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„Enigma Otiliei"

— Premiere la Botoșani

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Cluj
Foto : O. PLECAN

■ ■■■■■■■

TINERETUL POATE CONTRIBUI DIN PLIN 
LA VALORIFICAREA OBIECTELOR DE ARTĂ

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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CALIFICAREA
TINERILOR

în programul de activitate

al noului comitet U. T. C

de la Uzina „Tractorul
In urmă cu cîteva zile a apă

rut în ziarul nostru angajamen
tul uteciștilor din județul Brașov, 
ca răspuns la chemările celor 
două organizații județene: Pra
hova și Teleorman. Propunîndu-și 
să contribuie activ, alături de 
ceilalți oameni ai muncii, la rea
lizarea și depășirea sarcinilor de 
producție, organizația județeană 
U.T.C. Brașov și-a stabilit ca o- 
biet?div, între altele, să stimuleze 
în fineturile tinerilor interesul 
pentru RIDICAREA CONTINUĂ 
A CALIFICĂRII PROFESIO
NALE, DORINȚA CA FIECARE 
T1NĂR SĂ SE DISTINGĂ PRIN 
REZULTATELE OBȚINUTE, 
PRIN CALITATEA MUNCII.

Cum este firesc, în îndeplini
rea exemplară a acestor angaja
mente, fiecare organizație U.T.C. 
se consideră mobilizată să-și adu
că contribuția organizind acțiuni 
permanente, la obiect, sub sem
nul unei eficiențe sporite. Ne 
vom opri în cele ce urmează asu
pra cîtorva din direcțiile pe care 
și le-a stabilit în activitatea sa 
organizația U.T.C. de la Uzina 
„tractorul" — pornind, cum este

normal, de la conferința de dare 
de seamă si alegeri pe uzină.

— Știind că peste 3—4 lanț un 
muncitor oarecare va îndeplini 
condițiile de a cere promovarea 
într-o categorie superioară — ne 
spune ing. Simion Săpunaru de 
la secția șasiu — înmînăm fie
căruia o tematică elaborată de 
noi, în funcție de pregătirea, în
cadrarea și capacitatea sa, indi- 
cindu-i exact bibliografia pe 
care va trebui s-o studieze. Fi
rește, inginerii îi verifică și în
drumă în permanență pe par
cursul pregătirii lor.

Discuțiile din cadrul conferin
ței și programul adoptat au por
nit, după cum se vede, de la exis
tenta în întreprindere a unei ex
periențe verificată în practică,

cea despre care vorbeam 
sus, formă viabilă de pregătire 
profesională, aplicată alături de 
alte activități în multe secții ale 
uzinei brașovene. Conferința a 
subliniat valoarea unor astfel de 
preocupări, trasind ca sarcină 
birourilor U.T.C. sprijinirea a- 
cestora și urmărirea modulul în 
care tinerii aprofundează tema
tica dată și se pregătesc pentru 
momentul întîlnlrii cu comisia. 
Prevederile planului de măsuri 
merg pe această linie. Ele au 
fost inspirate din sugestiile ti
nerilor și, ca o primă constatare 
pozitivă, comitetul U.T.C. și-a 
propus să-i antreneze pe ei în-

ROMULUS LAL

Retorte industriale la Combinatul chimic Craiova

LINIE ELECTRICA AERIANĂ
SUB TENSIUNE

A fost pusă sub tensiune li
nia electrică aeriană de 110 KV 
Motru—Rovinari, care va ali
menta excavatoarele gigant fo
losite la extragerea lignitului 
din viitoarele cariere carboni
fere Tismana și Gîrla. Zilele 
acestea au fost finalizate, de 
asemenea, lucrările Ia o altă 
magist.-ală energetică, de ten
siune similară, echipată cu du
biu circuit : Iancu Jianu—Balș. 
De aici va primi energia nece
sară, fabrica de roți și boghiuri, 
aflată în construcție în orașul 
Balș.

(Continuare in pag. a V-a)

TINÂRA GENERAȚIE IN PRIMELE
RINDURI ALE I TRECERII

RESPONSA
BILITA TEA 

CIVICĂ
de EUGEN BARBU

— Ne puteți sem
nala acțiuni noi, sem
nificative în dome
niul relațiilor publi
cului cu arta, al atra
gerii interesului aces
tuia către valorile 
muzeale ?

INTERVIUL
NOSTRU

_ Continuăm publicarea anga
jamentelor prin care, ca răs-

■ puns la chemările adresate de 
Conferințele județene Prahova și

■ Teleorman, organizațiile jude- 
_ țene ale U.T.C. își stabilesc o-

biective și măsuri concrete pen-
■ tru a face ca participarea or- 

. ganizațiilor U.T.C., a întregului
“ tineret, în însuflețită întrecere 

pentru realizarea și depășirea
■ planului de dezvoltare a econo- 

miei naționale pe 1969 să
■ materializeze în rezultate
■ măsura marilor răspunderi
— revin tinerei generații și 

ganizafieî sale.

se 
pe 
ce 

or-

• ARGEȘ

• ARAD

• Cercuri și cluburi tehnice la Pitești și 
Cîmpulung • „Cum ne pregătim pentru 
punerea în funcțiune a noilor capacități 
de producție ?" • Noi inscripții pe dra
pelul brigăzii „Argeș II".

• In fiecare organizație — întîlniri cu 
specialiști, simpozioane, schimburi de ex
periență, concursuri ale măiestriei profe
sionale • O primă etapă —„nici un tî- 
năr sub normă !" • Cercuri de studiere 
a problemelor filozofice și cluburi de in
formare politică.

■

■

Respectarea dem
nității umane a de
venit un slogan de 
care se folosesc și 
ticăloșii, este un 
devăr pe care 
trebuie să ne spe
riem de a-1 spune. 
Cunosc leneși gălă
gioși, gata să invoce 
codul de onoare al 
socialismului ori de 
cîte ori sînt prinși 
că dorm pe ei sau că 
nu muncesc. Dacă-1 
spui cuiva că nu c 
plătit pentru ca să-șl 
arate frumoasa-1 
înfățișare opt ore pe 
zi, dincolo de un 
ghișeu vel fi taxat 
imediat de retro
grad, de încuiat, de 
călău al libertății 
Individuale. XJită-te 
puțin critic la un 
funcționar care ci
tește ziarul cînd tu 
aștepți la coadă șl 
o să vezi ce o să ți 
se spună. Adică, 
dumneata nu-i dai 
voie să știe și el ce 
se petrece în lume, 
adfcă vrei să-l lip
sești de posibilitatea

de
a- 
nu

de a se informa ? 
Dar unde te tre
zești ? Ce, crezi că 
mai sîntem sub 
burghezie cînd pa
tronii îl lipseau pe 
omul muncii de 
etc., etc...

Comis voiajorii de 
slujbe, plimbăreții șl 
bodegarii pe care-i 
găsim dimineața la 
10 în cîrciumi pen
tru ca să se dreagă 
după cheful de după 
masă vor fi cu si
guranță indignați de 
ceea ce scriem noi 
aici. Auzi dumneata, 
nu mai are voie 
omul să răsufle, să 
bea o bere! Parcă pe 
timpul lui Caragiale 
cum era ?

Ce-o să mă fac cu 
domnișoarele bă- 
trîne cărora de ani 
de zile le surîd anti
cipat sperind să-mi 
răspundă la fel cînd 
le arăt avizele pe 
care tot ele mi le 
trimit din comoditate

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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• VRANCEA

• „Marca fabricii, etalon al calității a 
muncii întregului colectiv — o chestiune 
de prestigiu pentru fiecare tinăr • Prin 1 
muncă patriotică : combaterea eroziunii 
pe 2 500 hectare, irigarea a 500 de hec
tare, înlăturarea excesului de umiditate ■ 
pe 1 000 hectare, redarea în circuitul 
cgricol a încă 175 de hectare. ■
■ ■■■■■■■■■■■■■■

„Desigur. Aș dori ca din 
noianul de fapte care se 
propun unei asemenea exa
minări, să mă opresc la 
unul care mi se pare in
tr-adevăr semnificativ și 
care este poate și cel mai 
apropiat de sensul între
bării formulate. Este vorba 
de apariția, din ce în ce 
mai numeroasă, pe harta 
țării, a muzeelor sătești, 
despre care voi aminti suc
cint că și-au propus, sau 
își propun în continuare 
cele mai diverse profile 
(muzee de artă populară și 
etnografice, case memoriale 
închinate unor figuri re
marcabile din trecutul sa
tului nostru, cum ar fi. de 
pildă, cea a lui Badea Cir- 
țan din Cirțișoara, județul 
Sibiu, unor figuri 
duci, de luptători 
libertate națională 
cială). Importanța 
bine spus consecința lor în 
planul elevării,- ridicării 
culturale a satului, mi se 
pare, fără să exagerez ter
menul, imensă. Pentru că 
facilitează nu numai con
tactul cu anume valori, ci 
dă și sentimentul unei an
grenări directe prin parti
ciparea nemijlocită a săte
nilor la realizarea acestor 
mici focare de cultură. Pen
tru că, deși atrage genera
ții diferite în această acți-

CU
VASILE DRĂGUȚ

director al Direcției 
muzeelor fi monumentelor 

istorice din C.S.C.A.

de hai- 
pentru 

și so- 
lor, mai

une complexă, ea este im
portantă și prin acțiunea de 
educare a tineretului, nu 
numai informațional, ci și 
în spiritul 
față de 
față de 
lă, care 
lorificată, 
în spiritul 
tății noastre, continuată în 
acest spirit. Pentru că nu 
mai puțin important este și 
aspectul strîngerii intr-un 
fond muzeal, a valorilor 
de artă populară (de fapt 
majoritatea muzeelor să
tești au tocmai acest pro
fil, colecționind ceramică, 
țesături, încrustaturi etc.), 
supuse altfel degradării sau 
înstrăinării sau cel al creș
terii interesului turistic 
pentru un număr sporit de 
localități ale patriei ce-și 
adaugă lingă frumusețile 
naturale și cele create de 
geniul și talentul poporu
lui".

unui respect 
valorile locale, 
tradiția loca- 
se cere va- 

pusă în lumină, 
contemporanel-

— Vă rugăm să ne 
localizați cîteva ase
menea muzee, și dacă

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a IV-a) i

STATUL SOCIA1LIST-
CADRUL ÎNFLORIRII
MULTILATERALE A
VIEȚII P0P0RUUJI

Făurirea statului socialist, 
ca rod al cuceririi puterii politi
ce de către clasa muncitoare în 
frunte cu partidul ei comunist, 
întruchipează realizarea idealu
rilor de libertate și independen
ță pentru care au luptat și s-au 
sacrificat patrioții cei mai lumi
nați, clasa muncitoare, membrii 
Partidului Comunist Român. 
Întruchipînd puterea clasei 
muncitoare, aliată cu țărănimea 
și celelalte categorii de oameni 
ai muncii, statul socialist repre
zintă cadrul propice înfloririi 
vieții tuturor oamenilor muncii 
— români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — și al 
unității de nezdruncinat a între
gului popor în jurul Partidului 
Comunist Român.

Cumulînd calitatea de expo
nent al puterii politice a între
gii societăți în frunte cu clasa 
muncitoare, cu cea de titular al 
proprietății socialiste, statul so
cialist asigură înfăptuirea nă
zuințelor fiecărei clase și pături 
sociale, ale fiecărui individ, per
mite realizarea plenară a inte
reselor generale ale societății și 
intereselor individuale ale cetă
țenilor. Cunoscînd, după secole 
de exploatare și asuprire, ade
vărata libertate socială și dem
nitate umană, muncitorii, țăranii, 
intelectualii, toți oamenii muncii, 
indiferent de naționalitate, s-au 
legat trup și suflet de societatea 
socialistă, de statul socialist, de 
proprietatea socialistă. Așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae 
Geaușescu, „poporul român nu 
mai concepe astăzi revenirea la

condițiile social-politice din 
trecut, la vremurile cînd oame
nii muncii trăiau la bunul plac 
al capitaliștilor 
cînd ' *" 
muncii 
pentru huzurul î ' ■ "/'
ploatatoare din țară și al cercu
rilor imperialiste străine".

Spre deosebire de statul soci
alist, statul burghez are drept 
trăsături fundamentale domina
ția economică și politică a cla
selor exploatatoare, proprietatea 
privată asupra mijloacelor de 
producție care generează inega
litate economică și sociX-politi- 
că a membrilor societății și ur
mărește perfecționarea relații
lor de producție capitaliste, ex
ploatarea omului de către om. 
Democratismul statelor burghe
ze, unde constituțiile proclamă 
drepturi și libertăți pentru toți 
cetățenii, este anulat printr-o 
serie de îngrădiri, restricții și 
discriminări pentru oamenii mun
cii. Mase mari de cetățeni sînt 
împiedicate să participe la via
ța politică și socială pe măsură 
ce se ascut contradicțiile dintre 
muncă și capital.

Statul socialist, prin însăși 
esența sa, este cea mai demo
cratică organizație politică a so
cietății și cel mai democratic 
regim politic. între democrația 
autentică și statul socialist exis
tă o strînsă intercondiționare, o 
unitate dialectică. Numai statu
lui socialist îi e proprie demo
crația cea mai avansată, democra
ția socialistă, în care puterea 
aparține oamenilor muncii în

și moșierilor, 
bogățiile țării și roadele 

:ii locuitorilor ei foloseau 
minorității ex-

frunte cu clasa muncitoare, iar 
viața socială și de stat se carac
terizează prin forme și metoda 
menite să asigure participarea 
largă a maselor la construcția 
economiei și culturii, la înfăp
tuirea politicii interne și externe.

Partidul nostru, ca torță poli
tică conducătoare a întregii socie
tăți, acționează continuu în di
recția dezvoltării democrației so
cialiste, în direcția creării condiți
ilor organizatorice pentru ca toate 
categoriile sociale, toți oamenii 
muncii, din toate domeniile do 
activitate, să poată participa tz'*' 
mai intens și mai larg la dezl 
terea politicii interne și exter 
a partidului și statului nost 
Partidul nostru a încetățenit, 
o metodă curentă de lucru, pn 
tica de a se sfătui cu cei ce mt 
cesc, cu poporul, în toate p> 
blemele majore ale politicii 
construcție socialistă și ale ac 
vității internaționale.

Elaborarea tuturor documen 
lor și hotărîrilor de importai 
deosebită se face pe baza cc 
sultării largi a maselor de oameni 
ai muncii, invitați să-și spună pă
rerile, să formuleze observații, 
propuneri, sugestii, care sînt a-

Conf. univ. dr.
ADAM POPESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

CONFERINȚA
ORGANIZAȚIEI

LA DESZĂPEZIRE
• în Capitală continuă bătălia impotriva zăpezii • Brigăzile formate din vjrstnici

teren • Pe principalele artere ale Bucureștiului se circulă normai

și tineri, ciștigă continuu

JUDEȚENE ILFOV

Am pornit ieri dimineață în- 
tr-un raid destul de lung prin 
oraș. De la plecare, sau mai 
precis după primii cincizeci de 
metri, un semn bun: un grup, 
printre care am recunoscut pe 
tovarășul Grigore Mușat, secre
tarul Comitetului de partid de 
la Combinatul poligrafic „Casa 
Scînteii", lucrau la deszăpezirea 
arterelor principale din fața 
acestei importante întreprinderi.

La Comitetul municipal al 
U.T.C. — tovarășul prim-secre- 
tar ne-a rugat, dacă putem, să

schimbăm o cifră publicată în 
numărul trecut al ziarului nos
tru. O facem cu plăcere. Deci, 
în ziua de 6 ianuarie la desză
pezirea străzilor Capitalei nu 
au participat numai 5 800 de 
tineri, ci aproape 11000. Ne-a 
mai rugat să scriem că printre 
cei care s-au evidențiat în mod 
deosebit sînt tinerii construc
tori de pe toate șantierele ora
șului, care au deszăpezit 12 
străzi printre care: Șoseaua Ber- 
ceni, Drumul Taberei, B-dul 
Sălăjan etc. La această acțiune

au participat peste 3 000 de 
constructori. Ne face de aseme
nea plăcere să menționăm acest 
fapt, nu înainte de a felicita sin
cer pe militarii forțelor noastre 
armate din garnizoana Bucu
rești care sînt zi și noapte la 
datorie.

Aflăm, de asemenea, că tova
rășii din Comandamentul pe 
Capitală au hotărît ca diminea
ța să se lucreze în brigăzi mixte 
(vîrstnici și tineri), iar după 
amiaza acțiunea continuă în 
brigăzi separate. în felul aces-

ta se poate observa mai 
contribuția tineretului la aceas
tă amplă acțiune patriotică. Pe 
tot traseul parcurs de noi, am 
înlîlnit numeroși elevi, care în 
cele cîteva ore cît lucraseră au 
reușit să lase în urma lor străzi 
curate pe care circulația se des
fășura normal. Pe strada Maria 
Rosetti, la Grădina Icoanei, în

MIRCEA NICOLAE
GH. NEAGU

A U.T.C

(Continuare in pag. a IlI-a)
Nu vă uitați la cei din spate, care vor și ei să fie 
„prinși" de obiectivul fotografic. Au dreptul. Pină 

acum au muncit cu spor

La Casa de cultură a studen
ților din București a avut loc 
ieri, 7 ianuarie a. c., Conferința 
organizației județene Ilfov a 
U.T.C. La lucrările Conferinței 
au participat delegați și invi
tați, tovarășii Gheorghe Necula, 
prim secretar al Comitetului 
județean Ilfov al P.C.R. și Ion 
Iliescu, prim secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, activiști de 
partid și de stat.

Conferința a analizat munca 
desfășurată de organele și or
ganizațiile U.T.C., a adoptat 
programul viitor de activitate, 
a ales noul comitet județean și 
comisia de cenzori.

Ca prim secretar al Comite
tului județean U.T.C. Ilfov, g 
fost reales tovarășul Hie Lepăi 
dat.
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Originalitate* e«te e noțiune 
vehiculată cu dezinvoltură în toa
te judecățile de valoare sau pre
supuse ca atare. E aspirația noas
tră intimă și sistemul de refe
rințe în jurul căruia pivotăm și 
cînd e vorba de alții* dar mai 
«Ies cînd e vorba do noi. Origi
nalitatea are vîrste, oa omul, ți 
tot oa el trece dintr-una într
eita, pen trucă ea se manifestă 
așa cum o înțelegi, iar înțelegerea 
depinde de niște trepte pe care 
le urci în viață.

Orice dicționar consideră ori
ginalitatea drept însușirea de a 
n personal, neimitat după alt
cineva, nou, care iese ain co
mun, neobișnuit, deci ți ciudat, 
bizar, excentric sau extravagant 

Adresîndu-ne unor elevi de li
ceu cu o întrebare formulată în 
ața fel încît să provoace în rîn
dul lor gustul de a se confesa, 
eram conștienți că vom căpăta 
o imagine a originalității văzută 
din perspectiva adolescenței t 
uneori sigură, conturată olar, alte
ori echivocă, teribilistă, dar tot
deauna sinceră.

Și fiecare din cei 350 elevi 
chestionați a căutat să fie atît 
de original, încît la sfîrșit, în loo 
de 350 de păreri diferite, s-au 
conturat doar cîteva, vîrsta fă- 
cînd cuvenita nivelare. Avem 
astfel elevi care vor să fie origi
nali — majoritatea, și elevi oare 
nu vor să fie originali — mino
ritatea, elevi care consideră origi
nalitatea ca pe un obiect, pe care 
îl porți sau nu, și elevi care cred 
că a fi original înseamnă a te 
deosebi de ceilalți prin ceva, prin 
orice, dar să fie ceva și, în sfîrșit 
elevi care au ajuns la concluzia 
că original este să fii tu însuți și 
cărtocmai asta e greu.

întrebarea noastră presupune 
opțiune. „Da" sau „nu* au venit, 
așadar, automat in toate răspun
surile : „Cred că la 17 ani nu 
poți fi de cit original sau, cel pu- 
fn, ai impresia că ești original. 
L'evoia de a fi original este o ne
voie primordială pentru toată ge
nerația tînără, pentru că vrem 
să ieșim din anonimat, să ne re
marcăm" — susține un elev din 
clasa a XII-a, Hagiu Marian.

Prin ce ? în primul rînd prin 
manifestări de ordin formal. Sînt 
mulți băieți care vor să fie origi
nali lăsînd să le crească părul 
cît mai lung și multe fete care se 
cred originale purtînd rochii cît 
mai scurte. Dar faptul că moda, 
prin definiție, contrazice ceea ce 
se poate numi originalitate, n-a 
scăpat multor elevi, mai ales fe
telor, al căror obiect de discuție
— în exemplificarea temei date
— a fost moda. Aproape de la 
toate a emanat ideea că a fi ori
ginal în modă înseamnă a purta 
niște lucruri care „să te prindă". 
Observația e de sursă matură, 
dar punerea ei în circulație în- 
tr-o perioadă de invazie „mini" 
s-a dovedit inspirată, întrucît a 
avut priză la adolescente, chiar 
dacă uneori numai teoretic.

