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Școala de 10 ani
A

i

toate țările, uniti-vă!

OSTRU/^C:
Proletari din

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Anul școlar 1969-1970 va intra în istoria învățămîntului roma
nesc pentru elementul nou, de mare dinamism pe care îl adaugă 
tabloul general reprezentind procesul de instrucție și educație 
a tinerei generații: trecerea ia înfăptuirea școlii generale de 10 
ani. Eveniment remarcabil ai vieții noastre sociale, el se cere 
larg cunoscut pentru că astăzi, în țara noastră, întreaga popu
lație beneficiază de democraticul drept la învățătură și, ca atare, 
este direct interesată de perfecționarea școlii de toate gradele. 
Cu concursul tovarășului EUGEN BLIDE AN U, director general 
în Ministerul învățămîntului, care a răspuns cu amabilitate între
bărilor noastre, încercăm să subliniem în rîndurile de față însem
nătatea școlii de 10 ani în procesul de edificare socialistă a țării, 
locul pc care îl va ocupa în pregătirea pentru viață a tînărului, 
modalitățile practice In care va începe — din toamna acestui an 
— funcționaiea clasei a lX-a a școlii generale. Convoțbirea a 
debutat cu o expunere de motive și de condiții care au favorizat 
prelungirea duratei învățămîntului general obligatoriu la zece 
ani, măsură ce va situa România 
cel mai dezvoltat din lume.

printre țările cu învățământul
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MUNICIPIULUIPe Șantierul naval din 
Tr. Severin

Foto: FL. ROȘOGA
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CUM ESTE tineri
FOLOSITĂ
FORȚA DE MUNCĂ?

E. B. : Istoricește, sînt pu
tini ani între momentul gene
ralizării învățămîntului obli
gatoriu de 7 ani — act de 
mare însemnătate la vremea 
respectivă — și prezent, cînd 
trecem la înfăptuirea școlii 
generale de 10 ani. Dar, în a- 
cest răstimp scurt, tara noas
tră a evoluat cu pași marî pe 
drumul civilizației socialiste. 
Numai un stat puternic din 
punct de vedere economic își 
poate permite să mărească 
astfel durata învățămîntului 
obligatoriu și numai un stat 
în care satisfacerea nevoilor 
materiale și spirituale ale 
omului este un principiu su
veran. trasează atit de gene
ros căile instruirii tinerei ge
nerații.

R .: în acest context, 
putem face șl o altă 
alăturare : școala gene-

raia, așa cum se 
rează ea de aici 
te, este egală ca 
de. ani cu liceul 
cum 15 ani...

contu- 
înain- 
număr 
de a-

E.
Atît. Programa ei este 
net superioară, reflectînd ca
racteristicile dezvoltării știin
ței contemporane, răspunzînd 
mai bine cerințelor de cul
tură și de pregătire generală 
ce izvorăsc din rolul activ și 
creator pe care trebuie să-1 
joace omul viitorului în acti
vitatea socială, economică și 
culturală. Avînd asigurate a- 
semenea coordonate, o putem 
numi o școală de grad secun
dar, caro, deschide mari 
perspective absolvenților ei...

R- : Ca număr de ani. 
însă

R. : Altele decât le 
deschide „clasica" școa-

-- *
EUGEN BLIDEANU, 

director general tn 
Ministerul Învățământului

A RAID

L1ÎNCHEI

PE ȘANTIERELE 103 al 
construc-

o sută.
avea nu

CLUJ

IN CAMPANIA AGRICOLĂ

UN FINAL CE SE

CAT Șl VALOAREA
UNUI PROCENT

O deosebit de frec
ventă justificare a 
rămlnerii în urmă 
pe șantierele de con
strucții este lipsa 
forței cte muncă. Am 
întîlnit și la Cluj a- 
ceste cauze „obiecti
ve*1 care au determi
nat serioase deficien
țe în activitatea con
structorilor.

— Cîți muncitori 
vă lipsesc ? l-am în
trebat pe tov. Coza 
— inginerul șef al 
șantierului 
grupului 1 
ții.

— Cam 
Dacă i-am
TiP-am plinge de ni
mic, spune el.

Șantierul despre 
care vorbim are ca 
obiectiv un complex 
(Studențesc format din 
7 cămine cu 3 000 de 

Tocuri, o cantină cu 
aceeași capacitate, un 
dispensar, un punct 
comercial, o centrală 
termică. Cu alte cu
vinte, un întreg oră
șel care se va adăuga 
celuilalt, mai vechi 
cu 5—6 ani, amplasat 
pe dealul Grădinii 
botanice. Tn primele 
trei luni ale anului 
constructorii de aici 
au realizat din planul 
valoric o producție 
de 2 600 000 lei, ceea 
ce reprezintă un 
procent de peste 22 
la sută din planul a- 
nual stabilit. Sub a- 
cest aspect rezultate
le sînt meritorii. Dar 
colectivul șantierului

s-a angajat ca Ia I 
septembrie sâ predea 
beneficiarului 3 că
mine, complet termi
nate. Stadiul lor ac
tual ^Tnsa nir pfezfri- 
tă toate garanțiile ci 
în cele 4 luni care au 
mai rămas vor pu
tea fi terminate.

— Foarte dificilă 
și pretențioasă, ope
rația de finisare in
terior și exterior — 
este de părere mai
strul Balogh Zoi tan, 
pentru că dorim ca 
viitorii locatari, nu 
numai cei care vor 
veni curînd. să dis
pună de un înalt grad 
de confort, de aspec
tul plăcut, elegant al 
camerelor in care își 
vor petrece anii stu
denției.

Dar 
tocmai 
care
șantierului 
deficitari. In trimes
trul I era planificată 
finisarea completă a 
interiorului unui că
min și parțială a ce
lorlalte două, ceea ce 
s-a și făcut. Numai 
că mozaicarii, îpso- 
sarii, parchetarii, zu- 
gravii, vopsitorii vor 
mai trebui să treacă 
încă o dată pe unde 
au lucrat In iarnă, 
pentru a definitiva 
Intr-adevăr ceea ce 
se cheamă finisare 
completă.

acesta este 
capitolul la 
constructorii

103 sînt

LAL ROMCLUS

(Continuare
în pag. a llI-a)

Feste cîteva momente, o nouă șarjă de oțel ca fi elaborată la Combinatul siderurgic reșițean. Deocamdată, atenția 
este îndreptată asupra băii incandescente de metal

Foto : CONSTANTIN CIOBOATA

■Ancheta noastră internațională:!
I
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CE AȘTEAPTA PUBLICUL TÎNĂR
DIN PARTEA CINEMATOGRAFULUI

Am adresai recent, unui număr de persona
lități ^uropene ale ecranului contemporan ur
mătoarea întrebare :

S-ar pârea că, după râspîndirec televiziunii, 
publicul s-or fi scindat. Spectatorii mai vîrtt- 
nici preferă confortul casnic al micului ecran în 
vreme ce sala cinematografului pare a deveni

în tot mai mare măsura un domeniu al tinerei 
generații. Considerați că publicul acesta, mai 
omogen ca virsta decit oricînd odinioară, aș
teaptă din partea artei favorite altceva deed 
publicul tradițional al celorlalte epoci ?

Citiți in pag. a 4-a : 
RĂSPUNSURILE PRIMITE LA ANCHETĂ

I
I

I

Pe harta realizărilor actualei 
campanii agricole. Doljul trece 
printre județele avansate. în
ceputul săptămînii anunța tre
cerea la însămînțarea ultimelor 
suprafețe ocupate cu porumb, 
motiv pentru care și ultima 
teleconferintă l-a trecut mai 
neobservat, alte județe cu Rea
lizări de sub 80 de sută fiind 
obiectul discuțiilor mai apro
fundate. Global. prin prisma 
sutimilor privind. lucrurile așa 
stau. Ce înseamnă însă un pro
cent al Doljului comparat să 
zicem, cu un procent din Vîlcea. 
județ socotit codaș ? In primul 
județ un procent exprimă o va
loare de aproape șase ori jnaî 
mare de cît în 
pentru care din 
considerăm că ------ -
acum s-a așternpt Ia organele 
agricole ale județului Dolj^nuc 
deplin îndreptățită. 
abordat ..nu 
țării, priviți 
vine și mai 
lntrînd prin 
agricole ca 
Brabova. Melinești. Izvoru. Mur- 
gași. constați că la ora actuală 
sînt nesemănate cu porumb su
prafețe de ordinul sutelor de 
hectare. ..In aceste unități — 
ne spunea tov. Grigore Mazilu, 
director adjunct al direcției 
agricole — nu s-a putut lucra 
pentru că e umezeală. Pe une-

uftimul. Motiv 
capul locului 
liniștea care

___ _____ Tonul 
sîntem noi codașii 
în alte județe" de- 
de neînțeles cînd, 
cîteva cooperative 
cele din Filiași,

le locuri zăpada a fost pină la 
13 aprilie.

Surprinderea în fața unei a- 
semenea explice ț;? _ mare.
Acum sintem in luna mai și a- 
firmația nu mai corespunde 
deloc cu realitatea. La coopera
tiva agricolă „1 Mai“ din satul 
Tandea, unde din 450 hectare 
pîna ieri nu erau semănate de- 
cît 150, pamîntul e atit de us
cat îneît abia de se mai poate 
ara. După aprecierile instruc
torului Uniunii județene a 
C.A.P., Adrian Popescu, e pa
sibil ca mai bine de 100 hectare 
din această cauză să rămînă 
neînsămînțate.

— Bine, dar ce s-a făcut pîna 
acum, unitatea dispune de 6 
tractoare. 3 semănători. 3 
discuri și un însemnat număr 
de atelaje 9

— Din toate cele 6 tractoare, 
zilnic. în medie, au lucrat decit 
3. ni s-a răspuns.

După cum ne relata în conti
nuare instructorul U.J.C.A.P. 
pentru remedierea defecțiuni
lor tehnice, conducerea I.M.A. 
Melinești nu a întreprins ni
mic. 3 tractoare staționau si în 
ziua raidului nostru ; unul din 
acestea. al mecanizatorului 
Nicolae Rasu. de 7 zile. De 4 
zile I.M.A. Malinești promite că

C. NICOLAE

(Continuare tn pag. a V-a)

0 RELAȚIE DINTR-UN LANȚ AL FERICIRII:
Am în fata mea o fotografie 

reprezentând — unul așezat Bo
o
le

gă celălalt, frumoși, tineri. 
Driți într-o atitudine care 
evidențiază sentimentul de le
gătură sufletească reciprocă — 
un bărbat și o femeie. Virsta, 
luminoasă, dă trupurilor lor 
dezbrăcate pentru ștrand, no
blețe statuară. Sînt frumoși. 
Stau undeva. într-o barcă mo
dernă. costumele lor de baie 
sînt de foarte bună calitate, 
apele din spate, topite în pei
sajul în care se leagănă mica 
lor insulă plutitoare, vor să 
spună că este ceva perisabil in 
timpul si spațiul natural, dar 
comuniunea lor rămine reală, 
mai puternică decit tot ceea ce 
este trecător.

Desigur, este vorba despre o 
imagine, despre un simbol. Dar 
cum poți ajunge aici? Există 
retete pentru realizarea unei 
asemenea comuniuni, trainice, 
durabile în viața de familie ?

Am pus întrebarea unor per
soane — diferite ca virsta. sex, 
pregătire ; diferite ca experien
ță de viată familială, unele ne
căsătorite. Iată cîteva dintre 
răspunsuri — interesante, după 
părerea noastră, prin nuanțele 
imprimate de experiența perso
nală. de propria viață, trăită.

Veronica T, (studentă, căsă-

EDUCAȚIA,
CIVILIZAȚIA,9 7

FAMILIA
torită de 2 ani) : Rețete ? Una 
singură, să iubești, să fii iubit. 
Toate celelalte vin de la sine.

Jeanine C. (28 de ani. căsăto
rită de 4 ani) : Cred că femeia 
are un mare rol în păstrarea 
fericirii familiale. Trebuie 
șă-și respecte bărbatul. dacă-I 
iubește. Intr-o căsnicie se întîl- 
nesc doua caractere diferite, 
care se pot totuși pune de acord. 
Nu sînt însă de părerea acelor 
soții, oricît de intelectuale ar 
fi. care — datorită faptului că 
au mai multe obligații in fami-

Ke — tin cu tot dinadinsul să-și 
aducă bărbatul la spălat vase.

Doina T. (27 ani. necăsătorită): 
Sînt puțin sceptică. Și asta deși 
in familia mea am întîlnit o 
situație ideală — tata și mama 
s-au înțeles foarte bine, și-au 
purtat un respect pe care știau 
că și-1 datorează reciproc. In 
facultate am avut însă 5 colege 
care s-au căsătorit și care s-au 
despărțit după cel mult un an și 
jumătate. Oricit ar părea de 
ciudat, dar asta m-a influențat 
mai mult.

Ion C. (34 ani. tehnician sa
nitar, căsătorit de 6 ani. actual
mente în proces de divorț) : 
Fericire familială ? Da. dacă 
unul este hotărît sa tacă și să 
înghită...

Maria C. (62 ani. căsătorită de 
40 ani. întilnită Ia un spital 
unde vine zilnic să-și viziteze 
soțul _ aflat la un tratament): 
La virsta mea cred în puterea 
de a fi devotat celuilalt. Iți dai 
seama că ești devotat cuiva, o 
dată cu iubirea, dar puterea 
aceasta se formează mai înain-

te. de cînd te pregătești pentru 
viata de familie. Pe mine mama 
m-a învățat să fiu așa. mi-a 
spus că numai soții devotați 
unul altuia sînt frumoși.

Hina N. (41 ani, dactilografă): 
Nu știu dacă există „retete". 
știu însă că există mari bucurii 
în viata de familie. Am 3 copii, 
ne care si cu și soțul meu îi 
iubim mai mult decît orice pe 
pămînt. Fetița cea mică a pri
mit zilele trecute cravata de 
pionier, iar cea mare a împli
nit 17 ani. a organizat prima ei 
reuniune cu invitați...

Calomfir I. (tehnician, 39 ani) : 
Ce pot să va spun ? Oamenii 
trebuie să fie foarte bine pre
gătiți moral înainte de căsăto
rie. Eu n-am fost. Soția s-a des
părțit de mine — obișnuiam să 
petrec peste măsură. Divorțul 
m-a descumpănit. între timp 
soția s-a îmbolnăvit grav. Am 
hotărît să nu mă mai recăsă
toresc. s-o ajut cît timp va fi 
în situația aceasta, deși se zice 
că este fără scăpare. Nu locuim 
împreună, dar merg în fiecare 
zi acasă, fac totul, dînsa nopu- 
tîndu-se coborî din pat. Lumea 
spune : ce soț bun. n-a lăsat-o, 
este de 
tră însă 
mă simt

admirat ! Dumneavoas- 
înțelegeti cît de vinovat 
eu...

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

lă generali șl obligato, 
rie ?

E. B. : Cu toată modestia, 
trebuie să recunoaștem că 
școala generală de 10 ani, așa 
cum a fost concepută la noi — 
firește, pe baza jinor ample 
studii, care n-au ignorat ex
periența cîștigată în lume —A 
oferă elevilor perspective va-» 
riate de desăvîrșire a instruct 
țici lor, de împlinire a perso
nalității lor.

La stabilirea conținutului 
învățămîntului școlii generale 
de 10 ani s-a avut în vedere 
necesitatea asigurării unei 
culturi generale mai dezvol
tate. în comparație cu școala 
de 8 ani, pentru toți tinerii. 
In același timp, elevii din 
clasele IX—X sînt înarmați 
cu elemente de pregătire teh- 
nico-practică în vederea o- 
rientării lor profesionale, 
ușurînd obținerea ulterioară 
a unei calificări prin școala 
profesională sau la locul de 
muncă.

R-: Să încercăm o 
explicare mal metodică 
a acestui principiu ge
neral. Cititorul nostru 
tinăr, direct interesat, 
va avea astfel ocazia să 
înțeleagă exact tot ce-i 
poate oferi școala de 
10 ani.

E. B. : De acSrd. Să înce
pem cu PREGĂTIREA DE 
CULTURĂ GENERALĂ. în- 
trucît, după absolvirea clasei 
a VIII-a. tinerii își vor conti
nua studiile fie in învătămîn- 
tul liceal, fie în clasele IX—X 
ale școlii generale, s-a urmă
rit ca în clasele I—VIII să 
se asigure elevilor un fond 
comun de cunoștințe.

Interviu realizat de
MAR1ETA VIDKAȘCU

(Continuare tn pag. a TV-a)

u

SÂNZIANA POP

Doi realizatori amatori, 
profesorul Dumitru Manci- 
leanu și regizorul Constan
tin Vaeni, au realizat pentru 
televiziune cîteva filme pe 
tema de sport, fără ca spe
cialiștii în problema sau co
mentatorii de presă ai micu
lui ecran să le consemneze.

Cunoscut ca specialist al 
jocului cu balonul oval, c- 
nimafor, interpret și susți
nător al rugby-ului româ
nesc, Dumitru Manoiieanu a 
avut ideea convertirii disci
plinei sportive la rigorile es
tetice ale micului ecran.

Absolvent recent al Insti
tutului de artă teatrală și 
cinematografică, foarte tî- 
nărul regizor Constantin 
Vaeni a transpus pe pelicu
lă, semnînd și imaginea, 
scenariul sportiv. Colabora
rea s-a dovedit de bun au
gur. Filmele celor doi au
tori au o importanță aparte 
$i motivele am să le explic:

1) Șportul este, după cum 
se știe, o activitate emina
mente competitivă. Nu exis
tă sport fără miză, fără în
vins și învingător. Condiția 
competiției sportive e du
blă : fizică și, mai puțin evi
dentă dar certa, condiția 
psihică. Evident, condiția 
fizică e cea pregnantă, cea 
cerută de public. La un meci 
de fotbal sînt observate go
lurile, mișcarea atacului, 
tehnica de joc individuală

(Continuare în pag. a V-a)
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Colocviul national studențescAzi, noutăți
din chimie

sabilitatea socială a
. —

fidran
„Angajarea și respon

(PENTRU
inemu

TIMPUL/ DV. U»ER
X * •» ' ■ ’t

Ministerul Industriei Chi
mice a pus, de curind, în 
circulația comercială, n gamă 
variată de produse chimice, 
în magazinele de specialitate 
se vînd amvelopele tip „Da
cia 1100“ — fabricate la Li
zina chimică „Victoria". Pen
tru decorația interioară, va 
apare produsul 
— destinat 
terioare șl 
produs. in 
eoloristice, 
rezistență la umiditate, pe
reții vopsiți cu „Vinarom" 
pot fi păstrați in bune con
diții igienice, prin spălare. 
Recent au intrat în fabrica
ție o serft» de articole de 
plajă din mase p'astice : 
oărcuțe pneumatice pentru 
copii, bărci pneumatice de 
Tatru persoane cărora li se 
poate atașa un motor, apa
rate și instrumente de imer
sie pentru pescuit subacvatic. 
____________ I. M.

„Vinarom" 
zugrăvelilor in- 
exterloare. Noul 

diverse game 
are o mare

DilCâ vă pasioiicazâ 
fotbalul...
MAI SlNTEȚI INVI- 
UN SIMPOZION PE

VINERI 9
TAȚI EA . ....... _____
ACEASTA TEMĂ
...organizat de consiliul muni
cipal pentru educație fizică șl 
sport —București care organi
zează vineri 5 mai, la orele 19, în 
aula facultății ae drept, sim
pozionul : „FOTBALUL E PA
SIUNEA MEA" Vor lua cuvin 
tul trei cunoseuți specialiști și 
ziariști sportivi : Constantin 
Teașcă, Ioan Chlrilă, Eftlmie 
lores ou.

Tn încheierea întilnirii. va 
rula un film inspirat din lumea 
fotbalului.

putem 
cumpăra

In plin centrul o- 
rașului, la magazinul 

sosit 
de 

c ă -

,.Adam“, au
pentru sezonul 
n ri mava ră- vară 
maț i cu minecă 
scurtă sau lungă din 
material import la 
prețul de 100—110 
lei. De asemenea, s-au 
pus în cînzare cos
tume din polylan — 
lucrate de coopera
ție (1200—1300 lei), 
costume din stofe 
subțiri, costume din 
tergal englezesc, tre-

Ce trebuie să știm 
despre DANTURĂ

în consultație la conf. univ.

în trata-

a vorbide
cred că tre- 

despre profi- 
întotdeauna

— Există noutăți 
manful dentar ?

— Mai înainte 
despre tratamente 
buie să discutăm 
laxie. Pentru că
este mai ușor să eviți boala de- 
cît să o tratezi.

— Probabil că la capitolul 
profilaxie intră și alimentația...

— Firește. Contrar părerilor 
profane, trebuie evitată alimen
tația moale, lipicioasa, care fer
mentează. Dantura trebuie pusă 
să lucreze. Sînt preferabile de 
aceea alimentele dure. O nou
tate în profilaxie o constituie 
vaccinul anticarie. Experimen
tele făcute pe animale s-au do
vedit eficace. fiind totodată 
identificați vinovății numărul 
unu ai cariilor : streptococii și 
enterococii.

— Este adevărat că dulciurile 
provoacă îmbolnăvirea dinți
lor ?

— Este încă una din prejude
cățile profane care circulă cu
rent. Nu. Dulciurile nu aduc nici 
un prejudiciu danturii. Este însă 
de preferat să nu le consumăm 
înainte de culcare.

— Care sînt noutățile esen
țiale în tratamentul dentar?

— Tn protezare. Se folosesc 
implantări intraosoase. Pentru 
fiecare dinte lipsa se introduc 
în osul maxilarului trei ace, 
iar deasupra se prinde coroana. 
Tot o noutate — deși mal ve
che — este protezarea realizată

„Adam
și Eva“

comunică
vira, mohair import 
sau tergal autohton. 
Ultima noutate ar fi 
punerea tn vtitzare a 
unui lot de sacouri 
din piele la prețul de 
1200—1300 lei ți 
sacouri din piele im
port la prețui de 
2 000 lei.

Tinerele cititoare 
pot găsi, la magazi
nul „Eva“ rochițe ți 
deux-pieces din dio- 
len (material import) 
la prețuri între 400—

dr. CORNEL BULIBAȘA

prin prinderea dintelui cu , 
rub. Ambele procedee le-am a- 
plicat și eu în clinica noastră șl 
au dat rezultate excelente.

— Se apune că paradentozele 
sînt incurabile și că un dinte 
atins de această boală este com
promis. Nu s-a reușit nimic in 
tratamentul eficace al acestei 
boli ?

— Noi încercăm să discredi
tăm această idee și am reușit. 
Este vorba de o intervenție chi
rurgicală urmată de mărirea 
rădăcinii printr-un cui ce o de
pășește și o fixează. E adevărat, 
boala nu este lichidată, ei doar 
oprită din dezvoltare, 
poate foarte bine trăi așa 
de ani.

— In canelaiie ’
— Importantă râmîne 

gurii, curățirea riguroasă 
telui pentru a împiedica 
nerea peliculelor pe smalț.

