea deose
bită (structurală și funcțională), 
a politicului, numeroasele sale 
legături cu sistemul și subsis
temele socialului, recunoscînd 
totodată posibilitatea confruntă
rii rezultatelor obținute prin 
moduri diferite de analiză, au
torul atenționează că : nu șe 
poate trece totuși peste faptul 
că spectrul tot mai larg al un
ghiurilor de analiză și interpre
tare, a unei arii și tematici a 
cercetărilor mult îmbogățite, 
suferă de lipsa unei concepții 
teoretice și metodologice unita
re, abundă într-un caracter 
particular și limitat.

Un aspect bine reliefat în a- 
naliza pe care Ovidiu Trăsnea 
o întreprinde asupra diferitelor 
moduri de abordare practicate 
în politologia contemporană de 
factură nemarxistă, este aceea 
a posibilităților de disimulare a 
obiectivelor politice, ideologice 
promovate de acestea, favoriza
te de o fărîmițare a explicației.

Evidențiind importanța expli
cației cauzale, și istorice, auto
rul subliniază aportul marxis
mului în unirea organică a a- 
cesteia cu cea structural-func- 
țională la care s-a limitat atît 
de adesea teoria politică con
temporană. Marxismului în a- 
ceastă ipostază funcțională și 
operațională — de teorie unifi
catoare — "îl revin obligații in 
asimilarea noilor strategii de 
cercetare și explicare — oferite 
de progresul diferitelor domenii 
ale științei — care să-,i permi
tă aprofundarea și extinderea 
explicației, predicției și con
trolului domeniului studiat, fără 
renunțarea la principii teoreti
ce și metodologice testate de 
experiență sau de experiment.

Lucrarea „Curente și tendin
țe in politologia contemporană“ 
de Ovidiu Trăsnea, are meri
tul de a fi operat o analiză 
critică a unei ipostaze contem
porane a politologiei, aducin- 
du-și contribuția la depistarea 
nivelului de elaborare și a 
sarcinilor concrete ale științei 
politice.

în societatea noastră, în caro 
caracterul conștient al acțiunii 
politice crește, știința politică e 
chemată însă să-și intensifice 
funcția sa practică capabilă să 
realizeze prin cercetări politolo
gice care să ofere factorilor de 
decizie informații științifice — 
premize teoretice pentru solu
ții practice, să traducă proble
mele practice ale acțiunii po
litice în proiecte de cercetare 
științifică care să fundamenteze 
teoretic diferitele aspecte ale 
politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru. Lu
crarea in discuție, dată fiind 
predispoziția teoretică a autoru
lui ar fi putut fi chiar și mai 
adecvată acestui deziderat.

DORINA TURCU

Ion D. Costea : „MĂRTURII. 
10 ANI DE LA ÎNCHEIEREA 
COOPERATIVIZĂRII AGRI
CULTURII"

Nicolae Kallos, Călina Mare: 
„IDEOLOGIE Șl ȘTIINȚA"

In urmă cu 10 ani apărea tn 
Editura politică lucrarea 
„Graiul faptelor“ — o culegere 
de Însemnări și reportaje care 
relevau transformările petrecu
te in viata satului românesc ca 
urmare a aplicării programului 
stabilit de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 3—5 martie 1949. A- 
cum se implinesc 10 ani de 
cînd procesul cooperativizării 
agriculturii s-a Încheiat. Pro
blemele satului românesc con
temporan sint acum legate de 
mecanizarea și modernizarea 
agriculturii, de sporirea pro
ductivității muncii, de ridicarea 
nivelului de trai al populației 
etc. Autorul culegerii „Graiul 
faptelor“ Încearcă să le trateze 
in volumul de față. „Mărturii“ 
este evocarea unor evenimente, 
fapte, Împrejurări care repre
zintă tabloul sintetic al evolu
ției agriculturii noastre coope
ratiste, precum și a oamenilor 
care muncesc și trăiesc tn cele 
2 706 comune ale patriei.

A. V.

Lucrarea abordează jn capi
tolul de început probleme ale 
definirii, genezei șl structurii 
categoriei sociologie de ideolo
gie. Științei (in aspectele sale 
contemporane) ideologia i se 
raportează fie ca atitudine ști
ințifică — ca spirit științific — 
alăturate unei atitudini in care 
centrale sînt anumite particu
larități ale raportării la intere
sele de clasă, fie prin faptul 
că investigația proprlu-zisă și 
rezultatele ei slnt impregnate 
de interese, inclusiv de ideolo
gie. Vorbind despre raportul 
dintre politică și ideologie la 
noi in țară, autorii volumului 
precizează, că acesta este con
cretizat prin Îndrumarea nemij
locită de către Pa/.dui Comu
nist a întregii vieți spirituale, 
iar statul își exercită funcțiile 
culturală, educativă, asigurind 
afirmarea și promovarea ideo
logici marxiste în toate com
partimentele învățămîntului, 
științei, artei și culturii.