în multe răspunsuri, fetele se 
plîng. referindu-se la băieți, că 
dorința lor de originalitate se ma
nifestă în fața sexului opus prin 
cuvinte și expresii vulgare, ieșite 
din normele bunei-cuviințe. Nu
mai un motiv stă la baza unui ast
fel de comportament : dorința ex
presă de a atrage atenția. Dacă 
motivul se poate justifica prin 
v'îrstă, procedeul e însă jalnic. 
„Aceasta nu e originalitate, ci 
pur ți simplu proastă creștere" 
conchide dur, dar just, Cost 
Georgeta, din clasa a XII-a. A- 
tenție, deci, băieți, fetele nu vă 
admiră de loc în postura res
pectivă 1

350 DE ELEVI RĂSPUND:
• Originalitatea, dacă este decentă, 

este expresia cea mai concludentă 
a personalității

• Curaj sau „maiorașul de roșiori" ?
• Nevoia celui de al treilea ochi

Răspunsul unui elev din clasa 
a Xl-a însăilat mai jos pare o în
floritură didactică, dar exprimă 
cum nu se poate mai bine, re
versul celor notate mai sus : „Sint 
original în limitele bunei-cuviințe 
ca să mă respect pe mine în
sumi și să nu jignesc pe nimeni. 
Original pot fi — dacă așa cred 
— cu plete, cu pantaloni în pi
cățele, cu cuvinte vulgare, dar 
și cu o carte citită, cu audierea 
unei simfonii sau cu vizionarea 
unei piese de teatru".

Sînt cîțiva exclusiviști care con
sideră originalitatea felul în care 
te deosebești cît mai mult de cei 
din jurul tău, care nu admit idei 
(de unde ?), comportamente și 
vestimentație proprie, absolut ne
identificate cu alte comporta
mente, idei sau vestimentației 
Opinie total greșită, pentru că a 
fi original nu înseamnă neapărat 
a contrasta cu ceilalți, iar unele 
idei și comportamente cu care 
ești de acord pot fi însușite, dar

trebuie să știi să alegi ce-ți folo
sește din toate. Nu-i nici o rușine 
la vîrsta aceasta să crești la um
bra unor idei, a unei cărți, a unui 
dascăl, a unui idol, înălțarea in
telectuală și, implicit, originalita
tea în acest plan, presupunînd 
în mod obligatoriu o astfel de 
etapă. Principalul e să nu adormi 
la umbră.

Mulți și-au pus și problema 
dacă la vîrsta lor știi cu adeărat 
ce să alegi, pentru că nu e ușor 
să lupți cu o serie de influențe 
exterioare, bune sau rele, nu ai 
discemămîntul necesar și de a- 
ceea „izbucnirile noastre nu pot 
fi numite originalități, ci exta- 
vaganțe" (Slașomeanu V., cl. a 
XII-a)

Nevoia de a fi original are 
scuze și finalități multiple. O fată 
vrea să fie originală pentru a fi 
admirată — slăbiciuni feminine, 
iar alta pur și simplu din sno
bism : cînd mă aflu într-o socie
tate găsesc că este bine să spun 
ceva, să fac ceva care să mă de
osebească de ceilalți aflați acolo. 
Pentru această fată, originalitatea 
este un fel de bomboană pe care

o scoți sau nu din cutiuță, cu care 
tratezi sau nu interlocutorii. Pen
tru un elev din ultima clasă ne
voia de originalitate se explică 
prin groaza individului de a nu 
fi absorbit de anonimatul social : 
„n-ai să încerci niciodată să fii 
original în baie", iar o fată se 
justifică : „nu mi-a plăcut să fac 
parte din ceea ce se numește 
marea majoritate".

Probabil că o astfel de explica
ție stă și la baza unei întîmplări, 
pe care o vom cita în întregime, 
lăsînd interpretările pe seama ci
titorilor : „Mă aflam împreună cu 
mama în stațiunea M. și am fost 
invitate la o recepție. Un prim 
fapt ieșit din comun l-a consti
tuit însăși participarea mea la 
această serată într-o ținută radi
cal opusă celei menționate pe 
invitație și avînd o comportare 
care multora li s-a părut îndrăz
neață pentru vîrsta mea de a- 
tunci: 14 ani. Faptul că eu am 
luat paharul și m-am dus să 
ciocnesc cu niște cunoscuți urîn- 
du-le succes, sau faptul că am 
îndrăznit să ies prima pe ringul 
de dans împreună cu partenerul

meu sau modtJ cum am dansat, 
considerat de unii extravagant 
pentru vîrsta mea, mi-au adus a 
doua zi reproșul și oprobiul bine
voitorilor ce țineau la eduoația 
mea. In ciuda aoestora eu nu am 
regretat și nu regret nici acum 
modul cum m-am comportat (o 
elevă din clasa a Xll-a).

Curaj sau „maiorașul de ro
șiori" al lui Caragiale în variantă 
feminină ? Mai trebuia cheseaua 
cu dulceață răsturnată în pan
tofi, pentru ca ansamblul obrăz
niciilor să fie complet.

Acesta e singur"’ caz în care 
n-a apărut și ciudatul fenomen 
numit remușcare. La ceilalți, și, 
mai ales la băieți, după diferite 
„aocese" de originalitate, spiritul 
critic a funcționat cu regularitate. 
Astfel, un elev din clasa a Xl-a 
ieșind de la un film cu Fantomas 
s-a simțit cu un strat suplimen
tar de mușchi în brațe și, pen
tru că doi băieți din troleibuz 
discutau cam tare, le-a cerut cu 
un ton nu prea cuvenit să tacă 
din gură. „Ei s-au uitat la mine 
foarte lung și au discutat mai 
departe. Atunci m-am sculat șt 
l-am lovit pe unul din ei. L-am 
lovit destul de puternic, deoarece 
a căzut pe scaunul din față. Apoi 
eu, ca un viteaz, umplîndu-mi 
pieptul, am trecut prin troleibuz, 
sub privirile dezaprobatoare ale 
călătorilor. Abia acasă mi-am dat 
seama că am făcut o prostie".

Cel mai interesant aspect de 
semnalat din manifestările aces
tor adolescenți, este discrepanța 
— de care ei sînt conștienți — 
între act și reprezentarea lui. Ei 
fac gesturi care să-i impună, simt 
nevoia acestor gesturi, visează să 
devină figuri, dar își dau seama 
în același timp cînd intră în si
tuații ridicole sau penibile și cît 
sînt de comuni tocmai prin a- 
ceastă tendință de a fi originali.

Cum se explică paradoxul ? Tot 
unul dintre ei, Profir Iulian, răs
punde printr-o nimerită metaforă; 
„ne lipsește al treilea ochi".

Aceasta nu înseamnă că nu 
există totuși la unii. O elevă din 
clasa a XII-a afirmă șl ea că nu 
face excepție șl că simte nevoia 
să fie originală, „pentru că ori
ginalitatea, dacă este decentă, 
este expresia cea mai concludentă 
a personalității fiecăruia dintre 
noi. E mai greu de răspuns cum 
aș dori să-mi afirm originalita
tea. Cred că este bine să fii ori
ginal în orice situație, dar de o 
originalitate care să nu atragă a- 
tenția vădită a celor din jur, ci 
care să le lase o puternică im
presie interioară".

în interpretarea originalității 
mai toți elevii sînt teoreticieni 
desăvîrșiți, dar spiritul critic e 
foarte ascuțit cu ceilalți în sen
sul că foarte mulți definesc ori

ginalitatea prin opoziție ca oeea 
oe cred ai că reprezintă ea în 
oonoepția altora. Metoda, fără 
să fie întrutotal loială, dă rezul
tate interesante, pentru că aduce 
puncte de vedere precise. „Sînt 
elevi care, avînd aptitudini în- 
năsoute sau un bagaj de cuno
ștințe intr-un domeniu mai puțin 
acoesibil muritorilor de rînd, de
vin mîndri de aceasta, tngîmfați, 
subapreciind pe cei din jurul lor 
cărora le lipsesc aptitudinile sau 
informațiile respective și creztnd 
prin aceasta că Sînt originali. E o 
originalitate prin lipsă de concu
rență, de care n-ai de ce să te 
fudulești". Eleva care a scris a- 
ceste rînduri generaliza o mică 
experiență a vieții sale din co
lectivul clasei. Ar putea să se fi 
strecurat aici o notă de subiecti
vitate, pentru că, nu sînt de con
damnat cei care au anumite apti
tudini sau cunoștințe suplimen
tare decît dacă ei încearcă să le 
afirme cu ostentație, ca port
drapel al așa-zisei lor originalități. 
„A ține cu orice preț să fii origi
nal, nu e o dovadă de inteligență 
si dacă simți nevoia să fii original 
nu e de ajuns numai să vrei. A- 
rei care se afișează ca originali 
în societate sînt de fapt epigoni" 
— susține Tudor Eugen, combă- 
tînd și el în cuvinte tari osten
tația.

Ancheta noastră a permis și 
relevarea unui grup minoritar al
cătuit din elevi care țin . cu orice 
preț să nu fie originali. De la un 
băiat din clasa a Xl-a am primit 
un răspuns dezolant: „In viața 
de toate zilele nu caut să fiu ori
ginal și nici în alte împrejurări. 
Aceasta pentru că mie personal 
nu-mi folosește la nimic și poate 
că nici n-aș putea s-o fac." Alte
ori se justifică inapetența pentru 
originalitate dintr-un spirit de 
prevedere: „riscurile sînt prea 
mari" sau „nu trebuie să fii ori
ginal cu cei de care depinde 
soarta ta" sau „la școală trebuie 
să fiu cuminte". Sînt răspunsuri 
aparent banale, dar care com
portă nenumărate interpretări. în 
primul rînd, pentru că ele do
vedesc un viciu de judecată, apoi 
pentru că exprimă o mentalitate 
și — în sfîrșit — pentru că, prin 
extensie, apar ca demobilizatoare.

Să le luăm pe rînd. Cei trei 
elevi n-au înțeles originalitatea 
ca o manifestare a personalității, 
ca o însușire a ceea ce ești tu 
însuți, ci ca pe o haină — și 
asta extravagantă — pe care o 
iei sau nu la purtare, după îm
prejurări, și după oamenii care 
acceptă sau nu aceste haine. Și 
cum școala e o instituție prin 
care, dacă nu treci, îți barezi 
multe posibilități în viață, la 
școală trebuie să fii cuminte, pen
tru că riscurile sînt prea mari.

(Urmare din pag. I) 

nalizate și judecate atent, ca ex
presii ale experienței și înțelep
ciunii colective. Această practică 
promovată de partid constituie 
o manifestare pregnantă a demo
cratismului vieții noastre, asigură 
îndeplinirea în fapt a dezideratu
lui — propriu socialismului — 
al sporirii rolului maselor în con
ducerea treburilor de stat și ob
ștești.

Faptul că socialismul lichidează 
proprietatea particulară asupra 
mijloacelor de producție, lichi
dează inegalitatea în repartiția 
produsului social, a venitului na
țional, asigură drepturi egale pen
tru toți cei ce muncesc, fără deo
sebire de naționalitate, de sex, de 
rasă, garantează posibilitatea de 
manifestare liberă a capacității și 
personalității fiecărui om, creează 
condiții pentru înfăptuirea celei 
mai largi democrații pe care ■ 
cunoscut-o vreodată omenirea.

Dezvoltarea democrației socia
liste nu numai că nu slăbește, 
dar face mai puternică, mai de 
neînvins puterea poporului, în 
frunte cu clasa muncitoare.

Un rol deosebit în făurirea sta
tului socialist, în întărirea unită
ții poporului în jurul P.C.R., în 
dezvoltarea democrației socialiste, 
a avut rezolvare* în țara noastră, 
în spiritul marxist-leninist, a pro
blemei naționale, asigurarea ega
lității în drepturi cu poporul ro
mân a naționalităților conlocui
toare. O dată cu înflorirea și dez
voltarea continuă a statului so

cialist român, a înflorit și înflo
rește neîncetat viața materială și 
spirituală a naționalităților conlo
cuitoare, s-a consolidat pentru 
totdeauna unitatea și frăția lor cu 
poporul romăn în comunitatea in
destructibilă de teluri a marii fa
milii comune, România Socia
listă. „Viața a demonstrat fără

ționalitate sau rasă. Baza acestei 
egalități și a afirmării multilate
rale a tuturor cetățenilor o cons
tituie proprietatea socialistă, dez
voltarea economică a tuturor ju
dețelor și localităților, creștere* 
armonioasă a forțelor de produc
ție pe întregul teritoriu al țării.

Dezvoltarea multilaterală a per

O expresie a drepturilor largi 
de care se bucură oamenii mun
cii aparținînd naționalităților con
locuitoare din țara noastră, a par
ticipării lor la conducerea vieții 
sociale, este și faptul că din 
rîndul acestora se numără 67 de 
deputați în forul suprem al pu
terii de stat — Marea Adunare

Desene de TIA PELTZ ’
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ÎTEFAN DINU _ Bui&u 
ntrcabă dacă după satis

facerea serviciului militar, 
reincadrîndu-se în muncă in 
luna septembrie 1988, are 
dreptul la concediu pe aoaL. an.

Răspuns
Retncadrtndu-vă în muncă 

Înainte de Împlinirea terme
nului de 90 de zile de la lă
sarea la vatră, aveți dreptul 
la concediu de odihnă pe a- 
nul 1968. Insă, nu integral, ei 
proporțional cu numărul de 
luni lucrate efectiv în aceL 
an. în cazul dv., pentru cedf) 
patru luni lucrate, veți primi 
1/3 din concediul anual la 
care aveți dreptul (Legea 2» ■ 
1967).

Aoceptarea disciplinei este în ca
zul de față nu un act conștient, ci 
un calcul meschin. Dar încălca
rea disciplinei școlare nu e o ma
nifestare de originalitate, ci pur 
și simplu indisciplină. Cei trei 
elevi au interpretat eronat no
țiunea de originalitate corelînd 
aspectele ei formale : neobișnuit, 
ieșit din comun, excentric etc. 
cu manifestările formale ale vieții 
șoolare.

Tot din răspunsurile lor reiese 
că originalitatea este un act de 
curaj pentru că presupune riscuri. 
Sîntem întrutotul de acord cu ei, 
dar nu în cazul lor particular, ci 
în principiu. în procesul de 
creare a valorilor, de exemplu, 
progresul este adus de plusul de 
gîndire originală și istoria omeni
rii cunoaște nenumărate cazuri 
cînd această originalitate a fost 
sancționată. Galilei și Kopemik 
au rămas în conștiința mondială 
tocmai prin tăria și curajul cu 
care și-au susținut ideile. Emil 
Racoviță, într-un celebru testa
ment, scria : Las moștenire băieți
lor și fetelor patriei noastre iu
bire de țară și de grai românesc, 
dragoste de știință, optimism ne
tulburat, curajul civic de a spune 
adevărul totdeauna și în orice 
loc."

Există un curaj aivio și în ori
ginalitate,! dar nu în orice fel de 
originalitate. Unii înțeleg, acest 
lucru într-un fel particular. Ei 
trăiesc un început de viață inte
lectuală — își dau seama că pot 
să stabilească relații cu lucruri 
din jur care altădată nu se supu
neau gîndirii lor, și cred că-și de
limitează originalitatea printr-o 
cantitate sporită de judecăți cri
tice. Trebuie făcută însă o diso
ciere. Nu orice judecată critică 
este și o judecată de valoare și 
originalitatea intelectuală nu stă 
în criticism, ci în creație.

Originalitatea Intelectuală se 
formează în timp, de aceea nu 
au dreptate cei care cred că nu 
trebuie să fim pregătiți în mod 
special pentru a fi originali. Ea 
nu este o însușire care să se 
poată manifesta la comandă. Ori
ginalitatea este indisolubil legată 
de o cultură întinsă, care se asi
milează treptat, și de o inteli
gență nativă, cultivată cu migală 
de-a lungul anilor.

Dacă înțelegem originalitatea 
„ca pe stilul nostru propriu" — 
cum au înțeles-o mulți, în spiri
tul celebrei definiții a lui Buffon 
— nu se poate concepe atunci 
formarea acestui stil fără ca să 
nu subliniem rolul culturii gene
rale.

Axioma lui Mircea Cinteză din 
clasa a XII-a : „orice om se naște 
unic, diferit de oricine", foarte 
adevărată în sens pur biologic, 
găsește și alți adepți. Eu cred — se 
afirmă într-un răspuns nesemnat 
— că orice om, chiar dacă vrea 
sau nu să fie original, chiar dacă 
originalitatea îi face plăcere sau 
nu, chiar dacă încearcă sau nu 
să fie original, chiar dacă iubește 
sau nu originalitatea, este original. 
Adevărata originalitate este inde
pendentă de voința noastră Per
fect. Dar le ce vîrstă ? Pentru că 
un sugar nu e deloc original.

Te naști cu anumite predispo
ziții, dar originalitatea, adică sti
lul, ți se formează de-a lungul e- 
voluției tale sociale. Adevărata 
originalitate este independentă de 
voința noastră, pentru oă este 
chiar voința noastră de a fi noi 
înșine. „Și dacă nu știi nimic 
despre ceea ce e în jurul tău — 
se întreabă un elev — cum poți 
fi tu însuți, pentru că a fi tu 
însuți înseamnă a îngloba în tine 
o lume. Ca să simplific lucrurile, 
mă întreb cum poți fi original în 
modă, dacă nu cunoști moda P Și 
cum poți fi original în gîndire, 
dacă nu cunoști gîndirea ome
nirii ?

Setea de originalitate în acest 
sens — este o patimă nobilă și 
sentimentul de neîmplinire — o- 
menesc. în adolescență, acest sen
timent, pe care l-am semnalat la 
mai toți cei care au răspuns în
trebării noastre, este firesc și ex
plicabil. Tinerii se aseamănă 
foarte mult, pentrucă, chiar dacă 
fiecare are ceva original, nu 
știe în oe colțișor se ascunde. O 
spune cu sinceritate Dobrescu 
Viorel din clasa a XII-a : „Caut 
mereu și în momentul de față în 
mine acel ceva care m-ar face 
să fiu original, nu știu dacă am 
să-l găsesc mai devreme sau mai 
tîrziu, dar de reușit sînt aprcape 
sigur".

Iată deci că șl în rtndul elevi
lor apare ideea că numai în timp 
devii original, atît de original 
încît... nu mai simți nevoia să 
fii original. Pînă atunci trebuie 
să treacă mulți ani, pentru ca 
ceea ce ți-ai însușit prin voință 
și sedimentat prin inteligență să 
devină pe deplin al tău. Pînă a- 
tunci trebuie să înveți să te cauți 
pe tine însuți, pentru că — așa 
cum apunea Michelangelo — 
„în fiecare bloc de marmură se 
află o statuie".

Prof. NICOLAE I. NICOLAE

CONSTANTIN VLAD — * 
Rm. Vllcea

întreabă dacă toți abooL . 
ventil unul Institut de Invl- 
țămlnt superior au dreptul la 
Indemnizație de Instalare «i, 
care este valoarea acestei In
demnizații.

Răspuns
Absolvenții repartizați în., 

alte localități decît acelea” 
unde își au domiciliul, pri
mesc o Indemnizație egală cu- 
valoarea salariului tarifar pe. 
0 lună, la care se adaugă 
costul transportului de la do- . 
miciliu la noul loc de muncă,. 
Precizăm că Indemnizația se 
acordă numai absolvenților 
repartizați în localități ru
rale. Cei repartizați în locali-- 
tătl urbane au dreptul numai 
la o Indemnizație - egală cu- 
valoarea cheltuielilor de 
transport pînă la locul de 
muncă, pentru ei, membrii 
familiei și gospodăria lor. 
(H.C.M. nr. 918/1960, artico
lul 12, literele a și b).

ILIE MAREȘ — Tg. Jiu 
întreabă în ce condiții sa

tisfacerea obligațiilor militare 
se consideră vechime neîntre
ruptă în muncă. J.'

Răspuns
Dacă la data încorporării' 

aveați calitatea de angajat >1 
în 90 de zile de la terminarea 
armatei vă reîncadrat! în 
muncă, serviciul militar se - 
consideră vechime neîntre-, 
ruptă și se trece în cartea dt 
muncă (articolul 133, Codul 
muncii).

PETRE KELMAN — Cluj 
întreabă dacă absolvenții, 

nnei facultăți care tiu vechi
me în producte Intr-un spe
cific asemăifWor facultății 
urmate, vor fi salarizat! în 
primul an tot ca stagiari.

Răspuns
Potrivit artloolulul 22, alL- 

nlatul II, din H.C.M. 918/1960,. 
această categorie de absol
venți vor fi salarizați chiar 
de la începutul activității lor ' 
cu un salariu situat între 11- • 
mitele salariului tarifar al 
funcției în care vor fl înca
drați. Deci, nu ca stagiari.