A. T.

|U-

Dar te 
o iută

igiena 
a din- 
depu-

Astăzi ae deachid, 
la Casa Universitari
lor din Capitală, lu
crările Colocviului 
național studențesc 
cu tema „Angajarea 
Si responsabilitatea 
socială a studentului 
în România", orga
nizat de Consiliul U- 
niunil Asociațiilor 
Studențești din Uni
versitatea București. 
Inițiativa este izvo- 
rîtă din intenția de 
a conferi dezbateri
lor studențești pe 
teme politico-ideolo- 
gice un cadru adec
vat preocupărilor sl 
dorințelor studenți
lor de a realiza un 
amplu schimb cole
gial de opinii ; prin 
participarea tinerilor 
din diferite institute 
fi oraje universitare 
la dezbaterea unei 
problematici de ma
ximă însemnătate, 
pentru configurarea 
personalității viito
rilor intelectuali ai 
patriei. Avînd pre
cedente de înaltă ți
nută in manifestări 
similare anterioare 
— seminariile națio
nale „Socialismul si

A TRAI PENTRU A TRAI, ni- 
“ ' ' 9.M

Fes- 
14.30 ;

(orele 
20,30) ; 

11,45 ;

studentului in România
democrația", la Bu
curești șl „Omul în 
lumea contempora
nă" la Cluj — a- 
cesasti nouă reuniu
ne continuă- 
alte 
re.
pra 
ne,

către 
majo- 

aeu- 
uma-

direcții 
dialogul 
condiției 

răspunderilor 
tfnărului din amfi
teatre în societatea 
românească, integrat 
armonloa în fluxul 
de atitudini 3i efor
turi constructive ale 
Întregului nostru po
por.

Ca bază de discuții 
vor fi prezentate re
ferate cu următoa
rea tematică t ..Isto
ric al preocupărilor 
studențești de parti
cipare la 
cială ror 
„Angajare

ponsabilitate în asi
milarea valorilor so
ciale" ; „Aspecte ale 
personalității studen
tului în socialism" ; 
„Angajarea sociali 
— datorie moral-po
litică ■ studentului 
cetățean" ; „Opțiune 
și vocație în alege
rea profesiunii" : 
„Creație fi origina
litate" : ..Competen
ță. decizie, respon
sabilitate".

La lucrările coloc
viului participă stu
dent! din toate insti
tutele bucureștene. 
precum si invitați 
din centrele univer
sitare Cluj. Craiova. 
Iași. Timișoara și 
Brașov.

5 MINUTE CU REGIZORUL

MIRCEA AVRAM despre

MUIA PREMIERA a Teatrului
„C. I. NOttara”: ADELA

(după romanul lui GARABET IBRAÎLEAN'J]

500 lei, rochițe de 
vară din materiale 
viu colorate intre 
150—250 lei. bluze tn 
carouri, fuste 
stofe subțiri, 
fantezi cu 
sandale de 
cutările alb ți roțu. 
Încă un amănunt — 
la 
se 
de 
le 
de

din 
turte 

bretele, 
coed in

mărfurile anunțate 
pot asorta tot felul 
podoabe pe care 

găsiți tn raionul 
specialitate.

ȘT. G.

— Ce v-ațl gr ©Das al 
realizați prin acest spec
tacol, care prilejuiește 
publicului o întîlnire sce
nică inedita eu eroii „ 
lui mai bun roman rsmi- 
nesc de analiză", cum a 
fost considerată ..Adela" 
Iui Ibrăileanu. încă de la 
apariție. în 1933 ?

— Dacă ne gindim eă tre
buia creată versiunea tea
trală a unei opere lipsită 
proprlu-z’s de acțiune (al 
cărei subiect ÎI formează 
analiza, cu multiple fațete 
psihologice, a pasiunii, in 
cele din urmă, ratate, a unui 
intelectual cvadragenar, sfi- 
șiat de incertitudini, de com
plexe nwaj-«ențîmenî*le — 
pentru o femele eu mult mai 
tîr.ără) — sareina realixafD- 
rilor nu a fost de loc u»oar4- 
A trebuit să zăshn mijloa
cele de expresie ce=e mai 
adecvate pentru a obține o 
întoarcere în interior, la 
mișcările sufletului yi a face 
ea ciocnirea' 'SHnUnica sen
timentelor ~să derrnă adevă
rata acțiune a mesei. Acest 
drimat regizoral a pui in 

' fata întregului colectiv pro
bleme de interpretare deo
sebite. In cazul de față, ac-

,ee-

torul devine aproape nud, 
nu mv Are ceea ce ie nu
mește ..spate", dacă hm fî-1 
asiguri singur, prin ideile 
lui. orin propriile lui va
lențe dramatice si afective. 

— In general, adaptarea 
dramatirâ. semnată de Con 
stantin Tita Bobea (fost elev 
al lui Ibriiîtinu fi un bun 
cunoscător al operei &a’*l 
rtmîne rrasar.
Adela. în iLit-rpre^rea î- »- 
ciei ilureșan. apa-e. 
ca o expresie idea-î a 
nității. imbinind lirismul 
cu subtila senzualitate. 
Nouă, ca idee de spectacol, 
este modahta.tea «căniră a 
materia&rârii gândurilor e- 
roiJjj. oria 
uxiU person4j. nuna! „Cor*- 
Ademtul" eram se vwa al- 
twr-eg-i-ul său hJMrld. Acrw- 
lă dedub'a~e a eroulnd (în- 

par «e .Antal
fi Mihnea Moîscacu) 
zncrirea si «mîureze tsenîc 
personajul țn toată ronwle- 
Xriatea «a. $i în rrTe
dm urmă, aeeeta «pare ea
un ..tnvini". o jenlâ a pro
priilor sale arme, a conT-im- 
tei sale exacerbate — prin 
profunzimea analizei șl in
trospecției psihologice, pre

res- ION TRONAC

14 ; 17 ; 30). Gloria (orele 9 î 12,30 ; 
16 ; 19,30). NOAPTEA E FÂCUTA 
PENTRU... A VISA, rulează la 
Floreasca (orele 9; 11,30 ;r 13,45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30) ; Modern (orele 
9,39 ; 11,45 ; 14 : 16.15 ; 18.30 ; 20,45) ; 
Flamura (orele 0 ; 11,15 ; 13,31 ;
16 : 19,15 : 20,30). CRIMA TN STIL 
PERSONAL, rulează la Volga (o- 
rele 9,30—16 în continuare;; 18,15 ; 
20,30). TATĂ DE FAMILIE; rulea
ză la Miorița (orele 9,30 ; 12 ;< 14,30; 
17.30 ; 20). NOAPTEA» rulează la 
Moșilor (orele 15.30 ; 19 ; 20,30).
ROLLS ROYCE-UL GALBEN, ru
lează la Munca (orele 16 ; 18). HO
ȚUL DE PIERSICI (orele 20). RIO 
BRAVO, rulează la Cosmos (ore
le 15,30 ; 19). VERA fiRUZ, rulea
ză la Flacăra (orele 15,30 : 18). 
POST SEZON (orela 20,30). PEN
TRU 1NCA PUȚINI; DOLARI^ ru
lează la Frogresuî (ureîe 15,30 ; 
11). SOARE ȘI UMBRA (orele 
20,M) ; Vitan (orele 15.30 ; 18).
CV MTINILE PE ORAȘ (orele 
20,30).

PROOBAMUL 1ia Patria
15 ; 17,45 ;

.. V3J (orele 9 ; ; i«,au ;
17.15 ; 26,15). PARADISUL ÎNDRĂ
GOSTIȚI LOR, rulează la Repu
blica (orele 9 ; 11 , 13 ; 15 ; 17 ; U ;
21.15) . IN UMBRA COLTULUI,
rulează la Luceafărul (orele 8,45 ; 
II ; 13,15 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; “
reștt (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
18,45 ; 21) ; Favorit (orele 
13 ; 15,30 ; 18 ; 29,39). APELE PRI
MĂVERII, rulează la Victoria (o- 
rele 8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 11.38 ;
20,45). ECLIPSA, rulează la Cen
tral (orele 9.36 ; 11,15 ; 15 ; 17,45 ;
20.30) . RIO BRAVO, rulează la Lu
mina (orele 9,15 ; 17,38 în conti
nuare 28,15). CEASUL CĂPITA
NULUI ENRIKO, rulează Ia Doi
na (orele 11,30 ; 13 ; 14,M). BUNA 
ZIUA, CONTESA, (orele 16 ; 18.15 ;
29.30) . PIPELE, rulează la Union 
(orele 15.38 ; 18 ; 20,30). BOMBOA
NE MUZICALE. LOS MEME. DA
CA O IUBEȘTI, rulează la Tim
puri Noi 'orele 9—21 în continua
re). PE URMELE ȘOIMULUI, ru
lează la Feroviar (orele 9 ; 11.15 ; 
13,39 ; 16 ; 18.30 ; 21) ; Excelsior, 
(orele 9 ; 11,15 ; 13.M ; 16 ; 18,15 ;
29.30) . ADIO GRINGO, rulează la 
Gri vi ța (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ;
18.15 ; 20.36) ; Aurora ---- *“
11.15 ; 13,36 ; “
Arta ----
nuare ; 10.15 ; 26,30). FELDMARE- 
ȘALA, rulează Ia înfrățirea horele
15.15 ; 17,45 ; 28). RĂUTĂCIOSUL 
ADOLESCENT, rulează la Buzeștl 
(orele 15.30 ; 18 ; 20,30) ; Viitorul 
(orele 15.36 ; 18 ; 20,30). PE PLA
JELE LUMII, rulează la Dacia (o- 
rele 9.15—16,15 în
18.30 ; 20.45) ; Giulești (orele 15,30 ;
18 ; 20,30). VREMURI MINUNATE 
LA SPESSART, rulează la Bu- 
cegl (orele 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 1
20,36) ; Tomis (orele 9—15,49 în 
continuare 18.15 ; 20,30). PAȘA, ru
lează la Unirea (orele 15,30), ȚAR
CUL (ora IA). LA EST DE EDEN, 
rulează la Lira (orele 15.30 ; 18 ;
28.15) ; Rahova (orele 15,30 : 18), 
PRIMA ZI DE LIBERTATE (orele
20.30) . PIANELE MECANICE, ru
lează la Drumul Sării (orele 15, ;
17.30 ; 20) ; Pacea (orele 15,30 ; 18 ;
20.15) . SAMURAIUL, rulează la 
Ferentari (orele 15.30 : 18 ; 20,15). 
RISCURILE MESERIEI, rulează 
la Cotroceni (orele 15,30 : 18), VA
RA CAPRICIOASA (orele 20.30) ; 
Popular (orele 15,30 ; 18). PROCE
SUL DE LA VERONA (orele 20.30). 
EXPRESUL COLONELULUI VON 
RYAN, rulează la Crîngașt (orele
15.30 ; 18 ; 20,15). COMEDIANȚII,

| rulează la Melodia (orele 10,30 -.MAVARĂ. ora 19.30.

Autovehicule

Bucu-
16,30 ;

10 ;

I
I I

I
I
I

I
I
I

I

(orele 9 :
13.30 ; II , 18.45 ; 20,30) i
(orele 8.38—11,30 tn conti-

continuare ;

prii lui fbrăileanu. viziunea 
rămine, totuși. în final, rea
listă.

— Preientarea 
matlzari 
marilor ___
e-jtc o acțiune de 
tivă a teatrului ?

după 
nestri

de dra- 
ereațiile 

clasici 
perspec-

CONSTRUITE DE PIONIERI
Pionierii din Zalău, sub în

drumarea Instructorului Iuliu 
Barta, au construit 11 auto
vehicule de diferite tipuri. Nu 
este vorba de machete sau 
jucării, ei de autovehicule cu 
2 pînă la 12 locuri, echipate cu 
motoare de 68 cmc. Cu excep
ția motoarelor, care au fost 
făcute de uzina din Zărnești, 
celelalte piese au fost’turnate,— 
forjate sau strunjite de pio
nieri. Tot copiii sînt și condu- 
—auto. Micile autovehi- 

' viteze de 
---------- — -------------------- .. pe oră. Mlouțîi COn- 
?'j :--------------- tr** de €eear itmctorl de la Zalău♦intertțk>-

11 âlTeIe^ nează sl-șl petreacă o parte ■
din vacanța de vară înir-o ta- 
băxă auto-moto pionierească, 
care va fl prima de acest fel 
din țară.

— ..Adela" constituie în
ceputul unei serii de mati
nee literare. însoțite de suc
cinte expuneri introducti
va. destinate. în primul 
rind. spectatorilor tineri si 
clreia îi vor urma. în cu

nt . ,,Mara“. de loan Sla- 
vu:_; Scaiiu\de eatori au

"fcBJ “aCi

•10,00 — Limba germană. Lac ți a 
M (reluare) • Mi» — Pentru e- 
levî. Consultații la chimie (claaa a 
XU-a) • 11,00 — Ce ați dori b& 
revedețl T Film artistic ! „Unde 
este al treilea tablou", producție 
a studiourilor poloneze • 12,29 — 
închiderea emisiunii da diminea
ță « 17,M — Telex TV « 17,35 — 
Lumea oopMlor s „Tinerețe îfiră 
bătrlnețe b« viața fără de moarte" 

. ____________ de Vladimir Colin. Povestește ar-
Progresul (orele 15,30 ; tistul poporului Ștefan Ciubotăra- 

Limba rusK. Lecția 
55. • 18,15 — Ștudtoul pionierilor. 
Selecțiunl din spectacolele lazei 
republican» a Festivalului cultu- 
ral-artlstie al pionierilor șl școla
rilor. • 18,45 — Înflorești pămtnt 
al bucuriei. Muzică corali româ
nească In interpretarea corului 
Radiotelevizlunli. • 19,00 — Tele
jurnalul da scară. • 19.M —
Transfocator 1 „Parcurs ilegal"
• 26,01 — Seară de teatru t „Vlal- 
cu Vodă" de Alexandru Davila.
• 21,40 — Avanpremiera. • 21,55 
— Publicitate. • 22,00 — Melodii, 
melodii... muzică ușoară româ
nească, interpretată de tineri so
liști. • 22,30 — Antologie lirică. 
9 22,45 — Telejurnalul de noapte.
• 23,00 — închiderea emisiunii.

JOI I MAI im

Opera Română : FRUMOASA 
DIN PĂDUREA ADORMITA, ora
19.30 ; Teatrul de Operetă : LO
GODNICUL DIN LUNA, ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le" (Sala Comedia) : ENIGMA O- 
TILIEI, ora 19,30 ; (Sala Studio) : 
CINE EȘTI TU ?, ora 19,30 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : MOARTEA 
LUI DANTON. ora 20,00 ; (Sala 
Studio) : 8FÎNTUL MITICA BLA
JINUL, ora 20.00 ; Teatrul de Co
medie : OPINIA PUBLICA, ora 
20,00 ; Teatrul Mic : IONA, ora 
20,00 ; Teatrul „C. I. Nottara" 
(B-dul Magheru) : LA CIORBA 
DE POTROACE, ora 20,00 ; (Sala 
Studio) : FEBRA, ora 20,00 ; Tea
trul Giulești : CURSA DE ȘOA
RECI, ora 19,30 ; Teatrul „Barbu 
Delavraneea" : MUȘTELE, ora 
20.00 : Teatrul evreiesc de Stat : 
ÎNȚELEPȚII DIN HELEM, ora 
20,00 ; Teatrul j(Ion Creangă" : 
EGMONT, ora 18,30 ; Studioul 
I.A.T.C. : CIOCTRLIA. ora 19,30 ; 
Teatrul Țăndărică (Calea Victo
riei) : AVENTURILE LUI PLUM- 
PLtlM, ora 17,00 ; (Sir. Academi
ei) : A FUGIT UN TREN, ora 
17,00 ; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy} : TĂNASE REVUE, ora
19.30 ; (Calea Victoriei) : FEMEI, 
FEMEI, FEMEI, ora 19,30 ; An
samblul Artistic al U.G.S. : SE-

• LECȚIUNI ’68, ora 20,00 ; Circul 
de Stat: SELECȚIUNI DE PRI-

PROGRAMUL TI

• 20,00 — Telex TV » M.05 — 
Concert simfonic • 20,35 — Seară 
de balet .^Armonii contemporane' 
a 21.05 — Publicitate • 21,10 — 
Teleenclclopedle (reluare) • 22,10 
— închiderea emisiunii.

CA8E DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

CLUJ' • Ateneul centrului uni
versitar : Simpozionul „Psihologia 
și moralsț dragostei" — participă : 
prof. dr. 
prof. dr. 
prpf. dr. 
Clubului,

docent Anatol Chircev, 
docent Ioan Baciu șl 
Dumitru Salade (Sala 
joi, ora 20).

Tntîlnlre cu sportivi pre-IAȘI a
ferați, component ai loturilor na
ționale (Sala de spectacole, (Joi. 
ora 18,30). • Recital de poezie 
„Nlcolae Turtureanu" (Clubul Ar
telor, joi, bta 20). « Muzică d* 
jazz, cu formația „Titel Popovici" 
(Student-Cîub-Bar, joi, ofa 26).

In reda 1n| Andrei Zahirlar Teatrul de stat din Sibiu a ore- 
zrntat. reeeoi, -in- premieră, comedia lui Ștefan Haralamb 
„Vice-VfcriS*.^~

Tn fotografie : actorii Adina Rația și Miroca Hmdoreanu.
laienia rexftzrt de ............

ELENA POPA

(Urmare din pag. I)

Iulian R. R. (inginer. M ani, 
divorțat) : Unii Be feresc s-o 
■pună, dar la trăinicia familiei 
contează foarte mult dragostea 
însăși, existentă între soți, c® 
bărbat și femeie. Sînt femei 
care uită de aceat lucru, se 
arată a fi cu totul insensibile, 
dintr-o lipsă de educație, aș 
zice, de care nu-ti poți da sea
ma înainte. Din primele zile îți 
devin urîte. Asta duce categoric 
la dispariția afecțiunii, șl clnd 
lipsește afecțiunea — repet, din
tre bărbat si femeie — nici un 
fel de bucurie nu poate să du
reze în acea familie. E cazul 
meu. Prin purtarea ei neglijen
tă. ca femeie, fosta soție a înain
tat singura cererea de despărți
re.

Lilioara P. (29 ani, translatoare, 
căsătorită) : Depinde la ce fel 
de fericire vă gînditi. Nu știu 
dacă aii văzut filmul „Prințesa": 
acolo eroii trec printr-o dramă 
cumplită. posibilitatea morții 
unuia dintre ei. dar familia 
aceea trăiește, după părerea 
mea. o mare fericire, ca familie, 
fiindcă ei doi se iubesc într-atît 
îneît sînt gata sa înfrunte și o 
asemenea lovitură crudă^ Va 
dau acest exemplu, fiindcă si 
noi avem un oarecare necaz — 
soțul meu a fost nedreptățit de 
cineva, fapt eare l-a zguduit 
moral foarte tare. Fericirea mea 
stă în aceea că. mai ales acum, 
îmi dau seama că nu l-as putea 
părăsi, indiferent ce s-ar întîm- 
pla. că sînt gata să fac totul 
pentru el. Iar dacă este el cel 
vinovat, cu atît mal mult tre
buie să-1 ajut. Numiți asta dra
goste, ori pur și simplu familie, 
e totuna. Nu-i știu reteta. îi 
Știu rezultatele.

0 STATISTICĂ A 

„NEFERICI- 
ȚILOR/y ÎN ATEN- 
JIA VIITORILOR 
SOȚI
Intr-o carte a sa, „La physio

logic du maridge". purtînd sub
titlu] ..meditații de filozof eclec
tic asupra fericirii sau neferi
cirii conjugale" Balzac reproșa 
conducerii statului francez din 
vremea sa faptul că se preocupa 
de cunoașterea amănunțită a nu
mărului de animale, a suprafe
țelor de pădure, a litrilor de vin 
sau a numărului de ouă consu
mate la Paris, dar nu știa nimic 
despre numărul familiilor nefe
ricite. al soților care nu se po
trivesc unul cu altul, al căsătorii
le? false, adică despre ceea ce 
dă starea de fericire sau neferi

cire reali. De atunci știința • 
făcut tentative ti în aceet dome
niu, !n ciuda, parei, a afirma
ției lui Napoleon care apunea 
că „dintre toate priceperile ome
nești. căsătoria este cea mal 
puțin avansată". Unele concluzii 
ale sociologilor, ca 81 ale altor 
cercetători, pot fl interesanta 
pentru soți. Intra cele mal re-

Motive declarate de divorț

1. Lipsă de afecțiune șl infidelitate 77
2. Injurii șf atitudini violente 66
3. Părăsirea domiciliului conjugal 50
4. Alcool și urmările lui 15
5. Influența nedorită a familiei unuia dintre soți 15
6. Nerespectarea obligațiilor materiale și morale

de soț și tată 18
T. Risipirea veniturilor 2
8. Condamnări pentru comportări incorecte 2

Să fim. deci, a ten ți : lipsa de 
dragoste și infidelitate, plus 
comportare neeivilizată. alcătu- 

EDUCAȚIA, CIVILIZAȚIA, FAMILIA
iese, dacă adăugăm urmările 
alcoolului și motivele de părăsire 
a domiciliului conjugal, deter
minate. fără îndoială, tot de 
lipsa de civilizație elementară, 
sau de afecțiune, circa 85°/o din
tre cauzele care fac ca unii să 
nu trăiască precum toți ceilalți 
în familie.

SFATURI PEN
TRU 0 VIITOARE 
FAMILIE ?
De pregătirea tinerilor pentru 

o profesie, știm, părinții — în 
cea mai mare parte a lor — se 
preocupă. Dar de pregătirea lor 
ca viitori soți ?

Am discutat, pentru verifica
re. cu un număr de mame, ale 
căror fiice se află în clasa a 
XH-a. deci în pragul vîrstei 
cînd căsătoria — după absol
vire — devine o posibilitate 
imediată. Multe ne-au răspuns 
că. într-adevăr. cultivă în pro
cesul de educare al fiicelor lor 
o linie de conduită Ireproșabilă, 
între care respectul pentru omul 
iubit — acela pe care-1 vor în- 
tîlni — capacitatea de a fi devo
tate în dragoste etc. Aceste mame 
ne-au arătat că este de fapt șl 

cente. o cercetare a tovarășului 
Mîhall Barnan, președintele tri
bunalului sectorului 8 din Ca
pitală. care, timp de 5 luni. ■ 
urmărit în Camera de consiliu 
245 de perechi care cereau des
părțirea. IatA. după notările 
tale, cauzele acestor nefericiri 
conjugale :

Cifra absolută Procentaj 
(în cazuri 
cercetate)

32 °/o
27 %

20.4 %
6%
8%

7 %
0.8 °/o
6.8 %

foarte ușor să formezi asemenea 
sentimente la un tînăr care tră
iește intr-o societate în care ni

mic nu-1 mai poate forța la o că
sătorie făcută fără dragoste, deci 
a deplinei libertăți si a acordu
lui său intim, a alegerii sale. Si 
totuși, neobișnuit de mare ni s-a 
Dărut numărul acelor mame 
de la care pornesc îndemnuri, 
în esență, contrare. La întreba
rea „ce sfaturi î-ati da în pri
mul rînd fiicei dumneavoastră 
dacă s-ar căsători în săptămîna 
următoare ?** — am primit, des
chis. și opinii ca acestea :

„Aș fi. înainte de toate. împo
trivă ; să se căsătorească pe la 
30 de ani. să apuce să-și tră
iască viața"
- (Dar ce înseamnă. întrebăm 
noi, ca o tînără să-și trăiască 
viata între 18 și 30 de ani. o tî
nără maturizată biologic, necă
sătorita ? Către ce îndeamnă 
„sfatul" mamei ? Fiindcă una 
este să nu-ti apară în cale omul 
potrivit, deci să nu te grăbești 
inutil cu căsătoria, și altceva 
este să eviți întemeierea unei 
familii cu premeditare, aruneîn- 
du-te în „trăiri" care nu pot 
decît distruge cristalul put al 
încrederii în iubire).

Sau : ..Să se căsătorească, da- 
că-i place, și cu cine-i place, eu 
nu mă amestec. Dar dacă o vor 
duce greu, sau vor ajunge fie 
șl la cea mai mică neînțelegere. 
să-1 laae Imediat, că sînt bărbați 
destui pe lume, să nu fie proastă 
cum am fost eu..."

(Adică ? întrebăm din nou. 