D. T.
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POZIEIV
S-a încheiat vizita preșe

dintelui Nixon în Republica 
Populară Chineză — eveni
ment major in viața inter
națională Chiar înainte ca 
avionul prezidenția] „Spirit 
of ’76“ să decoleze de pe ae
roportul din Șanhai, nume
roși comentatori au încercat 
să formuleze concluziile a- 
cestui moment politic, por
nind, firește, de la cele peste 
1 500 de cuvinte ale comuni
catului final chino-american. 
Desigur, optica bilarițieră 
poate diferi, dar, în general, 
s-a impus punctul de vedere 
că întîlnirea chino-america- 
nă la nivel înalt reprezintă 
un fapt pozitiv, ce va avea 
repercusiuni favorabile asu
pra evoluției internaționale. 
Este o întîlnire care s-a pro
dus după peste două decenii 
în care R. P. Chineză și 
S.U.A. nu au întreținut legă
turi. Faptul că această întîl
nire a avut Ioc, că liderii ce
lor două țări au purtat un 
lung dialog despre probleme 
ce privesc R. P. Chineză și 
S.U.A., are o importanță 
deosebită. Prezența, timp de 
o săptămină. a președintelui 
S.U.A. în R. P. Chineză — 
eveniment imprevizibil cu 
numai cîteva luni în urmă 
—- constituie o reflectare 
concludentă a deplasărilor 
produse pe arena mondială, 
a prestigiului dobindit <ie 
marele stat socialist chinez, 
a forței socialismului in lu
mea contemporană, a influ
enței pe care o exercită idei
le conviețuirii pașnice a sta
telor — indiferent de siste
mul lor social și politic. Se 
atestă, astfel, că în zilele 
noastre ciștigă teren realis
mul politic, că viața determi
nă renunțarea la anomalii și 
anacronisme, că orice for
mulă construită pe ideea ig
norării realităților — așa 
cum a fost cea promovată 
mulți ani la Washington în 
privința Chinei Populare — 
nu poate decît să naufragie
ze în nisipurile eșecurilor.

Intre R. P. Chineză și 
S.U.A. există divergențe e- 
sențiale atît îri privința sis
temului social, cît și în ma
terie de politică externă, 
care reies cu claritate din ex
punerea succintă a punctelor 
de vedere pe care le conține 
documentul final. Cele două 
părți au ajuns la concluzia 
că problemele acumulate nu 
trebuie să împiedice norma
lizarea relațiilor reciproce. 
Evoluția internațională a 
demonstrat într-o varietate 
de modalități că singura bază 
rațională a unor raporturi 
juste între state, indiferent 
de sistemele lor sociale, o re
prezintă riguroasa respec
tare a principiilor suverani
tății și integrității teritoriale 
a tuturor statelor, neagresiu
nii împotriva altor state, ne
amestecului în afacerile lor 
interne, egalității, avantaju
lui reciproc și coexistenței 
pașnice. Comunicatul chino- 
american subliniază că dispu
tele internaționale trebuie 
soluționate pe această bază, 
fără să se recurgă la folosi
rea sau amenințarea cu forța 
și că Statele Unite și Repu
blica Populară Chineză sînt 
dispuse să aplice aceste prin
cipii în relațiile lor reci
proce.

Bineînțeles, urmările a do
uă decenii de neînțelegeri, 
tensiune și neîncredere nu 
puteau fi Înlăturate printr-o 
săptămină de intîlniri. Pro
fundele deosebiri de puncte 
de vedere dintre cele două 
țări sînt o realitate, dar fap
tul că acestea au fost exa
minate direct, sincer, în ju
rul aceleiași mese — recu- 
noseîndu-se că nu pe calea 
forței pot fi reglementate de
zacordurile — are o însem
nătate considerabilă. „New 
York Times“ observa, sinte
tic, examinînd comunicatul, 
că „este o renunțare la for
ță în favoarea diplomației", 
ceea ce „confirmă prognoze
le realiste".

Faptul că principiile con
viețuirii pașnice, ale respec
tului dreptului suveran al 
popoarelor, își găsesc preg
nant expresie in comunicatul 
chino-american are o semni
ficație ce depășește cadrul 
strict al relațiilor dintre 
două state. însănătoșirea 
lațillor chino-americane 
teresează toate țările, pe 
acel ce doresc ca viitorul 
umanității să fie pașnic. Este 
pozitivă sublinierea din co
municatul chino-american po
trivit căreia ambele părți sînt 
de părere că ar fi împotriva 
intereselor popoarelor lumii

cele 
re
ta
toti

ea vreuna din țările mari să 
intre în cîrdășie cu o alta, 
împotriva altor țări, sau ca 
țările mari să impartă lumea 
ih sfere de interes.