MARIANA ANDREI — Tîr- 
govlște

întreabă în cit timp «re po
sibilitatea să pretindă unită
ții Ia care a lucrat, unele 
drepturi bănești neachitate.

Răspuns
Pentru orice pretenții bă

nești angajatul trebuie să se” 
adreseze întreprinderii în cel 
mult un an de la data cînd 
aceste drepturi trebuiau plă
tite. în situația dv. — recla
mați unele sume restante din 
1967 — nu mal puteți pretinde 
plata lor întrucît, prin depă
șirea termenului prevăzut de 
lege, dreptul s-a prescris. 
(Articolul 118 Codul muncii).

VASILE BELIT — Bucu
rești

întreabă dacă pensionarii 
de invaliditate de gradul III 
cu drept de muncă, primese 
pe timpul cît sint pensionați 
atît salariul potrivit postului 
ce-1 ocupă, cit și pensie In 
întregime.

ruptă a democrației statului so
cialist o are cadrul concret, for
mele organizatorice create de par
tid și de stat ca urmare a direc
tivelor Congresului al IX-lea si 
a măsurilor Conferinței P.C.R. din 
decembrie 1967 cu privire la per
fecționarea continuă a Armelor și 
metodelor de organizare și con

vieții socialiste, a spiritului orîn- 
duirii noastre.

în ultimul timp s-a trecut la 
adoptarea de noi măsuri care să 
ducă la întărirea continuă a uni
tății moral-politice a poporului, la 
consolidarea și mai puternică a 
frăției dintre oamenii muncii ro
mâni și ai naționalităților conlo

STATULSOCIALIST-CADRUL ÎNFLORIRII
MULTILATERALE A VIEȚII POPORULUI

putință de tăgadă —- • arătat to
varășul Nicolae Ceaușescu la șe
dința jubiliară a Marii Adunări 
Naționale consacrată sărbătoririi 
semicentenarului unirii Transil
vaniei cu România — că românii, 
maghiarii, germanii și celelalte 
naționalități conlocuitoare au pu
tut face față greutăților timpuri
lor, au putut învinge în lupta îm
potriva exploatatorilor și asupri
torilor, au putut păși pe drumul 
progresului, numai muncind și 
iuptînd alături, înfrățiți". Legea 
fundamentală, Constituția țării, 
garantează și consfințește egalita
tea deplină în drepturi a tuturor 
cetățenilor fără deosebire de na

sonalității amâne este asigurați 
de către statul nostru socialist nu 
numai prin crearea condițiilor ma
teriale, ci și prin crearea tuturor 
condițiilor de însușire a științei, 
artei și culturii. In țara noastră, 
cetățenii români, maghiari, ger
mani, sîrbi, ucraineni etc., indi
ferent de naționalitate, pot să-și 
dezvolte capacitatea creatoare, a- 
tingînd treptele cele mai înalte 
ale științei și culturii. Creațiile 
oamenilor de știință, artă și cul
tură ale naționalităților conlocui
toare, care reflectă înflorirea vieții 
în România socialistă, îmbogățeso 
tezaurul spiritual al patriei noas
tre.

Națională — șl aproape 16 000 de 
deputați în consiliile populare ju
dețene, municipale, orășenești și 
comunale. Statul nostru asigură 
tuturor naționalităților conlocui
toare folosirea limbii materne, 
cărți, ziare, reviste, teatre, în- 
vățămînt de toate gradele în 
limba proprie. Oamenii muncii 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități muncesc strins 
uniți în jurul P.C.R. pentru în
florirea propriei lor vieți, în con
cordanță cu înflorirea șl prosperi
tatea patriei comune, România 
Socialistă.

O deosebită importanță și efi
ciență pentru dezvoltarea neîntre

ducere * întregii vieți sociale. 
Este bine știut că, pe baza aces
tor măsuri, a crescut rolul și 
Competența tuturor organelor sta
tului, precum și participarea tot 
mai largă a maselor la conducerea 
treburilor de stat și obștești, la 
construcția economică și cultu
rală, la apărarea legalității și or
dinii de drept socialiste. Măsu
rile stabilite riguros de partid 
pentru ca o serie de greșeli din 
trecut, care au dus la încălcarea 
democrației socialiste, să nu se 
mai repete pe viitor, confirmă o 
dată în plus grija deosebită a par
tidului și statului nostru pentru 
respectarea neabătută a normelor

cuitoare, a coeziunii națiunii noas
tre socialiste. în acest sens, a 
luat ființă Frontul Unității Socia
liste, care înmănunchează, sub 
conducerea P.C.R., într-un orga
nism larg democratic, cu carac
ter permanent, toate forțele oa
menilor muncii români și ai na
ționalităților conlocuitoare, expo- 
nenții tuturor organizațiilor de 
masă și obștești, ai tuturor clase
lor și păturilor sociale ce alcătu
iesc structura societății noastre 
socialiste. Marcînd un nou pas în 
dezvoltarea continuă a democra
ției socialiste, în creșterea parti
cipării maselor la conducerea tre
burilor de stat și obștești, consi

liile naționalităților conlocuitoare 
care iac parte din cadrul Frontu
lui Unității Socialiste, alături de 
organizațiile de masă, obștești și 
profesionale, sub conducerea 
P.C.R., participă nemijlocit la în
treaga viață politică a statului so
cialist și atrag în acest scop în 
mod organizat, în cele mai di
ferite domenii, oamenii muncii 
din rîndul acestor naționalități.

Frontul Unității Socialiste re
prezintă, pe plan organizatoric, 
expresia alianței clasei muncitoare 
cu țărănimea, a unității socialiste 
a tuturor claselor și categoriilor 
sociale din țața noastră, care, în 
frunte cu clasa muncitoare și sub 
conducerea partidului comunist, 
făuresc desăvîrșirea socialismului 
și trecere la comunism.

Noile forme organizatorice în- 
tregeso ansamblul de măsuri a- 
doptate pe baza hotărîrilor Con
gresului al IX-lea și ale Confe
rinței Naționale a partidului pen
tru perfecționarea conducerii vie
ții economice, politice și sociale, 
corespunzător cerințelor actualei 
etape de dezvoltare a patriei 
noastre. Ele reflectă creșterea 
continuă a rolului statului în în
făptuirea mărețului program de 
edificare a noii societăți și crea
rea cadrului propice adîncirri și 
dezvoltării neîntrerupte a demo
crației socialiste, înfloririi vieții 
tuturor celor ce muncesc și ci
mentării unității întregului popor 
în jurul Partidului Comunist Ro
mân, pentru progresul multila
teral și continuu al patriei noas
tre socialiste.

Răspuns
Pe timpul cît sînt angajat!,-- 

pensionarii de gradul III pri-. 
mese atît salariu cît șl pensia' 
cu respectarea condițiilor ca ' 
acestea împreună să nu de
pășească salariul tarifar avut 
la data pensionării. Dacă se. 
depășește ace] salariu, atunci- 
pensia se reduce sau sus-J 
pendă, după caz.

NATALIA GROSU — Ti
mișoara

întreabă tn ce condiții se" 
aoordă alocația de stat pen»"' 
tru copii ai căror părinți sînt- 
studenți.

Răspuns
Prin Decretul 1045/1968 s-a ! 

extins acordarea alocație! de* 
stat țn cuantum de 10Q lei lu
nar și în' caztil familiilor îtl_ 
care ambii soți sînt studenți- 
ori bumai unul din ei este7 
student iar celălalt elev sag 
nesalariat, precum și în ca-' 
zul studenților necăsătorițf 
sau divorțați care au în în
treținere copii. Acordarea a- 
locațlel urmează să se men
țină pînă la încadrarea în 
muncă, fără să se depășească" 
termenul stabilit prin dispo
ziția de repartizare, precum" 
$1 în continuare de la datț- 
angajării în producție.

Studenții din învățămîntu]' 
superior de zi primesc aloca
ția indiferent dacă sînt sau. 
nu bursieri și de cuantumul- 
bursei.

MIRCEA NICOLAE
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EXAMENE! ORGANHATULOR JUDEȚENE ALE U.T.C.
Interviu cu prof. dr. docent JEAN LIVESCU,

membru corespondent al Academiei, 
rectorul Universității Bucurețti,

despre

NOILE REGLEMENTĂRI
PRIVIND SUSȚINEREA
EXAMENELOR STUDENTESTI■> i

Duminică se încheie pri
mul semestru al acestui an 
Universitar. Peste opt zile 
ya avea loc premiera exa
menelor. Noile măsuri le
gislative privind moderni
zarea și perfecționarea în- 
vățămîntului românesc, 
care au început să fie a- 
plîcate în acest prim se- 
niej.ru al actualului an 
universitar, și-au dovedit 
deja eficiența. Studenții au 
putut constata că raționali
zarea numărului orelor de 
Curs și de seminar, introdu
cerea unor cursuri faculta
tive și la alegere, moderni
zarea seminariilor. au venit 
în sprijinul pregătirii lor ; 
numărul orelor de studiu in
dividual a crescut, a rămas 
mai mult timp pentru acti
vitatea în cercurile științi
fice, gîndirea creatoare a 
studentului a căpătat o pon
dere tot mai însemnată, de
venind criteriu principal al 
sîprecierii muncii sale în 
universitate.

Debutul sesiunii de exa
mene din iarnă marchează 
âpty'area altor noi măsuri 
șâ determine o mai bună 
pregătire a studenților, să 
asigure în același timp un 
înalt grad de obiectivitate 
îți aprecierea cunoștințelor 
acestora. Ne-am adresat to
varășului prof. dr. docent 
JEAN LIVESCU, membru 
corespondent al Academiei, 
rectorul Universității din 
București, cu rugămintea 
de a evidenția noile măsuri 
care urmează să fie aplicate 
o dată cu sesiunea de exa
mene din ianuarie.

— încă în vara anului 
trecut s-a hotărît că numă
rul de examene pe care tre
buie să le susțină 
dent în cursul unui 
versitar este de cel 
Nu mai este cazul
Cit de mult contribuie a- 
ceastă măsură la perfecțio- 
n^rea activității studenților, 

planurile de învăță- 
aplicate incepînd cu 

an universitar s-a rea- 
o repartizare judicioa- 
acestor 7

un stu- 
an uni- 
mult 7. 
să arăt

Prin 
mint 
noul 
Iizat 
să a 
așa fel incit in 
târnă să fie 
!—3 examene, 
menelor urmind a fi susți
nute in sesiunea din vară. 
' — Vor putea fi susținute 
însă și probe parțiale de e- 
Xamene... ?

— Da, aceasta este o altă 
măsură menită să asigure 
o 
a
Proba parțială a fost 
prevăzută pentru disci
plinele programate a fi 
parcurse in două semestre 
ți la care se vor susține 
examene în luna iunie. Stu
denții bine pregătiți se pot 
prezenta însă, dacă doreso 
aceasta, să susțină în sesi
unea din ianuarie examene 
parțiale din capitolele pre
date în cursul primului se
mestru. In vară ei nu vor 
mai fi examinați din acea
stă parte a materiei, nota 
ebtinută in sesiunea din 
ianuarie fiind luată in con-

examene, în 
sesiunea din 
programate 
restul exa

mai bună verificare 
muncii studenților, 

parțială a 
pentru

siderație Ia stabilirea notei 
finale.

— Sînt reglementări noi 
și în ceea ce privește exa
menul scris 1

— Incepînd din această 
sesiune examenele vor con
sta fie numai dintr-o pro
bă scrisă, fie numai din
tr-o probă orală. Consi
liul profesoral de facultate 
stabilește la care discipline 
este mai adecvat să se sus
țină examene scrise și la 
care discipline să se susțină 
examene orale. Din totalul 
examenelor anuale consiliul 
profesoral stabilește cel 
mult două discipline Ia care 
verificarea cunoștințelor 
studenților se va face și 
scris 
ceste 
care 
scris 
sînt obligați să se prezinte 
la examenul oral. Ei se pot 
prezenta însă și la exami
narea orală dacă consideră 
că in acest mod pot să-și 
îmbunătățească nota.

— Studenții din anul V se 
află în fața ultimei sesi
uni de examene. Lor ce 
noutăți le aduce această se
siune ?

— Studenții anului V vor 
beneficia în ianuarie— 
februarie de o sesiune ceva 
mai întinsă în timp : ea va 
dura patru săptămini. Noua 
reglementare prevede că 
studenții din ultimul an 
care au de susținut mai 
mult de cinci examene, Ie 
pot susține în trei sesi
uni : sesiunea din ianua
rie, de patru săptămini, și 
încă două sesiuni de cite 10 
zile, una in martie și alta 
In aprilie. Consider insă că 
este bine ca toți studenții 
anului V să-și treacă exa
menele în sesiunea din ia
nuarie. Ei vor putea să a- 
fecteze astfel tot restul tim
pului ce rămîne pină în 
luna iunie pregătirii lucră
rii de diplomă.

— In privința acordării 
notei studentului, noile re
glementări aduc detalii în 
plus ?

— Una singură, dar esen
țială. Pînă în acest an răs
punsul studentului în fața 
examinatorului avea va
loare absolută. In felul a- 
cesta se comitea o eroare : 
ansamblul muncii studentu
lui nu constituia un crite
riu pentru notarea sa, iar 
posibilitatea unor surprize 
era o realitate. Spre deose
bire de anii trecuți, în a- 
cest an se va ține seama 
de frecvența studentului Ia 
cursuri și la seminarii, de 
activitatea sa în seminar, 
în general de rezultatele 
obținute în cursul semes
trului. Răspunsul la exa
men va fi bine înțeles hotă
rîtor, dar informațiile pe 
care le are profesorul des
pre activitatea studentului 
vor determina creșterea 
gradului de obiectivitate în 
stabilirea notei.

și oral, 
discipline 

obțin la 
note peste

La a- 
studenții 

examenul 
8 nu mai

□

Interviu luat de 
ADRIAN VASILESCU

Tineretul din județul Argeș a întîm- 
pinat anul 1969, anul hotărîtor al cinci
nalului, cu un puternic optimism generat 
de mărețele sarcini economice puse de 
partid în fața oamenilor muncii din ju
dețul nostru. Marile obiective industriale 
ce vor intra în funcțiune în 
complexele sarcini în domeniul 
rii. în dezvoltarea activității 
culturale, sporește entuziasmul 
rea tineretului din această străveche vatră 
a națiunii române de a participa cu forte 
sporite la realizarea angajamentelor sta
bilite în marea întrecere ce se desfășoară 
între organizațiile 
Comitetul județean 
alătură celorlalte 
primește cu deosebit entuziasm chemările 
organizațiilor județene Prahova și Teleor
man privind participarea activă a tine
retului la întîmpinarea cu noi realizări 
a celei de-a 25-a aniversări a eliberării 
patriei noastre și a celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R. însuflețiți de hotărî- 
rile adoptate de Conferința județeană de 
partid și de recenta plenară a C.C. al 
U.T.C., cei peste 70 000 de tineri meta- 
lurgiști, chimiști, textiliști, constructori, 
țărani cooperatori și mecanizatori, stu- 
denți și elevi, se angajează solemn să 
fie în primele rînduri ale luptei pentru 
îndeplinirea angajamentelor organizației 
județene Argeș a P.C.R.. participînd 
direct la realizarea următoarelor obiec
tive :

acest an, 
agricultu- 
științifice, 
și hotărî-

județene de partid.
Argeș al U.T.C. se 

organizații U.T.C. și

— avînd în vedere faptul că în anul 1969 
vor fl date în funcțiune noi hidrocentrale, se 
va lărgi capacitatea Uzinelor de piese auto 
Colibași și a celei de autoturisme, va începe 
să producă Rafinăria, Fabrica de stofe și alte 
unități 
multă 
acțiuni 
derilor 
muncă, 
slonale

— în 
acțiuni 
dicrea 
pozioane privind 
întilniri cu specialiști și demonstrații practice. 
In municipiul Pitești și orașul Cimpulung se 
vor înființa cercuri și cluburi tehnice la care 
vor fi atrași un număr mare de tineri ;

— vom acorda o atenție deosebită pregătirii 
tehnico-științifice și etico-profesionale a tineri
lor din întreprinderile industriale, in special 
a celor din noile obiective industriale intrate 
în funcțiune și cele în care se asimilează noi 
produse : Uzina de autoturisme, Uzina de piese 
auto Colibași, Fabrica de motoare electrice, 
Combinatul petrochimic șl „Textila** Pitești. In 
acest scop, vom organiza cu tinerii consfătuiri 
pe teme : „Cum ne pregătim pentru punerea în 
funcțiune a noilor capacități de producție ?**. 
întilniri cu cadre tehnice care au fost la specia
lizare în străinătate în vederea popularizării și 
însușirii celor mai noi cuceriri ale tehnicii ;

— organizațiile U.T.C. din toate unitățile eco
nomice vor iniția cu tinerii activități proprii 
privind ridicarea calității și sporirea produc
ției destinate exportului ;

— se va acorda o atenție deosebită educării 
tinerilor în spiritul unei atitudini responsabile 
față de muncă pentru folosirea integrală a 
timpului de lucru, pentru respectarea normelor 
de tehnica securității muncii, a indicațiilor pe 
care le dau conducătorii procesului de produc
ție. In acest scop se vor iniția activități care 
să ducă la creșterea răspunderii personale și a 
exigenței fiecărui colectiv t față de încălcarea 
normelor socialiste de muncă. Periodic, vom 
organiza dezbateri privind disciplina în muncă 
— factor hotărîtor in realizarea sarcinilor de 
plan, vom analiza în adunări deschise compor
tarea în muncă a tinerilor etc.

Pentru îndeplinirea hotărîrilor și angaja
mentelor conferinței județene de partid privind 
dezvoltarea multilaterală a agriculturii, organi
zația județeană Argeș a U.T.C. are ca prin
cipală sarcină antrenarea tuturor tinerilor pen
tru a-și aduce contribuția activă la sporirea 
continuă a producției vegetale și animale. în 
acest scop, ne propunem

— antrenarea întregului 
la efectuarea unui număr

industriale care au nevoie de tot mai 
forță dc muncă calificată, vom iniția 
de sprijinire a conducerilor întreprln- 
pentru calificarea tinerilor la locul de 
de perfecționarea cunoștințelor profe- 
și de specialitate a acestora ;
toate unitățile productive vom organiza 
proprii ca olimpiada pe meserii, stu- 

literaturii tehnice de specialitate, sim- 
„Cartea tehnică și producția",

rile-muncă, In special tn perioadele de vfrf ale 
campaniilor agricole ; executarea la timp și de 
calitate a lucrărilor agricole in așa fel, incit 
tineretul să-și aducă o contribuție directă Ia 
depășirea producțiilor planificate ;

— organizațiile U.T.C. de la sate vor iniția 
cu tinerii acțiuni politico-educative pentru dez
voltarea Ia aceștia a dragostei de muncă, a 
răspunderii pentru apărarea și dezvoltarea 
averii obștești. La începutul anului și înaintea 
fiecărei campanii agricole, cu sprijinul consi
liilor de conducere, vor fi organizate adunări ale 
uteciștilor în care se vor prezenta sarcinile de 
producție pentru perioada respectivă ;

— antrenarea tinerilor la folosirea rațională 
a fondului funciar prin lucrări de combatere 
a eroziunii pe terenurile în pantă, desființînd 
drumurile inutile pentru introducerea în cir
cuitul agricol a suprafeței de 300 hectare, extin
derea suprafeței irigate la 8 500 hectare și a- 
mendarea cu calcar a cel puțin 10 000 hectare 
pe solurile podzolice ;

— organele și organizațiile U.T.C. din I.A.S. 
și C.A.P. vor iniția activități cu tinerii din 
sectoarele zootehnice pentru a dezvolta la 
aceștia dragostea față de meseria de crescător 
de animale, în vederea permanentizării lor în 
aceste activități.

Tineretul județului Argeș se angajează ca în 
anul 1969 să dea o amploare mai mare acțiu
nilor de muncă voluntar-patriotică pentru con
struirea obiectivelor social-culturale și înfru
musețarea orașelor și satelor :

— vor fi organizate șantiere ale tineretului 
la Sala sportului, Ștrandul tineretului din Pi
tești și Parcul Trivale. Cu_ elevii din licee se va 
organiza brigada Argeș 
șantierul național al 
Pitești ;

— tinerii din județul 
torie patriotică șl de onoare îngrijirea monu
mentelor istorice, muzeelor și caselor memo
riale, parcurilor publice, a bazelor sportive din 
școli și de la sate, pe care le vor lua în răs
pundere proprie ;

— în perioada vacanței de vară, corespunzător 
nevoilor unităților agricole din județul nostru, 
va fi mobilizat un număr mai mare de elevi 
la efectuarea lucrărilor de întreținere și recol
tarea culturilor ;

— prin muncă voluntar-patriotică ne propu
nem, de asemenea, colectarea a 6 000 tone metal 
vechi, împădurirea în fondul forestier și comu
nal a unei suprafețe de 250 hectare, plantarea a 
1 400 bucăți plopi în aliniament, îngrijit arbo- 
rete pe o suprafață de 1150 hectare, întreți
nerea a 15 000 hectare islaz șl pășune naturală. 
De asemenea, vom recolta 2 tone plante me
dicinale și 20 tone fructe de pădure.