Care tînlrl aoție plecați ,^de U 
mama" eu o asemenea ..xeasn 
teoretici", nu va descoperi ime
diat. mai alee in primii ani. de 
acomodare, o mie de „creutițl" 
sau de motive să se socotească 
nefericită. deci ..îndreptățită 
să-1 lase", si să-șl aducă aminte 
că ..sînt bărbați destui ne lume", 
că nu trebuie să ajungă o 
„proastă" etc.). Polița unei po
sibile incorectitudini, a „încer
cării" și în altă parte nu este 
oare semnată astfel de mama, 
care uită că. după o aventură — 
cu sau fără motive — fiica ei nu 
va mai putea reveni la relații 
de dragoste sublimă în Dropria-i 
familie, că totul va fi de acum 
înainte fals, deci nefericire. 
(„Femeia ce-a-nșelat odată. în
șeală și a doua oară", zice cin- 
tec’jJ popular).

Cît despre sfaturile date de 
unele mame băieților, ele sînt, 
parca, și mai sumare.

,.I-am spus să fie om. ai se 
poarte frumos în familie, nu bă
dăran ca taica-su ; dacă nu. să 
nu se mai însoare să nu nenoro
cească si alt suflet", iată un sfat 
care se dă frecvent. în care re
cunoaștem și o bună doză de 

detașare a viitoarei soacre-mari 
de „aceea" care va fi aleasa fiu
lui ei : o milă de la distanță, 
materializată în acest unic în
demn, care — la urma urmei — 
poate să nu fie respectat, fiului 
neîntîmplîndu-i-se nimic. Dînsa 
„i-a spus“ ; și cu asta e con
vinsă că și-a făcut datoria.

Curios este că — între cazu
rile care ne-au ieșit noua în 
față, cu ocazia anchetei la care 
ne referim — n-am întîlnit nici 
o mamă care, avînd băieți sau 
fete la vîrsta întemeierii fami
liei. să ne fi declarat că se 
opune căsătoriei lor pentru că 
are conștiința că nu sînt sufici
ent educați, pregătiți. morali
cește etc. pentru aceasta. Am 
întîlnit mame și tați care — 
între ei — ba. chiar, pe șoptite, 
la urechea noastră recunoș
teau că fiica lor. să zicem, nu 
prea este ..de casă" sigur că 
dacă se căsătorește n-o să fie 
prea sfîntq etc., dar făceau tot 
posibilul să ascundă acest ade
văr. după obiceiul — mărturisit, 
chiar, tot în particular, al vîn- 
zătorului care nu-și critică mar
fa. Lipsește astfel, de Ia mulți. 
acel act responsabil de oprire a 
unei posibile -nefericiri, fie șî al 
propriului copil. ..Dacă o fi 
proastă și l-o suporta așa negli
jent și aiurit cum este, o . pri
vește". iată raționamentul care 

ni pirat comun pentru astfel 
de lituatiL Părintele prev<je 
nefericirea. crfufEe.-- iritarea. 
fiindcă el înausi dă din c&să ur 
om imperfeet dar ae anală pe 
mlinL Să-1 raporte ..ee" (dacă-1 
vrea !). sau a-o suporte „ed" 
(dacă o la I). ca si cînd nu din
ții. tatăl si mama, aveau obliga
ția să-i formeze ca oameni ita- 
tornicL cu spirit de devoțiune, 
cu ordine In sentimentele lor. 
cu idealuri si aspirații puter
nice

_Da. eu cred în acea! adevăr 
ne spunea si Drofeaoara Lac ia 
Doina Tirea. direrrtoarea Liceu
lui 34 din Capitală, cred că feri
cirea £2’j nefericirea viitorilor 
soți deninde in ?«a mai mare 
măsură de imaginea despre via
ta de familie, de spiritul de res
ponsabilitate fztă de omul iubit 
șî, în ultimă instanță, față de 
omoria-î iubire, cu rare tinerii 
pleacă din familie. Si noi. Dro- 
fesorii. școala în genere, ouiem 
face mai mult centru =oorirea 
acestei pregătiri- întîlnindd-se 
în viată tineri cu o asemenea 
bună educație. Posibilitatea eșe
cului unor familii nu va fi cu 
totul înlăturați firește. dar 

oricum, mult redusă dacă lingă 
un om se va alătura tot un 
„OM-1.

...Adică, pornind de la o ima
gine a lui Exupery. dacă lingă o 
stea se va așeza tot o stea. lu
mina lor va crește. în nici un 
caz nu se va reduce.

APEL CĂTRE
„GHEORGHE"...

Tovarășul cu care s’*m de 
vorbă, Nicolae Cărămidarii, pre
ședintele judecătoriei din Fetești, 
reflectînd Ia întrebarea pusă în 
titlul acestei anchete, ne subli
niază o idee pe care o reținem 
ca fiind foarte importantă : este 
vorba de raportul dintre gradul 
de cultură (al soților) și satis
facția vieții de familie, raport 
care, dună părerea sa. joacă un 
rol foarte important în trăini
cia relațiilor șî în fericirea con
jugală. dacă apreciem exact 
condițiile specifice ale vieții mo
derne. Au fost, poate, ne spune 
dînsul, perioade ale istoriei cînd 
numeroase exemple de dragoste 
între soți lipsiți de orice fel de 
pregătire erau de o puritate șî 
o trăinicie impresionantă. Pe 
coltul lor de pămînt realizau 

comuniuni moralmente Irepro
șabile. Să nu uităm însă că viața 
s-a complicat foarte mult de 
atunci, că problematica sufle*? 
tească însăși a omului contem
poran ae supune unor alte legi 
de mișcare, conform conceptelor 
și idealurilor noi. Stăruința în 
simplism intelectual Înseamnă 
sărăcie, lipsă de vibrație chiar 
sentimentală, o filozofie înapo
iată asupra relației soț-soțle. In 
acest sens tovarășul președinte 
ne dădea exemplul unor soți din 
satele de prin împrejurimile 
Lehliului. ale Feteștilor, soți 
care, ajunși la conflicte în fa
milie. își dispută zilele petrecute 
împreună în același mod în care 
evaluează obiectele pe care , le 
împart. Chiar despre ei înșiși 
vorbesc ca despre niște mutări 
de obiecte : ..eu n-am vrut, dar 
tata m-a dat"... ..el m-a iFat”-. 
„dacă divorțez ? mă ia altul"... 
etc. Si mai semnificative apar 
mărturisiri ca : „am iubit-o pînă 
în seara zilei de (...) cînd am 
văzut-o cu (...) ; de atunci, gata, 
m-am mutat la femeia (cutare) ; 
am de acum si un copil cu &a. 
vă rog să-mi admlteți divor
țul...".

Iatfi și o mostră de dialog cu 
asemenea soți. „Bărbatul dumi- 
tale susține că nu mai puteți 
trăi împreună. Dumneata ce 
zici ?" ,.Eu zic că nu-1 las". „De 
ce ?" „Fiindcă, tovarășe preșe
dinte. el cînd m-a luat, m-a luat 
cu vacă. Acum el a vindut vaca, 
a băut-o cu alte femei, si vrea 
să mă lase pe mine..."

La oameni care pot fi diți și 
pot fi luați (fără „voia* lor. dar 
plecînd la altă casă fără să 
opună nici cea mai mică împo
trivire). care pot uita o familie 
și în aceeași clipă încep alta, se 
poate oare vorbi într-adevăr 
despre Dosibilitatea unei fericiri 
izvorîtă din iubire, dintr-o dra
goste reală ? Asemenea oameni 
vor muri fără ca măcar să știe 
ce sînt asemenea sentimente, 
decît noate. cu totul instinctiv. 
Ascultînd mărturiile juristului 
ne gîndeam Ia cuvintele lui Camil 
Petrescu.’ rostite în legătură cu 
drama unuia dintre eroii roma
nului „Ultima noapte de dra
goste. întîia noapte de război", 
revoltat împotriva acelora care 
operează cînd este vorba de 
dragoste, cu noțiuni primare, 
grosolane, cu înțelesuri nedife- 
rențiate. cu dogme banale cere 
circulă și care țin loc de cu
getare. Iubirea, dacă e>ste ade
vărată. nu poate să nu afecteze 

profund, pentru totdeauna, pe 
cel doi, care șl-au dat mina. îți 
construiești casa pentru o feme
ie, «punea Gheorghldiu, eroul ro
manului citat, cumperi mobila pe 
care a ales-o ea, Iți fixezi 
deprinderile cum la-a dorit 
ea. Toate planurile tale de 
viitor pînă la moarte sînt fă
cute pentru doi Inși. A plecat 
de acasă, și ești necontenit în
grijorat să nu I se întîmple 
ceva... Te străpunge ca un stilet 
orice aluzie despre ea si ești 
nebun de fericire cînd. după 
greutăți materiale si umilințe 
uneori, ai reușit să-i faci o sur
priză care s-o uimească de plă
cere. Si cum ? se întreabă el, 
după toate acosta angajări cu 
întreaga ta existentă, este po
sibil ca. într-o zi. aceeași fe
meie. soția ta,s.ă vină să-ți spu
nă „că toate aceste» trebuie să 
înceteze pînă mîine la ora 11,35 
cînd oleacă la gara ? că ea 
poate să-si ia înapoi numai par
tea pe care a adus-o fără să 
facă rău restului ? pînă și un 
bandaj aplicat prea multe zile 
pe o rană și se lipește de ea, 
nu-1 poți desface decît cu sufe
rințe de neîndurat... dar două 

suflete care s-au împletit... au 
crescut apoi laolaltă ?“

Autorul aceluiași roman apre
cia că nu numai o cumplită să
răcie de spirit izvorîtă fie din 
lipsăde inteligentă, fie din to
tală înapoiere intelectuală poate 
face să se conceapă căsătoria ca 
o simplă conjugare de entități 
abstracte, care, cînd se desface 
se regăsesc în aceeași formă șl 
cantitate ca înainte de conto
pire. O fericire reală presupune, 
deci, existenta a două persona
lități reale, capabile să sesizeze, 
în planurile cele mai profunde, 
implicațiile pe care gesturile, 
faptele săvîrșite în cadrul aces
tei comuniuni liber înfăptuite, 
afectează direct existenta celui
lalt. Pentru asta trebuie să ai 
inima caldă, dar și minte lumi
nată prin cunoașterea a ceea ce 
oamenii au făcut mai bun pînă 
acum, ca oameni, să te poți ex- 
Dlica lor. să-i noii înțelege.

„L'AMOUR A 
SON MORCEAU 
DE PAIN"...
Ne revine în minte argumen

tul unuia dintre cei chestionați 
la începutul acestei anchete, 

tînărul inginer care suitinee ci 
o oondiția a trăkikied familiei 
(esențială, sublinia el) «fcta ■- 
fracția — aă nu ne ferim da 
cuvînt — fizică dintre goți, ca 
gi părerea lui că acest cnpltoA aJ 
stărilor afecționale trebuiește 
întreținut, nu printr-un joc de 
teatru, fala, care ar fi insupor
tabil, dar printr-o comportare 
însușită pe calea educației și 
care se oglindește în acele ges
turi de gingășie, de tandrețe, 
care fac farmecul unei femei, 
personalitatea de îndrăgostit a 
bărbatului. L’amour a son 
morceau de pain, scria autorul 
„Fiziologiei căsătoriei", mais il 
a aussi cet art d aimer, qiie 
nous anpellons la Coquetterie, 
mot cliărmant../’ Balzac se îm
păuna în credința că această 
artă este născuta în Franța și 
că ea nu există decît aici. Eroa
re demonstrabilă fie si pri-n ci
tarea. să zicem, cîntecelor de 
iubire din bogatul folclor al tu
turor popoarelor. Să ne refe
rim însă la romanul „Cartea 
nunții" de George Călinescu, sH 
ne amintim discuția dintre 
Vera — tînăra soție, neștiutoare, 
naivă — șl cele două vecine, fe
mei simple, lecția lor despre mo
dul în care trebuie să-șl păstreze 
o nevastă bărbatul lîngă ea, și ur
mările. pline de îneîntătoare 
surprize pentru Jim : „tînăra lui 
soție uza niște cochetării subtile 
de care n-o crezuse în stare".

Ne-am dezobișnuit, poate, să 
vorbim despre aceste lucruri, le 
socotim poate, de la sine con
ținute în in dom tiu.nl e p© care 
trezește în noi natura atunci 
ci nd ne aflăm lîngă omul iubit 
Evident. însă, și aici se poate 
vorbi de o educație, care spo
rește sensibilitatea, farmecul, 
decența. Este drept, nu trebuie 
să ajungem la excesul îritațio- 
nal cultivat de o anumită litera
tură (am răsfoit, la librăria ae
roportului Orly, un asemenea 
volum, al cărui autor descria 
citeva sute de posibilități de a 
face amor. ..lecții" însoțite cu 
Planșe, avînd alături capitolele 
„avantaje" și ,,dezavantaje" 
pentru fiecare din care dragos- 
»*.» lc>ra bălăcită pornogra- 
fiată). K

Vom fi de acord însă, așa oum 
sublinia și dr. Alexandru Paș
cani. autorul unui interesant 
studiu de demografie că înte
meierea familiei, existența ală
turi a unui bărbat și a unei fe
mei — n-are în primul rînd ca 
motiv reunirea a două salarii 
pentru a găsi p-ur și simplu... un 
prînz comun, și că. deci, așa 
stînd lucrurile, pregătirea pentru 
viată trebuie să cuprindă și ast
fel de laturi — fie pe calea sfa
tului direct (mamă-fiică ; medic- 
tînăr), fie prin recomandarea 
unei literaturi care, într-o ți
nută decenta să-i orienteze pa 
tineri, soți deja, sau nu încă, 
spre cunoașterea vieții lor.
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PENTRU MUNCA“
Procesul atît de complex al activității 

educative desfășurate de organizația 
U.T.C. presupune o angajare pe planuri 
multiple a întregului tineret și, ,în același 
timp, o concentrare a eforturilor în direc
țiile cele mai corespunzătoare scopului 
propus, iar în acest ansamblu de preocu
pări, un loc de primă importanță, trebuie 
să-l ocupe capitolul educării prin muncă 
și pentru muncă. Pornind de la acest 
adevăr, bine stabilit în activitatea organi
zațiilor U.T.C. din județul nostru, 
grarea efectivă a ‘ 
generale depuse 
citori, ingineri și 
derile industriale 
scopul mărturisit

NICOLAE GĂITAN 
prim^ecretar al Comitetului județean Sibiu 

al U. T. C.

> inte- 
tineretului în eforturile 
de colectivele de mun- 
tehnicieni din întreprin- 

constituie nu numai 
al muncii noastre de zi 

cu zi. ci totodată și unitatea de măsura a 
rezultatelor obținute pînă în prezent. Din 
punctul acesta de vedere, fiecare inițiativa 
pernița într-o organizație în sprijinul 
procesului de producție, fiecare acțiune 
dusă la bun sfîrșit se adaugă la un întreg 
ansamblu de realizări. îzvorîte din nece
sitățile firești ale producției si propunîn- 
du-și să contribuie la îndeplinirea unui 
deziderat major : acela ca tineretul, cu 
spiritul novator și energia ce-i sînt caracte
ristice, să se constituie într-o prezență vie. 
dinamică, în viața economică a întreprin
derilor.

Dovezile sînt destul de numeroase în 
acest sens și conturează un tablou îndea
juns de convingător asupra unora dintre 
cele mai frumoase rezultate obținute de 
organizațiile U.T.C. din întreprinderi, ceea 
ce demonstrează, pe de altă parte, și 
modul în care au înțeles să se alinieze în 
frontul marii întreceri declanșate la în
ceputul acestui an. Intîlnirile organizațiilor 
■4u conducători ai procesului de producție, 
care le-au vorbit tinerilor despre valoarea 
socială a muncii și despre sarcinile pe care 
sînt chemați să le îndeplinească, dezbate
rile pe teme ale muncii și disciplinei în 
muncă, completate cu raiduri-ancheta inti
tulate „Cu microfonul printre tineri1’, 
transmise apoi în emisiunile locale — sînt 
cîteva din acțiunile care an cunoscut o largă 
lăspîndire în ultima vreme, iar exemplifi
carea unor organizații U.T.C. n-ar izbuti

să dea o imagine suficient de cuprinză
toare. Amintim, lotuși, la un loc de 
frunte, întreprinderile „Independența" și 
„Libertatea" din Sibiu, U.C.M.-Copșa 
Mică, Uzinele textile Cisnădie — care, 
apelînd cu consecvență la aceste forme 
și Ja altele, la fel de eficiente, au ac
ționat cu promptitudine pentru rezolva- 
rea unor probleme importante ale proce
sului de producție. Un fapt demn de a 
fi remarcat este, de asemenea, și acela ca 
uncie organizații U.T.C. și-au asumat răs
punderea directă pentru îngrijirea mași
nilor și utilajelor din dotare, pentru ex
ploatarea lor cît mai judicioasă. Un sin
gur exemplu, și aici, de la « * ”
U.T.C. a întreprinderii „Balanța", 
sa întregească ideea 
trecere între tineri, 
„vieții*4 mașinilor, 
foarte bune.

Tntr-o continuare 
preocupări, trebuie amintite și

organizația 
vine 

că și o astfel de în- 
pentru prelungirea 
poate da rezultate

evidentă cu aceste 
,_____ ,___ , ______ __ J eforturile,
de a li se răspunde dorinței firești a ti
nerilor de cunoaștere și de perfecționare 
continuă în meseria aleasă prin acțiuni 
care să le satisfacă pe deplin pasiunea 
pentru studiu și specializare, pentru ridi
carea măiestriei profesionale. Astfel, con
cursurile „cine știe, cîștigă" pe teme 
profesionale, olimpiadele pe meserii — 
ale lăcătușilor, forjorilor sau tricoterilor — 
ca și cele ale strungarilor și țesătoarelor, 
care au mers pînă la etapa județeană, au 
antrenat un număr de aproape 4 000 de 
tineri din județ'. Alți 4 000 sînt antrenați 
într-o acțiune de mai largi proporții, con
cursul „Cartea tehnică și producția", care 
urmărește stimularea 
citirea literaturii de 
nu-i mai socotim pe 
multe locuri, la
„Tinerii întreabă, specialiștii răspund", ac
țiuni care au căpătat deja periodicitate 
în practica organizațiilor U.T.C.

interesului pentru 
specialitate, ca. 
cei ce participă, 
întilnirile intitulate

să 
în

Ca urmare a acestor preocupări, a 
muncii educative pe care organizațiile 
U.T.C. o desfășoară într-un ritm din ce 
în ce mai susținut, marea majoritate a 
tinerilor din întreprinderile industriale 
au o atitudine înaintata față de muncă, 
se străduiesc să-și îndeplinească sarci
nile de plan Ia un înalt nivel de exigență, 
aducindu-și astfel o contribuție preți
oasă la marile înfăptuiri pe care oa
menii muncii din județul Sibiu le obțin 
sub conducerea organizațiilor de partid.

Cu toate realizările obținute, se mai 
manifestă însă în acest domeniu de ac
tivitate și rămîneri în urmă, care trebuie 
să ne preocupe mai mult decît pînă acum. 
Chiar dacă aceste neajunsuri nu au o sferă 
de întindere prea marc, în raport cu do
vezile, incontestabil mai profunde, ale 
efortului depus de organizațiile U.T.C., 
existenta lor trebuie totuși semnalată ca 
fenomen, pentru a avea permanent în fața 
noastră necesitatea lichidării lor. Se ma
nifestă astfel, uneori, o distanțare a ac
tivității educative pe problemele econo
mice ale întreprinderii, printr-o 
plasare a accentului pe activități 
importanță secundară, care nu 
zează întreg tineretul la rezolvarea celor 
mai semnificative preocupări într-o anu
mită perioadă și îi îngustează sfera de 
intervenție. Așa se explică de ce în unele 
cazuri s-a renunțat parcă cu prea multă 
ușurință la inițiative a căror utilitate a 
fost deseori confirmata de practică; așa 
se explică și de ce mai există încă în eco
nomia județului tineri care lucieaza sub 
norma (Ia Agnita, la Cisnădie), alții care 
nu-și îndeplinesc cu toata conștiinciozi
tatea îndatoririle profesionale, sau alții 
care absentează nemotivat de la lucru. 
Aceste aspecte nu sînt decît o urmare fi
rească a unei slabe munci educative des
fășurate de organizațiile U.T.C., o înțe
legere limitată a rolului lor în influen
țarea bunului mers al procesului de pro
ducție.

înlăturarea acestor fenomene, oricît de 
accidentale ar fi, cere din partea organi
zațiilor U.T.C. o substanțială modificare 
a opticii cu care își privesc propria muncă 
de educație, înțelegerea deplină a faptului 
că problemele economice ocupă un loc 
fundamental în activitatea noastră și că 
întreaga muncă politico-ideologică trebuie 
subordonată cultivării în rîndul tinerilor a 
noii atitudini fața de muncă și integrării 
lor armonioase în eforturile întregului 
colectiv al întreprinderii. Către un ase
menea principiu ne vom îndrepta fără 
întrerupere atenția și noi, pentru ca or
ganizațiile U.T.C. din județul Sibiu sa 
întîmpine marea aniversare care se apropie 
cu rezultate pe măsura semnificației aces
tui eveniment.

REALIZAREA PLANULUI
PRODUCȚIEI GLOBALE 

PE ANSAAABLUL

greșită 
de o 

mobili-

INDUSTRIEI CAPITALEI
După cum informează Di

recția de Statistică a muni
cipiului București, fn luna 
aprilie, pe ansamblul indus
triei Capitalei a fost realizat 
planul producției globale în 
proporție de 102,5 la sută, al 
producției marfă vîndută și 
încasată, de 104,2 la sută, iar 
al productivității muncii de 
102,1 la sută.

Sporul producției obținute 
pînă la sfirșitul lunii apri
lie prin creșterea producti
vității muncii este cu 56,4 la 
sută mai mare față dc pe
rioada corespunzătoare a a- 
nulul 1968.

Tn același timp, planul li
vrărilor la export a fost re
alizat în proporție de 106,4 
Ia sută, cu 25,6 Ia sută mai 
mult decît în primele patru 
luni ale anului precedent.

VALORIFICAREA SUPERIOARA
A MATERIILOR PRIME

RESURSĂ IMPORTANTĂ A CREȘTERII
EFICIENȚEI ECONOMICE

La tabloul de comanda al 
unei secții din cadrul Uzinei 
de fire sintetice din Iași se 
urmărește, atent, desfășurarea 
proceselor tehnologice auto

matizate I

De curînd pe această temă în 
colo aude ziarului nostru au 
mai fost publicate două anche
te : una din Hemeiuși, județul 
Bacău și alta din satul Tîrzii, ju
dețul Vaslui. Cititorii își amin
tesc că, deși subiectul era co
mun, constatările erau diametral 
opuse. în prima unitate, tinerii 
nu cunoșteau decît foarte vag 

j elementele cardinale — cum 
le-am denumit — ale activității 
economice ale cooperativei. în a 
doua, ea să folosim expresia u- 
nuia dintre ei, aceștia „știu tot 
ce se poate sti. tot ce trebuie 
să se știe". întrebarea care se 
pune este de ce unii cunosc iar 
alții nu, oare sînt factorii ce de
termină acest lucru ? Cîteva din 
cauzele care au determinat aces
te realități au fost enumerate. 
Pentru completarea lor am su
pus, de data aceasta, anchetei 
noastre, tinerii din două coope
rativ? agricole vecine, chiar din 
același sat, din Biharia, județul 
Bihor. Iată însă că din nou a- 
pare contrastul.