Problemele lumii in care 
trăim, de o complexitate fără 
precedent, nu pot fi soluțio
nate decît cu participarea 
constructivă a tuturor state
lor — mari, mijlocii sau mici, 
ținindu-se seama de interese
le tuturor popoarelor, de 
dreptul lor de a fi stăpine 

pe propriile destine, de a-și 
decide existența și dezvolta
rea potrivit intereselor lor vi
tale, la adăpost de orice acte 
de forță.

Poziția Republicii Populare 
Chineze a fost exprimată cu 
claritate in problemele abor
date, inclusiv în ceea ce pri
vește situația din Indochina, 
Coreea și alte părți ale lu
mii. In comunicat se arată : 
„Partea chineză a declarat că 
sprijină cu fermitate luptele 
tuturor popoarelor și națiuni
lor asuprite pentru libertate 
și eliberare și că popoarele 
tuturor țărilor au dreptul 
să-și aleagă sistemul social 
potrivit propriei lor dorințe 
și dreptul de a-și apăra inde
pendența, suveranitatea și in
tegritatea teritorială a țărilor 
lor și să se opună agresiunii 
străine, imixtiunii, controlu
lui și subversiunii".

Din comunicat rețin atenția 
în mod deosebit pasajele 
consacrate Taivanului. Punc
tul de vedere al Republicii 
Populare Chineze — care, așa 
precum a demonstrat-o votul 
de la O.N.U., este larg susți
nut pe scară mondială, inclu
siv de către țara noastră — 
este reafirmat cu fermitate : 
guvernul R. P. Chineze este 
singurul guvern legal al Chi
nei, Taivanul este o provincie 
a Chinei care aparține de 
mblt patriei, eliberarea Tai
vanului este o problemă in
ternă a Chinei în care nici o 
țară nu are dreptul să se a- 
mestece, toate forțele S.U.A. 
și instalațiile militare trebuie 
retrase din Taivan.

Modul în care Washingto
nul a abordat în cursul con
vorbirilor această problemă 
esențială pentru viitorul re
lațiilor cu R.P. Chineză re
prezintă, evident, o îndepăr
tare de la pozițiile rigide ale 
unui trecut aproniat. Partea 
americană a declarat că 
„S.U.A, recunosc că toți chi
nezii. aflati de ambele părți 
ale strîmtorii Taivan, susțin 
că există doar o singură Chi
nă și că Taivanul face parte 
din China“ și, după ce men
ționează interesul față de so
luționarea pașnică a proble
mei d» către chinezii înșiși, 
afirmă „obiectivul final al 
retragerii forțelor S.U.A. și a 
instalațiilor militare din Tai
van". A fost făcut, astfel, un 
pas înainte pe drumul spre 
recunoașterea unei realități 
indiscutabile, dar capătul a- 
cestui drum n-a fost, încă, a- 
tins.

Documentul relevă că dia
logul chino-american va con
tinua prin diferite canale, <ă 
vor fi păstrate contacte 
vor permite să se ducă mai 
departe schimbul de vederi 
început la nivel înalt.

Toasturile au rămas înre
gistrate pe benzile metalice, 
iar stringeriie de mină pe pe
licula fotografică. Tiparului 
i-a fost încredințat comuni
catului final. Momentele vi
zitei — de o amplă rezonanță 
— aparțin cronicii timpului. 
Dar această săptămină de 
contacte chino-americane Ia 
nivel înalt își va demonstra 
întreaga însemnătate abia a- 
cum, după ce nota de senza
țional a evenimentului s-a 
consumat. Convingerea larg 
răspindită este că întîlnirea 
va lăsa urme — pozitive — 
în desfășurarea ulterioară a 
evenimentelor. Opinia publi
că din România socialistă — 
care militează cu exemplară 
consecvență pentru amplifi
carea dialogului internațio
nal, pentru soluționarea pro
blemelor litigioase pe calea 
negocierilor, prin contacte în
tre factorii de maximă răs
pundere ai statelor — este 
animată de speranța că des
tinderea produsă în relațiile 
dintre R.P. Chineză și Statele 
Unite va stimula procesele 
pozitive din întreaga lume, 
va contribui la făurirea unei 
păci trainice, care să asigu
re tuturor popoarelor liniștea 
zilei de miine și garanția 
securității lor.

cu

ce

EUGENIU OBREA

»
O nouă întîlnire 

la Panmunjon
LA PANMUNJON a avut 
cea de-a treia întîlnire de 

lucru în oadrul convorbirilor 
preliminare dintre reprezentan
ții societăților de Cruce Roșie 
din R. P. D. Coreeană și Coreea 
de sud. în vederea stabilirii or
dinii de zi a convorbirilor pro- 
priu-zise între cele două organi
zații — informează A.C.T.C. Re
prezentanții celor două părți au 
continuat schimbul de opinii și 
au căzut de acord ca. la 6 mar
tie. să aibă loc cea de-a patra 
întîlnire de lucru.

loc

Cutremur în Grecia
• UN CUTREMUR, a cărui 

amplitudine a atins 5 grade pe 
scara Richter, a fost înregistrat 
luni după-amiază de observato-

în cursul unei conferințe de 
presă, care a avut loc la Ge
neva, 'secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, refe
rindu-se la conferința asupra 
securității europene, a decla
rat : „Cooperarea regională 
este foarte importantă. Voi 
sprijini toate inițiativele în a- 
ceastă direcție, pentru că ele 
facilitează activitatea Națiuni
lor Unite — și aceasta este va
labil și în cazul Conferinței eu
ropene asupra securității“.