Valoarea totală a lucrărilor realizate tn anul 
1969 prin muncă voluntar-patriotică va fi de 
20 milioane lei.

Organizațiile U.T.C. vor desfășura o intensă 
muncă politico-ideologică pentru a forma la 
tineri un mod de gîndire înaintat, bazat pe con
cepția științifică a Partidului Comunist Ro
mân despre lume și viață.

O atenție deosebită vom acorda-o cunoașterii 
și însușirii de către tineri a politicii interne și 
internaționale a partidului și statului nostru.

întreaga activitate cultural-educativă, sporti
vă și turistică a organizațiilor noastre va fi 
orientată spre antrenarea tuturor tinerilor la 
realizarea sarcinilor din industrie și agricul
tură, cultivarea la aceștia a respectului față de 
tradițiile de luptă și de muncă ale poporului 
și partidului nostru, formarea calităților poli
tice și morale proprii tînărului societății noas
tre socialiste.

porturi, din agricultură, pentru realizarea 
în mod exemplar a sarcinilor de produc- 

'ție pe anul 1969, an hotărîtor al planului 
cincinal.

Conștienți de sarcinile mari ce ne re
vin, încadrați în eforturile comune ale 
tuturor oamenilor muncii, pentru reali
zarea obiectivelor stabilite de partid, ne 
propunem ca prin acțiuni proprii să în
deplinim următoarele obiective :

• VRANCEA

II, care să lucreze pe 
autostrăzii București—
Argeș consideră o da-

următoarele :
tineret din C.A.P. 
cît mai mare de

De la C.I.L. Pipera ți Între
prinderea de piese radio ți 
semiconductor au venit în 
centrul orațului să dea, o mi

nă de ajutor

Participanții la conferința organizației 
județene Arad a U.T.C. reprezentând pe 
cei aproape 50 000 de uteciști și întreg 
tineretul din județul nostru, salută căl
duros inițiativa celor două organizații 
județene ale U.T.C. — Prahova și Tele
orman — și răspund cu entuziasm chemă
rilor adresate.

Cu gindul la evenimentele deosebite 
pe care întregul popor ie va întîmpina 
cu noi succese în muncă — a 25-a ani
versare a Eliberării patriei și cel de al 
X-tlea Congres al partidului, făcîndu-<ne 
părtași activi la realizarea angajamente
lor luate de comitetul județean de par
tid, ne angajăm să mobilizăm întregul 
tineret din industrie, construcții, trans-

— Antrenarea întregului tineret la acțiunea 
de folosire judicioasă a utilajelor și mașinilor 
ce le deservesc, de economisire a materiei pri
me și materialelor, de reducere a rebuturilor, 
de organizare științifică a producției, în scopul 
creșterii productivității muncii, reducerii pre
țului dc cost, îmbunătățirea continuă a calității 
produselor și reducerea ntpnărului tinerilor 
care lucrează sub normă ;

— Urmărind întărirea continuă a disciplinei 
în producție, folosirea integrală a timpului de 
lucru, respectarea normelor tehnologice și de 
securitate a muncii, vor fi extinse unele activi
tăți cum sint : inițiativa „zero defecte", întâl
nirile cu conducători de întreprinderi, mesele 
rotunde și dezbateri, precum și combaterea 
fenomenelor negative, toate mijloacele ce le 
avem la indemînă.

— Pentru însușirea și aprofundarea de către 
tineri a unor bogate cunoștințe tehnico-științi
fice se vor continua și extinde olimpiadele pe 
meserii, concursurile „Cine știe meserie, răs
punde", întâlnirile cu specialiști din industrie 
și agricultură, simpozioanele, schimburile de 
experiență, acțiunile dc popularizare a cărții 
tehnice, iar în unitățile din comerț și coperație 
concursuri ale măiestriei profesionale, urmate 
de parăzi și expoziții ale modei pentru tineret.

— Pentru tinerii de la sate se vor organiza 
dezbateri și concursuri pe teme ca : „Munca 
tinerilor în sere și aplicarea regulilor agroteh
nice", Cultivarea tomatelor în solarii", „Cum 
va arăta cooperativa noastră în 1970", „Zoo
tehnia și avantajele ei“, precum și concursu
rile „Cine știe agricultură, cîștigă".

— Pentru tinerii mecanizatori se vor organiza 
olimpiada tractoristului, expunerile și concursu
rile pe tema : „Călătorind pe urmele tractorului 
românesc", „Recunoașteți piesa șl rolul ei", 
urmărind stimularea interesului acestora pen
tru ridicarea continuă a pregătirii profesionale 
și executarea lucrărilor agricole de bună cali
tate și in timp optim.

— Toți tinerii județului nostru, muncitori, 
cooperatori, ingineri, tehnicieni și elevi sînt 
hotărîți să răspundă chemării organizației noas
tre lansată in conferința județeană ca printr-o 
participare mai entuziastă la muncile voluntar 
patriotice să-și aducă contribuția la înfrumuse
țarea orașelor și satelor județului nostru, la 
terminarea construcțiilor social-edilitare, la co
lectarea a 3 500 tone deșeuri metalice, împă
durirea a 70 hectare, la plantarea a 15 000 bucăți 
plop negru hibrid, recoltarea a 20 000 kilograme 
semințe forestiere și a 5000 kilograme fructe de 
pădure.

— Tinerii din agricultură sint hotărîți să-și 
aducă contribuția la redarea a 85 de hectare 
teren în circuitul agricol, la amenajarea a 400 
hectare pentru irigații și la îngrijirea a 20 000 
hectare pășune naturală și islaz.

— Se vor înființa șantiere ale tineretului la 
lucrările de irigații, desecări, în silvicultură, 
iar în perioada campaniilor agricole tabere de 
muncă, ale elevilor.

Pentru aceste lucrări se vor efectua 800 000 
ore muncă patriotică realizîndu-se 
de 12 500 000 Ici, din care 450 000 lei la 
finanțate.

— Mcrgind pe linia aplicării în viață 
surilor stabilite de Plenara partidului 
analizat munca educativă in rindul tineretului 
și a Consfătuirii pe țară a activului U.T.C. ne 
angajăm să intensificăm munca politico-cduca- 
tivă în rindul tineretului, punind în centrul 
preocupării noastre cunoașterea și aprofunda
rea documentelor de partid și de stat de către 
toate categoriile de tineri.

Sporindu-ne preocuparea pentru diferenție
rea și diversificarea muncii în toate domeniile 
de activitate, ne propunem să extindem cercu
rile de studiere a problemelor filozofice, eco
nomice, de politică internă și externă, clubu
rile de informare politică, iar in cinstea elibe
rării vom organiza cicluri complexe de activi
tăți pe teme: „Memoria pămîntului străbun...", 
„25 de ani de la actul istoric din August 1944".

Tineretul din județul Vrane ea, ■ pri
mit cu deosebită însuflețire întrecerea 
declanșată în întreaga țară pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor de plan 
pe anul 1969, pentru întîmpinarea cu noi 
și importante succese a celei de a 25-a 
aniversări a eliberării patriei și a Con
gresului al X-lea al Partidului.

Animați de dorința de a spori contri
buția noastră la realizarea și depășirea 
obiectivelor stabilite de Plenara Comite
tului județean de partid Vrancea, în ca
drul intrecerii declanșată între organiza
țiile județene de partid, Comitetul ju
dețean Vrancea al U.T.C. în baza pro
gramului adoptat la Conferința organiza
ției județene, cît și a măsurilor stabilite 
de ultima plenară a C.C. al U.T.C. se 
angajează oa în anul 1969, să-și aducă 
contribuția sa proprie la eforturile oa
menilor muncii să se adauge contribuția 
sa proprie prin realizarea următoarelor 
obiective :

IN INDUSTRIE : Organizațiile U.T.C. vor 
iniția acțiuni proprii pentru antrenarea tinere
tului Ia îndeplinirea ritmică a sarcinilor de pro
ducție, îmbunătățirea calității produselor, prin 
asimilarea și crearea unui număr de sortimente 
și modele noi de mobilă, furnire, confecții, 
produse alimentare, produse ale industriei lo
cale și meșteșugărești, ridicarea gradului de 
prelucrare a masei lemnoase, folosirea judici
oasă a capacităților de producție, a materiilor 
prime și materialelor.

In acest scop, vor fi organizate dezbateri cu 
tinerii muncitori pe teme ca: „Marca fabricii 
— etalon al calității muncii întregului colectiv**, 
„Fiecare minut fructificat cu eficiență maximă 
în producție**, „Revizia de calitate — siguranță 
în transporturi", „Cartea tehnică și producția", 
„Calitatea — atribut esențial al activității eco
nomice", olimpiade pe meserii și concursuri 
„Cine știe meserie, răspunde".

— Atenție sporită vom acorda ridicării cali
ficării profesionale a tinerilor din șantierele 
de construcții, Fabrica de Confecții, C.I.L. Foc
șani, Industria locală, etc.

economii 
lucrări

a mă- 
care a

Folosindu-ne și de acest prilej exprimăm 
hotărîrea noastră fermă ca tineretul de pe me
leagurile arădene să nu-și precupețească nici 
un efort, să militeze neobosit pentru realizarea 
mărețelor sarcini stabilite de Congresul al 
IX-lea și Conferința Națională a Partidului Co
munist Român, în vederea propășirii și înflori
rii multilaterale a patriei noastre — România 
Socialistă.

ÎN AGRICULTURA : vom antrena întregul 
tineret Ia efectuarea unui număr mai mare de 
zile muncă in cadrul C.A.P. șl in mod deosebit 
in sectoaire ca legumicultura, viticultura și 
zootehnia. Pentru aceasta va fi organizat con
cursul „Cine știe agricultură, cîștigă", in toate 
nnitățiie agricole finalizat cu etapă pe județ, 
schimburi de experiență cu tinerii din zooteh
nie, legumicultura și viticultură, întilniri cu 
specialiști, dezbateri privind dezvoltarea și apă
rarea avutului obștesc, a dezvoltării zootehniei 
și legumiculturii, a întăririi economice a coo
perativelor și altele.

Vom mobiliza întregul tineret pentru a-și 
aduce contribuția la efectuarea unor lucrări de 
îmbunătățiri funciare, făcind să crească supra
fața arabilă cu 175 ha. teren agricol la irigarea 
unei suprafețe de 500 ha., înlăturarea excesului 
de umiditate de pe o suprafață de 1 000 ha. 
precum și combaterea eroziunii solului pe o 
suprafață de 2 500 ha. pentru realizarea cărora 
vor fi organizate șantiere ale tineretului.

Organizația județeană U.T.C. va da o am
ploare mai mare acțiunilor de muncă voluntar- 
patriotică antrenind tineretul la : întreținerea 
pășunilor pe suprafața de 5100 ha., împăduri
rea a 187 ha. teren ; îngrijirea a 1 000 ha. arbo
ret în fond forestier ; plantarea a 36 000 pomi 
fructiferi și ornamentali ; stringerea cantității 
de 1 50.0 kg. plante medicinale și 10 200 kg. fruc
te de pădure ; colectarea și predarea cantității 
dc 800 tone de metale vechi.

De asemenea, vom mobiliza tineretul din ju
dețul nostru la înfrumusețarea orașelor, comu- 
nelog și satelor și in special la amenajarea șl 
reamenajarea spațiilor verzi, a drumurilor și 
șoselelor, a bazelor sportive simple și comple
xe, la pavarea de străzi, la construcții social- 
culturale etc., realizînd economii in valoare 
dc 25 000 000 lei.

Sîntem hotărîți să transpunem în viață tot 
ceea ce ne-am propus, fiind convinși că astfel 
exprimăm prin fapte profunda noastră adeziune 
la politica Internă și externă a partidului și 
statului nostru, la dezvoltarea continuă a pa
triei noastre, Republica Socialistă România.

DESZĂPEZIRE In județul

PRAHOVA
(Urmare din pag. I)

fața Institutului de medicină, 
pe B-dul din fața Fabricii de 
mașini electrice — București, 
grupuri masive de tineri munci
tori, studenți, elevi ai liceelor 
nr. 10, 11 și 12 curățau străzile 
de gheața care s-a format în 
urma ninsorii.

în centrul Capitalei am văzut 
muncitori de la C.I.L. Pipera, 
întreprinderea de piese radio și 
semiconductor! din Băneasa și 
alții, ale căror locuri de muncă 
sînt mult în afara orașului și au 
venit aici să dea o mină de aju
tor.

E drept că șl zăpadă e din 
belșug. Pe unele străzi a trecut 
plugul, dedesubt însă a rămas 
gheața, destul de groasă, care 
face ca unele șosele principale 
să fie aproape impracticabile. în 
cartierul Militari se circulă des
tul de greu. Trotuarele nu sînt 
curățate, pietonii merg pe pu
tea carosabilă a străzii. Sînt 
încă multe blocuri unde cetățe
nii nu au dat zăpada nici cel 
puțin din fața ușii. Cei de la 
Autobaza 3 călători — Filaret, 
nu au dat zăpada nici cel puțin 
pe drumul de acces spre garaj, 
în Gara Progresul (importantă 
stație de încărcare și descărcare 
a mărfurilor) șoseaua e acoperi
tă cu zăpadă, iar autocamioanele 
rămîn blocate multă vreme. Pe 
B-dul Armata Poporului am tn-

Din cauza hopurilor formate în 
gheață, autocamionul 21 - B - 
824 „semănase" cisme de damă 
pe o distanță de aproape 3 km.

După ce numai cu o oră, 
două înainte, tovarășul secretar 
al Comitetului U.T.C. pe Cen
trul universitar ne asigurase că 
în multe puncte ale orașului 
lucrează mii de studenți, (și au 
lucrat, într-adevăr), iată o situa
ție care ne-a făcut totuși puti
nă plăcere: în fața Casei de 
cultură a studenților și în fața 
Academiei de studii economice 
zăpada de pe trotuar și stradă 
o curățau militarii (I). De ce ? 
Am remarcat și un alt aspect : 
în fața unităților comerciale 
(alimentare, aprozare, piețe) 
zăpada a fost curățată cu totul 
insuficient, ceea ce face să se 
întrerupă circulația ori 
ori se descarcă mărfuri 
încarcă ambalaje.

Este absolut necesar 
loacele de transport al zăpezii să 

folosite. Pe 
oameni în- 
strada Știr- 
așteptau să 
autogreder,

de cîte
sau se

ca mij-

fie mai judicios 
B-dul Magheru doi 
cărcau o mașină, pe 
bei Vodă 7 mașini 
fie încărcate de un 
în timp ce elevii care lucrau pe 
strada Maria 
zăpada Ia 
urmînd ca 
mașini. E 
brigăzilor 
cele de transport necesare care 
sA asigure muncii lor o eficiență

Rosetti, stiîngeau 
marginea trotuarului, 
apoi să o încarce în 

bine să se ofere 
de tineret și mijloa-

în orașul Bușteni, la Fabrica 
de hîrtie, căile de comunicații 
dintre depozitele de lemn și celu
loză, în primele zile au fost în
trerupte. Tinerii de aici au ho- 
tărît însă să descongestioneze 
căile de acces pentru asigurarea 
normalei desfășurări a procesu
lui de producție.

Asemănător au procedat și ti
nerii din orașele Cîmpina, Azu- 
ga, Sinaia și Comarnic, care încă 
dindin primele zile ale anului s-au 
încadrat și au răspuns cu entu
ziasm acestei acțiuni. Uzina „Po
iana" care are o așezare sub nive
lul orașului și care repară tractoa
rele grele sosite din schelele pe
troliere ale județului și din alte 
locuri din țară, era afectată în 
mare măsură. Tocmai de aceea 
tinerii au luat hotărîrea să lu
creze și după căderea nopții, 
pentru a elibera de sub zăpadă 
atît mașinile, cît și arterele de 
acces dintre ateliere și magaziile 
de materiale.

Acțiunile 
continuă și 
portante ale

inițiate de tineret 
în alte puncte im- 
orașului.

1 TEOHARIDE

ÎN JUDEȚUL DOLJ

Sportivii te ounosc... ți ta ttmă- 
cot

fotei O. CONSTANTIN

municipiul Craiova, la 
„Electroputere" tine- 

participat la degajarea
Uzina
rii au _ ,___
drumurilor interioare, la Uzina 
de reparat locomotive au cură
țat transbordornl, la Direcția

regională C.F.R. tinerii au par
ticipat la curățirea macazurilor, 
fiecare secție de producție avînd 
repartizat un sector ; ' 
te întreprinderi au 
măsuri asemănătoare, 
majoritatea străzilor 
relor din oraș sînt 
de zăpadă și gheață.

Grămezile de zăpadă sînt înlă
turate cu destulă încetineală. 
Tn fața Teatrului național, nu
mai 2 muncitori încărcau ieri 
(7 ian.) două remorci. Ceea ce 
dovedește că mașinile sînt folo
site cu puțină eficiență.

Acolo unde consiliile popu
lare comunale și-au dat tot con
cursul, mobilizînd masele largi 
de cetățeni, activitatea a putut 
fi reluată în bune condiții. Men
ționăm la acest capitol, comune
le Predești, Carpen, Gogoșu, 
Sopot. Nu putem să trecem cu 
vederea slaba organizâre și 
participare Ia aceste acțiuni a ce
tățenilor din Segarcea, Drănic, 
Coțofeni, Bechet, și altele.

La aceste acțiuni, prezența 
tineretului se datorește mai mult, 
să spunem, unei mobilizări ge
nerale și în mai mică măsură 
unor măsuri din partea comite
tului județean U.T.C. Dovadă 
și răspunsul pe care l-am primit 
aici: „mîine vă putem spune 
ceva, astăzi însă nu; să ne in
teresăm la consiliul județean". 
Și asta într-o situație în care 
pentru toate organizațiile U.T.C. 
din județ, participarea Ia desză
pezire ar fi trebuit să fie obiec
tivul numărul unu al muncii pa
triotice.

la celelal- 
fost luate 
în schimb 
ți trotua- 
necurățate

V. RĂVESCU

niej.ru
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se poate să ne pre
zentați modul lor ca
racteristic de consti
tuire, cîte ceva din 
„fișa lor biografică".

„Această inițiativă e de 
dat.ă recentă ți implicit ne
generalizată. Printre zonele 
mari care s-au evidențiat 
In acest sens sint județele 
Bistrița, Năsăud, Sibiu, Să
laj, Gorj. Cel mai adesea 
ele sînt rodul — fi tocmai 
aceasta este important de 
remarcat — unei inițiative 
locale, care subliniază cred 
elocvent anumite necesi
tăți spirituale ale satului 
contemporan. Această ini
țiativă a găsit, in toate ca
zurile. un sprijin prin par
tea diferitelor foruri locale, 
inclusiv a celor de specia
litate, a unităților 
regionale mari din 
cărora aș cita în 
eforturile Muzeului 
și tehnică populară din 
Sibiu, care a înconjurat 
acest oraș cu o adevărată 
salbă de asemenea micro- 
muzee (Rășinari, Galeș, 
Poiana Sibiului, Gura fiu
lui, Cîrtișoara). Așa cum 
afirmam, toate aceste iniția
tive sint emanații in prin
cipal ale forțelor, posibi
lităților locale (o notă bună 
aș acorda și comitetelor ju 
dețene pentru cultură șl ar-

muzeale 
cadrul 

special 
de artă

tă in această direcție) și toc
mai de aceea îmbracă as
pecte diferite de la caz la 
caz. S3 exemplific. La Gura 
rîului s-au strîns citeva 
mii de exponate de valoare, 
de artă populară, dar s-a 
și cumpărat din fondul co
munei una dintre cele mai 
vechi case existente aici, 
care va servi drept cadrul 
muzeal. La Cirțișoara prin 
același eforturi se preconi
zează reunirea mai multor 
asemenea case, care pe 
lingă interesul exponatelor, 
il va mai adăuga și pe 
acela de mic muzeu etno
grafic în aer liber. Uneori 
obiectele sint cumpărate 
tot din asemenea fonduri, 
alteori sint donate, și nu in 
rare cazuri nucleul îl con
stituie tocmai micile colec
ții ale învățătorilor și pro
fesorilor din satul respec
tiv ca la Buciumi, de pildă 
(județul Sălaj). Oamenii în 
vîrstă se simt atrași de a- 
ceastă acțiune, sprijinind-o 
concret, cu un mare elan, 
dar nu mai puțin adevărat 
este și faptul că in foarte 
numeroase cazuri, în unele 
cu precădere chiar (de pil
dă comuna Arcani, din ju
dețul Gorj), inițiativa o 
are tineretul, mai ales ti
neretul școlar, dirijat 
cu pricepere și tact, evi
dent de către cadrele di-

asemenea

sint per- 
unel ase-

dactice. Astfel, aceste muzee 
cresc (nu numai figurat, 
exponatele fiind depozitate 
chiar in clădirea școlii) din 
inițiativa școlii, pe lingă 
școală, prin efortul intens 
ți atașamentul «micilor co
lecționari», ce nu s-a vădit 
mic, față de o 
inițiativă".