CE ȘTIȚI DESPRE
U

La \ prima cooperativă din 
sat, la BIHARIA I situar 
ția e similară Hemeiușiu- 

lui. Abia unul din 8—9 tineri a 
putut oferi un răsnuns cît de cît 
din care să poți deduce că pen
tru el cooperativa agricolă în 
oare lucrează nu este un loc de 
muncă sezonier. Despre Petre 
Abnidan, oare se numără printre 
cazurile rare, secretarul comite
tului comunal U.T.C., Franeisc 
Iobagi’, și activistul teritorial al 
Comitetului județean Bihor al 
U.T.C.. Elisabeta O ros, aveau să 
ne declare că : „acesta cunoaște 
pentru că lucrează ne un auto
camion si mereu calcă cu ma
șina tarlalele cooperativei, pe 
cînd restul...".

— Dar restul nu tot la aceeași 
cooperativă lucrează ? ne-am a- 
dresat interlocutorilor noștri.

— Da, dar unii sînt mai mult 
iar alții mai puțin receptivi.

Poate fi acesta un motiv ? Să 
fi fost atît de greu de înțeles 
pentru tineri, dacă s-ar fi încer
cat să se întreprindă în acest 
sens ceva, că zootehnia — ca să 
dăm un singur exemplu — a- 
duce aproape jumătate din veni
turile cooperativei și că spre, 
dezvoltarea ei se orientează în 
prezent unitatea ? Se căutase 
însă nn motiv și pentru că altul 
la îndemînă nu era s-a oferit a- 
cesta. Cît dc străini erau înșiși 
secretarul comitețului comunal 
U.T.C., și activistul comitetului 
județean de realitățile din aceas
tă cooperativă, ne-o dovedește si 
faptul că nici unul dintre, ei nu 
știa că din cei 88 membri ai or
ganizației U.T.C.. nractic aici 
nu lucrează decît 36 ; majorita
tea neavînd din anul trecut nici 
măcar cîte o zi muncă prestată.

— Ai cărei organizații sînt to
tuși ei membri ?

Ai organizației din cooperați-

va, ne declara secretara acesteia, 
Elisabeth Szabo, la Fel de străină 
de altfel — și ea ca și ceilalți — 
de ceea ce se-întîmplă am. Nici
odată nu i-am văzut pe Ia vreo 
adunare. E drept că nici noi nu 
am mai ținut nici una de la ale
geri.

O organizație deci care nu 
știe cu ce se ocupă mai bine de 
jumătate din membrii săi. „Lu
crează — ni s-a spus — de peste 
un an de zile la sere la Episco
pia Bihorului sau 
locuri". O organizație 
nimeni din activul 
nesalariat al comitetului 
țean U.T.C. nu a vizitat-o de a- 
proape jumătate de an și la care 
ne mirăm cum de s-a ales totuși 
un secretar ; o organizație într-o 
cooperativă cu I 400 hectare, eu 
o avere obștească la suta de hec
tare de peste 500 000 lei dar al 
cărei secretar nu a participai 
niciodată la ședințele consiliului 
de conducere al cooperativei asa 
cum prevăd și indicațiile 
U.N.C.A.P. și recomandările ple
narei C.C. al U.T.C. din 23—24 
decembrie 1968.

— Interesul pentru cooperati
vă — n? spunea tovarășul Iuliu 
Creț, secretarul comitetului co
munal de partid — nu se rea
lizează prin simple vorhe, se e- 
ducă prin contribuția mai mul
tor factori. Conducerii cooperati
vei îi revine în principal sarcina 
creării climatului bun de muncă 
în care aceștia luefează, pentru 
a-i apropia cît mai mult de cu
noașterea utilității lucrului 
care îl fac, al locului lor în 
grenajul problemelor ce stau. în 
fața cooperativei. Dar pentiu 
asta și organizația U.T.C. trebuie 
să desfășoare o activitate educa
tivă permanenta, să se ridice la 
nivelul cerințelor ce-i stau în 
față, iar prin activitatea ei să do
vedească că își merita aceasta 
încredere. Or. aici, tocmai acest 
lucru lipsește".

prin alte 
pe care 

salariat sau 
jude-

pe
an-

Ceva mai mică în ce priveș
te suprafața — avînd 
1 100 hectare — dar ale 

cărei rezultate privite prin prisma 
indicatorilor raportați la suta de 
hectare sînt aceleași ; coope
rativa BIHARIA II de cum o vi
zitezi îți oferă o cu totul altă 
imagine. Marea majoritate a ti
nerilor pe care i-am întîlnit la 
lucru în sectoarele de producție

și cu care am stat de vorbă, prin 
relațiile Ț“ care le ofereau, do
vedeau — chiar dacă nu la mo
dul ideal — totuși o netă supe
rioritate fața de consătenii lor 
din Biharia in privința cunoaș
terii realității din unitate, a pers
pectivei acesteia. Dar nu nui^ai 
atît. Ei știau foarte bine și ceea 
ce se întimplă în cooperativa ve
cină. Prin comparație știau ca 
vecinii au mers mai bine cu po
rumbul. dar că i-au depășit cu 
cîteva sute de kilograme la hec
tarul de grîu. ..Lapte, ei au muls 
cu 300 litri mai mult de la fie
care vacă, noi însă, am ciștigat 
mai mult Ia grădină, de pe 24 
hectare cu legume am adus ve
nituri de un milion lei. iitorul 
coooerativei noastre e de a se 
unifica cu Biharia I — spunea 
la fel ca Elisabeta Lemy. Ec-ț- 
terina Cosma, Carol Nag'. on- 
care altul căruia i te adresai. 
De aceea trebuie să știm ce este 
și la ei".

— Unificarea credem ca se va 
realiza în cît mai scurt timp, ne 
mărturisea secretarul de partid 
ne comuna pentru că. prea mare, 
fiecare cooperativă luata în parte 
nu este, și una e să întreprinzi 
acțiuni mai vaste atît pentru 
producție cît și pentru interes 
social cil o singură unitate și alta 
cu două. Și, într-adevăr. la Bi
haria II. ca să revin la climatul 
de care vorbeam, aici este mai 
hun. Tinerii, chiar dacă nume
ric sînt mai puțini decît la Biha
ria I și asta șî pentru ca unita
tea este mai mică, ei lucrează 
efectiv în producție, sînt mai in
teresați de ceea ce se întimplă 
în iurul lor.

Participarea permanentă lș 
muncă a făcut deci ca însăși 
viața de organizație să Fie mai 
intensa. Luînd cunoștința în 
procesul muncii de problemele 
majore ale unității. *’ 
fost indirect prinși la dezbate
rea și soluționarea acestora. 
Bine, s-ar putea cineva să spună, 
atunci care este reproșul care 
i se aduce comitetului comunal 
și activului comitetului județean 
U.T.C. pentru că și de una și de 
alta răspunde același activ. Da, 
activul este același, numai că nu 
a întreprins nimic nici într-o 
parte nici în alta. Că în una tre
burile merg mai bine se datoreș-

te numai organizației înseși și 
ele ar decurge si mai bine dacă 
acest activ ar fi avut —- așa cum 
ni se dăduseră asigurări la comi

se ia 
să se 
sporti- 
atunci

Luînd cunoștință în

tinerii au

ANCHETA

NOASTRĂ

ÎN SATUL care descurajează, 
un proiect

BIHARIA
BIHOR

tetul județean că, problemele 
producției primează în preocupă
rile acestuia. Acceptînd totuși 
că ceva, ceva, s-a făcut și pe a-

ceastă linie, deși cum arătam, pe 
aici nu se trece decît să 
cotizațiile și întîmplător 
mai inițieze vreo acțiune 
vă la nivelul comunei,
problema Sț3 pune în altfel: a 
lucra în toate unitățile la modul 
general, fără a ține cont de spe
cificul fiecărei unități, de nive
lul diferit de la care trebuie să 
se pornească într-o direcție sau 
alia, este ca și cînd nu ai face 
nimic, este sinonimul unei ac
țiuni ratate,

..Avem în studiu 
pentru cercetarea problemelor 
tinerilor de la sate — ni se mai 
spunea la comitetul județean —- 
prin care ne-am propus printre 
altele și investigarea acestor as
pecte". Și într-adevăr, proiectul 
există și el cuprinde cîteva zeci 
de pagini, cu formule statistice 
și matematice, cu modele de an
chete, dar pînă cînd acest stu
diu va fi definitivat, pînă cînd 
din teren vor fi culese datele și

pînă cînd acestea vor fi prelu
crate va mai trece încă destul 
timp. Aceste date vor fo
losi nu spunem nu, dar ca să 
mergem în teren să vedem cîți 
uteciști figurează în scripte și 
cîți sînt în realitate în unitate, 
dacă secretarul organizației par
ticipă la ședințele consiliului de 
conducere, ca sa aflăm că în- 
tr-un sat unii sînt aproape străini 
de cooperativa în care lucrează, 
— și cîte alte asemenea aspecte 
vizibile — ne trebuie calcula
toare electronice ? Credem că 
nu. Cazurile din Biharia I și 
Biharia II ne dovedesc în același 
timp că nu este vorba de factori 
ce țin de așezarea unității într-o 
zonă sau alta de fertilitate, de o 
poziție diferită de anumite cen
tre, ci e vorba de modul cum o 
organizație sau alta, alături de 
ceilalți factori, contribuie la e- 
ducarea membrilor ei.

N. COȘOVEANU

Folosirea rațională, cu maxi
mum de economicitate a mate
riilor prime șl materialelor dis
ponibile în economia națională 
este de o stringentă actualitate. 
Aflată în plin și rapid proces 
de dezvoltare, industria noastră 
socialistă solicită, corespunză
tor. cantități din ce în ce mai 
mari de materii prime, mate
riale, energie, ceea ce implică 
evident și creșterea importan
ței economice a economisirii lor. 
De la început pentru a contura 
caracterul major al acestui as
pect menționăm faptul că o eco
nomie de un procent asupra 
consumului de metal în indus
tria construcțiilor de mașini și 
Ia lucrările de construcții-mon- 
taj echivalează cu materia pri
mă necesară pentru fabricarea 
a peste 11 500 autocamioane de 
3 tone sau circa 9 600 combine 
de cereale sau 9 750 tractoare 
U. 650 cu tracțiune simplă. Iată, 
deci, că reducerea consumuri
lor specifice de materiale ne
cesare pentru obținerea fiecă
rui produs constituie o sarcină 
economică centrală care trebuie 
să stea în atenția fiecărui co
lectiv de muncă. Importanța ei 
a fost, de altfel, subliniată și 
cu ocazia plenarei C.C. al F.C.R. 
din 16—17 decembrie 1968, re- 
ieșind că accentul urmează să 
se pună Sn continuare pe eco
nomisirea metalului, a combus
tibilului și energiei, pe valori
ficarea superioară a țițeiului, a 
lemnului și fibrelor textile, re
surse de cea mai mare impor
tanță pentru economia noastră 
națională.

Noțiunea de utilizare raționa
lă a resurselor naturale are un 
conținut economic complex in- 
cluzînd o serie de aspecte prin
tre care pot fi enumerate : fo
losirea materiei prime pentru 
fabricarea unor produse de 
tehnicitate cît mai ridicata, cu 
o valoare cît mai maro, adică 
ridicarea gradului de prelucra
re a materiilor prime, materia
lizarea unei cantități cît mai 
mari de muncă vie asupra unei 
unități de materie primă ; re
ducerea maximă a cantității de 
materie primă sau de alte ma
teriale pentru obținerea unei 
unități de produs finit, elimi
narea deșeurilor și a rebuturi
lor, folosirea, acolo unde este 
posibil, a unor înlocuitori etc., , 
toate acestea deterininînd în fi
nal utilizarea cît mai economică 
a resurselor economiei noastre 
naționale.

Desigur, concentrarea atenției 
asupra acestor aspecte a deter
minat o serie de realizări în 
ceea ce privește economisirea 
materiilor prime. Iată, de exem
plu, în anul trecut normele de 
consum de metal au reprezen
tat, în comparație cu anul 1965, 
88 la sută la autocamionul de 
5 tone. 89 la sută la combina 
de cereale C—3, 96 la sută la 
tractorul U—650. De asemenea, 
sînt numeroase colective care 
printr-o preocupare consecven
tă au realizat însemnate eco
nomii de metal. Numai în 
cursul anului trecut Uzina „Gri- 
vița Roșie" a obținut o econo
mie de 468 tone metal, Uzina 
,.Vulcan11 — de 450 tone, iar U- 
zina ,,Electroaparataj“ — de 120 
tone, șirul unor astfel de exem
ple puțind fi, desigur, mult con
tinuat. Concludent aste indiscu
tabil faptul că în anul 1968 din 
fiecare tonă de metal s-a obți
nut o producție de mașini a 
cărei valoare este cu peste 33 
Ia sută mai mare decît cea re
alizată în anul 1963.

Toate aceste realizări nu tre
buie însă să ducă la concluzia 
că nu ar exista încă mari re
zerve în ceea ce privește gos
podărirea resurselor de mate
rii prime și materiale, o serie 
de analize efectuate evidențiind 
faptul că prin mobilizarea re
zervelor interne este posibil și 
necesar ca în cursul acestui an 
să se obțină, peste prevederile 
planului cincinal, economii su
plimentare la cheltuielile mate
riale în sumă de circa 570 mi
lioane lei. Această situație im-

pune, desigur, o preocupare 
sporită pentru perfecționarea 
în continuare a normelor de 
consum. Cu atît mai mult, cu 
Cit nu puține sînt cazurile cînd 
unele întreprinderi au întocmit 
și au propus norme de consum 
insuficient fundamentate, care 
nu țin seama de schimbările in
tervenite în condițiile tehnice, 
reproducînd consumurile medii 
realizate în perioade anterioare.

Folosirea rațională a resurse
lor materiale este într-o indi
solubilă legătură cu progresul 
tehnic. Aceasta face ca un rol 
deosebit de important în eco
nomisirea materiilor prime în 
special a metalului să revină 
serviciilor de proiectare, a că
ror principală sarcină este 
aceea de a asigura asimilarea 
în fabricație a unor tipuri de 
produse care, avînd performan
țe tehnîco-economice superioa
re, să aibă în același timp ga
barite șî greutăți proprii din ce 
în ce mai reduse, aceasta fiind 
de altfel și una din caracteris
ticile principale ale evoluției 
tehnicii contemporane. Conco
mitent cu aceasta însă, efortu
rile trebuie îndreptate și în 
direcția reproiectării și moder
nizării produselor aflate în fa
bricația curentă, în pas cu rea
lizările tehnice înregistrate pe 
plan mondial. Pentru a 
eficace, acest proces trebuie să 
aibă un caracter continuu și în 
același timp operativ, sublinie
rea fiind necesară întrucît în 
multe cazuri se manifestă încă 
inerție, lipsă de mobilitate și 
dc orientare, mentinîndu-se în 
fabricație produse învechite din 
punct de vedere tehnic și cu 
greutatea proprie considerabil 
mai mare decît a unor produce 
similare fabricate în alte țări, 
ceea ce duce implicit la con
sumuri nejustificate de materie 
primă. Tot activității de pro
iectare îi revine rolul de a pro
mova introducerea în producție 
a unor materiale cu caracteris
tici superioare, cum sînt otelu
rile slab aliate, permițînd înlă
turarea coeficienților de sigu
ranță exagerați care uneori se 
mai practică, precum și intro
ducerea unor procedee tehnolo
gice moderne în. măsură să asi
gure economisirea materiilor 
prime. Iată, în această privință, 
un exemplu edificator : dubla
rea cantității de piese turnate 
după procesul tehnologic mo
dern al formelor realizate cu 
modele ușor fuzibile, ar deter
mina la nivelul ramurii cons
trucțiilor de mașini economisi
rea a peste 2060 de tone de me
tal anual. In sfîrșit. trebuie spus 
și faptul că practicarea unor 
adausuri de prelucrare exage
rate face ca o mare parte din 
materia primă să se transforme 
în deșeuri. Astfel din metalul 
folosit la fabricarea autocamio
nului de 3 tone cu dublă trac
țiune, numai 69 la sută se regă
sește în produsul finit, iar în 
cazul mobilei, circa 64 la sută 
din cheresteaua de rășinoase și 
65 la sută din furnirul utilizat.

Iată deci, că în domeniul fo
losirii resurselor materiale se 
mențin încă o serie de rezerve 
nefolosite. Necesitatea punerii 
lor în valoare este cu atît mai^ 
stringentă cu cît, dacă din pre
vederile planului cincinal re
zultă că sînt acoperite nevoile 
de materii prime și materiale 
pentru investiții, producție și 
consum, totuși pentru anumite 
produse rezervele sînt minime, 
iar aceasta cere preocuparea șl 
mai activă din partea tuturor 
colectivelor de muncă, pe în
treaga filieră a procesului de 
producție, de Ia activitatea de 
concepție — proiectare și pînă 
la obținerea produsului finit, în 
vederea economisirii maxime a 
resurselor materiale.

I. NICOARÂ

ÎL

• •••••

Forța de muncă
(Urmare din pag. I)

CU 30 DE ZILE ÎNAINTE DE TERMENUL PLANIFICAT
Lucrările de dezvol

tare și modernizare a 
întreprinderii „Doro
banțul" din Ploiești 
l-au terminat cu 30 de 
Bile înainte de terme
nul fixat. Au fost con-

struite secții noi de țe- 
sătorie, preparație și 
vopsitorie, iar celelalte 
sectoare ale întreprin
derii au fost reutilate. 
De asemenea, au fost 
modernizate sistemul

transport al mate
prime, alimentarea 
energie electrică,

de 
riei 
cu 
termică și apă. Ca ur
mare, vechea fabrică de 
țesături a devenit unâ 
dintre cele mai mo-

va 
de 

. te- 
volum

deme din țară. Ea 
realiza o producție 
peste 4 000 000 mp 
sături anual, 
dublu în comparație cu 
cel realizat .pînă acum.

(Agerpres)

— Toate oscilațiile în ritmul 
activității noastre — justifică 
tov. inginer Coza, sînt determi
nate 
care 
unei 
dări 
stabil front de lucru pentru ce
lelalte meserii.

Am fi plecat de pe șantier 
cu convingerea că intr-adevăr 
așa stau lucrurile dacă la un 
moment dat n-am fi fost sur
prinși de un fapt ciudat. Un 
grup de tineri stăteau 
re, jucînd arșice chiar 
birourilor șantierului.

— Ce faceți ?
— Nimic, așteptăm.
— Ce așteptați ?
— Nu știm nici noi, 

s-a spus să așteptăm, 
cam plictisit de două 
cînd am sosit aici fără să ni 
se dea nimic de lucru.

Cei cu care discutăm sînt 
elevii anului III ai școlii pro
fesionale de construcții din lo
calitate, trimiși pe șantier 
pentru efectuarea practicii în 
producție. Pînă în luna iulie 
ei vor trebui să lucreze cîte 6

de lipsa muncitorilor de 
vorbeam și în special a 
echipe de circa 50 de zi- 
care să ofere în timp

la soa- 
în fața

• ni 
am 

zile de

dar
Ne-;

ore pe zi în meseria pe care 
au învățat-o, desâvîrșindu-și 
astfel deprinderile practice 
înaintea examenului de absol
vire. Conform unei elementa
re logici pedagogice, s-ar fi cu
venit ca imediat după venirea 
lor la locurile de muncă să 
fie integrați în colective, în
sărcinați cu lucrări complete 
și complexe, sub îndrumarea 
unor muncitori — instructori 
cu înaltă pregătire profesio
nală. Sînt 65 de tineri — do
uă clase de zidari și una de 
mozaicari, — adică o importan
tă forță calificată, capabilă să 
suplinească cu 
tența, efective 
care, se spune, 
pe șantier.

— Avem pretenția — spunea 
elevul Szabo Nicolae, că du
pă trei ani de învățătură pu
tem executa orice lucrare în 
meseria noastră la lin nivel su
perior celor efectuate de 
muncitorii calificați în fi luni 
de zile Ia locul de muncă.

De acest adevăr nu are nici 
conducerea șantierului de ce 
să se îndoiască. Trebuie doar 
ca elevii să fie organizați în 
echipe, îndrumați, și controlați

toată compe- 
de muncitori 
că lipsesc de

cu toata atenția și răspunde
rea atît din partea conducerii 
tehnice cît și a organizației 
U.T.C.

Un alt exemplu prin care se 
poate demonstra conducerii 
șantierului că nu lipsa efecti
vă a unui anumit număr de 
murtcitori afectează ritmul lu
crărilor, ci neutilizarea chib
zuită a celor existenți, îl con
stituie absențele nemotivate.

— Absentează în medie pe zi 
14 muncitori — ne comunică 
inginerul șef. Pe primul tri
mestru s-au înregistrat 1050 zi- 
le-om absențe nemotivate, 
timp în care s-ar fi putut 
construi și finisa complet două 
camere de cămin.

— Ce măsuri educative ați 
luat pentru prevenirea acestui 
aspect al indisciplinei tineri
lor pe șantier ? l-ani întrebat 
pe tov. ing. Cornel Gligor — 
locțiitor al secretarului U.T.C. 
pe grupul 1 construcții.

— N-am putea vorbi despre 
niște măsuri concrete, deși 
cei care absentează cu regula
ritate sînt în general tinerii, 
care fac parte din organizația 
noastră — recunoaște tov. Gli
gor. Apoi adaugă : Și nu văd 
ce s-ar putea face în această 
privință.

înainte de a încerca să-i 
răspundem, poposim pe un 
alt șantier al orașului Cluj, în 
modernul cartier Gheorghieni, 
unde se află în lucru pentru 
primul semestru 220 aparta
mente. Ne conduce de la un

bloc la altul șeful șantierului 
504 — tînărul inginer Dorin 
Sendrea.

— în primul trimestru nu 
am avut plan fizic — spune el 
— dar în cursul lunii aprilie 
trehuie să punem la dispoziția 
locatarilor 90 dc apartamente.

Le vizităm înainte cu 20 de 
zile de încheierea lunii. La ma
joritatea apartamentelor încă 
nu le-au fost montate ușile 
și ferestrele, lucrare ce va 
atrage după sine și întîrzierea 
finisajului. în unele camere se 
găsesc grămezi întregi de par
chet. Așteaptă să fie așezat pe 
pardosea dar parchetarii de la 
acest bloc — G III-4 nu 
prididesc cu montarea lui. Lu
crează în mare viteză ca să 
recupereze întîrzierea pricinu
ită de aprovizionarea dificilă 
cu materiale. în fața blocului 
G III-5 însă, o situație inver
să : vreo 10 mai stau la taifas. 
Șeful șantierului trece pe lin
gă ei fără să-i întrebe nimic. 
11 rugăm să-î deranjeze totuși.

— Așteptăm sosirea parche
tului — spun ei.

După două ore i-am găsit 
în aceeași „plină" activitate.

Absențele nemotivate și 
fluctuația muncitorilor preju
diciază și aici, ca și pe șantie
rul căminelor studențești, pro
ductivitatea muncii, termenele 
de predare în folosință a cons
trucțiilor.

— Acesta ar fi domeniul în 
care organizația U.T.C. ne-ar

putea ajuta mai mult, spune 
ing. Sendrea. I)ar nici aici 
comitetul U.T.C. „nu dispune" 
de timp și nu „vede" materiale 
pe care le-ar putea folosi pen
tru combaterea unor astfel de 
aspecte.

întrebat despre acțiunile or
ganizate în decursul primului 
trimestru al acestui an, tov. 
Vasile Palontă — secretarul 
comitetului U.T.C. nu ne-a 
putut furniza decît o reuniune 
cu... băutură și dans.

— Ce acțiuni credeți că ar 
fi fost eficiente în această di
recție ? l-am întrebat pe unul 
dintre tinerii organizației de 
aici, tehnicianul Ștefan Domșa.