★
Stefan Staniszewski, director 

în Ministerul polonez al Afa
cerilor Externe, a avut con
vorbiri cu secretarul de stat al 
Ministerului de Externe fin
landez, Richard Totterman, pe 
tema relațiilor polono-fmlan- 
deze și a pregătirilor conferin
ței general-europene privind 
securitatea și colaborarea — 
transmite agenția P.A.P.

★
O serie de organizații demo

cratice din R.F. a Germaniei au 
participat la un Congres desfă
șurat la Frankfurt pe Main, în 
sprijinul ratificării tratatelor 
semnate de R.F.G. cu Uniunea 
Sovietică și cu Polonia și in fa
voarea securității europene. 
Congresul a fost organizat din 
inițiativa Comitetului de Tineret 
al Uniunii Sindicatelor din 
R.F.G., a Tineretului Muncitot 
Socialist German, a Uniunii stu
dențești „Spartacus“ și a Uniu
nii persoanelor persecutate de 
naziști, relevă agenția TASS.

In raportul prezentat la Con
gres. H. Matisser, membru al 
Comitetului de inițiativă pentru 
securitatea europeană din R.F.G. 
a subliniat să tratativele con
stituie un pas important pe calea 
spre destindere și asigurarea u- 
nei păci trainice în Europa. El 
a relevat, de asemenea, marea 
importanță a declarației adop
tate la Consfătuirea de la Praga 
a Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, arătînd 
că ea trasează perspectivele cla
re ale dezvoltării pașnice pe 
continentul european.

★
„L’Humanité“ a publicat răspunsul dat de Georges Marchais, se

cretar general adjunct al P.C. 
Francez, în cadrul unei adunări 
populare care s-a desfășt<at la Strassbourg.

Noi, comuniștii — a spus G. 
Marchais — sintem pentru o Eu
ropă a păcii, a securității și a coo
perării. ■ Dar, fie că numără șase 
sau zece țări, Piața comună e 
„mica Europă”, redusă la un grup 
de țări capitaliste supuse marilor 
firme private care domină aceste țări și tutelei Statelor Unite prin 
intermediul Pactului Atlantic. A- 
ceastă „mică Europă“ s-a născut 
din războiul rece. Ea nu asigură 
pacea și securitatea continentului 
nostru, ci ii divizează. Ea nu ga
rantează ci, dimpotrivă, tinde să 
lichideze independența noastră.

Partidul Comunist Francez se 
pronunță pentru o adevărată Eu
ropă ; o Europă la dimensiunile 
reale ale continentului nostru, o 
Europă care să beneficieze de a- 
poi’tul tuturor popoarelor sale, o 
Europă în care fluvii cum sînt Ri
nul, Dunărea sau Elba să fie virtuale linii de unire.

Guvernul democratic pe care noi 
îl preconizăm va munci pentru 
realizarea acestei Europe. El nu 
va distruge în mod unilateral legă
turile create prin Piața comună. 
Ei se va arăta dispus la o coope
rare mereu mal activă cu țările 
care iac parte din aceasta, dar 
prin respectarea cu strictețe a in
dependenței șl suveranității Franței. 
Aceasta presupune mal ales luarea 
unor măsuri pentru dezangajarea 
țării noastre din Pactul Atlantic. 
Totodată, el va dezvolta pe ace
leași baze cooperarea cu toate ță
rile, fără discriminare. Pentru a construi această Europă a secu
rității și cooperării, o sarcină 
prioritară se află la ordinea zilei : 
pregătirea și ținerea unei conferințe europene a statelor.

Conferința europeană va permite 
garantarea inviolabilității frontie
relor actuale, neamestecul in tre
burile interne, egalitate și inde
pendență ; ea va îndepărta orice 
recurgere la forță sau la amenin
țare. Ea va permite să se înain
teze către înlocuirea blocurilor mi
litare existente prlntr-un sistem de 
securitate colectivă, deschis tuturor statelor europene și să se 
pună capăt periculoasei și ruinătoarei curse a — " "
deschide calea

Ea va permite dezvoltarea unei 
cooperări din ce în ce mai acti
ve în toate domeniile șl fără nici 
o discriminare. Se va crea posibi
litatea de a se acționa în comun 
pentru marile probleme care in
teresează țările de pe continentul 
nostru, cum sînt sănătatea, comu
nicațiile, poluarea, energia etc.