— Care 
spectivele
menea acțiuni și ce 
rol poate juca tinere
tul, avînd în vedere 
tocmai cele relatate 
de dumneavoastră, la 
adîncirea ei 7

„Această acțiune va că
păta profunzime treptat, 
Concentric, in intenția noa
stră fiind să o generalizăm 
pentru toate județele țării 
Mi se pare inutil de de
monstrat ce poate să în
semne apariția unor ase
menea muzee în aproape 
toate localitățile rurale ale 
țării (unde se poate contura 
un aport cultural oarecare, 
bineînțeles), muzee care vor 
polariza nu numai interesul 
pentru artele frumoase ci 
ți pentru istorie, pentru ar
heologi?, literatură (prin 
colecții de specialitate), 
muzică și n-ar fi lipsit de 
interes și un muzeu sătesc 
cu instrumente populare 
locale etc. Tot ceea

ele săvîrșesc are o im
portanță deosebită atît 
în desăvârșirea informa
ției propriu-zise pentru 
elevi, complementar pro
gramei de invățămînt, cit 
ți in educația patriotică, 
civică a tineretului întreg. 
Tineretul poate sprijini 
foarte mult această acțiune, 
mai ales că atunci dnd a 
făcut-o, a făcut-o cu plă
cere și interes, el fiind cel 
chemat să proteguiască în 
viitor soarta tuturor valo
rilor de cultură din lumea 
satului. Alături de efortu
rile noastre, un sprijin real 
poate fi adus de către orga
nizațiile locale de tineret 
(pionieri. U.T.C.) care, ală
turi de formele existente 
de atragere a tineretului, o 
poate folosi cu succes și 
pe aceasta. Mă servesc de 
acest prilej pentru a sugera 
organizațiilor citate, orga
nizarea de diverse con
cursuri și manifestări legate 
de acestă inițiativă. (In for
mele concrete ale realită
ților lor locale").

Rezultat al unei migăloase ac
tivități ce s-a desfășurat pe du
rata a peste zece ani, lucrarea, 
elaborată de. un colectiv con
dus cu pricepere de Adrian 
Fochi, se înscrie in rindul celor 
mai de seamă realizări ale isto
riei folcloristicii și etnografiei 
românești. Cercetînd aproape 
1 800 de publicații care au apă
rut în perioada 1800—1901 pe 
întregul teritoriu al patriei noas
tre, urmărind activitatea numero
șilor cercetători ai artei și cultu
rii populare din secolul trecut, 
colectivul care a alcătuit acest 
prim volum ne oferă spre con
sultare 11.000 de titluri ale unor 
studii, culegeri și articole, recen
zii etc, multe dintre acestea în
soțite de scurte comentarii, de 
note explicative.

Lucrarea nu este deci un sim
plu și rigid inventar de titluri, ci 
definește un fenomen cultural 
complex. Alături de lista comple
tă a perioadelor cercetate, In cu
prinsul lucrării se mai găsesc un 
indice de persoane, un indice cu 
denumiri geografice și etnice și 
un indice tematic și de proble
me, toate însemntna prețioase in
strumente pentru cei ce se ocu
pă cu studiul cercetării culturii 
materiale și spirituale a poporu
lui român.

Prin acest prim volum ni 
oferă noi date tn legătură 
activitatea unor folcloriști
Grigore Silași, Simion Mangiuca, 
Papiu Ilarian, A. Schullerus ; tot 
aici sînt înserate unele contribu
ții la cercetarea literaturii popu
lare, mai puțin cunoscute, ale 
scriitorilor Andrei Mure șan, C. 
Bolliac, I. Slavici, I. Ghica, B. 
Șt. Delavrancea, ale lingviștilor 
Lazăr Șăineanu, Tiktin.

Avem posibilitatea, cu ajutorul 
acestei lucrări, să ne întregim 
imaginea privind raporturile din
tre folcloristica română și cea 
europeană în secolul al XIX-lea, 
să receptăm ecourile sub care 
s-au înscris în circuitul european 
unele contribuții ale cercetători
lor români, să urmărim paralel 
influența exercitată de școlile 
folcloristice europene asupra ce
lei românești. Sînt menționate 
contribuțiile aduse în peisajul et
nografiei și folcloristicii româ
nești de către cercetătorii aparți- 
nînd celorlalte naționalități care 
trăiesc în țara noastră.

se
cu
ca

A pune încă o dată în 
discuție condiția inevitabilă 
a oricărei dramatizări, mi 
se pare, acum, o întreprin
dere lipsită de interes. Un 
consens ' unanim, întărit 
printr-o temeinică expe
riență, a stabilit încă de 
mai multe decenii că dra
matizarea unei proze im
portante se află în chip 
necesar în fața unei dileme 
insolubile : ori se păstrează 
litera textului, dar atunci, 
de obicei, se sacrifică inefa
bilul, misterul creației, 
specificitatea atmosferei, ori 
se păstrează ceea ce sa 
numește spiritul cărții, dar 
atunci nici nu mal e vorba 
de o dramatizare în sensul 
strict al cuvlntulul, ci de o 
piesă originală, construită 
pe un motiv livresc (cum a 
făcut Camus cu Requiem 
pentru o călugăriță al lui 
Faulkner sau Barrault cu 
Procesul lui Kafka). O so
luție pare să fi găsit Radu 
Penclulescu cu Baltagul, 
dar e o soluție singulară, 
izvorîtă din condiția de u- 
nlcat a operei sadoveniene, 
deci inaplicabilă în alte 
cazuri. Cum se explică 
atunci, totuși, larga răspîn- 
dire a dramatizărilor în 
teatrul de pe toate meridia
nele 7 Cum se explică ma
rele succes pe care-I au 
pretutindeni adaptările pen
tru scenă după Tolstoi sau 
Dostoievskl, ori, mai re
cent, la noi, acelea după 
Rebreanu 7 E vorba, evi
dent, de fascinația pe care 
o exercită capodoperele, 
dar și de o psihologie spe
cială a spectatorului, care 
e pregătit să primească în 
asemenea împrejurări mai 
puțină unitate dramatică, 
mai puțină rigoare compo
zițională, mai puțină tea- 
tralitate deci, și mai multă 
fidelitate față de modelul 
literar. El nu se va indigna 
pentru artificialitatea per
sonajului sau a conflictu
lui transplantat, ci pentru 
lipsa unui episod oare e- 
ventual l-a emoționat la 
lectură. împotriva unui a- 
semenea punct de vedere, 
care tinde să îndepărteze

opera dramatică de speci
ficul său, sărăcind Jn a- 
celași timp — inevitabil — 
șk opera literară, este în
deajuns de greu de luptat.

Intuind această psihologie 
a spectatorului șl supunîn- 
du-l-se, Iosif Bîta, autorul 
dramatizării după Enigma 
Otiliei de G. Călinescu, 
deși om de teatru, a optat 
fără echivoc pentru soluția 
literară. Adică a luat a- 
proape întregul material al 
romanului — personaje, 
conflicte, situații, detalii — 
transpus In dialog teatral, 
fără a sacrifica nimic din 
ceea ce 1 »-a părut revela
tor pentru geniul călinee- 
cian. Sentimentul care l-a 
diriguit a fost respectul, în

LA TEATRUL
NAȚIONAL

înțelesul său cel mai di
rect. Rezultatul nu este 
eu totul lipsit de specific 
teatral, căci construcția ri
guros clasică a romanului 
s-a transmis și pe scenă, 
convertindu-se de la sine în 
construcție dramatică. Dar 
— cum era de așteptat și 
cum s-a mai spus — a 
dispărut tocmai „enigma", 
a dispărut farmecul acela 
secret al trioului Otilia- 
Felix-Pascalopol, a dispărut 
haloul de vrajă delicată 
care învăluia relațiile lor. 
Evenimentele au recoborît 
în diurn, și-au recăpătat 
culorile tari, nuanțele 
paste] s-au 
neant. Nu e de mirare 
tocmai lumea terestră

RESPONSA

BILITATEA

CIVICA
(Urmare din pag. I)

oare mă legiti
mează ca pe un 
borfaș, lnterogln- 
du-mă Îndelung 
pentru ca să pot 
să-ml ridic dreptu
rile mele de Ia 
Poftă 1 Ele vor scrie 
Ia ziar că sînt inu
man, că nu am pic 
de suflet...

Cum să am pic de 
suflet ctnd funcțio
narului i-a pierit 
ou totul simțul răs
punderii civice ? El 
nu mai știe ce e 
aceea bună ziua, el 
nu mal are nici O 
obligație de politețe. 
Cel de dincolo de 
un ghișeu ii este 
dușmanul numărul 1. 
Cetățeanul, omul de 
rînd îi răpește tim
pul liber, îl sugrumă 
cu pretențiile, îl de
voră, îl ustură la fi
cați cu pretențiile. 
Nu știe oare. Fite- 
cinele ăsta cu peti
ția în băt că fiecare 
dintre noi avem un 
suflet, o inimă și că 
mai dorim puțină u- 
manitate ? Că ar fl 
foarte potrivit ca 
noi să ne ducem 
unde-om vedea cu 
ochii numai să-l lă
săm pe ei cu colegii 
săi să mai bîrfească 
puțin între 8,30 și 
13, că pe urmă vine 
pauza de masă șl 
după ce mincăm, 
plecăm acasă și pe 
nrmă ce, au intrat 
zilele în sac 7

Și uite așa trece 
viața noastră în fru
moase clipe pier
dute în fata unor 
măști care mal de 
care mal grotești, 
mai dezagreabile, 
mai fără sare.

— Ce vrei, dom
nule ? strigă oîte 
unul acrit Ia tine.

— Ce să vreau ? 
Vreau să mă res
pecți, pentru că 
de-aia primești sala
riul...

FESTIVAL’ CULTURAL

AL
La Rtmnicu Vîlcea 

a luat sfirMt faza 
tercomunală a ft 
valului cultural-artis
tic, la care au partici
pat peste 30 000 de 
tineri amatori vîl- 
ceni.

Repertoriul bogat 
fi variat al formații
lor artistice a reușit 
să valorifice cu mă
iestrie nemuritoarea 
comoară a folclorului 
nostru.

S-au remarcat gru
purile vocale din Bă-

i in-
festi-

TINERETULUI
beni, Șușani, Liceul 
Teoretic Drăgășani; 
formațiile corale din 
Pietrari fi Olanu ; an
samblul folcloric din 
Zlătărei; montajele li- 
terar-muzicale din 
Grădiște fi Roești; 
brigăzile artistice de 
la C.I.L. Rm Vîlcea, 
Ștefănești, Olanu, Bo- 
ișoara ; formația de 
mandoline a Liceului 
Agricol Drăgășani, 
formația de muzicu
țe din Păușești Otă- 
șani, fluierași! din

Costești ți Roșiile, pi- 
cultniștii de la Milco- 
iu ; In fine, formații
le de dansuri popu
lare de la „Vilceana* 
— Rm. Vîlcea, Glăvi- 
le și „Dansul grîușo- 
nilul* executat de e- 
chipa Liceului 
Roaită* — 
cea.

In curind 
desfășura faza jude
țeană a concursului.

EUGEN MARINESCU

C. MARINOIU
tubredacția VtlcM

Scenă din feeria „Inșir-te Mărgărite* de V. Eftimiu, cu Ioana Ene, Anca Alecsandra Crețu, 
Dumitru Petrescu și Stelian Preda

TELEVIZIUNE
Programul emisiunilor din ziua de miercuri 8 
ianuarie 1969
11,00

11,30
12,00

40-a (re-

(reluare), 
industrie.

— Limba franceză — lecția a 
luare).

— Limba engleză — lecția a 40-a
— TV. pentru «pecialiștil din 

„Cibernetica feroviară" (reluare).
12.30 — închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 — Telex TV.
17,35 — TV. pentru specialiști. Medicină. Fizi

ologia și fiziopatologla renală.
18,05 — Limba germană — lecția a 37-a.

18.30 — Club XX - emisiune pentru tineret.
„Tinerii din cetatea Turnului".

19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Buletinul meteorologic.
19.40 — Avanpremieră,
20.00 — Cadran.
20.40 — Desene animate.
20,50 — Telecinemateca : „Doamna cu cățelul" 

— ecranizare după nuvela lui A. P. 
Cehov.

22,10 — Seară de balet. Soliști : Rodica Slmlon, 
Noeml Hope, Gică Matei, Amatto Che- 
ciulescu, Eugen Mărcui.

22,45 — Telejurnalul de noapte.

Opera Română : POVESTIRILE LUI HOFFMANN — ora 
19,30 ; Teatrul de Operetă : VOIEVODUL ȚIGANILOR — ora 
19,30 ; Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : BEC
KET — ora 19,30; (sala Studio): PĂRINȚII TERIBILI — ora 19,30; 
Teatrul de Comedie : UCIGAȘ FĂRĂ SIMBRIE — ora 20 ; 
Teatrul Mio : TANGO — ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Măgureanu) : METEORUL — ora 
20 ; (sala Studio) : DANSUL MORTH — ora 20 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" (sala Magheru) : VIJELIE 1N CRENGILE DE 
SASSAFRAS — ora 19,30 ; (sala Studio) : CÎND LUNA E AL
BASTRĂ — ora 20 ; Teatrul Giuiești : OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA — ora 19,30 ; Studioul I A.T.C. : GEMENII — ora 20 ; 
Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : AVENTURILE 
LUI PLUM-PLUM — ora 10 și 17 ; (sala din str. Academiei) : 
A FUGIT UN TREN — ora 15 ; Teatrul „C, Tănase" (sala Savoy) : 
COMICI VESTIȚI AI REVISTEI : N. STROE — ora 19,30 ; (sala 
din Calea Victoriei 174) : MEXICO-MELODY — ora 19.30.

de 
în 
că 
a 

Giurgiuvenilor, a Aglaelor 
și a Auricilor a devenit 
centrul de greutate al spec
tacolului 
acestuia 
sa‘'rice 
pectul 
oprit la 
tul de înveliș al romanului. 
Este o realitate pe care di
ficultățile inerente ale dra-

pierdut

și că articulațiile 
sînt mai curind 

decît lirice. Res- 
adaptatorului a-a 
Jumătate t la stra-

matizăril o explică numai 
In parte.

Ion 8ojar, regizor de o 
neabătută seriozitate și con
secvență In a-și adapta 
mijloacele la specificul o- 
perei pe care o înscenează, 
a izbutit, parțial dar într-o 
măsură deloc lipsită de în
semnătate, să repare lacuna 
esențială a dramatizării. Su
plinind lipsa de ocazii a 
textului, el a știut să pună 
în valoare farmecul ciudat 
al Valeriei Seciu, această 
actriță atît de interiorizată 
și de expresivă, pe care o 
așteaptă desigur o mare ca
rieră dacă hazardul distri
buțiilor Ii va fl favorabil. 
Ceilalți doi termeni ai trio
ului, Geo Barton — actor 
de prestanță și rafinament 
— și Traian Stănescu — 
care poate fi unul din cel 
mal intereeanți junl-primi 
al teatrului românesc mo
dern — n-au depășit han
dicapul ; ei au fost intru-, 
totul personajele din dra
matizare, dar foarte rar a- 
celea din roman.

Ce să spunem despre 
restul distribuției 7 Numele 
lui Ion FInteșteanu, AL 
Giugaru, Eugenia PopovlcL 
Maria Voluntaru, N. Bran- 
comlr, Raluca Zamfirescu 
șl ale altora ne scutesc de 
comentarii. Poate că și pre
zența lor extraordinară — 
de care se bucură, din 
păcate, atît de puține din 
premierele Naționalului — 
în rolurile cele mal izbu
tite de către adaptator, a 
contribuit la deplasarea de 
accent despre care vorbeam. 
Numai Dem. Rădulescu, un 
Stănică Rațiu foarte exact 
pe alocuri, se face, din ce 
In ce mai vizibil, purtăto
rul câtorva automatisms 
actoricești care-1 împing 
spre manierism. Am obser
vat-o în Becket, o obser
văm și aici și o semnalăm 
cu îngrijorare pentru ta
lentul excepțional al acestui 
actor.

Construcția scenografică 
a Adrianei Leonescu este 
extrem de precisă și evită 
cu succes primejdia masi
vității excesive.

SEBASTIAN COSTIN

PREM

LA BOTOȘANI

LACUL LEBEDELOR
rulează la Patria (orele 10;
13,30; 17; 20,30).

UN DELICT APROAPE, PER
FECT

rulează la Republica (orele :
9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ;
21) ; București (Orele 9;
11.15 ; 13.30 ; 16,30 : 18.45 : 21).

ACUZATUL
rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30).

ASTA SEARA MA DISTREZ
rulează la Feroviar (orele 8,45; 
—15,30 in continuare; 18; 20,30; 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45) ; Excelsior (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 
20,45).

DRUMUL SPRE SATURN, 
SFÎRȘITUL SATURNULUI 

rulează la Capitol (orele 9—
16.15 în continuare ; 19,45).

CINEMATOGRAFE
BECKET

rulează la Festival (orele 9,30 ;
13 ; 18,45 ; 20) ; Modern (orele
10 ; 13 ; 16,30 ; 20).

MOARTEA LUI JOE INDIA
NUL

rulează la Victoria (orele 9;
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). 

NOAPTEA
rulează la Central (orele
18,30 ; 21) ; AVENTURA 
Ie 8,30 ; 11 ; 13,30).

AVENTURILE LUI TOM 
WYER, MOARTEA LUI 
INDIANUL

rulează Ia Doina (orele
12,15 ; 16 ; 19,30) ; Grlvița (ore. 
le 10; 13 ; 16 ; 19,30) ; Floreas-

I

t
»

18;
(ore-

SA- 
JOE

9;

ca (orele 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30). 
LUSTRAGIUL

rulează la Lumina (orele 8,45 
16,30 ; 18,45 ; 20,45).

HOMBRE
rulează Ja Union (orele 15,30 
18 ; 20,30) ; Buzeștl (orele 15,30 
20,30).

INIMA NEBUNA, NEBUNA DE 
LEGAT

rulează la înfrățirea (orele 
15,15 ; 17,45 ; 20).

COLUMNA (ambele seri!)
rulează la Dacia (orele 8,45 ; 
20 în continuare) ; Giuleștl ta
rele 15,30 ; 19.30) ; Popular (o- 
rele 15,30; 19).

MADE IN ITALY
rulează la Bucegi (orele 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15).

HEROINA
rulează la Unirea (orele 15,30 ; 
20,30).

MARIANA, AGENTUL 0555 
rulează la Drumul Sării 
15 ; 17,30 ; 20).

SPARTACUS
rulează la Lira (orele 
19).

căderea imperiului
MAN 

rulează Ia Cotrocenl 
15,30 ; 19).

ZIUA ÎN CARE VIN PEȘTII 
rulează la Volga (orele 9,30; 
16; 18,15; 20,30).

9;

(orele

15,30 ;
RO-

(orele

ÎNTOARCEREA VRĂJITORU
LUI

rulează la Viitorul (orele 18). 
VARA FIERBINTE

rulează la Gloria (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 

VIVA MARIA
rulează la Aurora (orele 9,15 ;
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

JUDOKA, AGENT SECRET
rulează la Miorița (orele 9
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) 
Progresul (orele 15,30 ; 20,30).

PRINȚESA
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

ORAȘUL MAGIC
rulează la Munca (orele
20).

PROFESIONIȘTII
rulează la Tomls (orele
15,45 ; 18,15 ; 20,30).

PLANETA MAIMUȚELOR
rulează la Flacăra (orele 15,30;
20,30).

>

18;

• ;

Poemul dramatic „înșlr-te 
mărgărite" în regia Lidiei 
Ionescu se impune ca un 
moment de ascendență în 
traiectoria calitativă a spec
tacolelor Teatrului „Mihai 
Eminescu" din Botoșani. 
Valorificarea expresivă a 
elementelor provenite din 
basmul popular, realizarea 
unui spectacol-feerie creea
ză o plăcută nostalgie celor 
vîrstnici, o bucurie scenică 
potrivită imaginației bogate 
a copiilor.