— Să se pună față în față 
„disciplina" și „indisciplina" 
„seriozitatea" în muncă și 
„neseriozitatea", spune el. să 
se demonstreze prin această 
antiteză pierderile pe care le 
suferă chiulangii față de cei 
care își văd de treabă, și în 
atelași timp pierderile supor
tate de întregul colectiv.

Ar fi posibilități infinite, o 
gamă largă dc procedee card 
să stea la îndemîna ambelor 
organizații despre care am 
vorbit, pentru întărirea disci
plinei pe șantier, sporirea con
tribuției efective a fiecărui tî- 
năr constructor la realizarea 
sarcinilor dc producție, dar 
acestea se cer susținute în pri
mul rînd de activitatea po- 
litico-educativă zilnică, atră
gătoare, cu aderențe Ia în
treaga masă de tineri.
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FĂRĂ EMOȚIE — 
NU E POSIBIL SA ÎNVEȚI I

MIHAIL BOGHIN

Tn 1965, la Festivalul in
ternațional ai filmului de 
la Moscova, un foarte tl- 
năr absolvent al Institutu
lui de cinematografie șt-« 
prezentat In competiția pe
liculelor de scurl-metraj, 
lucrarea de diplomă, filmul 
Doi. De atunci și plnă a- 
cum, filmul aeeata modest, 
realizat ca student, a re
coltat mai bine de 
premii internaționale. De 
un succes remarcabil s-> 
bucurat șl eel de al doilea 
film al Iul Boghln : Zosia.

Veți fi do acord — cred — 
cfi ne este greu să apreciem 
astăzi publicul epocilor trecute. 
Dar cunMoînd filmele de odi
nioară, nu poți să nu limți. îa 
acel timp, existenta unui fel da 
prag între filme și spectatori. 
Spectatorul parcă ar fi mai joa 
și filmul ar pluti de-asupra luL 
Astăzi toate acestea «-au ac Lim
bat radical.

Cinematograful a-a democra
tizat, și-a schimbat limbajul ■ 
izbucnit puternicul curent al 
lui „cinăma-v£ritâ“, cinemato
graful a coborît pe trotuar. 
Spectatorul generației noartre 
caută și descoperi In film un 
interlocutor, el își extrage din 
film experiența pe care »i-e tn- 
•ușește șl — in aceet caz — a-1 
înșela devine o eriml- lata da 
ce întîlnim acum atît de num*- 
roase filme de problemă, pe te
mele sociale ?i ipiritual» ale 
existentei contemporane.

Ca niciodată !n trecut, cine
matograful îndeplinește astăzi 
funcția de educator al tinerei 
generații. De aici ii înaHe’.e 
cerințe care se ridică In fata 
filmului contemporan : veridi
citatea, un nivel artistic !nx.t 
și mai alea forță emotivi. Pen
tru că fără a emoționa, nu • 
posibil să înveți pe cineva

MULȚUMITĂ TELEVIZRJN 
CINEMATOGRAFUL 

A DEVENIT O ARTA AR ARTE

CLAUDE LKLAL'Ca
bte Jaiwoir ta b-

Născut la Pani. la wr. 
Claude l-elsocb tfsbaiaazl 
la 19 ani ca wxrt-ntira. •

inedite tn țara sa_ Cod 
de-a! țaseloa aj aln-
Un birbat fă o tene.a. <ao- 
tiai ea Marele Puaii al 
Festivalului de ta Cannes 
In 1K< și ea u Fremfa 
Oscar. 11 lansează ea aaco- 
Htate. Ultimele deal filme 
ale Ini LaieaeK A trăi pen
tru a trăi fi Viata, dragos
tea. moartea, as fnsi inteae 
controversate—

Sînt complet de acord cu d>- 
că există astăzi un pubb.e nou 
și că acest public așteaptă d*a 
partea cinematografului altceva 
decît un simplu spectacol sau 
un divertisment.

Tntr-adevăr. televiziunea •- 
fe.ră, în fiecare zi. spectatorilor, 
rația de „divertisment" tradi
tional și e foarte norma! ca ex
presia cinematografică să f.e 
dacă nu complet diferiră, cel 
puțin complimentară.

Nu trebuie de altfel dwft să 
compari unele filme proiectate 
actualmente în sălile din în
treaga lume pentru a observa 
că subiectele lor nici n-ar pu

tea să treacă pe ecranele tele
vizoarelor.

Așa se face că, mulțumită te
leviziunii. cinematograful a de
venit astăzi o „artă" aparte, 
mult mai bine delimitată decît 
Înainte.

SUBIECTE SI FORMULE 
MAI VARIATE

VILO RAD EV

DcbutcazA la 1B!4. ea •* 
peritorul unor echipe con
duse de regizorul Nicola 
Corabov. împreună eu care 
va face. ta 1K2. ecraniza
rea In dani acrii. Tutunul. 
1b 1M4 debutează ci regi
lor CTi mm film rar* i-a 
bucurai de nn remarcabil 
rimiti inieraațiac^al : Ho* 
tul de piersici. traseu* • 
•rigiuaU «latart isterică : 
Tar fi geocral fi Cea mal 
lungi noapse la care Ba* 
dev l-a d tain bon ia rodai 
principal pe aeearnl rssAa 
V.ctar Ma bi ngtai

CE AȘTEAPTA 
PUBLICUL TÎNĂR

DM PARTEA CINE 
MÂTOGRAFULUI

pvx : _a car» v* rHrx
pentru telsvtrta—, ol»- 
Itnd funcțiile d« îagiaoe. 
operator, acenansa ft w» 
ducilor al proproâar o*> 
benzi. Din Ud ptad ta 
ISM realixeul Sail F*» 
artistica de liajorinX 
care rftanta antil vreaoa

ptihbca! astnopcă te r*-

OFTEZ PENTRU
RLMLU KJHOlOGC

»ua

Lrai ta-ta
rtd r_ been? fL foarte rv- 
ML Ex Sr- i— ;UbTL.

Am ci :.z ”•>-
meat. tiaeeete? ewe atraa i* 
nemn tolera * cu aeeotre o* eătra 
filmele mteîectnale ce
medSta*?* n că ftimeie car» na 
a-j decît subject expestt.'v ns-: 
mai satistbc expect*!* Firește 
că t&ert! Rtesc d-arr m -L 
dar ei «mt h gin dese foarte 
subutl. îarft un western oare
care am mai poate ntMfaea 
pe deplin

Iată de ce eu optez pentru 
filmul psihologic, dar neapărat 
amuzant, care formează un 
complex de sentimente la care 
spectatorii pot adera. în orice 
caz, astăzi nu se mai poate 
vorbi deepre genuri strict de
terminate. si e prost acel film 
care cuprindea numai aventuri 
fără să dezvolte lumea interi
oară a eroului, după cum prost 
este si filmul ..psihologic", care 
nu izbutește să fie dec it plicti
cos.

UN CONTACT MAI TRAINIC 
CU T1NARA GENERAȚIE

ALEKSASTJEI 
MACKES DUCK

■eattzaiar biUflr. oAa- 
cot tn 1911 ia Bosiao 
(S.L AL .Cei mal boi din

to* Alberta (inkaatL «1 
■-a trtpna pro dini co-

nematograf—.. m ier-
mai ranm# u nx- <tj»- 

frrrf—

FUtUCUL 
DOREȘTE O ISTORIE 
CORECT POVESTITA 

40 de lung-metraje artistice 
interpretate de Harry Baur, 
Fernand Gravey, Charles 
Vanei, Conrad Veldt, Noel- 
Noel, Janny Holt, Louis 
Jouvet, Bourvil, Jeanne 
Morreau etc., etc. Publicul 
nostru i-a văzut. In ultimii 
ani, filmele : Bătălia pen
tru apă grea. La Fayette și 
Normandie-Niemen.

E greu de spus ce așteaptă 
publicul contemporan din par
tea cinematografului. Doar, a sa 
cum spuneți, nici nu există un 
singur public, ci mai multe ! 
Publicul tînăr, vrea, deiigur, să 
lntilnească pe ecran problemele 
sale actuale, moderne. Și tre
buie să recunoaștem că, adesea, 
cinematograful îl neglijează și 
dacă acest tineret primește cu 
decepție o premieră cinemato
grafică. aceasta se Intimplă si 
pentru că realizatorul s-a dez
interesat de adevăratele sale 
probleme

Dar mai există si publicul 
virstelor mai avansate care nu 
dorește neapărat să rămină a- 
casă. la televizor. Există, fireș
te, oameni pe care noi In Fran
ța ii numim ..panxouflards", 
casnici adică. Să nu uităm apoi 
că la Occident a frecventa un 
cmemaiograf > devenit costisi
tor. Un cap de familie ezită a- 
oeeea ii rheituiască rîșrigul a 
două zile de muncă pentru a 
vedea un film cind poate

U d petraae* timpul cu altul, 
mai vecMl poate, dar fără efort 
H !aeâ_ pe gratis.

Toate acestea slut adevărate, 
numai că în riadul spectatorilor 
vtmaici mai există o categorie 
cart rămJna acasă numai fiind
că nu e satisfăcută de modali- 
tătiU cinematografului modem. 
Arest poblic deploră — simt eu 
— modernismul unui cinemato- 
*mf pram mustim t. dezarticu
lat care neoamd să povestească 
om traho i se preocupă ex- 
cPame de «rfL Așadar. disti&cUa 
dr. ir trr^ui roenpletată cu 
c^-sce=La. Lz afara tinerei gene
rata a ^■ctiLiarjtor. si a umi!

Zxxublir ie rimă Ln^-n-ată pe 
czrw ir rapacitatea unei corecte 
paratei- —. filma! modern D 
îndepărtează d_a aala cinema to- 
grafnluL 
altfel că 
să ceară 
măcar e 
tiU-

Ea dnt încredințat de 
publicul are dreptul 
filmului contemporan 
istorie corect povea-

aNEMATOGRAHJl
FALS INTRECTUAL
ALUNGA PUBLICUL

juriul Festivalului de Ia 
Cannes (1966), cu Premiul 
pentru regie. Mircea Mure- 
șan se pregătește acum 
pentru a începe lucrul la 
o altă ecranizare, după Sa- 
doveanu, Baltagul și la un 
film-toaladă după Meșterul 
Manole — ambele în co
producție romăno-italiană. 

împărțirea pe care mi-o pro
puneți — vîrștnicii stind mai 
mult „pe lîngă foc“ la televizor; 
tineri care pot fi găsiți la ci
nema — îmi pare destul de ar
bitrară. întotdeauna, și înaintea 
invenției „spectacolului în cu
tie". au existat virate mai co
mode și vîrste mai active. E în 
firea lucrurilor ca tineretul să 
zacă mai puțin pe acasă, să 
umble, să iscodească, să știe... 
deci să meargă mal des la ci
nema. Eu mă îndoiesc că acum 
30 de ani repartiția pe vîrste a 
spectatorilor ar fi fost diferită. 
Numai că cei de atunci, au a- 
cum 50 de anî în vreme ce fiii 
lor au împlinit 20 !

Dacă întrebarea dv. se re
feră Insă la diferența de gus
turi. In ce privește cinemato
graful. dintre părinții și copiii 
de aii. atunci răspunsul mi se 
pare* relativ simplu : diferența 
nu poate fi esențială. Dacă este 
vorba de diferența de înțele
gere a spectacolului cinemato
grafic de către tinerii de acum 
30 de ani și de către cei de 
azi. răspunsul ml se pare și 
mai simplu : diferența este de 
30 de ani I Sigur ! Au fost în 30 
de ani războaie, zguduiri, răs
turnări. i-a prăbușit o lume și 
s-a înălțat alta. Nu cred că cei 
născuțl după răztool sînt străini 
de aceete fenomene. Există în 
luma adtaa crtneene dureri. 
Nostalgiile apar numai trecă
tor. Biruie întotdeauna prezen
tul dramatic.

Am putea încerca mai degra
bă o împărțire a publicului de 
cinema In cel interesat de a- 
cest prezent activ șl cel încli
nat să evadeze la relaxare, de
conectare, în tranchilizare. Ci
nematograful, al însuși prezintă 
opțiuni, filme ca Procesul de 
la NBreaberg și un Acapulco 
oarecare. Pe cara le preferați ? 
Poate pe unele s< pe altele, 
i'im m Intimplă cel mal dee.

Există și destulă impostură, 
»1 destul fals. Nu în Acapulco 
— asta mă interesează mai pu
țin — ci ta cinematograful „va
gue". Curios e că unora, tot ce 
e vag li se pare și modern, cău
tare etc. Se uită că un „nou 
vai" astăzi, implică obligatoriu 
un ratine vechi, tot otît de ri
zibil fn cinema ca panglicuțele 
bunicii. Cinematograful fals, so
fisticat, fals intelectual a în
depărtat publicul din «ala de 
cinema. Mai exact, l-a alungat 
în alte săli de cinema unde se 
produce maculatura.

Aici am putea încerca, de 
fapt, un alt sistem de împărți
re : „elita", mai mult sau mal 
puțin snoabă, amatoare de 
,.vague" șl marea, marea masă, 
care gustă prea puțin exhibi
ționismul. gălăgia intelectualis- 
tă, abstracționismul gratuit—

Ancheta realizată 
de T. CARANFIL

‘•-J—.*J CflrwHfai CdadroicAi. din dnul UZ of Inrîitutului de artă plastică — secția sculptură
— * - r» iBrmrea dg diplomă intitulată ^Keptun“t care va fi expusă pe litoral

CRONICA LITERARĂ
Remarcabil scriitor de re

portaje, loan Grigorescu nu 
este la prima carte de „fic- 
țiune“. Nuvelele sale cîștigă 
prin ridicarea categorică la o 
problematică mai largă, pier- 
zînd în schimb adesea din re
nunțarea la bunele deprinderi 
ale reporterului. Că o părăsire 
totală a acestora nu-i posibilă 
e dovedit de știința alegerii 
subiectelor, ceea ce pentru un 
prozator constituie primul 
semn al seriozității. Nici unul 
din subiectele nuvelelor din 
acest volum nu este neintere- 
sant, scriitorul dind dovadă de 
scrupul profesionist. Orgoliu 
este prima nuvelă citabilă in 
această privință. Sinuciderea 
unui om deschide un adevărat 
proces de conștiință celui care 
i-a împrumutat suta de lei 
pentru cumpărarea otrăvii. 
Notind straniul cinism al si
nucigașului să mai observăm 
ingenioasa plasare a obsesiei 
sutei de lei în plină prelegere 
despre metafora abstractă a 
lui Robert Walser ! Eroul, pro
fesor de estetică, își ia în chip 
logic trei zile de concediu, 
timp absolut necesar consumă
rii complicatului proces sufle
tesc produs de ciudata sa im
plicare în moartea celuilalt. 
Asta 11 face să mediteze mai 
profund asupra destinului său. 
înțelegem repede că e vorba 
de un artist ratat care își 
deghizează ratarea prin poziție 
socială prestigioasă, susținută 
cu acea dificilă abilitate — o 
adevărată artă 1 — de a se 
plasa în centrul atenției parti
zanilor și adversarilor. Omul 
își satisfăcea de fapt vanitatea 
dominației prin alimentarea 
subtilă a cultului față de ar
tistul din el care se ratase de 
mult. Substituirea calităților șl 
prin aceasta întreținerea cre
dinței în false adevăruri — 
iată, în mare, nucleul mai nor
mal al nuvelei.

Dificultățile încep atunci 
cînd, analizînd ultima convor
bire cu mortul, eroul Simte în
demnul de a-i urma sfatul, 35e 
a-și regenera forțele sleite 
printr-un adevărat pelerinaj 
în căutarea copilăriei. Dintr o 
dată tonul devine forțat, nu
vela cade în idilism de genul 
„Se întorcea desculț, cu inima 
zvîcnindu-i în piept înecată de 
o emoție purificatoare, rușinat 
că prea îndelung hulise tina 
care l-a plămădit..." Ajuns a- 
casă, artistul nu poate să nu 
observe că „Tu te-ai spiritua
lizat de tot, mamă, ești ca o 
gravură de Kranach", șl se ur
că în podul copilăriei cu miroe 
de fum, cu bizîit molcom de 
albine in jurul poamelor us

cate de măr, pînze de păian
jeni și se culcă pe un maldăr 
de fîn „sorbindu-i aroma”.

E de mirare că un scriitor 
de calitate incontestabilă n-a 
izbutit să oprească nuvela la 
locul potrivit cu atît mai mult 
cu cit se pare că el a intuit cu 
destulă justețe substanța și di
mensiunile reale ale unei bune 
nuvele. De lipsa tactului sufe
ră și o altă nuvelă, spectacu
loasă în felul ei. Ringul. Scrii
torul pare a fi un partizan

Îo3.n Grigorescu
LUPTA
CU SOMNUL

convins al suspens-ului care 
taie răsuflarea cititorului §1-1 
folosește abuziv, lungind inu
til subiecte în adevăr palpitan
te. Toată tehnica în cazul său 
(caz rar de acceptare a unor 
subiecte categoric inedite 1) 
este de a renunța la orice teh
nică dînd curs liber științei de 
a-și descrie cu exactitate su
biectul. Un scriitor care-și 
subjugă subiectul riscă să-1 
sufoce făcîndu-1 prin aceasta 
neinteresant O voință prea 
mare a stăpînirii materiei lite
raturii este, la urma urmei, o 
iluzie. Epica de factură specta
culoasă, în special, respinge 
prea multele frîne regizorale. 
Contradicția este însă mai pro
fundă. De subiectele compli
cate scriitorul se cade să se 
apropie cu simplitate pe eînd 
în aceste nuvele preparativele 
sint excesive, dozarea efecte
lor prea studiată. E ca și cum 
scriitorul ar scrie proză pri- 
vindu-se In oglindă, aranjîn- 
du-și efectele, ceea ce ne spu
ne trecînd astfel într-un plan 
secund. Chiar lunga nuvelă 
Lupta cu somnul concepută 
ca un montaj de secvențe în
tre „vis și realitate41, în bună 
măsură izbutită, se resimte de 
pe urma excesului „literar-1. 
Așa cum un șofer vorbește 
într-una de frica somnului, e- 
roul, un utecist așteptîn-

Foto: M. GORENIUC 

du-și într-un ger cumplit 
iegătura care nu mai vine, 
cade într-o somnolență cu caza 
luptă prin retrăirea unor epi
soade reale. Insă un excesi* 
„realism" al coșmarului devină 
suspect și avem senzația că 
somnul nu este o realitate a 
Simțurilor în adormire pri
mejdioasă oi simplul truc lite
rar. Adevărul comunicării, cel 
puțin în literatură, nu este mai 
presus de starea care însoțeșta 
ori prilejuiește această comu
nicare. Un valoros montaj 
realist nu poate exclude toc
mai realismul complex al stă
rii eroului. Nuvela, dincolo da 
această contradicție dintra 
realismul faptelor și realismu
lui psihologic, conține secvența 
remarcabile. Notațiile sint pli
ne de adevăr și compun o pro
ză eu calități de pictură realis
tă în care sint surprinse toata 
detaliile unui tablou. O volup
tate specială a înscenării a- 
cestor detalii dau celor mai 
bune pagini un rafinament de
scriptiv din ce în ce mai rar 
întîlnit. Destui scriitori mal 
cred că e urît lucru să facă o 
bună descriere confundînd a- 
ceasta cu realismul plat, mo
noton. In realitate stilul des
crierii e totul șl un prozator 
care « preocupat de metafizi
că înaltă dar nu știe să descrie 
masa de icris, neavînd adică 
arta reprezentării lucrurilor, 
a obiectelor, scrie pe nori, 
loan Grigorescu izbutește să 
producă o copleșitoare senza
ție de viață plină, ticsită toc
mai acolo unde se lasă subju
gat de elementele subiectelor 
sale, notîndu-le cu sobrietate 
rafinată pura prezență.

De aceea, după opinia noas
tră, nuvela cea mai bună a 
volumului este Acvariul. Scrii
torul are la dispoziție un ma
terial excelent (ca de altfel în 
aproape toate celelalte nuvele) 
căruia îi dă dreptul să existe 
liber. Privirea se plimbă nor
mal pe ciudatul cartier pără
sit și din această naturalețe cu 
care este urmărită o existența 
nenaturală ies pagini de 
mai bună calitate literară. în
treaga nuvelă este o colecție 
de obiecte care numesc mai 
bine decît orice comentariu 
existența ireală, halucinantă 
a personajului. Un abur de 
irealitate tulburătoare se ridi
că dintr-un univers de o con
cretețe pregriantă, descris cu 
artă de bijutier. E de presu
pus că scriitorul va nutri sen
timente mai bune față de re
marcabilele calități ce-i reco
mandă proza de această fac
tură.

c. stAnescu

Secuii noi la Muzeul 

județean din Zalău
La Muzeul județean din Zalău 

s-au deschis două secții noi. Una 
din ele prezintă publicului peste 
250 de piese, între care costume, 
cusături, alesături, ceramică lu
crate de artiști populari din zo
nele Bucium, Moigrad-Stîna, Me- 
seșeni, Stârci, Bănișor ți altele. 
In cealaltă secție, cea de artă 
plastică contemporana, sint re- 
prezentați numeroși pictori, grafi
cieni și sculptori români din di
ferite generații. In prezent, fon
dul de bază al muzeului numără 
peste 22 000 de piese, ceea ce a 
determinat extinderea spațiilor de 
expunere. Astfel, se amenajează 
un mare lapidarium, un depozit, 
precum și o galerie de expoziții.

(Agerpres)

(Urmare din pag. ZI

în clasele IX—X. cultura 
generală se va lărgi și apro
funda prin studiul discipline
lor fundamentale (limba și li
teratura română, matematica, 
fizica, chimia, biologia etc.l 
formîndu-Ii-se elevilor un 
sistem închegat de cunoștin
țe pe ansamblul celor 10 ani 
de studii.

Majoritatea obiectelor de 
cultură generală sînt prevă
zute în planul de învățămlnt 
cu același număr de ore pen
tru clasele IX—X. ca în ac
tualul plan învățămlnt al 
liceului.

Ținînd seama de faptul că 
majoritatea absolvenților șco
lii generale vor continua stu
diile în școli profesionale sau 
se vor califica în producție, 
în predarea matematicii, fi
zicii, chimiei și biologiei se 
va accentua caracterul apli
cativ al cunoștințelor. Astfel, 
la matematică se prevede re
zolvarea unor probleme cu 
conținut practic, cum ar fi 
folosirea riglei de calcul, par
celarea terenurilor, măsura
rea volumelor corpurilor, a 
canacitâții vaselor etc. ; la fi
zică Se va urmări aplicarea 
cunoștințelor de electromag
netism si inducție electro
magnetică în construcția și 
functionarea mașinilor și dis
pozitivelor electrice ; progra
ma de chimie prevede aplica
rea cunoștințelor teoretice în 
diferite ramuri ale industriei 
chimice din țara noastră (in
dustria de acid sulfuric, pro
ducerea îngrășămintelor chi
mice. obținerea industrială a 
aluminiului, industria de mase 
plastice etc.).

Cultura generala va fi com
pletată prin studiul unH 
■irrh: strâ:r.®. igier.ă. rj '•i*- 
m.ente de pueri cui tură, -«.tură 
muzicală si ed’jeaJ:** fi® '*

Elevii ' or f: ajuta;, să-și 
for-n<-z*» concepții ~iater.a.Ai
de viață, să cunoască politxrA 
partiduyn. U-și Insu^scă 
norme de comportare civili
zate

întrudt pregătirea de cul
tură generala pe ore urmea
ză să o primească elevi! d.n 
clasele IX—X ale școlii gene
rale va fi apropiată de cea 
din primii doi ani ai liceului, 
li se creează posibilitatea 
continuării studiilor în Invă- 
țămîntul lîceal (curxun de zi, 
serale și fără frecvență), după 
absolvirea clasei a X-a. pe 
baza susținerii unor examene 
de diferență la clteva obiecte.