într-un cuvint. ea va deschide 
drumul spre relații politice, eco
nomice, științifice și culturale 
fără precedent între popoarele eu
ropene : ea va oferi baze solide 
independenței lor ; ea 
za pacea mondială.

va favo'ri-

Intensificarea 
mișcării studențești 

spaniole
In Spania s-a intensificat 

mișcarea studențească de 
democratizare a învățămîntu- 
lui superior. După acțiunile 
energice întreprinse la sfîr
șitul săptăminii trecute in 
centrele universitare din 
provincie, luni s-au produs 
acțiuni similare la Universi
tatea din Madrid, unde cî- 
teva sute de studenți au or
ganizat un miting în cadrul 
căruia participanții au re
clamat schimbări profunde 
în structura învățăniîntului 
superior spaniol. împotriva 
studenților au fost trimise 
detașamente de polițiști. Au 
avut Ioc incidente, numeroși 
participanți fiind arestați. 
Facultatea de filozofie și li
tere a fost închisă pînă la 
noi dispoziții.

Colaborare Intre

România și R-D.G.
La invitația Ministerului A- 

griculturii, Economiei Fores
tiere și Alimentare al R.D.Ger- 
mane, o delegație a Ministe
rului Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor al Repu
blicii Socialiste România, con
dusă de Ion Ceaușescu, secre
tar general al ministerului, se 
află în R.D.G. pentru tratati
ve în vederea încheierii planu
lui de colaborare bilaterală în 
domeniul agricol pe anul 1972. 
La 29 februarie, delegația ro
mână a avut o întrevedere cu 
dr. Erwin Neu, vicepreședinte 
al Consiliului Agricol al 
R.D.G. ; cu acest prilej a avut 
loc un schimb de informații în 
legătiiră cu dezvoltarea agri
culturii în cele două țări.

I

Înarmărilor ; ea va 
dezarmării.

de funcționari din• CEI 3 500 ______________
întreprinderile petroliere belgi
ene care au început săptămină 
trecută o grevă limitată, reven- 
dicind îmbunătățirea condițiilor 
de viață, au hotărît să continue 
acțiunea lor pe timp nelimitat. 
Greva afectează în mod deose
bit rafinăriile din Anvers și 
Gând, precum și depozitele din 
Bruxelles.

în semn de solidaritate cu gre
viștii, au încetat, de asemenea, 
lucrul majoritatea muncitorilor 
din aceste întreprinderi.

Agenția FRANCE PRESSE in- 
formează că la Bruxelles poliția 
a interveniț luni după-amiază 
pentru a îndepărta pichetele 
greviste instalate la ieșirea din 
depozitele de carburanți.

valabilitate imediată, cele două 
țări urmînd să facă schimb de 
ambasadori cit mai curind po
sibil.

rul din Atena. Epicentrul aces
tuia s-a situat la 110 km sud-est 
de capitala greacă, în Marea E-

R. P. Chineză și Ghana 
au reluat 

relațiile diplomatice
• AGENȚIA CHINA NOU. 

anunță eă guvernul R. P. Chi
neze și guvernul Republicii 
Ghana au convenit, în urma 
unor convorbiri prietenești pur
tate de reprezentanți ai celor 
două părți, să reia relațiile di
plomatice. Acordul survenit are

• MARȚI, U ambasada 
mână din Sofia au fost înmî- 
nate diplome și medalii unui 
număr de 40 de pasionați co
lecționari bulgari participanți la 
Expoziția filatelică „Balcanfila 
III“, organizată la București.

• IN BAZA unui decret emis 
de președintele Republicii Popu
lare Congo, Marien N ’Gouabi, 
la Brazzaville a fost instituit, 
la 28 februarie, un tribunal mi
litar republican care va judeca 
pe autorii tentativei eșuate de

Vizita delegației
in Cehoslovacia

în cea de-a treia zi a vizitei 
în Cehoslovacia, membrii dele
gației Marii Adunări Naționale, 
condusă de tovarășul Ștefan 
Voitec, au fost oaspeții Slova
ciei.

Parlamentarii români sînt în
soțiți de Ian Marko, prim-vice- 
președinte al Adunării Federale 
a R.S. Cehoslovace, și de amba
sadorul României la Praga, Teo
dor Haș.

La Hradul din capitala Slova
ciei, președintele Consiliului Na
țional Slovac, Ondrej Klokoc, a 
salutat în persoana membrilor 
delegației Marii Adunări Națio
nale pe solii poporului român 
prieten, căruia poporul slovac îi

Ì

I

poartă o profundă recunoștință 
pentru jertfele de sînge date pen
tru eliberarea Slovaciei de sub 
jugul fascist. Vizita dumneavoas
tră o apreciem drept o contribu
ție valoroasă la extinderea pe mai 
departe a relațiilor de colabo
rare și cooperare înălțate pe pos
tamentul trainic al îndelungatei 
noastre prietenii, a spus Ondrej 
Klokoc.