Paleta scenografică a lui 
Vasile Jurje, înclinată spre 
stilizări arhitecturale și 
spre tonuri pastelate, a 
imprimat imaginii scenice 
o armonie delicată. în a- 
ceastă atmosferă idilică, 
poemul lui Victor Eftimiu 
se dovedește a nu fi o 
simplă prelucrare de fol
clor ; motivul basmului a 
acceptat o dezvoltare de 
personate umane, care-și 
depășesc valoarea de sim
bol, încărcîndu-se cu noi 
date caracterologice. Făt- 
Frumos, veșnicul cavaler 
rătăcitor, purtat de dorul 
iubitei sale Cosînzeana, a- 
pare ca un erou însuflețit 
de elanul ce ține de roman
tism, a cărui vitejie e ali
mentată de crezul neclintit 
în triumful tinereții și în 
forța dragostei. Motivate 
psihologic sînt și acțiunile 
Zmeului, ale mamei sale, 
Vrăjitoarea. Primul, purtînd 
inconștient blestemul dis
trugerii, iar cea din urmă, 
cunoscîndu-i destinul, în
cearcă cu orice preț să 
amine sfîrșitul tragic al 
fiului ei. Sorina, domnița 
mezină, nu mal este o 
suavă, agreabilă și conven
țională apariție feminină ; 
ea devine un caracter, care 
se sacrifică pentru ferici
rea ei și a altora.

întîmplări și eroi din 
basm se împletesc în poem 
cu verosimilul, cu concre
tețea unor personaje reale : 
țăranii. Asistăm parcă la 
nașterea folclorului s țăranii 
acceptă ficțiunea și o îm- 
bogățesi
departe. Păcală, hîtru și

fermecător personaj popu
lar, și-a găsit în montare 
un excelent interpret — 
Sică Stănescu — monologul 
său, Ingenios ilustrat cu a- 
jutorul pantomimei, fiind 
un veritabil recital. Notăm 
aici aportul considerabil al 
Verei Proca Clortea; leje- 
ritatea gesturilor, suplețea 
precisă a mișcărilor e de 
remarcat la întreaga trupă. 
„Inșir-te mărgărite" — spec
tacol de ansamblu pri.n ex
celență, a fost opera ’ntre- 
gului colectiv. Subliniem re
marcabila evoluție In 
Vrăjitoare a Silviei Bră- 
descu, a cărei plastică cor
porală și tehnică a compo
ziției au conturat cu succes 
celebrul personaj ; amintim 
de asemenea, portretul lui 
Făt-Frumos realizat de Ste
lian Preda, și mai ales, in
terpretarea unor roluri se
cundare devenite mici bi
juterii datorită actorilor 
Despina Prisăcaru. Ion Ligi 
și George Gheorghiu.

*
„Baladele" lui Dominic 

Stanca, montate de regizo
rul Eugen Traian Bordu- 
șanu la Studioul Teatrului, 
au constituit

și „Fata hangiu- 
balade a căror locali
se află în zone folclo- 
diferite, se înrudesc 
intensitatea profundă

povestind-o mai

materialul 
unui interesant experiment 
scenic, rezultat din împle
tirea ritmicii jocului româ
nesc cu stilul popular al 
vei surilor. „Gheorghe de la 
Boiabirz' 
lui", 
zare 
rice 
prin
a dramatismului, prin con
vergența celor două 
riahte < 
tică și 
tablou 
naturii 
culorii ’ 
rului. Simplitatea sobră a 
transpuneri1 scenice sus
ținută într-o tonalitate
gravă, a redat publicului 
intactă frumusețea melodiei 
de rezonanță populară a 
versului și a întîmplări- 
lor.

ve
de expresie — plas- 
verbală — spre 

impresionant 
umane, pictată în 

■ eterne ale folclo-

un 
al

LILIANA MOLDOVAN
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TELE R A E
Președintele Consiliului de Stat ai Republicii Socialiste 

Romania, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea pre
ședintelui Republicii Federale Camerun, Ahmadou Ahidjo, o 
telegramă în care se spune :

Am onoarea de a vă mulțumi pentru urările pe care ați 
binevoit a ni le adresa cu ocazia sărbătorii noastre naționale. 
La rîndul meu, vă rog să primiți urările pe care poporul 
camerunez, guvernul meu și eu personal le transmitem pen
tru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea 
poporului român.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER, a primit din partea 
Președintelui Consiliului de Miniștri al Italiei, MARIANO 
RUMOR, o telegramă in care se spune :

Foarte recunoscător pentru amabila dumneavoastră tele
gramă șl pentru felicitările și urările pe care ați binevoit 
să mi le trimiteți în numele dumneavoastră și al guvernu
lui român, vă adresez la rîndul meu, cele mai bune urări 
de succes în activitatea pe care o desfășurați, convins fiind 
și eu că bunele relații existente între Italia și România se 
vor dezvolta în continuare în interesul țărilor noastre, pen
tru apărarea și întărirea păcii și pentru armonia șl colabo
rarea între popoare.

în zilele de 8 și 7 ianuarie, 
a avut loc la Ministerul învă- 
țămîntului o consfătuire cu 
directorii liceelor de speciali- 
tate (industriale, agricole, eco
nomice ți sanitare) din toată 
Vara. Au participat, de aseme
nea, reprezentanți al organe
lor de învățămînt din ministe
re și alte instituții centrale ale 
administrației de stat.

Cu acest prilej, s-a analizat 
stadiul îndeplinirii sarcinilor 
rezultate din hotărîrile Con
gresului al IX-lea al P.C.R., 
din Directivele C.C. al P.C.R. 
privind dezvoltarea învăță-

/*

■

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

mîntului și din Legea învăță- K 
mîntului referitoare la organi- B 
zarea și desfășurarea activită
ții în aceste licee.

în cadrul consfătuirii s-a 
făcut, totodată, un larg și util 
schimb <‘ 
conducerile liceelor de specia
litate. —-

La încheierea lucrărilor, Hi 
Vasile Alexandrescu, adjunct® 
al ministrului învfițămîntului, — 
a subliniat sarcinile colective- fc» 
lor didactice din aceste unități ® 
de învățămînt.

I
rdată, un larg și util £ 
de experiență între ■

(Agerpres) i

Foto : VIOREL RABA

După .eusitul turneu
al echipei Steaua

Activitatea turistică pe traseul
unui schimb de experiență

Succesele
studenților
bucurezteni

Sediul comisiei de turism a 
Centrului Universitar București 
este asaltat în fiecare zi de nu
meroși studenți, dornici să-și pe
treacă zilele libere în excursii. Pe 
biroul șefului comisiei, alături de 
dosare și statistici, observ un 
vraf de cereri pentru excursii în 
munți. Studenții de la I.P.G.G. 
doresc să meargă la cabana Lea- 
ota, cei de la A.S.E. la cabana 
Muntele Roșu, politehniștii soli
cită cabana Poiana Izvoarelor... 
Organizăm, în medie, cite 7-8 
acțiuni turistice pe săptămână 
— îmi spune tovarășul asistent 
universitar Mugur Frazzei, șeful 
comisiei. Pe lingă satisfacerea 
cererilor 
comisia

10 minute
cu antrenorul

Olimpiu Nodea

ACTUALITATEA
In legătură cu circulația CALE LIBERĂ

autobuzelor D.R.T.A.
Ministerul Transporturilor 

Auto, Navale și Aeriene, in
formează că in prezent, din 
cauza ninsorilor abundente 
din ultimele zile, circulația 
autobuzelor — D.R.T.A. — 
este sistată pe mal multe 
trasee din tară. Au fost anu
late provizoriu numeroase 
curse care au plecarea din 
orașele Turnu Severin, Cra
iova, Caracal, Corabia, Giur
giu, Zimnlcea, Constanța, Ga
lați și Iași, 
deocamdată
între Vițeul de Sus și Vatra 
Dornel, Sf. Gheorghe și 
Brețcu șl Calafat—Vînju
Mare.

In scopul reluării cît mal 
grabnice a traficului rutier, 
pe aceste trasee se lucrează 
intens la înlăturarea zăpezii. 
Totodată, au fost luate mă
suri pentru asigurarea unor 
condiții mal bune în sălile de 
așteptare ale autogărllor, 
precum șl în școpul unei 
mai judicioase dirijări a tu
turor autobuzelor.

De asemenea, 
nu se circulă

st.

Trei garnituri garate in stafia de cale ferată îngustă a 
municipiului Tg. Mureș așteaptă semnalul de plecare. Direc
țiile : Praid, Lechința, Miheșul de Cimpie. Noutatea o consti
tuie faptul că sînt remorcate, pentru prima dată, de locomo
tive Diesel-hidraullce, realizate 
struit un depou special pentru 
(I. VULCAN).

in țară. în oraș a fost con- 
gararea acestor locomotive

LABORATOR Cu Ștefi Pîrvulescu

„14 CETATE"
Aici totul amintește de a 

doua 
XVI 
din fier forjat și lemn ma
siv de stejar, armurile me
dievale se armonizează cu 
costumele de epocă în care 
este îmbrăcat personalul res
taurantului „La cetate** din 
Mediaș. Punctul de atracție 
al originalului local îl con
stituie Imensa halbă, In for
mă de cizmă In care sc toar
nă berea. Restaurantul este 
amenajat în casa construită 
de Hannes Schuler, casă în 
care și-a avut sediul prin
cipele Transilvaniei, Szigfs- 
mund Bathory și Dieta de la 
1588. (V. ION).

jumătate a secolului 
Decorațiile realizate

TALENT ȘI SIMȚ ARTISTIC
Clubul „Petroliști

lor" din municipiul 
Tîrgoviște cunoaște o 
animație deosebită. 
Pe fetele oamenilor 
citești admirație și 
îndemn pentru micii 
creatori de frumoa, 
pionierii școlilor ge
nerale din județul 
Dîmbovița. Lucrările 
lor cele mal repre
zentative aînt aduna
te în Expoziția des
chisă în sala mică a 
clubului. Atrag pri
virile costumele rea-

Uzata de elevii șco
lilor generale din 
Băleni, Malu cu 
Flori, Fien.1, de școli
le nr. 4 șl 5 din Tîr- 
goviște, albumele cu 
motive naționale a- 
pllcate de obiecte 
casnice (la scară mi
niaturală) exponatele 
cercurilor de aero- 

navomodele ale casei 
pionierilor din Ttr- 
goviște și-n deosebi 
obiectele cu care a
fost obtinut locul I la 

concursul național

„Extera". Sînt pre
zente creațiile pio
nierilor din cercurile 
de broderie artistică 
de la Bezdead, de 
ceramică de la Ghe- 
boaia, încrustaturi 
de la Crovu etc. În
demn și felicitări 
pentru cel mai tineri 
:reatorl ai frumo- 
lulul.

MIȘU AVANU 
subredacția 
Dîmbovița

COMPARABILITATE
în cel mai tînăr șl 

mai mare cartier al 
municipiului Tg. Mu
reș — 
Tudor
— s-au 
arările 
tie a uneia

mlcroralonnl 
Vladlmireacu 
încheiat Iu
de constroc- 

dintre

cele mai Interesante 
construcții de locuit 
din această așezare : 
blocul turn, cu siste
mul constructiv ase
mănător fagurelui de 
miere, totalizînd 352 

garsoniere.

prezent, cartierul 
găzduiește în cele »- 
proape 2 000 de apar
tamente ale sale, o 
populație egală cu 
aceea a întregului o- 
raș de acum 20—25 
de ani.

DE
ERGONOMIE In culisele

Handballștll de la 
„Steaua" s-au Întors, 
duminică, în Capita
lă, după un turneu 
de 20 de zile între
prins în R.F.G., El
veția, Berlinul Occi
dental și Franța. Se 
poate considera, cu 
toate că nu au în- 
tîlnit formații de pri
ma mînă, că a fost 
un turneu reușit : 
din 15 partide, au 
înregistrat 15 victo
rii, mareînd 264 de 
goluri și primind 
140. Acesta a fost 
subiectul interviului 
succint pe care l-am 
avut, ieri, cu antre
norul echipei, Olim
piu Nodea.

— Cum considerați 
bilanțul turneului 7

— Bun. Deși am 
întîlnit formații dife
rite ca valoare, echi
pa a manifestat, în 
toate partidele, o 
formă constant bună 
Am întîlnit însă șl 
cîteva formații pu
ternice : Goppingen 
(25—20) în care au 
evoluat internaționa
lii Miiller și Bucher, 
selecționata Stock- 
holmului (13—4) cu 
alți 3 internaționali 
în formație, naționa
la Elveției, la Basel 
(24—8). și selecționata 
Belgradului, în care 
au fost prezenți 4 
selecționabili. Deci...

— Cum 
chipa 7

— Asta
a mers e-

La Timișoara a luat ființă un 
laborator tehnic de ergonomie 
în cadrul Direcției județene Ti
miș, pentru probleme de muncă 
șl ocrotiri sociale. Este primul 
de acest fel din țara noastră, 
în cadrul său se vor efectua 
studii și măsurători asupra fac
torilor de mediu — fizici și 
chimici — ca zgomote, vibrații, 
radiații calorice, temperaturi, 
iluminat, care influențează, în- 
tr-un fel sau altul, capacitatea 
de muncă. Printre primele lu
crări ale laboratorului sînt în
scrise studierea zgomotului pro
dus de mijloacele de transport 
în comun In diferite zone ale 
orașului, în vederea diminuării 
acestuia și alte teme cu privire 
la diverse aspecte ale muncii 
fizice și intelectuale.

Teatrului

de Operetă

9i voiam

să menționez. Nu nu
mai rezultatele mă 
satisfac ci, mai ales, 
modul cum a evoluat 
echipa. A practicat 
un joc în viteză, cu 
acțiuni rapide și ma
nevrări derutante de 
minge, a avut mobi
litate în apărare, fi
nețe și fantezie în 
atac. în turneul din 
Berlinul occidental, 
de fiecare dată cînd 
băieții aveau mingea 
asistența, 6 700 de 
spectatori, aplauda la 
scenă deschisă.

— Care a fost e- 
chipa de bază 7

— Dincă, Popescu, 
Gațu, Iacob, Goran, 
Oțclea, Coasă și pe 
parcurs, din cauza 
accidentării lui Coa
să șl Marinescu, au 
mai jucat Rosescu, 
Belu și Savu. După 
cum vedeți, lipseș
te Gruia, sancționat 
pentru indisciplină.

— Care au fost cei 
mal eficaci jucători ?

— N-aș putea să 
numesc doar doi sau 
trei jucători. Toți au 
dovedit o bună pof
tă de a marca go
luri. Totuși, cele 
mai multe puncte e- 
chipa le datorează 
lui Goran, Iacob, Po
pescu, Gațu, Oțetea.

— Cum s-au com
portat selecțlonabi- 
lii 7

— Toți, bine, 
fost în formă 
zile mari Dincă,

ran, Popescu, Gațu, 
și, partial, Coasă.

— Ca antrenor, ce 
v-a evidențiat tur
neul 7 Ce-ați reținut 
pentru pregătirea e- 
chipei 7

— Turneul ml-a 
dat încredere în jo
cul colectiv, asupra 
căruia vom insista, 
în continuare. Un 
accent mai mare 
vom pune pe jocul 
în apărare. Dar, con
dițiile șl jocul 
dern, impun ca 
care jucător să 
noască sarcinile 
toate posturile,
scopul de a servi 
orice tactică de joc. 
E necesar să insis
tăm asupra îmbună
tățirii procedeelor de 
aruncare la poartă și 
pasare a mingii șl 
lărgirea gamei aces
tor procedee.

— Programul 
viitor 7

— Vineri începe 
turneul de trei zile 
de la Cluj, după 
care întîlnirlle de la 
București, în zilele 
de 7, 8 și 9 februa
rie. Deci, un sezon 
plin, ce solicită efor
turi 
cieni 
vrem
în continuare, de suc
ces.

mo- 
fie- 
cu- 
pe 
în

de

pe care, tehnl- 
și jucători, 
să le vedem.

„Debut" pentru
sezonul alb

Specialiștii secției de ma
teriale sportive a Complexu
lui pentru industrializarea 
lemnului din Reghin au ter
minat execuția a 50 de pe
rechi de schiuri destinate 
membrilor lotului republican, 
lucrate pentru prima dată în 
țară numai din fibre de sticlă 
în combinație cu metale 
ușoare.

Pentru sezonul alb, colec
tivul a confecționat aproape 
20 000 perechi de schiuri, 
70 000 de săniuțe, mare parte 
destinate copiilor din R. F. a 
Germaniei, Olandei sl Dane
marcei.

Convorbirea cu soprana 
Ștefi Pîrvulescu de la Tea
trul de Operetă a debutat 
sub semnul unor mărturi
siri :

— Am trecut prin multe 
temeri și frămîntări în a- 
ceste cîteva luni în care 
Un surmenaj vocal m-a ți
nut departe de scenă. Căl
dura colegială, simpatia pu
blicului, mi-au redat încre
derea Și optimismul, fă- 
cîndu-mă ca după acest 
spectacol de reluare, cu 
„Logodnicul din lună", să 
mă simt ca la debut...

— Care este „recolta" de 
cintece la a cărei 
veți participa in viitorul 
apropiat ?

— Mă pregătesc să 
butez tntr-unul din rolurile 
cele mai îndrăgite ale ope
retei, „contesa Maritza" din 
opereta cu același nume, 
repet, de asemenea, rolul 
Saffi, unul din personajele 
principale din „Voievodul 
Țiganilor" de Strauss.

— Judecind după entu
ziasmul cu care ne vorbiți, 
se pare că deși prin forma
ție sinteți cintăreață de o- 
peră, ați fost cucerită defi
nitiv de genul operetei ?

— Intr-adevăr, cînd am 
absolvit in anul 1957 Con
servatorul, am privit oare
cum sceptică durata legătu
rilor mele cu opereta. Acum 
insă, după debutul în opera 
comică „Căsătoria secretă** 
de Cimarosa și interpre
tarea diferitelor roluri în 
operetele „Studentul cerșe
tor", „Zarvă între 
„Elixirul dragostei**, 
rutul Cianitei**, 
«•". „Vînzătorul 
•Ari", „Paganini" 
mine și operetă 
bilit multiple și 
legături. Este, după părerea 
mea, o artă care solicită dă
ruirea integrală nu numai 
a calităților 
nice, ci și a 
dansator, de

culegere

de-

stă

ii. LERA

vocale și sce- 
talentului de 
actor.

fe*te", 
„Să- 

„Llssistra-
de 

etc, între 
s-au
temeinice

pă

Au 
de 

Go- C. VASILE

Farul la... munte
Ieri, fotbaliștii de la Farul, se aflau într-o escală de cîteva ore 

la București. Cu toată giaba, antrenorul lor, Robert Cosmoc, ne-a 
pus în curent cu ultimele noutăți. Echipa trebuia să întreprindă, 
în această perioadă, un turneu, de 2 jocuri, în R. F. a Germaniei. 
Din cauza condițiilor nefavorabile ale vremii, întârzierea a deter
minat amînarea deplasării peste hotare, pentru luna februarie, cînd 
cele două cluburi din liga a doua, Leverkusen, al vestitei fabrici 
de medicamente Bayem și S. V. Wuppertal — vor da curs invita
țiilor adresate de către acestea.

— Pînă atunci, fotbaliștii mei — ne-a declarat interlocutorul 
— se vor pregăti (15—31 ianuarie) la Poiana Brașov unde vor face 
antrenamente zilnice, afară și în sală, în vederea reluării campio
natului. Ca noutăți ? A plecat — se pare, duce tratative cu F. C. 
Argeș — Traian Popescu. Păcat de jucătorul acesta : are talent cu 
carul dar nu știe să și-l valorifice. Lotul nostru s-a îmbogățit cu 
încă două elemente tinere : George Nicbitin de la Medicina Cluj 
și Marin Stancu de. la Progresul Urziceni.

grupurilor constituite, 
organizează excursii la 

care pot participa toți studenții 
din institutele bucureștene. Co
misia n organizat, cu precădere, 
excursii Ia sfîrșit de săptămînă, 
prilej unanim apreciat de către 
studenți pentru a cunoaște un 
traseu sau o cabană, de a se dis
tra, de a lega noi cunoștinje.

Colectivul restrîns, dar per
manent pasionat, format din 
asistenții universitari Mugur 
Frazzei, Petru Paraschiv, Cornel 
Grujunschi, din studenții Gh. 
Iorgulescu (A.S.E.) și Sergiu Per- 
șoiu (I.P.B.), la care se adaugă 
tovarășul Al. Filip, un vechi în
drumător al turismului univeisi- 
tar, muncește continuu, împreu
nă cu cei aproape 200 de ghizi— 
studenți. Lucrînd de ci ți va ani 
și avînd o bogată experiență în 
organizarea excursiilor, cunos- 
cînd în amănunțime aproape 
toate traseele turistice importan
te din țară, comisia a ajutat în 
timpul verii Biroul de Turism 
pentru Tineret asigurind ba
za materială ți ghizii pentru 
excursiile pe serii în Bucegi, nor
dul Moldovei. Excursiile organi
zate de B.T.T. au fost populari
zate în rîndul studenților, înre- 
gistrîndu-se 4 000 de participanți. 
Totodată, comisia n-a uitat de 
propriile ei îndatoriri față de 
studenți, sprijinind inițiativele 
celor îndrăzneți. Astfel, Mircea 
Nicolae și alți patru studenți de 
la l.P.B. au parcurs cu bicicletele 
1400 km, de la București la Su
ceava, apoi prin Pasul Prislop 
au trecut în Ardeal. Alți trei stu
denți, Teodor Dragomir, Adrian 
Simescu, Constantin Petrescu, 
au însoțit Mureșul în meandrele 
sa’e, de la Deda la Alba-Iulia. 
Grupuri de studenti de la I.C.E.F. 
și I A.T.C. au străbătut Oltul și 
Dunărea, Delta și litoralul, ajun- 
gînd pînă la Vama Veche. Inten
ția comisiei constă în a folosi 
aceste excursii restrînse drept 
experimente, urmînd ca ulterior 
ele să fie extinse, întrînd în cir
cuitul normal al traseelor turis
tice. De aceea, experiența 
mulată de

• Echipa masculină de bas
chet, Dinamo București, a ra
tat ocazia de a se califica în 
turul următor al „Cupei cam
pionilor europeni". In meciul 
retur desfășurat aseară la Brno, 
baschetbaliștil de la Spartak 
obținut victoria cu scorul 
96—69 (48—29).