în ceea ce privește CUL
TURA TEHNICĂ. Avind in 
vedere faptul că majoritatea 
meseriilor In care se pregă
tesc elevii în ^coLil^ profesio
nale presupun cunoștințe de 
desen tehnic și de electroteh
nică. în planul de învățămlnt 
al claselor IX—X se prevede 
studiul desenului tehnic și al 
electrotehnicii. Pentru școlile 
din mediul rural planul de 
învătămînt va prevedea, pe 
lîngă studiul desenului tehnic 
și al electrotehnicii, și studiul 
agriculturii (bazele generale 
ale agriculturii și culturile 
specifice zonei agricole în care 
se află școala).

PREGĂTIREA PRACTICĂ 
este la rîndul ei diferențiată. 
Elevii din mediul urban vor 
efectua lucrări practice, la 
rîndul lor, diferențiate : pen
tru băieți și fete. Băieții vor

ca-sră ae-e. */. —oAri- . wkt 
' -'•r exr: »rri- *

gmpodăr.- ero.. ?rie. <v- — 
-ax. rie-’od ..
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etc
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tL’.e !n \—VII! — vor
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ȘCOALA DE 10 ANI
colă fn fiecare an, în funcție 
de cataffdarul muncilor agri
cole. In afara acestor activ itați 
comune, pentru fete se vor or
ganiza cercuri de gospodarie- 
menaj. Se preconizează ini
țierea elevilor în creșterea 
păsărilor, animalelor mici, a- 
pîcultură, sericicultură, pisci- 
cuitură etc. în localitățile fn 
care există stațiuni de mașini 
și tractoare, elevii vor efectua 
lucrările practice în atelierele 
acestora și vor fi inițiați în 
exploatarea mașinilor agricole.

In planul de învățămlnt 
timpul afectat pentru cultura 
tehnică și lucrările practice 
reprezintă un procent însem
nat din numărul total de ore, 
ceea ce va permite însușirea 
unor elemente necesare pre
gătirii profesionale a elevilor.

R. i Conform dlrectft- 

vtler partidalaL geae- 
ratfsarea ia vățăaî sta
ta ahligalarla de lt 
aai m va iacheia îa 
1973. FM alavi. pri- 
aial pai îaaemut *e 
face ia taaauă. eind 
▼a avea Ier ..premiera" 

clasei a IX-a. la ce 
stadia ar a/U pregăti
rile la vederea aeeilti 
preariere" •

E. ■ : Repetițiile în vede
rea premierei — ca să rămi- 

netn în sfera termenilor fo
losiți de dv. — au început de 
mult. Inspectoratele școlare 
județene sint în posesia unor 
studii, realiste și amănunțite, 
pe baza cărora s-au putut sta
bili școlile de 8 ani care pot 
fi transformate imediat în 
școli de 10 ani, adică îndepli
nesc condițiile funcționale ne
cesare noilor exigențe. Cu 
alte cuvinte, dispun de spa
țiu, de cadre didactice, sînt 
în apropierea domiciliului e- 
levilor etc. Acest studiu s-a 
efectuat în paralel cu un son
daj în rîndurlle părinților 
pentru a le cunoaște părerile 
și a pregăti terenul. Trebuie 
să spunem că măsura de pre
lungire a duratei învățămîn- 
tului obligatoriu a avut un 
ecou favorabil ; părinții s-au 
dovedit interesați și recunos
cători pentru noile perspecti-

ve de «i edttesție
ce se deschid copKlor lor. 
Primele propuneri făcute 
nisterulin privind reu-a-a 
școlilor care pot funcționa dm 
anul vuîor cu clasa a IX-a 
depășesc I fc'O u^tăți. ca o 
capacitate de pesta 40 000 e- 
levi. reprezentlnd aproxima
tiv 31 la iuta din promova ții 
clasei a VTII-a_ Repet, este o 
primă estimare, s-ar putea ca 
realitatea de după concursu
rile de admitere in școlile 
post generale să depășească 

aceste prevederi și sîntem 
pregătiți pentru aceste depă
șiri.

R. : Un capitel în
semnat al pregătirilor 
vizează direct ministe
rul. Cu alte cuvinte, în 
ce stadiu se află planul 
de înv&țămînt, progra
mele, manualele ?

E. B.: Recent, consiliul în- 
vățămîntului de cultură ge
nerală a aprobat — după ce 
a avut Ioc o dezbatere publi
că — planul de învățămlnt. 
De asemenea, sînt pe cale 
de definitivare programele 
pentru clasa a IX-a. La 
rîndul lor, manualele sînt 
pregătite pentru tipar. Fireș
te, s-ar putea ca ceea ce so
cotim definitiv anul acesta — 
în materie de plan, programă. 

manual — aă auporte modifi
cări în anul viitor. în urma 
folosirii acea tor instrumente 
de către profesori, ne aștep
tăm la sugestii de îmbunătă
țire. și le dorim chiar. Consi
derăm primii ani de funcțio
nare a claselor a IX-a și a 
X-a ca ani de experiment pe 
baza cărora vom putea asi
gura. o data cu generalizarea, 
stabilitatea planului, progra
mei și manualelor școlii ge
nerale de 10 ani. Ar mai fi 
de adăugat la obligațiile mi

nisterului, pentru reușita cla
sei a IX-a. instruirea spe
cială a profesorilor care vor 
preda pentru prima oară în
tr-o asemenea clasă. In acest 
scop, în timpul verii, în fie
care județ vor funcționa 
cursuri de inițiere a celor co 
vor preda în clasa a IX-a a 
școlii generale.

R.: Alături de aces
te prevederi de ordin 
Imediat, e de presupus 
că ministerul are și 
proiecte privind viito
rul școlii generale de 
10 ani. Care dintre a- 
cestea pot fi făcute pu
blice ?

E. B.: La urma urmelor 
nici unul din proiecte nu este 
un secret. Intr-adevăr, lu
crăm în perspectiva cîtorva 

ani, pentru că elaborarea ți
nui plan de învătămînt ori a 
unui manual sînt întreprin
deri de durată. Pot să infor
mez cititorii „Scînteii tinere
tului11 că se lucrează la elabo
rarea documentelor necesare 
anului școlar 1971—1972, că 
se preconizează măsuri pe li
nia învățămîntului superior 
privind nu numai asigurarea 
numărului sporit de profe
sori reclamați de prelungirea 
duratei școlii generale, ci șl 
pregătirea lor în raport cu a- 
ceastă nouă realitate. Dar 
școala de 10 ani presupune și 
o dotare didactică adecvată, 
ceea ce înseamnă confecțio
narea unor aparate speciale 
destinate predării fizicii, chi
miei, electrotehnicii etc., exis
tența a numeroase alte mate
riale auxiliare și într-un nu
măr sporit. După cum ve
deți, nu numai că nu sînt se
crete măsurile de perspectivă, 
dar pentru noi nici nu sînt 
de perspectivă, ci reprezintă 
programul de lucru curent...

R.: O ultimă ches
tiune. Apariția școlii de 
10 ani, ca școală croită 
nu numai pentru ne
voile de azi ale țării și 
ale individului, ci și de 
viitor, obligă la o re
considerare a întregului 
învățămlnt de cultură 
generală. In această lu
mină cum va arăta, de 
pildă, liceul teoretic ?

E. B. t De fapt, se poate 
spune că este reconsiderat 
întregul învățămlnt preuni- 
ver9itar, cu influențe și asu
pra învățămîntului universi
tar, dacă avem în vedere că 

va beneficia de candidați cu 
o solidă bază de cultură ge
nerală. Nu cred că este cazul 
să intrăm în amănunte, dar 
se poate spune că programa 
întregului învătămînt va su
feri îmbunătățiri substanțiale. 
Liceul va fi mai diversificat, 
cu secții mai bine profilate și 
care vor începe chiar din 
anul I. Deși toate secțiile vor 
asigura un fond comun de cu
noștințe, avînd deci înfățișa
rea unui trunchi indivizibil, 
se vor contura obiecte de 
profil, se vor aprofunda alte 
obiecte, la alegerea elevilor. 
Toate aceste îmbunătățiri ur
mează să se facă într-un timp 
foarte accelerat, îneît liceul 
să funcționeze pe baza noii 
programe începînd cu anul 
școlar 1970—1971. Dar aseme
nea perfecționări au în ve
dere și liceul de specialitate 
și școala profesională. Ceea 
ce merită a fi reținut este că 
procesul de perfecționare va 
asigura o concordanță deplină 
între școala generală și șco
lile imediat următoare, pre
cum și stabilitatea noilor pla
nuri de învățămlnt, de dorit 
pentru o generație de elevi. 
De altfel. însăși structura în
vățămîntului nostru asigură 
această stabilitate. Și. dacă a- 
vem în vedere că generația de 
elevi care va păși pragul școlii 
în anul 1969, reprezintă gene
rația activă a anului 2 000, ne 
dăm seama ce răspundere 
avem în asigurarea unui în- 
vățămînt de o înaltă ținută 
științifică, în stare să forme
ze specialistul de mîine dar 
și omul cu nobile trăsături 
morale și de caracter — con
structor și beneficiar al co-» 
munismuluL.
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PLECAREA ÎN BELGIA A UNEI DELEGAȚII 
A C. C. AL P. C. R., CONDUSĂ
DE TOVARĂȘUL

Miercuri dimineața a plecat 
fn Belgia o delegație a Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Rofnân. condusă de 
tovarășul Virgil Trofin, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., care, 
la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Belgia, va face o vizită 
în această țâră.

Din delegație fac parte tova
rășii Dumitru Coliu, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Colegiului Central de 
partid, Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., și Ștefan Mocuța, 
secretar al Comitetului jude
țean Arad al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost salu
tată de tovarășii Paul Nicu- 
iescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R , Petre Blajovici,

VIRGIL TROFIN
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, Dumitru Ivano- 
vici, Vasile Potop, Andrei 
Cervencovici, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R.. Emil Popa, vi
cepreședinte al Comisiei Cen
trale de Revizie, de activiști 
de partid.

★

La sosire, pe aeroportul din 
Bruxelles, delegația Partidului 
Comunist Român a fost întîmpi- 
nată de Albert de Coninck, mem
bru al Biroului Politic, secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Belgia, Mă
rie Guisse, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist din Belgia, și Robert Gui
llaume, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Belgia.

Au fost prezenți, de ademenea, 
Alexandru Lă2ăreanu, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
în Belgia, și membri ai amba
sadei.

TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România. NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui 
CHARLES DE GAULLE, următoarea telegramă :

Cu prilejul renunțării la exercitarea funcției de președinte 
al Republicii Franceze, doresc sâ exprim încă o dată înalta 
prețuire pe care o acordăm contribuției dumneavoastră în 
războiul împotriva fascismului, activității puse în slujba 
cauzei destinderii, promovării politicii de independență, 
colaborare și înțelegere între state, care v-au consacrat ca 
eminent om de stat și personalitate remarcabilă a vieții 
politice contemporane.

Păstrînd cu multă plăcere amintirea întllnirilor și convor
birilor pe care le-am avut în timpul vizitei dumneavoastră 
în țara noastră, îmi exprim convingerea câ relațiile dintre 
România și Franța vor cunoaște o continuă dezvoltare în 
interesul ambelor popoare, al cauzei securității, păcii și 
cooperării internaționale.

Adresîndu-vă, domnule Președinte, cele mai calde urări 
de sănătate și fericire, dumneavoastră și doamnei de Gaulle, 
vă rog să primiți expresia înaltei mele considerațiuni.

ÎN PREAJMA MECIULUI CU ELVEȚIA:

Plecarea unei delegații a l.R.R.C.S. 
in Marea Britanie

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea 
reginei Olandei, JULIANA, următoarea telegramă :

Mulțumesc cu toată sinceritatea Excelenței Voastre și 
Consiliului de Stat pentru amabilele felicitări transmise cu 
prilejul zilei mele de naștere.

Primirea de către tovarășul 
Gheorghe Apostol a delegației 

Confederației sindicatelor din Finlanda

Miercuri a plecat la Londra 
o delegație a Institutului ro
mân pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, condusă 
de tovarășul Dumitru Po
pescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., care, 
la invitația conducerii Parti
dului Laburist, va face o vi
zită în Marea Britanie. Din 
delegație fac parte prof. univ. 
Tudor Ionescu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii, 
membru al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste, conf. univ. Tamara 
1)"» vicepreședinte a] Bi
roului Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, Ion Preoteasa, se
cretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R. și Andrei Ștefan, 
prim-adjunct al șefului sec
ției internaționale a C.C. al 
P.C.R., membru al I.R.R.C.S.

La plecare, pe aeroportul 
Baneasa, delegația a fost 
condusă de tovarășii Dumitru 
Popa, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C.

al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul gene
ral al Capitalei, Vasile Patili 
neț, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihail Levente, secretar al 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, Ion 
Pas, președintele l.R.R.C.S., 
loan Cotoț, secretar al Consi
liului Central al U.G.S.R. și 
Bujor Sion, șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

★
In aceeași zi, delegația 

l.R.R.C.S. a sosit la Londra. Pe 
aeroportul Gatwick, oaspeții ro
mâni au fost întîmpinați de Ha
rry Nicholas, secretar general al 
Partidului laburist și de alte per
soane din conducerea Partidului 
laburist. Au fost, de asemenea, 
prezenți Vasile Pungan, ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Londra, și membri ai 
ambasadei.

în cursul după-amiezii, delega
ți» a făcut o vizită la Congress 
House, sediul central al T.U.C., 
unde a a\ut o convorbire cu Vic
tor Feather, secretar general inte
rimar al Congresului Sindicatelor 
Britanice.

Tovarășul Gheorghe Apostol, 
președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, a pri
mit miercuri delegația Confe
derației sindicatelor din Fin
landa — S.A.K. — condusă 
de Arvo Hautala. al doilea 
președinte al Confederației, 
care, la invitația Consiliului 
Central al U.G.S.R. face o vi
zită în țara noastră.

La întrevedere au participat 
Constantin Drăgan, prim-vi- 
cepreședinte, și Larisa Mun- 
teanu, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Cu acest prilej a avut loc 
un schimb de păreri cu privi

re Ia posibilitățile de extindere 
și Întărire a relațiilor bilate
rale dintre sindicatele din 
România și Finlanda, precum 
și asupra unor probleme ac
tuale ale mișcării sindicale 
mondiale.

Oaspeții au mulțumit căldu
ros pentru atenția și ospitali
tatea cu care au fost înconju
rați în timpul vizitei In Româ
nia. pentru posibilitatea ce le-a 
fost oferită de a cunoaște rea
lizările obținute de poporul ro
mân în diferite domenii de 
activitate.

Intllnirea »-a desfășurat In
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

Schimbul instrumentelor de ratificare a Tratatului 
de prietenie, colaborare și asistență mutuală

dintre România
La Ministerul Afacerilor Ex

terne a avut loc, miercuri după- 
amiază, schimbul instrumentelor 
de Ratificare a Tratatului de 
prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre Republica 
Socialistă România șl Republica 
Socialistă Cehoslovacă, semnat 
la Prajta Ia 18 augrust 1068.

Din partea română, schimbul 
a fost efectuat de Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, iar din partea cehoslova
că de Karel Kurka, ambasado
rul Republicii Socialtate Ceho
slovace la București.

Aju fost de față Alexandru 
Boabă, Nicol a e Bozdoc. Ștefan 
Bălan — miniștri. Vasile Șandru, 
adjwict al ministrului afacerilor 
externe, general-loootenent Ionel 
Vasile, adjunct al ministrului 
forțelor armate, funcționari su
periori din M.A.E.

Au fost prezenți membri al 
Ambasadei Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

In alocuțiunea rostită după 
efectuarea schimbului, tovarășul 
Corneliu Mănescu. subliniind în
semnătatea ratificării Tratatu
lui de către forul suprem al 
puterii de stat din tara noastră, 
a arătat că aceasta constituie 
expresia elocventă a relațiilor 
frățești dintre popoarele român 
si cehoslovac, relații întemeiate 
pe îndelungate tradiții de soli
daritate. de luntă comună 
pentru țelurile eliberării na
ționale și sociale.

In Tratat este înscrisă hotă-

Vizita delegației 
parlamentare iugoslave

Trimisul Agerpres, Ștefan 
Bratu, transmite : Delegația 
parlamentară iugoslavă, con
dusă de președintele Skupști- 
nei Federale, Milentie Po- 
povici, împreună cu persoane
le oficiale române care o înso
țesc, își continuă vizita prin 
țară.

După ce în ajun au vizitat 
Muzeul Deltei Dunării din 
Tulcea. miercuri oaspeții au 
avut prilejul să cunoască ne
mijlocit o parte din această 
pitorească zonă a țârii, deopo
trivă de interesantă din punct 
de vedere economic și turistic.

La plecarea spre Iași, pe ae
roportul Mihail Kogălniceanu. 
parlamentarii iugoslavi au fost 
salutați de Petre Ionescu, pre
ședintele Consiliului popular 
al {județului Constanța, Teodor 
Coman, președintele Consiliu
lui popular al județului Tulcea 
— deputați in M.A.N. — și de 
alte persoane oficiale. Preșe
dintele Milentie Popovici a 
mulțumit pentru ospitalitatea 
și sentimentele prietenești cu 
care a fost înconjurată delega
ția iugoslavă.

La Iași, unde au sosit în 
cursul serii, parlamentarii iu
goslavi și persoanele oficiale 
române care îi însoțesc au fost 
întîmpinați de Miu Dobrescu, 
președintele Consiliului popu
lar județean, deputat in 
M.A.N., de reprezentanți ai u- 
nor instituții locale, de oa
meni de știință și cultură.

și Cehoslovacia
rîrea celor două țări de a milita 
neabătut pentru dezvoltarea re
lațiilor de prietenie între toate 
țările socialiste, pe baza respec
tării principiilor marxist-leni- 
niste ale egalității în drepturi, 
respectării suveranității «1 in
dependenței naționale, neames
tecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc și întrajuto
rării tovărășești. Aceasta con
stituie chezășia sigură, principia
lă, a întăririi unității ■ lat emu lui 
mondial socialist.

In același timp — ■ adăugat 
mintatrul român — TrataftH 
reafirmă hotărlrea României șl 
Cehoslovac lei de a dezvolta le
gături reciproc avantajoase cu 
toate statele. indiferent de 
orîndulrea lor socială, de a mi
lita pentru destindere |1 aolu- 
ționarea diferendelor internațio
nale prin mijloace pașnice, da 
a-și aduce Întreaga contribuție 
la realizarea securității în Eu
ropa si în lume.

Luînd cuvîntul. ambasadorul 
Karel Kurka a spus între al
tele : Prin efectuarea schimbului 
instrumentelor de ratificare, 
vor fi create premisele necesare 
pentru intrarea în vigoare a 
Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistentă mutuală Intre 
Republica Socialistă Cehoslovaci 
si Republica Socialistă Româ
nia. Acesta este un eveniment 
important in relațiile dintre ta
rile noastre.

Importanta Tratatului a de
pășit cadrul relațiilor bllaie- 
raJe, devenind un factor impor
tant pentru întărirea Dăcți ai se
curității in Europa — a mențio
nat ambasadorul cehoslovac. 
Dorința noastră sinceră este că 
această colaborare tot mai largă 
Si mai fructoasă. să fie in con
tinuare îmbogățită. în avantajul 
poDoarelor noastre, care sînt le
gate printr-o prietenie tradițio
nală. atârnă și înțelegere reci
procă.

La invitația C.C. al P.C.R., 
miercuri seara, au sosit în Capi
tală t mar aș a Rosine Lewin, re
dactor șef al ziarului ,.Drapeau 
Rouge“, organul central de limbă 
franceză al P.C. din Belgia, și to
varășul Etienne Meta, redactor 
șef al ziarului „Hode Vaan“, or
ganul central de limbă flamandă 
al P.C. din Belgia.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, oaspeții au fost întîmpinați 
de tovarășii Alexandru Ionescu, 
redactor șef al ziarului „Scîn* 
teia“, Ion Cumpănașu, adjunct

APLAUZE PENTRU 

ARTIȘTII ROMÂNI 

AFLAȚI IN ITALIA
Zilele acestea a avut loo 

la Florența un festival inter
national al teatrelor atabile, 
iar la Prato ■ fost organiza
tă o săotămina a culturii ro
mânești. La aceste manifes
tări, la eare. alături de for
mații de preatiaiu din di
verse tărl, au participat ar
tiști al Teatrului National 
din Cluj ai membri ai for
mației folclorice studențești 
din această localitate, arta 
noastră teatrală, precum și 
frumusețea cinteeului si ja
cului românesc, s-au bucurat 
de a călduroasă primire din 
partea publicului |i entu
ziaste aprecieri ale presei 
italiene de specialitate.

Artiștii ramâni au trimis 
tovarășului NICOLAE 
CEAL'ȘESCU. secretar ge
neral al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Consiliu* 
lui de Stat al Republicii 
Socialiste România. « tele
gramă în eare se arată eă 
succesele reportate iu Ita
lia confirmă iacă o data 
înalta prețuire de care se 
bucur* astăzi peste hotare 
arta și cultura patriei noas
tre. Vă încredințăm, se spu
ne iu telegramă, că iu i«- 
trerul nostru turneu am 
fost eălăniîti Si înaripați de 
a profundă si fierbinte dra
goste de tari.

(Agerpres).

de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Miercuri a sosit în Capitala 
Anja Lempinen, secretar cu pro
bleme internaționale al Uniunii 
Democratice a Tineretului din 
Finlanda (S.D.N.) care la invita
ția C.C. al U.T.C. va face o vi
zită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, au fost de fața tovarășul Va
sile NlcolciOiu, secretar al C.C. 
al U.T.C., activiști ai C.C. al 
U.T.C.

Miercuri s-a înapoiat în Capi
tală venind de la Budapesta de
legația Uniunii Tineretului Co
munist formată din Nicolae Cris- 
tache, adjunct de șef de secție 
la C.C. al U.T.C. și Constantin 
Teleagă care au participat la șe
dința Comitetului Executiv al 
Federației Mondiale a Tineretu
lui Democrat.

Miercuri au început In Ca
pitală lucrările consfătuirii 
agențiilor și direcțiilor de 
concerte la care participă de
legați din Bulgaria, Ceho
slovacia, R.D. Germană. Po
lonia, Ungaria, U.R.S.S. și 
România.

La invitația Uniunii Scriito
rilor a sosit In țara noastră, 
scriitorii! și editorul spaniol 
Carlos Barral, directorul și 
proprietarul Editurii Seix 
Barral din Barcelona.

în numeroase cluburi. case 
de cultură |i cămine culturale 
din întreaga țară au avut loc 
miercuri manifestări cultural- 
artiatice consacrate Zilei de 9 
Mai — Ziua independentei de 
stat a României, a victoriei asu
pra fascismului și Ziua eroilor.

La casele de cultură din unele 
sectoare ale Capitalei, ofițeri 
superiori ai armatei noastre au 
ținut expuneri consacrate aces
tor sărbătoriri, urmate de reci
taluri poetice.

(Agerpres)

MERIDIAN
DESCHIDEREA CONCURSU
LUI INTERNATIONAL DE 

LUPTE DE LA TEHERAN

In prezența împărătesei 
Iranului, Farah Pahlavi, șl a 
prințului Gholam Reza Pah
lavi, președintele Comitetu
lui Olimpic Iranian, marți 
seara pe stadionul Moham
mad Reza Shah din Teheran 
a avut loc solemnitatea des
chiderii celui de-al treilea 
concurs internațional de lup
te pentru Cupa ,,Aryamehr“.

Ca și la precedentele re
uniuni, la ediția din acest an 
a cupei ,,Aryamehr“ alături 
de sportivi din țara gazdă, 
participă luptători din Româ
nia, U.R.S.S., Polonia, Bulga
ria, Mongolia și din Coreea 
de sud. întrecerile vor dura 
o săptămînă.