Tovarășul Ștefan Voitec, după 
ce a mulțumit pentru primirea 
caldă, frățească, făcută membri
lor delegației, a prezentat gazde
lor munca entuziastă a poporu
lui român, succesele sale în con
struirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, prin făurirea 
unei economii modeme, culturi 
înaintate, prin îmbunătățirea ne
întreruptă a nivelului de trai.

Vorbitorul a evidențiat dorința 
poporului român, a conducerii 
sale, de a depune și pe mai de
parte eforturi pentru a înnobila 
cu valențe noi, pentru a dezvol
ta continuu, prietenia care uneș
te popoarele român și slovac.

Membrii delegației au partici
pat apoi la un dejun oficial ofe
rit în cinstea lor de Consiliul Na
țional Slovac.

După-amiază, parlamentarii ro
mâni au vizitat cooperativa uni
că de producție agricolă din co
muna Most na Ostrove, de lîngă 
Bratislava, unde au fost infor
mați pe larg despre succesele 
obținute de această unitate în 
sporirea producției agricole, ve
getale și animale.

de acreditare de căi ~ ambasadorul român

R. P. D. COREEANA. — Aspect din halele Uzinei de mașini-unelte din Hitcheun.

Consiliul de Securitate a 
votat luni o rezoluție cerînd 
tuturor statelor să respecte 
sancțiunile economice adop
tate de acest organism al 
O.N.U. împotriva Rhodesiei, 
și, în mod deosebit, să nu im
porte crom din această țară. 
S.U.A. și Marea Britanie 
s-au abținut de Ia vot.

România la Tîrgul 
internațional 
de la Utrecht

La Utrecht s-a deschis cea 
de a 38-a ediție a Tîrgului 
internațional de primăvară 
pentru bunuri de consum. 
România este prezentă la a- 
ceastă manifestare cu un pa
vilion în care sînt expuse o 
gamă variată de confecții, 
tricotaje, mobilă, produse de 
artizanat, covoare, încălță
minte, împletituri, articole de 
sticlărie, ceramică și altele. 
La deschiderea oficială au 
fost prezenți George Elian, 
ambasadorul României în O- 
landa. și ajți membri ai am
basadei.

încă din prima zi, expona
tele românești s-au bucurat 
de o apreciere deosebită din 
partea specialiștilor și vizi
tatorilor.

observator
automat

pe Lună ?
într-un articol publicat în zia

rul „Pravda“, academicianul so
vietic Alexandr Mihailov opi
nează că, în condițiile actuale, 
este pe deplin imaginabil și apoi 
realizabil, în viitorul apropiat, un 
observator automat instalat pe 
Lună, care să efectueze diferite 
cercetări și observații dirijat de 
pe Pămînt. Observatorul ar urma 
să transmită datele culese prin 
radio și prin folosirea proprietă
ților luminii.

Cele de mai sus privesc în și 
mai mare măsură planetele Ve- 
nus, Marte și alți sateliți ai Soa
relui. Atingerea acestora de că
tre cosmonauți și menținerea e- 
chipajelor umane respective în 
viață pe durata unui zbor cosmic 
de mai multe luni ar necesita e- 
forturi și mijloace uriașe, astfel 
îneît, în cazul de față succesul va 
putea fi obținut încă multă vre
me. doarme doar prin intermediul auto
matelor. în condițiile viitoarei 
dezvoltări 
mecanicii, 
necesitatea 
nauți în 
riscante și 
al doilea plan, urmînd să fie, la 
nevoie, doar o acțiune auxiliară.

a automaticii și tele- 
arată acad. Mihailov, 
trimiterii de cosmo- 
zboruri deosebit de 
costisitoare trece pe

loviturâ de stat militară de la 
22 februarie a.c. — anunță agen
țiile TASS și FRANCE PRE

Procesul 
a trei ofițeri S.S

:sse.

• ÎN FAȚA unui tribunal din 
Miinchen a început procesul a 
trei foști ofițeri S.S. — Karl Fin- 
ger, Siegfried Schuchart și Theo- 
dor Lipp — acuzați de a fi ucis, 
în perioada ianuarie 1941 — ia
nuarie 1943, mai multe mii de 
evrei într-o zonă din sudul 
U.R.S.S. In declarația sa, procu
rorul general a informat despre 
brutalitatea cu care „comandou
rile de intervenție“ conduse de 
cei trei ofițeri au exterminat po
pulația pașnică din zonele ocu
pate. Primul audiat dintre acu
zați, Karl Finger, a pretins că a 
acționat din ordinul superiorilor.