(Urmare din pag. I)

au 
de

• Aseară, la Liege, selecțio
nata noastră divizionară de fot
bal a fost învinsă cu severul 
scor de 5—0 de către echipa lo
cală Standard.

• La Neapole s-a disputat în- 
tîlnirea de fotbal dintre echipe
le A. C. Neapole șl Progresul 
București. Rezultat : 4—1 pen
tru napolitani.

acu- 
deschizătorii noilor 

trasee a fost împărtășită stabi- 
lindu-se variantele optime ale 
viitoarelor trasee.

Dacă în anul universitar trecut 
au participat la acțiunile turis
tice 26 000 de studenți, acum se 
scontează pe participarea a peste 
30 000. Numai în luna octombrie 
a anului trecut numărul lor a a- 
tins 4 000 ; 2 000 de studenți din 
anul I au făcut Turul Capitalei, 
iar alte cîteva sute au urcat po 
munți în cadrul „excursiei bobo
cilor" acțiune special organizată 
pentru ei. Comisia a rezolvat, tot
odată, cererile studenților de la

Construcții de a vizita Hidrocen
trala de pe Argeș și ale celor de 
la Arhitectură de a merge la 
Otopeni, unde se construiește 
Aeroportul Central București, 
punîndu-le la dispoziție autobu
zele de care dispune.

Știind că există destui studenți 
pasionați de turism care vor să 
devină ghizi, comisia a orga
nizat și în acest an cursul respec
tiv, la care participă 400 de stu
denți. Lecțiile, predate de mem
brii comisiei și alți specialiști 
nu-și propun să fie exhaustive, 
ci doar să orienteze viitoarea 
pregătire individuală a celui ce 
dorește să devină ghid turistic. 
Se tinde ca în fiecare an de stu
diu — chiar în fiecare grupă — 
să existe cel puțin un student 
capabil să organizeze o excursie.

Prezentîndu-ne realizările,
membrii comisiei ne-au semna
lat însă și o serie de dificultăți 
pe care le întîmpină de cîtva 
timp în activitatea lor. De cîteva 
ori, cu ocazia Turului Capitalei, 
O-N.T.-ul n-a trimis autocarele 
contractate dinainte de comisie, 
iar studenții au fost nevoiți să 
se întoarcă acasă. Același lucru 
s-a petrecut și cu proiectatele ex
cursii la Cozia și Poiana Bra
șov, cînd studenților li s-au resti
tuit banii, pentru că același 
O.N.T. a anuțat, în ultimul mo
ment, eă n-are autocare, deși cu 
2 zile înainte își menționase în 
scris oferta.

Perspective ? In imediata a- 
tenție a comisiei se află organi
zarea taberelor alpine care vor 
adăposti peste 1 500 de studenți 
în timpul vacanței de iarnă. Pen
tru viitorul sezon de vară, comisia 
își propune să organizeze exploa
tarea noului traseu de pe Valea 
Oltului, satisfacerea cererilor tutu
ror grupurilor care doresc să 
facă excursii pe trasee mai pu
țin cunoscute precum și sugera
rea altor trasee și locuri încă ne
valorificate turistic. Cît privește 
excursiile săptămînalc, se scon
tează mult pe preluarea de către 
I.S.B.C. Pucioasa a complexului 
Gîlma (cu 300 locuri), favorabil 
punct de plecare pentru excur
siile pe Valea Ialomiței și la ca
banele Scropoasa, Cheile Ză- 
noagei. Pînă în prezent s-a făcut 
mult, dar încă nu ne-am apro
piat de maximul posibilităților 
de organizare. Dorim ca fiecare 
student să meargă, măcar o dată 
pe an, într-o excursie, oricînd 
dorește. Ar trebui sporită baza 
materială, dar și propaganda. 
Mă gândesc să tipărim afișe, 
fluturași cu programarea lunară 
a excursiilor astfel îneît studen
tul să-și poată alege din timp 
excursia la care dorește să par
ticipe — remarca tovarășul Mu
gur Frazzei.

Conștientă de sarcinile care îl 
revin, preocupată constant de 
găsirea unor noi mijloace pentru 
cultivarea atracției spre această 
formă de petrecere a timpului 
liber — fapt dovedit de acțiu
nile organizate pînă în prezent 
și de masiva participare a stu
denților — comisia de turism a 
Centrului Universitar București 
și-a cîștigat o binemeritată stimă 
în rândurile studenților, fapt 
care o obligă și pe viitor să 
muncească în același spirit de 
răspundere.

V. RAREȘ• O • • • •
șișî în organizarea șl conducerea 
unora dintre acțiuni.

Concret, ce cuprinde progra
mul adoptat, referitor la califi
carea tineretului, ce necesități 
au determinat abordarea obiecti
velor stabilite și cum vor fi în
deplinite ele în noul an de acti
vitate 7 De la aceste întrebări 
a pornit discuția noastră cu cî- 
tlva din membrii noului comitet 
al U.T.C.

— In urmă cu 6 luni, spunea 
tovarășul Gheorghe Ghlță— se
cretarul comitetului, colectivul 
nostru a trecut la fabricarea în 
serie a unul nou tip de tractor 
de 40 c.p. după licență italiană, 
în continuare sînt prevăzute alte 
asimilări, urmînd ca în 1970 să 
producem o gamă de II tipuri 
diverse de tractoare. Ele solicită 
din partea muncitorilor multă 
pricepere, cunoaștere» tehnolo
giei, a caracteristicilor tehnice 
ale noilor produse. în uzină a- 
vem numeroși specialiști care au 
contribuit la proiectarea șl adap
tarea tractoarelor la specificul 
tehnicii noastre șl care au vizi
tat aproape toate marile uzine 
constructoare de tractoare din 
lume. Printre aceștia se numără 
șl tovarășul Ing. Tiberlu Bndu — 
constructorul șef al uzinei șl 
tehnicianul Gheorghe Lintea, pe 
care ne-am propus să-i invităm 
în mijlocul tinerilor pentru a le 
vorbi In cadrul unui simpozion 
despre caracteristicile tehnice 
ale noilor tipuri de tractoare ți 
despre procedeele tehnice cele 
mai avansate din întreprinderile 
similare de peste hotare. Simpo
zionul ne-am propus să-l or
ganizăm la nivelul uztnel, sub 
forma unnl dialog direct între ti
neri și invitați.

Discuția noastră a trecut apoi 
îe olimpiadele pe meserii in
trate deja în tradiția acestei or-

ganlzațil. Spre deosebire de anii 
trecuți, spunea Ing. Adam Ml- 
clos, responsabil cu resortul pro- 
fesional-social, cele pe care le 
vom organiza de acum înainte se 
vor deosebi in sensul unei mai 
echitabile înfruntări în concurs. 
Astfel, olimpiadele vor avea în 
vedere două categorii de tineri : 
absolvenți ai școlii profesionale 
șl absolvenți ai cursurilor de ca
lificare la locul de muncă, cu 
condiția să aibă cel puțin un an 
vechime în meserie. Concurențli 
sînt împărțiți, de asemenea, in 
două grupe, după categoria de

vor H axate pe cunoașterea 
proceselor tehnologice, a celor 
mal noi utilaje din dotarea seo- 
tlllor, a materialelor cu care se 
lucrează etc. Pentru 
gura participarea 
tinerilor 
prevăzut 
excursii 
lente morale cum ar fl : popu
larizarea ciștlgătorilor prin sta
ția de radioflcare șl în coloa
nele ziarului de uzină, organi
zarea în cinstea lor a unor reu
niuni, alte activități distractive.

a asi- 
masivă a 

la concursuri, am
diverse premii în 
și obiecte. stimu-

CALIFICAREA
TINERILOR

încadrare tarifară (3—4—5 șl 
6—7—8). Ca tematică, olimpia
dele vor avea și de data aceasta, 
producția curentă a uzinei pre
cum șl produsele noi aflate in 
curs de asimilare. De la faza de 
masă pe ateliere pînă la faza pe 
întreprindere vom urmări prin 
membrii oomitetului și activul 
U.T.C. ca fiecare concurent să 
se pregătescă cu seriozitate, în- 
sușindu-șl întreaga bibliografie 
indicată.

Alte acțiuni cu caracter de 
masă vor fl : Concursurile pe 
teme profesionale, urmata de de
monstrații practice. Ele vor pre
ceda olimpiadele, precizează to
varășul Ghlță, asigurind astfel o 
șl mal bună pregătire a tineri
lor. Organizate In colabora
re ea rindlcatuL olimpiadele

Binevenită ni se pare pireve- 
derea referitoare la constituirea 
unul colectiv pe uzină care, îm
preună cu conducerea secțiilor, 
să se ocupe de tinerii fără cali
ficare șl să-i îndrume pe cel 
care îndeplinesc condițiile spre 
școala profesional-serală, iar pe 
ceilalți la cursurile de calificare, 
urmărind, totodată, activitatea 
lor în continuare la cursuri. 
„Comitetul U.T.C. își propune 
deel să acorde nn ajutor efectiv 
tuturor tinerilor necalificați din 
uzină, de a se califica tntr-una 
din meseriile pe care le prefe
ră", spune tov. Alexandru Con- 
stantinescu — locțiitorul secre
tarului. „Acțiuni separate sînt 
programate cu cei peste 500 
de tineri care urmează 
Uoeul seral. Intervine în

discuție tov. ing. Liana Budeanu 
— responsabila comisiei politico- 
ideologice. Neputînd fi cuprinși 
în nici o acțiune de ridicare a 
calificării în timpul anului de In- 
vățămhit, ne-am gindit să folo
sim în acest scop vacanțele lor, 
cînd ei vor fi astfel incluși în 
lectorate pe meserii cu un nu
măr redus de teme, dar care vor 
oglindi probleme complexe. Lec
toratele sînt încredințate unor ti
neri ingineri in fiecare secție, el 
avînd de altfel și sarcina elabo
rării tematicii expunerilor.

Deosebit de interesantă se a- 
nunță în aceeași ordine de idei, 
inițiativa înființării unul cabinet 
tehnic 
este 
anul 
onale 
în uzină și proaspeților ____
vențl ai acestor școli, cu meni
rea de a sprijini integrarea lor 
în viața uzinei, în problemat'm 
producției, spunea ing Miclos. 
Cabinetul va avea un anumit 
program de activitate șl va fi în
drumat de specialiști compc- 
tențl**.

Activitatea noului comitet, pe 
lini» calificării tineretului se va 
sprijini, așa cum e normal, pe 
hotărîrile adoptate de conferin
ță. Valoarea lor rezidă, în pri
mul rînd. In faptul că acțiunile 
concepute au caracter de masă, 
antrenînd marea majoritate a ti
nerilor din uzină, integrîndu-so 
în același timp, în preocuparea 
conducerii uzinei șl sindicatului 
din întreprindere pentru reali
zarea acelui echilibru obiectiv 
între progresul tehnic al uzinei 
și pregătirea profesională a sala- 
riaților. Rămîne doar ca noul 
comitet să treacă imediat la în
făptuirea celor propuse, urmă
rind cu exigență maximă efi
ciența deplină a fiecărei acțiuni,

de 
destinat 
III al 

care

construcții. „El 
elevilor din 

școlii profesi- 
fac practică 

absol-
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Orientul Apropiat -
A Cuvîntarea lui

• Demisia premierului libanez • Embargo 
francez asupra livrărilor de materiale 7.

militare către Israel
• LA 7 IANUARIE, primul 

ministru libanez, avocatul Ab
dullah Yafi, diplomat al Univer
sității din Sorbona și veteran al 
vieții politice libaneze (a condus 
șapte guverne începînd din 1938), 
șl-a prezentat demisia președin
telui Helou. Guvernul, atît de 
greu încropit în 
săptămini, este 
punctul de a se 
patru membri ai 
dezbinați, fiind 
poziții divergente,

urmă cu zece 
din nou pe 
destrăma : cei 
săi sînt serios 

adcpțil unor 
,__...____ -J, mai ales în

ceea ce privește modalitatea de 
asigurare a securității țării.

Potrivit unor surse informate, 
Hussein Owcini, ministrul de 
externe și al apărării, și-ar fi 
înaintat, de asemenea, demisia, 
cerînd, ca și premierul Yafi, 
formarea unui „guvern care să 
reprezinte toate tendințele poli
tice".

In urma acestor evenimente, 
Ia Beirut activitatea politică este 
In toi. Intre liderii politici li
banezi au loc întrevederi și 
convorbiri continue. Ultimul cu- 
vint il va spune însă șeful sta
tului, pre ‘dintele Helou, inves
tit cu au eola celui mai respec
tat om politie din Liban, care, 
după cum apreciază observatorii 
politici, ar putea să-și folosească 
această autoritate pentru a-i de
termina pe reprezentanții unor 
orientări diverse să ajungă la o 
înțelegere, în fața pericolului pe 
care prelungirea crizei îl repre- 

.......................Și

care, după părerea guvernului 
francez, este de 
tindă conflictul 
propiat.

Purtătorul de 
sadei israeliene 
clarat, potrivit 
Presse, că embargoul a Intrat în 
mod practic în vigoare la 5 ia
nuarie, de cînd autoritățile va
male franceze blochează trans
porturile de material militar 
către Israel.

Ziarul „L’Aurore" precizează 
că in cadrul embargoului, 
„Franța nu numai că nu va da 
curs comenzilor de material mi
litar deja contractate, dar nu va 
mai livra nici munițiile și pie
sele de schimb necesare echipa
mentului militar de proveniență 
franceză aflat in dotarea arma
tei israeliene".

natură să ex- 
din Orientul A-
cuvint al amba
la Paris a de- 
agențiel France

f

gintă pentru viața politică 
economică a țării.

a 
de

• GUVERNUL FRANCEZ 
hotărit să interzică livrările 
armament francez către Israel, 
transmite agenția France Presse. 
Această măsură este apreciată în 
cercurile autorizate din Paris ca 
un act de dezaprobare a atacu
lui israclian asupra aeroportului 
Internațional din Beirut, atao

• AMBASADORUL ISRAE
LULUI la Washington, Ytzhak 
Rabin, a avut o întrevedere cu 
subsecretarul dc stat pentru 
problemele politice, Eugene 
Rostow, în legătură cu situația 
creată după atacul asupra aero
portului din Beirut. La sfîrțitul 
întrevederii, Rabin a declarat 
ziariștilor că au fost discutate 
„perspectivele de pace în Orien
tul Mijlociu, precum și alte pro
bleme". Ambasadorul israelian 
s-a întors recent din Israel, 
unde a avut consultări cu gu
vernul de la Tel Aviv. „M-am 
înapoiat in S.U.A.. a spus el, nu 
mai puțin optimist decit am 
fost la plecare".

• UN PURTĂTOR de cuvînt 
militar iordanian a anunțat că 
luni trupele israeliene au lansat 
un atac de artilerie și elicop
tere asupra localității Safî, si
tuată Ia 3 km sud de Marea 
Moartă. In urma acestui atac, 
trei civili au fost uciși șl alți 
cinci au fost răniți.

*
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Demonstrație a populației din 
litare

Okinawa împotriva bazelor mi- 
americane

Fidel Castro
Corespon-HAVANA 

dentul Agerpres, Victor Sta- 
mate, transmite : Dezvoltarea 
învățămîntului șl îmbunătăți
rea asistenței medicale, pre
cum, și perspectivele agricul
turii Cubei au constituit prin
cipalele probleme abordate de 
Fidel Castro, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, primul 
ministru al Guvernului revo
luționar cuban, în cuvîntarea 
rostită la inaugurarea noii 
școli semi-internat șl a poli
clinicii din Comuna Cangre, 
provincia Havana. După ce a 
remarcat timpul record în care 
au fost ridicate aceste așeză
minte social-culturale, el a 
arătat că în Cuba, în anii de 
după revoluție, numărul cen
trelor școlare s-a dublat, efec
tivul cadrelor didactice a cres
cut de trei ori, Iar învățămîn- 
tul superior și de specialitate 
cuprinde de zece ori mai mulți 
studenți. în prezent, peste 
400 000 de studenți și elevi 
sînt bursieri. Vorbitorul a 
anunțat că în curînd va fi 
supusă dezbaterii maselor noua

lege cu privire la învățămîn- 
tul obligatoriu pînă la vîrsta 
de 16 ani, măsură menită să 
dea un nou impuls educației 
complexe a tinerei generații.

In continuare, Fidel Castro 
s-a ocupat de unele probleme 
ale dezvoltării agriculturii 
Cubei în viitorii ani. Datorită 
condițiilor naturale optime 
existente, precum și mecaniză
rii și chimizării pe scară largă 
a lucrărilor agricole se vor 
putea obține recolte de două 
și de trei ori mai mari la tres
tia de zahăr, cafea, orez, legu
me, fructe etc. In legătură cu 
aceasta, el a relevat din nou 
Importanța folosirii raționale 
a resurselor de care dispune 
țara, obținerii de economii 
în toate sectoarele de ac
tivitate. Vorbitorul a arătat 
că șl după 1970 trebuie 
menținută o producție de 
10 milioane tone de zahăr 
pe an și a subliniat însemnă
tatea trestiei de zahăr în eco
nomia cubaneză pentru indus
tria zahărului, și ca o Bursă de 
asigurare cu furaje.

Plovdiv, acest oraș așezat 
pe coline, se dezvăluie calm 
și impozant asemenea unui 
muzeu unde poți contemola 
semnele succesiunii epocilor. 
Situat în Cîmpia Traciei, tre
cutul Plovdivului exprimă 
istoria frâmîntatâ a* întregii 
Bulgarii. Se afirmă *câ ora
șul ar fi fost întemeiat în 
urmă cu 5000 de ani. Tracii 
numeau așezarea Pulpudeva 
iar Filip al ll-lea i-a dat nu
mele său Filipopoli. Și pe 
aici și-au abătut pașii răz
boinicii huni după a căror 
invazie orașul a decăzut. 
Prădat de cruciafi, a ajuns 
puțin mai tîrziu (1364) pen
tru cîteva secole sub stăpî- 
nirea otomană. Orașul — si
tuat la încrucișare de dru
muri — se impune ca un 
centru al comerțului.

începînd vizitarea Plovdi
vului, gazdele îți recomandă 
să vezi înainte Orașul Vechi. 
Depășești zidurile romane, 
treci pe străzile înguste, pa
vate cu piatră și te simți 
transportat în trecut. Atmos
fera altui secol te învăluie 
fie măsură ce privești case- 
e vechi și originale cu ar

Pavilioanele tîrgului inter- 
național râspîndite pe zeci 
și zeci de hectare, blocurile 
și hotelurile moderne ce se 
înalță ambițioase pe verti
cală, fabrica de textile, Bu
levardele largi; cu>a circula
ție intensă, ce împînzesc ora
șul, vorbesc de prezent, de 
eforturile fructuoase ale 
unor oameni harnici.

Peste 8 la sută din Indus
tria Bulgariei e concentrată 
Tn Plovdiv. Combinatul „Di- 
mitrie Blagoev', de pildă, a- 
sigurâ 60 la sută din produc
ția nafională de zinc și 49 
la sută din cea de plumb. 
Combinatul de produse tex
tile „Maritza* livrează 
160.000 metri țesături pe 
lună. Capacitatea sa e pro
iectată la 200.000 metri țe
sături pe lună. Peisajul in
dustrial al Plovdivului este 
completat de Uzina de a- 
parate electrice, Uzina de 
reparat automobile cu o ca
pacitate de producție anuală 
de 100.000 de piese, Fabrica 
„Bulgaria' care este cea 
mai mare întreprindere de 
confecții din țara, Uzina de 
construcții mecanice „Anton

cO* țările 
socialiste

VIZ TA DELEGAȚIEI
ROMÂNE IN CUBA

pe• IN CADRUL turneului _ 
care îl întreprinde în R. F. a 
Germanici, orchestra filarmoni
că „George Encscu" a prezentat 
primul concert la Bonn, la 
„Beethoven Halle", cca mal 
mare sală din capitala vest-ger
mană.