La deschiderea festivă a 
concursului a luat parte tov. 
Anghel Alexe, președintele 
Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, pre
ședintele Comitetului Olim
pic Român, care se află în 
capitala Iranului Jntr-o vizi
tă de opt zile la invitația Co
mitetului Olimpic Iranian.

• MIERCURI LA PITEȘTI 
într-un meci internațional de 
fotbal amical, F. C. Argeșul 
a învins cu scorul de 2—1 
(1—1), formația bulgară Cer- 
no More Varna. Au marcat 
Jercan, Kraus și respectiv 
Bogalinov.

• CONTINUINDU-ȘI TUR
NEUL în Europa, selecțio
nata de fotbal a Mexicului 
a jucat la Copenhaga cu re
prezentativa Danemarcei. 
Victoria a revenit fotbaliști
lor danezi cu scorul de 3-—1 
(2—1). Aceasta este cea de-a 
patra înfringere suferita de 
echipa Mexicului din cele 
șase meciuri susținute pînă 
în prezent în acest turneu. 
Celelalte două partide s-au 
terminat la egalitate.

• ECHIPELE DE BOX 
ale Danemarcei și Franței, 
care se pregătesc pentru 
campionatele europene de la 
București, se vor întilnî as
tăzi la Aarlborg într-un meci 
de verificare. Din formația 
franceză fac parte, printre 
alții, Aldo Cosentino, Alain 
Laine, J. P. Younsi, Vincent 
Parra, Bernard Malherbe și 
Cristian Phoncelet.

CONSIDERAȚII PE MARGINEA

După concursurile republica
ne ale juniorilor „mici** șl 
„mari**, deschiderea sezonului 
în aer liber s-a completat cu in
trarea pe scena competițiilor o- 
ficiale și a atleților seniori. In 
București și în alte trei orașe 
din țară s-a și desfășurat recent 
prima etapă a campionatului re
publican pe echipe, seria A și B.

Presa de specialitate a infor
mat la timp despre valoarea re
zultatelor. Pentru aprecierea 
performanțelor este necesar . 
ținem seama că mulți a tie ți au 
fost la primul lor start din acest 
an. De aceea pare valoroc re
cordul obținut de Valeria Bn- 
fanu la 100 m. g. (14,1 sec.) re
cord care fusese egalat în ace
eași dimineață de Elena Vintită 
(14,5 sec.) De altfel, sporirea nu
mărului de atlete care au aler
gat sub 15 sec. — această per
formanță este, acum, apanajul 
a 7 fete —ne îndreptățește să a- 
preciem că in competițiile inter
naționale vor fi rezultate sub 14 
secunde. In orice cai este îmbu
curătoare rapiditatea cu care a- 
tlexele noastre s-au adaptat la 
condițiile acestei probe noi, o- 
ficializati de Federația interna
țională doar în acest an.

Un alt rezultat care se impu
ne atenției este recordul de ju
niori la 1 500 m al Iui Petre 
Lapin care îl anunță pe atletul 
român capabil să-și păstreze 
locul de cel mai bun performer 
european al probei de 1 5M m. 
obstacole. Am insistat asupra 
recordurilor — ca vaolare ma
ximă a unei competiții — dar 
merită relevat, în egală măsură, 
Și faptul că mediile performan
telor obținute în anii trecuți au 
fost depășite cantitativ și cali
tativ substanțial la anumite pro
be. Astfel la disc fete, Catara
mă, Menis Lesenciuc și Ionescu 
au evoluat la □ formă ridicată, la 
înălțime băieți numărul celor 
care au trecut de 2.00 m pînă 
acum, se apropie de 10 ’

(Urmare din pag. I)

va suplimenta numărul de trac
toare și semănători dar cu pro
misiuni sămința nu se poate 
pune în pămint. Ce a întreprins 
însă direcția agricolă, organul 
care răspunde direct de îndru
marea tehnică a cooperativelor 
agricole și în a cărei subordo
nare directă se află întreprinde
rile de mecanizare? Nimic. în 
județ, acum. în majoritatea uni
tăților tractoarele stau degea
ba. Dar pentru că nimeni de 
la direcție nu a trecut pe airi 
să vadă această stare alarman
tă, cine să ia măsurile ? Ingi
nerul navetist al cooperativei, 
Maria Popescu care In ultimele 
3 zile nu a trecut deloc prin 
unitate ?

In aceeași situație sînt și 
cooperativele agricole ..Unirea'* 
și „Zorile** din Goești. deservite 
tot de către I.M.A. Melinești. 
„După îndelungi insistențe, am 
reușit să obținem 5 discuiri și 2 
semănători de la întreprinde
rea agricolă de stat din comu
nă, ne spunea contabilul Nico- 
lae Fotescu. de la cooperativa 
agricolă „Unirea". Conducerea 
I.M.A. spune să mai așteptăm. 
Dar cîft ? Și așa, perioada op
timă la insămînțatul porumbu
lui e pe sfîrșite și mai avem 
nesemănate încă 200 hectare**.

Iată deci cum acel optimism

de cabinet afișat la dir^-ția 
agricolă județeană are stîlpi 
fragili de susținere. 10 OM hec
tare ce trebuie in£ămînțate cu 
porumb continuă să fie sub sem
nul întrebării.

Lucrările agricole în acevt 
an se țin lanț. încă nu s-a ter
minat cu semănatul porumbu
lui și altele sînt presante. Ore-

rea seznănatului-la culturile le
gumicole și combaterea dăună
torilor din culturile însămința- 
te In toamnă și cele din această 
primăvară. Temperaturile ridi
cate din ultimele zile au favo
rizat în județul Dolj apariția 
dăunătorilor în procent ridicat 
pe suprafețele cu sfeclă de za
hăr. In unele unităti ca cele
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zul trebuie si el semănat pe 
cîteva mii de hectare. Pînă 
acum însă numai cîteva unități 
au început această lucrare. La 
Rojiște, Zăval, Gighera, Dăbu- 
leni, unități care au prevăzut în 
plan această cultură pe supra
fețe de cîte 100 pînă la 200 hec
tare încă nu s-a semănat nici 
un bob. De asemenea. în aceas
tă perioadă trebuia să stea în 

atenția specialiștilor urgenta-

dln Fînari. Piscu, Cetate, acțiu
nea de combatere a început. Cei 
mai mulți, însă, bazîndu-se pe 
sprijinul direcției agricole care 
așteaptă sosirea unui avion spe
cial din București, nu au luat 
măsuri de prevenire. întreprin
derile pentru mecanizarea agri
culturii dispun de instalații pen
tru prăfuit și stropit. Ele tre
buie însă verificate ai puse în 
acțiune cit mai rapid.

In aceste zile hotărîtoare pen
tru terminarea însămînțărilor, 
de trecere la efectuarea lucră
rilor de întreținere, este nece
sară mai mult ca oricînd pre
zența permanentă a specialiști
lor în unități pentru mașinile 
și tractoarele să fie folosite la 
întreaga capacitate. dirijările 
dintr-un loc în altul să fie 
efectuate operativ. Subliniem 
din nou această idee pentru că 
în unele unități, pe motiv că 
însămînțările sînt pe terminate, 
specialiștii acestora, cadrele 
de conducere au început să lase 
desfășurarea lucrărilor la voia 
intîmplării. Așa. de pildă. în 
comuna Radovanu. în zîua 
raidului nostru, atît inginerul 
cît și președintele cooperativei 
erau plecați pentru o zi, două, 
la Craiova, să-și rezolve unele 
treburi personale. In cîmp — 
doar cîțiva oameni la semăna
tul fasolei îndrumați de cu sea
ră de unul din brigadieri.

Este de datoria organeflor ju
dețene și. în primul rind, a di
recției agricole ca acum, cînd 
terenul încă mai permite, să 
asigure terminarea însămînță- 
rilor. să acorde tot sprijinul 
unităților râmase în urmă, 
astfel îneît toate lucrările de 
sezon să poată fi încheiata la 
timp, de reușita acestei campa
nii depinzlnd țnunca întregului

LA m SI ACORDU 
SJXSE /V PLUS R0MML0R

Selecționerii, select ion abi
lii, laolaltă cu publicul nos
tru iubitor al sportului cu ba
lonul rotund au intrat în fe
bra pregătirilor pentru par
tida pe care reprezentativa 
noastră urmează să o susțină 
cu formația Elveției. Acel 
2—2 obținut în capitala Gre
ciei a creat șanse egale pen
tru toate formațiile. Ultimul 
scor de 2—2 realizat de for
mația Greciei, la Porto, în 
compania echipei portughe
ze ne-a mărit în mod evident 
șansele.

Ceea ce însă nu trebuie în 
nici un caz să aducă liniștea 
în tabăra noastră. Nu de alta, 
dar toate formațiile din serie 
se află în plină pregătire. 
Aflat recent la Atena, am 
putut constata eforturile pe 
car’e le desfășoară Federația 
elenă de fotbal pentru a refa
ce terenul pierdut. Astfel, se 
pare a se fi închis capitolul 
litigiului dintre antrenorul 
Gheorghiadis și jucătorul 
Domazos. care în cele din 
urmă și-a cerut cuvenitele 
scuze antrenorului naționalei 
pentru comportarea sa ne
sportivă. Pentru starea de spi
rit existentă aci. la Atena, mi 
se pare interesant să redau 
convorbirea avută cu domnul 
Hristus Karmis, directorul 
Federației elenice de fotbal, 
și care a consimțit să-mi răs
pundă la cîteva întrebări :

— Cum întrevedeți evolu
ția ulterioară a seriei din care 
fac parte echipele noastre de 
fotbal ?

— Dacă doriți să vă indic 
un ciștigător, atunci nu pot să

• IN ORGANIZAREA clu
bului sportiv Dinamo, ieri a 
început cea de-a 10-a ediție 
a tradiționalei competiții Ci
cliste internaționale „Cursa 
Munților1*. Prima etapă des
fășurată pe ruta Sinaia — 
Brașov — Vlădeni — Brașov 
— Sinaia (142 km) a fost 
ciștigată de cehoslovacul

La „masa înjpăcării‘,> antrenorul Gheorghiadis și marea speranță 
a echipei grecești, Domazos. Interesant textul notat pe fotografia 

publicată in ziarul „Nea Politica" : Gheorghiadis — Domazos 2—2 
(aluzie la rezultatul obținut in compania formației românești). Am 

adăuga noi acum — o aluzie și la rezultatul de la Porto

vă spun nimic. Remarc doar 
faptul că ultimele partide din 
serie au croat posibilități ega
le pentru toate participantele. 
Am impresia că echipa califi
cată va avea de trecut, pînă 
în ultima clipă, un examen 
tehnic, tactic și, mai cu sea
mă, de stare de spirit, extrem, 
de greu. N-aș vrea să fiu ba
nal și să indic că cel mai bun 
va cîștiga seria, dar în. cazul 
nostru, cu adevărat, acesta 
va intra în turneul final al 
campionatului mondial.

— Și totuși...
— Dacă trebuie neapărat... 

Socotesc că au sporit mult 
șansele jucătorilor români. 
Mi-a plăcut jocul lor de la 
Atena. Ceva mai mult noroc

din partea lor și am fi gustat 
din cupa înfrîngerii. ...Și apoi 
nu trebuie uitat calculul hîr- 
tiei : românii mai au de jucat 
două partide acasă și este cu
noscut faptul că ei știu să 
scoată rezultate bune la 
București în fața inimosului 
dv. public. Categoric, șansele 
rumânilor au sporit cu mult..

...Evident, nu ne putem mul
țumi doar cu amabilitățile 
adversarilor, chiar și pentru 
faptul că ei se pregătesc asi
duu pentru a întoarce șansele 
în favoarea lor. Iată de ce 
partida cu echipa națională 
a Elveției are, într-adevăr, 
importanța pe care î-o acor
dă, deopotrivă, publicul și 
presa sportivă.

CAROL ROMAN

Frantisek Dlouhy (Ruda 
Hvezda Plsen) cronometrat 
în 3 h 43’45”. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat în ordi
ne Vlastimil Moravcek (Ruda 
Hvezda Plsen), Antonin Bar- 
tolicek (Ruda Hvezda Plsen), 
N. Ciumeti (Dinamo Bucu
rești), etc., toți în același 
timp cu învingătorul.

CAMPIONATULUI REPUBLICAN PE ECHIPE LA ATLETISM

Încreză
tori In 
posibi
litățile 
ATLEȚILOR

Dintre medaliatele noaetre o- 
llmpice, cele cere e-au încume
tat lă intre în focul întrecerilor 
(Viorica Viscopoleana și Mlhae- 
la Pene?) nu au arătat ceva de
osebit. Viorica a Întrecut doar cu 
3 cm, pe colega ei de echipă 
Alina Pe pe seu care, după cum a 
evoluat, ne dă speranțele unei 
ascensiuni vertiginoase. Valoarea 
performanțelor obținute de cele 
două săritoare nu a putut fi ri
dicată și din cauza pistei de elan 
ne corespunzătoare.

Mihaela Penes a fost întrecută 
în concurs de colega ei de echi
pă Ioana Stancu. Fără a dimi
nua din meritele învingătoarei, 
este de apreciat gestul de ata
șament pentru club, manifestat

de Mihaela, care deși nu-i la un 
nivel corespunzător cu pregăti
rea, a ținut totuși să fie pre
zentă.

Foile de concurs ale primei e- 
tape consemnează că majorita
tea echipelor sînt incomplete, 
iar datorită unor clauze nea
venite, stipulate în regulament, 
se barează calea promovării e- 
lementelor tinere în echipă. 
La Cluj, de exemplu, la arun
carea greutății, din cei 6 con
curent! doar C. Crețu șl V. Pop 
au adus puncte, ceilalți concu- 
rențl fiind penalizați cu scădere 
de puncte, ceea ce va determina 
pe conducătorii echipei să nu 
mal apeleze la serviciile lor, cu 
toate că sînt printre aruncătorii 
tineri și buni al țării (Silviu Ho- 
deș, Crăcjunescu etc). Regula
mentul competiției trebuie s& 
fie adoptat la situația reală a 
atletismului nostru, cunoscîndu- 
■e că niște simple prevederi de 
regulament nu pot fi eficiente, 
dacă nu sînt întregite șl de mă
suri concrete, practice șl care aă 
pornească de la nivelul actual de 
dezvoltare a activității noastre 
atletice.

în orice caz, în comparație cu 
anii precedent, deschiderea 
Campionatului pe echipe s-a fă
cut cu performanțe în majorita
tea lor. promițătoare. Mai ales 
dacă avem în vedere faptul că 
ele vin din partes unor atleți ti
neri (care pot progresa în con
tinuare) și la probe incluse în 
programul competițiilor inter
naționale de mare anvergură.

SILVIU DUMITRESCU

ANUNȚ
MINISTERUL FORȚELOR ARMATE
organizează la data de 15 iunie 1969:
— CONCURS pentru ofițeri șefi de mu- 

'zicâ, Ia care pot participa absolvenți de con
servator cu examenul de stat, avînd serviciu! 
militar satisfăcut și vîrsta pînă la 30 ani.

— CONCURS pentru subofițeri muzi
canți, la care pot participa tineri în vîrsta 
pînă la 30 de ani, cu serviciul militar satis
făcut, absolvenți ai școlii generale de 7 și 8 
ani, care știu să cînte la un instrument de 
fanfară și au o pregătire teoretică-muzicaiă 
corespunzătoare.

Cei care doresc sâ participe la aceste concursuri se vor 
adresa centrelor militare județene pe raza cârora dornici* 
liază, spre a primi detaliile necesare.

joi ultima zi la
LOT >

♦

LA TELE
VIZIUNE — 
ADEVĂRUL 
DESPRE 
SPORT

(Urmare din pag. 1)

etc. și mai niciodată psiho
logia jucătorului. Ori, psi
hologia spiritului de echipa 
este aproape o trăsătura de 
caracter. Victoria este cei 
mai ades hotârîtâ de capa
citatea jucătorilor de a se 
acomoda la un efort de 
voințd și de disciplina spor
tivă unic. Ei bine, ignorînd 
aparent miza, ideea de com
petiție fizică supusă unui 
rezultat, autorii filmelor în 
cauză mută accentul pe psi
hologic. într-un excelent 
film despre rugby, de pildă, 
cu comentariu strict muzi
cal, aparatul de filmat în
registrează fizionomiile ju
cătorilor înainte și în 
timpul meciului, gradînd 
acțiunea numai prin trece
rea expresiei de la neutru 
la participativ, de la senin 
la încordat, la trcgîc emo
tional. Mișcarea corporala 
secondează și ea același 
crescendo de la lin la an
gajat, la lupta dură, epui
zantă. Un meci de rugby de
vine astfel un meci ol tem
pera mentelor, al caractere
lor, al condiției psihologice. 
Competiția fizică cîștiga în 
felul acesta o dimensiune 
aparte, grava, profund uma
nă și profund etică.

2. Victoria de orice fel este 
neapărat legată de estetic. 
De un estetic al comporta
mentului. Campionii au, toți, 
virtutea exprimării poema
tice, indiferent că e vorba 
de artă, de tehnică sau de 
sport. Poezia e poezie, ma
tematica pacte fi poezie 
după cum și o mișcare de 
gimnastică executată per
fect este poezie. Dar aplau- 
dînd poezia uităm adeseori 
disciplina, exercițiul, etica 
comportamentului ei. Exis
tă acel înaintea victoriei pe 
care spectatorul îl ignora 
cel mai adesea și care re
prezintă, latura de fond a 
activității cu caracter spor
tiv. Fără să exagereze de
monstrația înspre didactic, 
autorii filmelor propun un 
gen de meditație despre 
condiția perfecțiunii în 
sport. Astfel, o săritură de 
la trambulină cu execuție 
impecabilă este reluată cu 
ostentație pe cîteva din 
mișcările componente, toc
mai pentru a atrage atenția 
asupra dificultății exerci
țiului. Un ansamblu de gim
nastică ^esțe filmat pentru 
estetic întîî, apoi, prin re
petiție, pentru demonstra
rea esteticului. Poezie și 
antipoezie, estetic și anti
estetic, dialectica complica
tă a performanței cu carac
ter sportiv a devenit în fil
mele de televiziune ale lui 
Manoileanu și Vaeni o ple
doarie de fond pentru ade
vărata față a sportului.

O mențiune de excepție 
pentru , caligrafia pură a i- 
maginii.
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capăt agresiunii. Altă soluție
Vizita delegațieiP.C.R.

în Norvegia
din viața tineretului lumii J

Interviul lui Xuan Thuy
Ziarul parizian 

ministrul Xuan Thuy. șeful delegației K. D. Viemaj 
rința cvadripartitft de la Paris în problema Vieții 
privire la evoluția actuală

,Le Figaro" publică un inieniu acordat dc 
la confe- 
Mului, cu 

■ lucrărilor conferinței.

După ce a reamintit că dele
gația R.D.V. a venit la Paris 
ca să negocieze cu seriozitate 
îșî bunăvoință, pentru a căuta, 
împreună cu S.L’.A., o soluție 
politică a problemei vietname
ze. pe baza poziției in patru 
puncte a guvernului R. D. 
Vietnam și celei in cinci pun - 
te a F.N.E.. Xuan Thuy a 
subliniat că S.L’.A. nu renunță 
la scopurile lor agresive șl 
caută mai departe să negocie 
ze de pe poziții de forță. E.e 
intensifică războiul in Vietna
mul de sud și se străduiesi să 
consolideze administrația și 
armata de la £>aigon. cu scopui 
fățiș de a realiza neerokmîa- 
lismul american in Vietna
mul de sud și de a perpetua 
divizarea Vietnamului. Xuan 
Thuy a afirmat că R.D.V. n-a 
avut pină acum cunoștință de 
„un plan de pace american", 
despre caro se vorbește in 
presă. „Noi am constatat doar 
(ă în realitate S.U.A. continuă 
să intensifice războiul lor a- 
agresiune in Vietnam. Departe 
de a vorbi despre încetarea 
acestui război. S.U.A. n-au 
prezentat decît propuneri asu
pra ..dezamericanizăr:i“ ș? 
„vietnamizării“ sale, cea e 
înseamnă ca vietnamezii să 
lupte in continuare - ontrj 
vietnamezilor, j sub comanda
ment amerit an.

Xuan Tiiuv a respins din 
nou teza americană a retrage
rii ..reciproce- de trupe din 
Vietnamul de sud. subliniind 
că ..S.U.A. sir.:
Vietnam și că in onsc in’ă 
trebuie să pună capăt acestei 
agresiuni, să-și re-ragă necon
diționat din Vietnamul de sud 
toate trupele. Nu există altă 
soluție ' — a subliniat «ondu- 
cătorul delegației R. D. Viet
nam.

..Popor oi v luptă
impotrha pr pre
priul său păm?r*x. și tsZv
dreptul sâ»i :?nprc.%irpi3bil ce 
legitimă apăr-srv*.

Apoi. XiMn Tr/jy i dezmin
țit că ar fi cxLstaț un 
tacit ir.’.re b l ..A. și guvemL; 
R D V. ^s’jpra unei
jări“ norc-v.etnanx^ze în ?kî, 
in s.-r.-;mo>jl incetăr.1 a
bem har dsm» r.u- lor :
in Vietnamul ac '.-"<2

Definind per. i de r*-
Tist* ?n *• _“ 

punuir. •- Sa.goz
a prociza; i t .? • ă
doar in «at afiraMUih
deja _ A.
gjnd .-: «r.-îc z- *t rs ..

A *^vt mi arc
ni o ta ochii po
por j!.

Amr.< r,.j ă a* it -R D. V*et-
ck j: ’’ N E sînt in fa- 

•-•oirCâ r>- -;f: ărli țării pe 
baze de-n.-. r.i'.r c. ir. mod trep
tat și prin mijloace pașnice, 
el a precizat ră pinâ la reu- 
mfi'ar?. populația din cele 
două state — nord și sud — va 
trebui să denoile relații eco
nom:» - și ilturale.

-Di- ă S.U A. vor pune capăt 
agresor.:: și vor retrage ne- 

toate trupele ame- 
ri âr.e și satcHtr din Vietna
mul dc - .d. p^rea va fi ime
diat rcstibili'.ă in Vietnam- — 
— a suLținiat ministrul Xuan 
Thuy in inc iieiere.

OSLO 7 Agerpcesl —Miercuri 
au Li O4ts convorbiri in-

Comitetului Central 
21 Pâ CLm-iuc iist Român.
ci’f.Gi-jâ Mihoi Cc-re. rr Tn 

»up»ant al Cam?tctr.lui Eve- 
cwtK’. secretar al C.C. al P.C.R.. 

la ăKcvffteîi* Comitetului Cen- 
sral al Partidului CoCTunsst dw 
Nor*®gia f*ce o vrzită în această 
teri, ri delegația CC. al P.C 
clin N.-.rwegu. Dm partea romă 
rel g’-i partxipat Miriaj Gere.
Ștefan nxrrbru al C.C. al
P C R redactae jef a! vevvtei 

î.’ipta cir Chef»rgbe
Notase- f5riro-«*CTrt2r al Gwm-
ter L’ j- , a« P.C.R..
Nn - B < u-: > . < J C C
a1 P.C R. iar pe~.*-a wne- 
EM&ă F- fcdir nresecanceie
PC de-. Nor.rza. bar Lie l- 
I Ll^pe *x- a* C.C al 
*'C N^r. Arre Jorien-

E-'.\*r F Nr-

ttum. K-jlbjom Harbu, Olaf Mi- 
nothi. Martin Gunnar Knudsen, 
membri ai Secretariatului C.C. al 
P.C. din Norvegia și Georg O- 
ve«en. vicepreședinte al Uniunii 
Tineretului Comunist.