A 18-a sesiune 
a Conferinței 

Comitetului O.N.U. 
pentru dezarmare

La Geneva au început marți 
lucrările celei de-a 18-a sesiuni 
a Conferinței Comitetului 
O.N.U. pentru dezarmare. Șe
dința inaugurală — a 545-a de 
la instituirea Comitetului pentru 
dezarmare, în martie 1962 — a 
fost deschisă de secretarul gene
ral al O.N.U., " .............
El a
France Presse, 
cerea totală a experiențelor nu
cleare și încheierea unui tratat 
asupra interzicerii experiențelor 
subterane, precum și pentru în
cetarea continuării cursei înar-

Kurt Waldheim. 
pledat, relevă agenția 

pentru interzi-

mărilor nucleare pe plan calita
tiv, negăsind suficientă doar li
mitarea cantitativă a arsenalu
lui nuclear.

Kurt Waldheim a subliniat, pe 
de altă parte, necesitatea ur
gentă de a se face progrese spre 
un control regional al înarmă
rilor și spre dezarmarea Euro
pei. „unde, a spus el, există 
încă o concentrare dintre cele 
mai distrugătoare de arme mo
derne“.

în cadrul acestei ședințe au 
mai luat cuvîntul reprezentanții 
U.R.S.S., S.U.A., Japoniei și
Mexicului.

ORIENTUL APROPIAT
KURT WALDHEIM DESPRE RE
CENTELE INCIDENTE DE LA 
FRONTIERA ISRAELIANO-LI- 

BANEZA

• Referindu-se, în cursul unei 
conferințe de presă, la situația 
din Orientul Apropiat, secretarul 
general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a calificat drept 
„profund regretabile“ recentele 
incidente de la frontiera israelia- 
no-libaneză și a precizat că se va 
întoarce imediat la New York 
dacă ostilitățile vor continua. Se
cretarul general al O.N.U., a re
levat, în același timp, că, după 
întîlnirea pe care a avut-o cu re
prezentantul său special, Gunnar 
Jarring, în urma vizitelor recente 
ale acestuia la Cairo, Amman și 
Ierusalim, este convins că „pro
blema Orientului Apropiat tre
buie soluționată prin negocieri".

,Este extrem de important să
se continue eforturile O.N.U.", a 
spus Waldheim, arătînd, în con
text, că „există o bază pentru 
desfășurarea misiunii Jarring“.

SCRISOAREA MINISTRULUI DE 
EXTERNE ALGERIAN

într-o scrisoare adresată secre
tarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, ministrul de externe 
algerian, Abdelaziz Bouteflika, a 
cerut adoptarea de măsuri urgen
te și concrete pentru a se pune 
capăt atacurilor trupelor israelie- 
ne „care încalcă suveranitatea 
țărilor membre ale O.N.U. sub 
pretextul unor represalii împotri
va mișcării de rezistență palesti
niene“.

MESAJUL PREȘEDINTELUI 
ADUNĂRII NATIONALE 

A IORDANIEI

• După cum anunță agenția 
France Presse, președintele 
Adunării Naționale a Iorda
niei, Kamel Oureikate, a adre
sat secretarului general al 
O.N.U. un mesaj în care de
nunță intenția autorităților is- 
raeliene de a organiza alegeri 
municipale în teritoriile iorda- 
niene ocupate de Israel.

• Consiliul de Miniștri kuwei- 
tian a examinat luni, în cursul 
reuniunii sale obișnuite, situația 
creată în Orientul Apropiat în 
urma atacului aerian și terestru

lansat de Israel asupra teritoriului 
libanez, a declarat Abdel Aziz 
Hussein, ministrul de stat pentru 
problemele Președinției.

Totodată, el a precizat că țara 
sa depune toate eforturile, atît 
pe plan interarab, cît și interna
țional, pentru sprijinirea Libanu
lui și eliminarea unor noi focare 
de tensiune.

La 29 februarie, Gheorghe 
Badrus, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Uniunea So
vietică, și-a prezentat scrisorile 
de acreditare președintelui Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., N. V. Podgomîi. Amba
sadorul Gheorghe Badrus și pre
ședintele Sovietului Suprem al 
UJR.S.S. au rostit alocuțiuni.

La ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare au participat 
M. P. Gheorgadze, secretarul

Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., N. N. Rodionov, adjunct 
al ministrului afacerilor externe 
al U.R.S.S., funcționari superiori 
ai Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Sovietice și ai Ministe
rului Afacerilor Externe, membru 
Ambasadei române.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, între președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și ambasadorul român a 
avut loc o convorbire care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

Primul
asupra corner
țului african

VOLUMUL 
„ROMÂNIA" ÎN 

COLECȚIA „ARCHA- 
EOLOGIA MUNDI"

Primul colocviu asupra co
merțului african, organizat sub 
dublul patronaj al Organizației 
Unității Africane (O.U.A.) și Co
misiei Economice a Națiunilor 
Unite pentru Africa, a fost inau
gurat luni, la Nairobi, de James 
Osogo, ministrul kenian al co
merțului și industriei. Colocviul 
reunește reprezentanți din peste 
30 de țări. Lucrările lui vor dura 
cinci zile.