Măiestria artistică a interprețl- 
lor români a fost răsplătită cu 
vii aplauze de publicul specta
tor.

„PIRARA" A FOST
OCUPATĂ,

dura cîteva săptămîni, după care 
centrala va începe 
energie electrică.

SCĂDERI LA

să furnizeze

BURSA
O transplantare

DIN NEW YORK
neobișnuită

întrevedere
de Gaulle
V. Kirillin

ORAȘUL DE PE COLINE

HAVANA 7 — Corespon
dentul Agerpres, Victor Sta- 
mate, transmite: Delegația 
Republicii Socialiste România 
condusă de Florian Dănălache, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., minis
trul căilor ferate, care se 
află în Cuba cu prilejul celei 
de-a 10-a aniversări a „Zilei 
Eliberării" — Ziua națională 
a Republicii Cuba, a vizitat o 
serie de obiective economice 
din orașul și provincia Ha
vana. Oaspeții români au vi
zitat atelierele feroviare din 
Luyano.și Ceienagan Cienaga, 
uzinele Cubana de Acero (un
de se montează vagoane pen
tru transportul zahărului,

vrate de România) și Expozi
ția transporturilor, amenajată 
în Parcul Boyeros. A fost 
vizitat de asemenea, noul cen
tru petrolier Guanabo, unde 
recent s-au montat primele 
instalații românești de foraj.

în timpul vizitelor, delega
ția a fost însoțită de Faure 
Chomon, membru al Secreta
riatului C.C. al P.C. din Cuba, 
ministrul transporturilor, de 
reprezentanți ai Ministerelor 
Afacerilor Externe, Metalurgi
ei și Combustibilului. Pretu
tindeni, oaspeților români Ii 
s-a făcut o primire caldă din 
partea conducerii întreprinde
rilor vizitate, a muncitorilor și 
tehnicienilor.

• AVIOANE și automobile a- 
parținind .forțelor armate guya- 
neze au patrulat luni in zonele 
de frontieră cu Venezuela și 
Brazilia în urmărirea grupuri
lor de rebeli care au încercat 
să provoace secesiunea unei 
părți a teritoriului Guyanei. S-a 
anunțat că, în urma unei lupta 
care a durat cîteva ore, trupe
le guvernamentale au ocupat 
ferma „Pirara", considerată a fi 
cartierul general al rebelilor.

Autoritățile l-au arestat pe 
James Hart, proprietarul marii 
ferme „Pirara", unul din condu
cătorii rebeliunii. Hart este ce
tățean nord-american și dispune 
de un adevărat „regat al creș
terii vitelor" în Guyana.

• O SCĂDERE a cursului ac
țiunilor de o amploare ce nu a 
mai fost atinsă in cursul ulti
melor 18 luni s-a înregistrat luni 
la bursa din New York. Numă
rul valorilor care au scăzut s-a 
ridicat la 1114, în timp ce numai 
286 au terminat la un curs supe
rior aceluia de vinerea trecută. 
Indicele valorilor industriale 
„Dow Jones" a scăzut cu 15,23 
puncte.

Deprecierea dc la bursa new- 
yorkeză este atribuită 
generale a creditului, 
îndeosebi de dobînzile 
și de teama unor noi 
privind instituirea unor restric
ții monetare și fiscale.

situației 
marcată 
ridicate 
măsuri

Energie din...
frunze

• IN FRANȚA a fost inau
gurată centrala nucleară „Saint 
Laurant des Eaux“ de pe Loire. 
Operațiunile preliminare

DE NORD. — O imagine surprinsa în cursul ciocnirilor de la Londonderry

și ief- 
omenl- 

ale ve-
— a- 
biochi-

Energie nelimitată 
tină pentru întreaga 
re, din frunzele vii 
getației Pămîntului 
cesta este proiectul
mistului vest-german Helmut 
Metzner, profesor la Univer
sitatea Tubingen, care stâr
nește un interes deosebit în 
cercurile științifice și indus
triale internaționale. Metz
ner speră să realizeze ener
gie pe calea reproducerii 
primei faze a procesului de 
fotosinteză a plantelor — 
procesul miraculos prin care 
plantele verzi își produc ele 
însele nutriția din apă, bi
oxid de carbon, aer și lumi
na soarelui. In prima fază a 
fotosintez6i, plantele des
compun apa in gazele el 
componente, oxigenul și hi
drogenul. Acest proces poate 
fi realizat de știință prin fo
losirea unei energii electrice 
costisitoare. „Procesul Metz
ner" folosește, însă, doar clo
rofila — materie căreia i se 
datorește culoarea verde a 
plantelor — produse chimice 
ușoare șl Ieftine, clornra de 
argint și o materie colorantă 
denumită „verdele Janus".

Congresul Federației
Tineretului Comunist Italian

După trei zile de dezbateri, la Palazzo dello Sport din 
Roggio Emilia au luat sfîrșit lucrările Conferinței Naționale 
■ Federației Tineretului Comunist Italian (F.T.C.I.). întrunită 
pentru a discuta căile și metodele în vederea lărgirii și in
tensificării activității federației, Conferința a ascultat un 
raport al secretarului național al F.T.C.I., Claudio Petruccioli. 
In raport se spune, între altele, că este necesară atît o adap
tare a federației la realitățile de azi, cît și realizarea unei 
organizații de masă a tineretului revoluționar care, prin 
activitatea și structura sa organizatorică, prin modul de a-și 
promova propria-i politică, să fie capabilă să atragă la lupta 
și activitatea revoluționară permanentă pături tot mai largi 
de tineri. Discuțiile au scos în evidență necesitatea unei 
intensificări a activității F.T.C.I., cît și a restructurării sale 
organizatorice, creîndu-se instrumente noi de luptă in fa
brici, școli și universități, o mobilizare mai intensă a tine
rilor catolici și de alte orientări la acțiunile unitare de luptă 
împotriva imperialismului și a capitalului, stabilirea de le
gături mai strinse cu muncitorii din fabrici și din agricul
tură, cu mișcarea studențească.

A fost creată o „comisie de lucru** care, împreună cu di
recțiunea F.T.C.I., va analiza rezultatele conferinței, indicînd 
direcțiile principale ale activității de viitor a federației, 
precum și măsurile oportune in vederea restructurării orga
nizatorice a acesteia.

„MARȘUL DIN REYKJAWIK'

• PE STRĂZILE centrale ale 
capitalei Islandei a avut loc tra
diționalul „Marș din Reykjawik* 
— în semn de protest împo
triva participării țării la 

Această acțiune, or- 
de Asociația tinerilor 
din Islanda șl spriji- 
organizațiile sindicale, 

sub lozincile

N.A.T.O. 
ganizată 
(ocialiști 
nită de
(-a desfășurat 
„Islanda trebuie să părăsească 
N.A.T.O. !“, „Trupele americane 
să plece acasă 1".

N. PUICEA
Corespondentul Agerpres la Roma

• DUPĂ CUM anunță presa 
vest-germană, în anul 1968 pesta 
11 000 de tineri au refuzat să 
ae prezinte la încorporare.

• O NOUĂ transplantare 
de cord a avut Ioc luni, la 
centrul medical din Mississi
ppi. Originalitatea acestei o- 
perații care, datorită perfor
manțelor chirurgiei cardiace, 
a devenit în ultimul an un 
lucru obișnuit, constă în a- 
ceea că pacientul a primit 
o inimă care nu mai batea 
și care fusese conservată 
prin frig. Melcolm Whiten, 
care a fost supus interven
ției după ce suferise opt In
farcte, se simte bine.

NUMIRI IN ADMINISTRAȚIA 
NIXON

• MELVIN LAIRD, ministrul 
apărării în noua Administrație, 
a numit luni pe guvernatorul 
statului Rhode Island, John 
Chafee, în funcția de ministru 
al marinei. Profesorul Robert 
Seamans jr., a fost numit mi
nistru al aviației.

• LA CASA ALBĂ s-a anun
țat oficial marți că Llewellyn 
Thomson, ambasadorul Statelor 
Unite în Uniunea Sovietică, și-a 
prezentat demisia. Nu a fost fi
xată încă data cînd Thomson îșl 
va părăsi definitiv postul.

De asemenea, s-au anunțat ofi
cial demisiile altor trei diplo
mat! americani : John Tu thill, 
ambasador al S.U.A. în Brazilia, 
Philipps Talbot, ambasador în 
Grecia, și Robert Good, ambasa
dor în Zambia.

LUPTELE DIN NIGERIA
• INTR-UN comunicat al co

mandamentului biafrez de la 
Umuahia se arată că forțele 

. biafreze controlează toate teri
toriile cucerite în cursul acți
unilor ofensive din ultimele 
trei luni ale anului trecut. în 
comunicat se arată, de aseme
nea, că în sectoarele Abagana 
și Okigwi au loc în prezent 
lupte. Forțele biafreze au 
lntat în ultimele cîteva 
cîțiva kilometri pe șoseaua 
tre orașele Owerri șl Aba, 
ducînd grele pierderi în oameni 
și material de luptă trupelor 
federale nigerieme.

îna- 
zile, 
din- 
pro-

Dificultățile reformei
universitare franceze

Reluarea cursurilor, după vacanța de sfîrșit de an, în învăță
mântul mediu și superior din Franța, coincide cu pregătirea pri
melor alegeri in consiliile universitare. De desfășurarea normală 
a acestor alegeri, care vor trebui să aibă loc pe parcursul mai mul
tor săptămîni, depinde în mare parte succesul legii privind orien
tarea învățămîntului superior, așa-numita reformă universitară, al 
cărei principal promotor a fost Edgar Faure, ministrul educației 
naționale.

In cercurile observatorilor politici din Paris se vorbește de 
existența unor dificultăți în ce privește aplicarea reformei. Uniu
nea Națională a Studenților Francezi (U.N.E.F.) refuză să parti
cipe la alegerea consiliilor universitare și face apel la studenți să 
le boicoteze. Opoziție față de reforma universitară manifestă 
chiar și unele Comitete de Apărare a republicii (C.D.R.), creat» 
la 30 mat 1968, la apelul președintelui de Gaulle, pentru a susține 
politica guvernului și a majorității. Referindu-se la aceste difi
cultăți, ziarul „LE MONDE" scrie că între ministrul educației na
ționale și mai mulți membri ai C.D.R. din provincie, în primul find 
din Dijon, s-a accentuat polemica.

GEORGES DASCAL 
Corespondentul Agerpres la Paris

• STUDENȚII englezi eu cerut guvernului să părăsească 
N.A.T.O. șl să întreprindă măsuri în direcția lichidării blocu
rilor militare. O asemenea rezoluție a fost adoptată la Con
ferința anuală a Asociației de sprijinire a O.N.U. a studenților, 
care cuprinde 10 000 de membri. La conferință a fost formulată 
propunerea de a se extinde și întări contactele între Est șl Vest.

• PREȘEDINTELE FRANȚEI, 
generalul Charles de Gaulle, l-a 
Srimit marți pe Vladimir Kiril- 

n, vicepreședinte al Consulu
lui de Miniștri al U.R.S.S., con
ducătorul delegației sovietice la 
sesiunea Comisiei permanente 
mixte sovieto-franceze pentru 
colaborarea tehnico-științiflcă 
și economică. Potrivit agenției 
T.A.S.S., cu acest prilej au fost 
discutate probleme care intere
sează cele două părți, inclusiv 
perspectivele dezvoltării colabo
rării bilaterale.

în cursul discutării unor pro
bleme internaționale, cărora 
Franța și U.R.S.S. le acordă o 
deosebită atenție, menționează a- 
genția TASS, a reieșit că cele 
două țări au poziții identice sau 
foarte asemănătoare.
• MINISTRUL educației și ti

neretului in administrația de Ia 
Saigon, Le Minn Tri, care a fost 
rănit luni dimineața in urma li
nul atentat, a decedat la spital 
în cursul unei operații.

• A 17-A CONFERINȚA a Co- 
mmonwealthului britanic s-a 
deschis marți la Londra, cu parti
ciparea reprezentanților a 28 de 
țări, cu o populație de 840 mi
lioane de oameni. în prima șe
dință de lucru a conferinței, mi
nistrul de externe britanic, Mi
chael Stewart, a prezentat un 
raport asupra situației interna
ționale actuale.

hitectură specifică avînd a- 
proape fiecare grădini mi
niaturale.

Fiecare casă e o mică ce
tate cu porfi puternice, cu 
ziduri groase ae piatra și cu 
ferestre zăbrelite. Privirea o- 
chilor minții călătorește de
parte în timp. Elementele de 
reconstituire a altor epoci 
sînt generos oferite de Mu
zeul etnografic — amena
jat în casa unui negustor bo
gat din secolul trecut, do Bi
serica Constantin și Elena — 
ultimul loc de refugiu al 
creștinilor prigoniți, do către 
muzeul ce poartă numele lui 
Lamartine — care în drum 
spre Orient s-a îmbolnăvit și 
a trăit cîtva timp în Plovdiv, 
ca și de toate vestigiile tre
cutului păstrate pe colina 
Hisar Capia. Privit de aici, 
vechiul oraș cățărat pe 
stînci, pare asemănător unei 
așezări medievale, cu sute 
de turnuri. După ce ai ajuns 
la capătul ultimei străzi în
guste se deschide, însă, în 
față Valea Maritzei și un 
oraș nou și modern. Uiți 
brusc geamia ridicată cu se
cole în urmă, uiți comoara 
de aur de la Muzeul de ar
heologie, uiți legendele.

Ivanov*, fabrica de țigarete 
„Rhodope" etc.

Nu poți vorbi despre Plov
div fără să amintești viața 
culturală intensă a acestui 
oraș. Teatrul, opera, orches
tra simfonică, galeriile de 
artă, muzeele, numeroasele 
manifestări culturale inter
naționale și locale îți dezvă- II 
luie o altă față a orașului.

Plovdiv este un ansamblu 
care îmbină armonios trecu
tul și prezentul : trecutul do
minat de vestigiile epocilor, 
prezentul cu realizările lui 
impunătoare, cu tinerețea 
sa. în viața cotidiană a ora
șului, tineretul se manifestă 
multiplu și creator. Nume
roase institute de învățămînl 
superior cu aproape 10.000 
de studenți fac din Plovdiv 
al doilea centru universitar 
al țării. Dar nu numai în 
amfiteatre, ci și în fabrici, pe 
șantiere, în instituții, tinerii 
se remarcă prin conștiință 
socială, printr-o participare 
plină de energie la reali
zarea obiectivelor majore pe 
care poporul bulgar și le-a 
propus.

IOAN RUS

Averell Harriman 
părea imperturbabil. 
Un zîmbet flegmatic 
în coiful buzelor, o 
privire rece și o de
clarație la temperatu
ra protocolară : nu
mirea succesorului său 
în fruntea delegației 
S.U.A. la convorbirile 
de la Paris în proble
ma vietnameză nu 
l-a surprins. El a afir
mat că desemnarea 
lui Cabot Lodge este 
„logică".

Intr-adevăr, trimite
rea acestui diplomat 
pe malurile Senei n-a 
fost o surpriză, actul 
înscriindu-se în cate
goria evenimentelor 
care confirmă previ
ziunile. Experienfa 
vietnameză a lui Ca
bot Lodge a reprezen
tat un atuu de care 
noul președinte a ți- 
nut seama. Este ceea 
ce remarca și Harri
man cînd spunea că 
Nixon îi acordă lui 
Lodge „o mare încre
dere, considerîndu-l 
un expert în proble
mele Vietnamului și 
în tratativele interna
ționale'.

Dar dincolo de de
clarațiile de circum- 
itanfă, perspectiva ca 
poziția Washingtonu
lui să fie apărată de 
Cabot Lodge a întîm- 
pinat destule rețineri. 
Harriman fusese con
siderat mai maleabil, 
Iar succesorul său are 
reputația unei oare-

■ ■■■■■■■

cari rigidități. Sena
torii americani n-au 
dovedit prea mult en
tuziasm. Aplauzele lor 
pentru această numi
re au fost anemice. 
Mike Mansfield a 
preferat să nu-și ex
prime opiniile. Geor
ge Aiken, republican 
și membru al comisiei 
senatoriale pentru a- 
facerile externe, a fost 
de părere că această 
numire „nu sporeșle 
șansele vreunui acord 
la conferința de la

lui Thieu-Ky. Optimis
mul saiaonez nu-și 
găsește desigur aco
perire în declarațiile 
exponenfilor echipei 
Nixon. A miza pe ilu
zii este, însă, o prac
tică uzuală la Saigon... 
Ziarul INTERNATIO
NAL HERALD TRIBU
NE afirma că „numi
rea lui Lodge ca șef 
al delegației america
ne constituie o mare 
dezamăgire pentru 
mulfi membri ai dele
gației S.U.A. Aceștia

Succesorul

lui Karriman
Paris*, Comentatorii 
remarcau mai ales re
zervele senatorilor din 
aripa denumită a „po
rumbeilor', adică a 
acelor personalități 
care se pronunță pen
tru o reglementare 
pașnică a conflictului 
vietnamez. S-a con
semnat, în contrast, 
satisfacția nereținută, 
exprimată 
9on._ „
facilita mult lucrurile 
pentru Vietnamul de 
sud* — pretindeo u- 
nul din colaboratorii

la Sai- 
„Lodge va

sa tem da faptul că 
Lodge, care a fost în 
două rînduri ambasa
dor la Saigon și este 
considerat un prieten 
apropiat, multor lideri 
saigonezi, va slăbi li
bertatea da mișcare a 
S.U.A. la aceste con
vorbiri'.

Pentru mulfi comen
tatori numirea decisă 
de Nixon semnifică 
faptul că pînă la 
schimbarea de la Ca
sa Albă convorbirile 
din Avenue Kleber vor

rămîne blocate. S-ar 
părea că abia după 
ce noya administrație 
se va instala, va de
veni posibilă dezbate
rea de fond a proble
mei vietnameze. Răz
boiul vietnamez nu 
îngăduie, totuși, tergi
versări. Suferințele 
Vietnamului cheamă 
la realism. Actualul 
impas procedural va 
putea ti depășit doar 
prin renunțarea la 
formula care încearcă 
să conteste statutul de 
deplină egalitate, ca 
interlocutor, al Fron
tului Național de Eli
berare din Vietnamul 
de sud. Disputa cu 
privire la forma me
sei tratativelor are o 
profundă semnificație 
politică. Deocamdată, 
Washingtonul se pla
sează pe o poziție ob
strucționistă. Cum re
marca FIGARO, „de
pinde de o bandă de 
țesătură de-a lungul 
unei mese ca să în
ceapă sau nu confe
rința pentru 
nam...'.

Din mulțimea co
mentariilor — atît de 
contradictorii — prile
juite de numirea lui 
Cabot Lodge se de- 
gaje dorința ca im
portantele convorbiri 
să aibă loc și să adu
că Vietnamului o pa
ce reală, pe măsura 
aspirațiilor poporului 
vietnamez.

Viet-

M. RAMURA
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încă o sinucidere... mal multor

• MAIORUL Rolf Schiller din 
forțele aeriene vest-germane a 
fost găsit mort, luni seara, Ia 
domiciliul său din Koln. Un 
purtător de cuvînt al Ministeru
lui Federal al Apărării a preci
zat că, după toate aparențele, 
ofițerul superior s-a sinucis cu 
barbiturico „din motive familia
le". Parchetul din Koln a des
chis o anchetă asupra cauzelor 
decesului. Potrivit informațiilor 
furnizate la Bonn, maiorul 
Schiller avea acces la unele do
sare secrete. Cercurile oficiale 
refuză însă să facă vreo legă
tură între sinuciderea maiorului

șl sinuciderea _____
funcționari al serviciilor secrete 
vest-germane.

CEA MAI DIFICILA OPERAȚIE' 
A DR. BARNARD

nu mai pot face nimic pentru ea. 
După lungi observații și analize, 
specialistul sud-african în trans- 
platări cardiace a efectuat asu
pra ei ceea ce a descris ca fiind 
„cea mai dificilă operație din 
cariera sa".

• MICUȚA Irlandezi Aileen 
Brassil, în vîrstă de 7 ani, a 
părăsit luni spitalul de copil 
al Crucii Roșii din Capetown, 
după ce, tn urma unei operații 
delicate, prof. Christian Bar
nard i-a „refăcut" aproape în
treaga inimă. Aileen a sosit îm
preună cu mama ei, la 19 no
iembrie anul trecut, la Cape
town, pentru a fi consultată de 
echipa dr. Barnard, după ce me
dicii irlandezi au declarat că

• LA BELGRAD a sosit marți 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Arabe Unite, Mahmud 
Riad, pentru o vizită de trei zile 
în R.S.F. Iugoslavia. Referin- 
du-se la această vizită, Mahmud 
Riad a declarat reprezentanților 
presei că urmează să înmîneze 
președintelui Iosip Broz Tito un 
mesaj din partea președintelui 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser.
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