în alocuțiunea de deschidere, 
James Osogo s-a pronunțat pen
tru liberalizarea schimburilor co
merciale interafricane, suprimîn- 
du-se, în special, barierele va
male.

Diallo Telli, secretarul general 
al O.U.A., a declarat că scopul 
reuniunii este „decolonizarea eco
nomiilor africane și structurarea 
lor în viitor“. Exprimînd o idee 
asemănătoare, secretarul general 
al Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Africa, Robert Gardiner, a 
arătat că acest colocviu va tre
bui „să conducă Africa la autono
mia sa economică".

Zilele trecute a apărut, în 
colecția „Archaeoiogia Mun- 
di“ a cunoscutei edituri fran- 
co-elvețiene „Nagel“, volu
mul „România“ semnat de 
academicienii Emil Condu- 
rachi și Constantin Daicovi- 
ciu.

Fiind cel de-al 20-lea titlu 
din colecția ce a făcut cu
noscut unui larg cerc de ci
titori valoroase studii des
pre culturile străvechi din 
Grecia. China, Egipt, India, 
Peru, Iran, Japonia, Mexic. 
Italia, Franța etc., volumul 
„România“ prezintă în lim
bile franceză, engleză și ger
mană (250 de pagini, 196 de 
fotografii din care 83 în cu
lori, hărți, planuri etc.) evo
luția civilizațiilor- vechi din 
țara noastră, constituind o 
reușită științifică și artistică 
de înalt prestigiu.

Prezentarea istoriei vechi
lor civilizații de pe pămintul 
țării noastre contribuie, prin 
această lucrare, la descifra
rea etapelor care au. contri
buit de-a lungul mileniilor 
Ia constituirea unuia dintre 
cele mai diverse și mai boga
te patrimonii de culturi de 
pe continentul nostru, cum 
apreciază în prefața volumu
lui profesorul francez Jean 
Marcade, de la Universitatea 
din Bordeaux, responsabilul 
științific al colecției „Archa
eologia Mundi“.

La București s-a deschis ieri

Expoziția: „Cuba

Ieri, a avut loc la Clubul 
tineretului din sectorul IV al 
municipiului București deschi
derea expoziției „Cuba — ti
neretul și revoluția“, organi
zată în cinstea celui de 
doilea Congres al Uniunii 
nerilor Comuniști (U.T.J.) 
Cuba, care va avea loc 
sfîrșitul lunii martie a.c. 
vernisajul expoziției cubaneze, 
erau prezenți tovarășul Va
sile Nicolcioiu. secretar al C.C. 
al U.T.C., activiști ai U.T.C. 
și tineri din Capitală, precum 
și tovarășul Renio Diaz, repre
zentantul Uniunii Tinerilor

al 
Ti- 
din

la 
La

/

tineretul
și revoluția“

Comuniști din Cuba, atașat al 
ambasadei Republicii Cuba la 
București.

în cuvîntul rostit cu acest 
prilej, tovarășul Vasile Nicol- 
cioiu a evidențiat sentimente
le de solidaritate intemaționa- 
listă și de caldă prețuire pe 
care tineretul român le nu
trește față de munca și acti
vitatea desfășurată de tinere
tul cubanez, alături de între
gul popor, sub conducerea 
Partidului Comunist pentru 
înfăptuirea unor importante 
prefaceri sociale, economice 
și apărarea revoluției socia-

tovarășul Va- 
a adresat tine- 
un cald mesaj 
solidaritate ex-

liste, pentru educarea tinerel 
generații în spiritul tradiții
lor revoluționare ale poporu
lui cubanez. în numele tine
retului român 
sile Nicolcioiu 
rilor cubanezi 
de prietenie și
primind totodată convingerea 
Uniunii Tineretului Comunist 
că relațiile de colaborare fră
țească dintre tineretul celor 
două țări se vor dezvolta și 
adinei continuu în interesul 
cauzei păcii și socialismului 
în lume.

A luat apoi cuvîntul Renio 
Diaz care a făcut o succintă 
prezentare a activității tine
retului cubanez, a participării 
sale alături de întregul popor 
la lupta de eliberare națio
nală și socială, la înfăptuirea 
și apărarea revoluției socia
liste. Evocînd relațiile de prie
tenie și colaborare dintre ti
neretul român și tineretul cu
banez, Renio Diaz a subliniat 

' că tinerii cubanezi vor sărbă
tori alături de tineretul ro
mân cea de-a 50-a aniversare 
a creării U.T.C. în încheiere 
vorbitorul a mulțumit pentru 
deschiderea la București a 
expoziției „Cuba — tineretul 
și revoluția“ care reprezintă 
un moment important al cola
borării dintre cele două or
ganizații.

I. P.
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