Delegația Partidului Comunist 
Rumân a vizitat orașul Stavanger. 
Membrii delegației s-au întîlnit 
cu aoembri ai conducerii organi
zației locale a P.C. din Norvegia, 
precum $i cu reprezentanți ai al
tor organizații din localitate. 
După ce a vizitat fabrica de ton- 
serve de pește .,Chr. Bjelland 
and Co.-. delegația a fost oaspe- 
Ide primăriei din Stai anger. Pri
marul orașului Leif Larsen și Mi
hai Cere au exprimat dorința re
ciprocă de dezvoltare a relațiilor 
de cooperare multilaterali și de 
mai bună cunoaștere intre po
porul român și popoiul norve- 
ean. în interesul păcii și colabo
rării internaționale.

al Suediei
STOCKHOLM 7 (Agerpres). — 

Emil Drăgănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, care 
se află 
Suedia, 
suedez, a fost primit de primul 
ministru Tage Erlander. A fost 
de față ambasadorul României 
la Stockholm, Eduard Mezinces- 
cu. Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire cordială cu privire la

intr-o vizită oficială in
1a invitația guvernului

„Safeguard";

rapoarte
La Washington au fost dete 

Publicității doua rapoarte coti 
iacrate proiectului instalării pe 
teritoriul S.V.A. a sistemului 
de rachete antirachetă ..Safe 
guard". Primul din aceste ra
poarte, elaborat de 16 oamem 
de știință. profesori universi
tari și oameni politici la cere
rea senatorului Edward Ke
nnedy, subliniază că începerea 
construirii acestui sistem „va 
provoca un nou ciclu de ac 
țiune-reacție in cursa înarmă
rilor nucleare șt va sfirși — 
dacă se va intimpla așa ceva 
vreodată — prin atingerea 
unor noi recorduri ale nivelu
lui înarmărilor cu pre ful uno' 
cheltuieli enorme*.

Intr-un capitol al raportului, 
semnat de Arthur Goldberg, 
fost ambasador al S.U.A. 
O.X.U., se subliniază că 
începe construirea acestui 
tem înainte de a încerca 
gocierea unui acord pentru li
mitarea stocurilor de arme nu
cleare ar însemna de fapt o 
violare a prevederilor Tratatu
lui de ne proliferare a armelor 
atomice. Intr-unui din capito
lele acestui tratat se stipulează 
clar obligația puterilor nuclea 
re de a se abține de la acțiuni 
care ar duce la intensificarea 
cursei înarmărilor"'.

Cel de-al doilea raport, ela
borat la cererea tînri organiza
și denumite „Consiliul ame
rican al securității*, ia apăra 
rea proiectului „Safeguard^ 
Organizația respectivă este al
cătuită din industriași, avind 
Interese in industria de arma
ment, și din foști ofițeri supe
riori ai armatei americane.

Neliniștit de efectul politic 
al raportului celor 16 oameni 
de știință, ministrul apărării. 
Laird, a cerut Pentagonului 
sa analizeze acest document 
si să elaboreze argumente 
pentru a-l combate. Totodată 
avtndu-se în vedere faptul că 
raportul a fost întocmit la ce
rerea senatorului Edward Ke
nnedy, partizanii sistemului 
Safeguard* depun efortim

pentru a transforma contro
versa în jurul acestui sistem în- 
!r-o controversă intre Kenne
dy și Nixon în scopul de a-i 
determina pe senatorii repu
blicani care se pronunță îm
potriva proiectului să se ală
ture poziției președintelui 
care s-a declarat în favoarea 
ronstruirii lui.

la
,-G 

să- 
ne-

electoralii
din Franța

Alain Poher candidat al centrului?
PARIS 7 Agerpres» - - Efer- 

essșci «timite ii: cerrwile 
hbc* din Fnața de d-’enmarca 
uniri ncaaîr surprinzător de mare 
dc candrriari b aiegenle prezi- 
denti*îc î s-a adăugat miercuri un 
element nou : sorbind in fata zi
ariștilor acreditați la Ehsse, A- 
lain Poher a declarat : ..Eu nu 
sint candidat $i nkă nu doresc să 
fiu. dar h probabil obligat la 
aceasta_ “

Pregătiri pentra

Apollo -10“
In codrul prrzătinlor ce se fac 

in vederea lansării prevăzute 
pentru 16 mai a navei cosmice 
^Apollo-IU* in vederea unui zboi 
circumlunar, echipajul cabinei 
spațiale a participat marți la si
mularea unei ^numărători inver
se* ți a unei lansări. Pentru a- 
reasta. rosmonautii Thomas Staf
ford. John Young ți Eugene Cer- 
nan. echipați cu costumele spe
ciale, s-au instalat în cabina spa
țială. montată in tirful rachetei 
.Satum-V", care o va plasa tn 
spațiu. Ei au repetat manevrele 
pe care le cor efectua in timpul 
lansării si in primele ore de zbor 
spre Lună.

Potrivit programului, in timpul 
misiunii — care va dura opt zile 
— Stafford și Ceman vor încerca 
pentru prima dată „modulul lu
nar*. la distanța de 14,4 kilo
metri de suprafața Lunii, in timp 
ce î oung ca rărntne la comanda 
cabinei spațiale, la 112 kilometri 
de Lună.

Cei trei cosmonauti au verificai 
totodată o cameră de televiziune 
in culori, pe care o tor folosi la 
transmisii ,.pe viu" din spațiul 
cosmic.

^err-i «gectici France Presse, 
hotinrea de a-ti prezenta candi
datura a foci luată recent, ca ur
mare a cererilor tot mai piesante 
prezentate președintelui interi
mar de susținătorii săi politici $i 
a numeroaselor încurajări venite 
din partea grupărilor de centru a 
căror tendință politică Alain Po
her o reprezintă.

Un alt element nou îl consti
tuie un comunicat al ministerului 
de interne prin care anunță că 
gu>-emul a propus Parlamentului 
modificarea urzentă a legii rlec- 
<»răle in sensul înscrierii pe liste
le de vot a tuturor tinerilor care 

la 
reglementare 

listele electorale pot 
o singură dată pe 
noiembrie — 10 de
ci pentru modifica- 
punct este necesar 

A-

dezvoltarea în continuare a rela
țiilor româno-suedeze. In scara 
zilei de 6 mai, guvernul suedez a 
oferit în cinstea oaspetelui român 
un dineu, la care au participat 
Krister Wickman, ministrul pen
tru problemele economice, Sven 
Eric Nilsson, ministrul pentru 
problemele juridice, funcționar 
superiori din M.A.E. și reprezen
tanți ai principalelor concerne 
din Suedia care întrețin relații 
comerciale cu țara noastră. Emil 
Drăgănescu și Krister Wickman 
au rostit cuvîntări, exprimînd sa
tisfacția ambelor țari pentru dez
voltarea favorabilă a relațiilor 
româno-suedeze și dorința dc a 
se întreprinde noi acțiuni în ve
derea lărgirii și diversificării re
lațiilor româno-suedeze.

Continuîndu-și vizita în Suedia, 
Emil Drăgănescu a vizitat centra
la atomoelectrică de la Agesta și 
firma ,-Ohlsson Och Skamc“. 
specializată în construcția de 
blocuri de locuințe. In același 
timp, ministrul român zl energici 
electrice, Octavian Groza. a fost 
oaspetele firmei ..Atlas Copea“ 
care produce utilaje pentru ex
ploatări miniere.

Neliniște

la bursele apusene
Specalațiile ia jaral unei rte- 

valaâri a mărcii vMt-fermiie 
au pravaeat la toarsele de va
lori o panică, ale cărei propor
ții au căpătat, potrivit certărilor 
financiare rest-germaoe. _*«- 
pecie haotice" de felul celor ăia 
cursul crizei monetare die no
iembrie 1968. Operațiunile s-aa 
concentrat asupra viazăril Ce 
dolari ți cumpărării de mărci. 
Cursul dolarului a continuat aă 
scadă, iuregistrlud cota 
3.9681 mărci, față de cota 
3.97H din ziua precedentă.

de 
de

Tntr-un raport citit în fața parlamentului, 
ministrul guatemalez al instrucțiunii publi
ce a arătat că în cursul anului trecut, în 
„republica bananelor” au fost alfabetizate 
26 900 persoane. Ce reprezintă această 
cifră se poare vedea din faptul că, po
trivit statisticilor oficiale, în momentul de 
față numărul analfabeților se ridică în 
Guatemala la circa 2 860 000 (la o popu
lație de 4 300 000 locuitori). Un calcul este 
de prisos. Procentul celor alfabetizați în 
decursul anului trecut apare infim.

Analfabetismul constituie, alături de șo
maj și subnutriție, una din plăgile cele mai 
răspindile în Guatemala. Pare curios faptul 
că numărul absolut al analfabeților, în loc 
să scadă, manifestă an de an o tendință 
de creștere. La recensămînful populației 
analfabete desfășurat în anul 1930 (per
soane în vîrstă de peste șase ani) numărul 
acestora era de 1 386 559. în 1950 cifra 
analfabeților era de 1 915 000 pentru ca 
in anul 1968 să ajungă, după cum am vă
zut, la aproape trei milioane. Analizînd 
tristul fenomen, ziarul „EL SIGLO” din 
Guatemala City scrie că „situația deplora
bilă în domeniul științei de carte trebuie 
explicată prin împrejurările economico-so- 
ciale din centrele urbane unde nu se cere 
decît foarte rar mîna de lucru cu o califi
care serioasă si prin actualul sistem cvasi- 
feudal de la sate care nu e interesat ca 
muncitorul agricol să iasă din ignoranta 
seculară”.

Guvernul guatemalez a anunfaf în ulti
mii cîtiva ani o serie de masuri în vederea 
reducerii numărului analfabeților. Rezulta
tele au fost, însă, cu totul inferioare aștep
tărilor. La conferința miniștrilor învățămîn- 
tului din tarile Americii Latine, desfășurată 
în august trecut la Punta del Este, repre-

ȚARA CU TREI
MILIOANE DE
ANALFABEȚI

zentanțiî Guatemalan relevau că în perioa
da 1963—1968 numai circa 28 la sută din 
copiii înscriși în școlile elementara au ter
minat cele patrq clase obligatorii șî, din 
aceștia, numqi 5 la sută termina Jnvăță- 
mîntul mediu. Preztftiîînd aceste date, mi
nistru! guatemalez al instrucțiunii publice,

ArVolăh, explica situația prirt „motive de 
ordin economic, în special necesitatea mul
tor părinți de a-și obliga copiii să contri
buie la întreținerea familiilor întrucît cîști- 
gurile sînt insuficiente”.

Conform datelor planului bienal de e- 
ducatie (1949—1970), una din cele mai im
portante probleme care se pun învățămân
tului guatemalez o constituie lipsa cadrelor 
didactice și a localurilor de școală. în ce 
■privește școlile, circa nouă zecimi dintre 
ele sînt găzduite în clădiri cu allă desti
nație inițialp. De altfel, așa cum se con
stată înlF-uh studiu guvernamental, din- 
tr-un total de 660 localuri de școală, 152 
sipt „foarte proaste', 273 sînt „proaste”, 
195 „acceptabile" și numai 40 sînt conri- 

^d,erate „bun,e".
Problemele instrucțiunii și ale lichidării 

analfabetismului în Guatemala, care nu se 
deosebesc prea- muit de cele din numeroa
se alte țări latino-americane, sînt complexe 
și dificil de rezolvat. Se recunoaște oficial 
că ritmul reducerii numărului analfabeților 
estri extrem de scăzut iar numărul copiilor 
care rămîn în afara școlilor crește an de 
an. în definitiv, esre vorba de un cerc 
vicios în care slabele realizări obținute în 
domeniul alfabetizării sînt anulate de spo
rirea numărului copiilor lipsiți de posibili
tatea de a se apleca asupra abecedarului.

F.'unqoABA

Amputări bugetare și consecințele lor...
Membrii Consiliului legislativ 

al statului Arizona au luat va 
canța după o sesiune consacra
ta, în proporție de peste jumă
tate a timpului afectat, exami
nării problemelor educației ti
neretului. Problema a fost dez
bătută cu atita minuțiozitate în
eît sesiunea obișnuită a Adună
rii legislative din Phoenix, capi
tala Arizonei, a trebuit sâ fie 
mărită de la 63 de zile cît era 
planificat inițial, la 89 de zile. 
Dar în privința rezultatelor ob
ținute, acestea ou fost dezamă
gitoare. „Cei ce fac legile sta
tului — a comentat ziarul THE 
CHRISTIAN SCIENCE MONI
TOR — au dat dovada de mai 
multă generozitate cu timpul lor 
decît față de alocările buge
tare".

Principala problemă exami
nată la Phoenix ou fost cererile 
de fonduri prezentate de con
ducerile diferitelor școli medii 
și universități din statul respec
tiv. în memoriile explicative 
înaintate s-a arătat că aceste 
instituții școlare se găsesc în- 
tr-un deficit cronic, mai ales în 
ce privește localurile necesare

satisfacerii necesifăfilar crescîn- 
de în vederea cuprinderii unui 
număr mai mare de elevi și 
studenți. După lungi deliberări, 
Adunarea legislativă din Ari
zona a hotorîf însă să... reducă 
de Io 53 200 000 dolari la 
12 200 000 dolari sumele cerute 
pentru noile construcții proiec
tate pe lingă trei universități de 
stat. Deputății au limitat, de 
asemenea, la numai 6 la sută 
creșterea bugetului anual al 
școlilor elementare si medii. 
Măsura este viu criticată de 
cercurile școlare din Arizona 
care au subliniat că ea va an
trena pierderea a 8,5 milioane 
dolari, sub formă de ajutor fe
deral, întrucît școlile respective 
nu vor mai putea face față 
standardelor impuse de Deoar- 
tomentul pentru Educație, Sănă
tate și Asigurări Sociale.

Dar „evenimentul cel ‘mai 
senzațional” al sesiunii legisla
tive din Arizona pe anul 1969 
l-a constituit, după cum sub
liniază ziarul citat, adoptarea 
unui amendament la legea alo
cațiilor bugetare prin care se 
interzice cu desăvârșire acor-

darea oricăroF fonduri Univer
sității de stat din Temp. Asqt 
menea fonduri erau necesare 
mai ales în vederea construirii 
unei „filiale” a acestui institut 
de învățămint superior la 
Lichfield Park, localitate situată 
la 25 nule de Temp. Planurile 
noilor-construcții-fuseeanâ ela
borate din timp, mai lipsea' nu
mai autorizația Totul s-a pră
bușit înscik -aJupa- ce- Richard 
Lahdîrtf, Heîafluj bhN^țsltfițjil de 
Stat din Temp, a fost audiat de 
membrii Adunării legislative. 
Refuzul deputalilor a fost însoțit 
de „explicația" că Landini „a 
folosit un limbaj atît de tehnic 
și obscur îneît nu a putut fi în
țeles de nimeni". Oare sâ fi 
fost într-adevăr asa ?

THE CHRISTIAN SCIENCE 
MONITOR dezvăluie acum ade
văratele motive ale h'ottirîrii de 
a se refuza alocațiile bugetare 
necesare acestei* universități. Ri
chard Landini participase, alâ- 
țu[i de studenți și numeroase 
cadre didactice, la o demon
strație de protest împotriva 
războiului dus de Statele Unite 
în Vietnam 1 Nu au folosit la

pa 
pe

se- 
din

nimic explicațiile decanului că 
aceasta a fost o manifestație 
desfășurată în tăcere. Depută
ții din Arizona au hofărît să-l 
„pedepsească" nu numai 
Landini, ci și universitatea 
care o conduce.

Rezultatele îndelungatei 
siurii a Adunării legislative
Arizona au provocat O^yztună 
de nroteste în rîndurile educa
torilor" din acest stat. Asocia
ția penh-u educație din Arizona 
a anunțat că va desfășura O 
largă campanie de denunțare a 
refuzului alocării fondurilor ne
cesare instituțiilor școlare ca și 
a măsurilor represive adoptate 
împotriva Universității de stal 
din Temp. Singurul răspuns a 
venit din partea guvernatorului 
Arizonei, Jack Williams, care a 
declarat că. în cazul în care 
instituțiile școlare vor întimpina 
„mari greutăți”, va ordona con
vocarea unei sesiuni speciale a 
Adunării legislative. Dar pentru 
majoritatea observatorilor o a- 
semenea alternativă pare ex
trem de îndepărtată.

I. RETEGAN
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ORIENTUL APROPIAT
Noi incidente în Liban

vor împlini 21 de ani pînă
31 mai. Actuala 
prevede ca 
fi revizuite 
an, între 1 
cembrie, și 
rea acestui 
votul Parlamentului — n.r.J. 
ceasta acțiune, care afectează 
210 000 de tineri, este interpreta
tă ca o încercare a guvernului de 
a-și spori pe această cale numă
rul simpatizanților. Pentru a mic
șora acest efect, președinția re
publicii și Senatul au cțat publi
cității cile un comunicat pentru 
a pune lucrurile Ia punct și a 
revendica această inițiativă In 
favoarea Senatului. Cele două co
municate precizează ci «umai da
torită inițiativei Senatului, guver
nul a cerut înscrierea cu priorita
te a proiectului respectiv pe or
dinea de zi a ParlamentukiL

• PREȘEDINTELE Ce 
lai de Stat pentra Caitară 
Artă. Pompilia Mara vet a ••'it 
la Berlin pentra a fare o vizită 
in R. D. Germană, la invitația 
ministmlnj culturii. Klaa« Gy<i.

Mierea ri dimineață- la Mîbm- 
terul Culturii al R_ D Germane 
au început cMvarbirile dintre 
cei dai mintftri. A luat parte 
amba&adarul Ramânfei !■ L D 
Germană. Niealae Ghenea.

In enrsul vizitei in capitala 
R. D. Geraaane. Pampilia Ma<a- 
vei a xirttat la un îpertacol al 
Operei de Stat din Berlin ți a 
vizitat abieetive enituraJe țâ is
terice.

n 2 irc;
Ba’. .-:?ă 

ni la
edici rtorr.a*-.-

nța. Italia,
Iugoslavia.

Turcia. Belgia și Portu-

• LA 
rat lucrările celui de al dailea 
simpezian româno-cehoslevac al 
isiuriciler. Principala temă dez
bătută a constituit-a calabararea 
dintre România și Cehoslovacia 
în perioada primului război 
mondial și in anii imediat urmă
tori. Delegația istoricilor rom&ni

FRAGA s-au desfk»»-

R. D. GERMANA. La Berlin &e construieșta un hotel cu o capacitate de 2 000 de locuri.

• DUPĂ CUM ANUNȚĂ a- 
genția France Presse, postul de 
radio libanez a anunțat că în sa- 
tu^ Hasbaya, din sudul Libanului, 
s-a produs un incident Intre un 
grup armat aparținînd organiza
ției de rezistență palestiniene „Al 
Saika" și o unitate a armatei liba
neze. Postul de radio a precizat 
ea memfirii grupului ?
au deschis focul, dar militarii li
banezi au ripostat.

Comunicatul militar, 
postul de radio Beirut, 
cunoscut de asemenea că lupLe 
violente între militari libanezi și 
membri ai grupului ,,A1 Saika-' 
se desfășoară incepînd* de marți 
în regiunea Kabr Milha (Ia 10 km 
de frontiera ciî Israelul) și Mar
ks bat -Talloussa da 25 km sud- 
vest de Hasbaya). Potrivit ace
leiași surse, în cursul ciocniri
lor un soldat libanez și rfh mem
bru al grupului, advers au fost 
uciși. Mai muifi membri ai gm* 
pului t,Al S<ikau au fost âres- 
taM, -

citat de 
a făcut

FINAL LA LEBACH

Olrte«

EXERCIȚII NJLT.O. IN IELGIA

• LA CARTIERUL GENERAL 
N.A-T.O. de La Casteaa. ia sadei 
Belgiei. aa iaeepat miereari e- 
xernin de stai major, la care iaa 
parte aproximativ <M de gene
rali ți amirali dia armatele (ăH- 
lar membre ale paftalei Atlaa- 
tiewlai de aard. Exercițiile, 
care vor dara daaă iile. îiat eo- 
maadate de geaeralal american 
I.vaaaa Lemnitier. Ele var fi ia- 
«•țite de desfăsararea. timp de • 
zi. a na ar exerciții aeriene, cu 
participarea nnnr unități din 
R. F. a Germaniei. Olanda. Bel- 
«i* și Danemarca.

Nici un general francez nu ia 
parte la aceste exerciții de stat 
major, ca urmare a retragerii 
Franței din organismele militare 
integrale ale N.A.T.O.

CuuMcute sub numele codifi
cat ..Shaprx-69", aceste exerciții 
de stat major, au fost organizate 
fi se vor desfășura în cel mai 
strict secret. Planul prevede 
analizarea diverselor probleme 
legate de punerea în stare de 
alarmă a forțelor N.A.T.O.

• JOI se deschide I* 
Taunes tradiționalul Festi
val eiuematografic. in ca
drai cărata eele mai bune 
filme ale aaalui vor concu
ra. timp de două săptaminl. 
pentra premiul ..Palme d or“ 
I n uumăr de 16 țări vor par
ticipa la ediția de anul aces
ta a festiraialai. Italia și 
Franța var prezenta fiecare 
cite cinei filme. Critici cine
matografici renumiți au vi
zionat m ultimele două luni 
aproximativ 2M de filme din 
lumea întreagă pentru a ale
ge 34 de filme artistice de 
lung metraj si un număr dn 
filme documentare. Printre 
peliculele apreciate ca fiind 
concurente la ..Palme d’or“ 
*e află filmul englez ..Dacă1*..., 
regizat de Lindaay Anderson, 
9< filmul francez ..Z", reali
zat de Coota-Gravas. avind 
ca interpreți pe Yves Mon
tant și pe actrița greacă Ire
ne Papas.

Juriu! 
condus de 
zor italian

festivalului este 
cunoscutul regi- 
Luchîno Visconti.

DECLARAȚIE 
Rauf Denktash,

• INTR-O 
făcută presei 
liderul comunității ciprioților 
turci, a subliniat că tratativele 
preliminare ne care le duce cu 
Glafkos Clerides. președintele 
Camerei Reprezentanților din 
Cipru, in vederea leglementă- 
rii situației existente intre cele 
două comunități ale insulei, au 
încă șanse de succes. Posibili
tățile de înțelegere, a spus 
Denktash nu au dispărut.

El a lăsat să se înțeleagă că 
propunerile avansate de Glafkos 
Clerides. privind acordarea 
unei autonomii regionale ci- 
priotilor turci, ar putea consti
tui o bază de înțelegere, dar că 
mai sînt necesare unele 
în legătură cu această 
mă.

discuții 
Droble-

PREMIU ACORDAT 
EUGEN IONESCU

LUI

• PREMIUL LITERAR Mona
co a fost decernat miercuri, cu
noscutului dramaturg Eugen Ie- 
nescu, pentru ansamblul operei 
sale. Acest premiu a cărui valoa
re se ridică la 20 000 de franci 
francezi este atribuit anual 
Fundația ..Prințul Pierre 
Monaco** de la Monte Carlo.

de 
de

Polida* Vest-germanâ a a- 
nuntat identificarea celor * 
care au atacat depozitul de 
muniții de id Lebaiih. Este 
vortia 1 de Ha as Juergen 
Fuchs >(26 de;ani). funcționar 
de bancă, și Wolfgang Dietz, 
de aceeași vîrstă, fost secre
tar.. de. tribunal.

La 20 ianuarie, ei au ata
cat cu arme de foc depozi
tul de' muniții al unei tini— 
tati de parașutiști din Le- 
bach și 'au ucis trei militari. 
Un al țjatriilea. grav-, rănit, 
a decedat ulterior. Un alt 
militar. capqraJul Reinhard 
Schulz, care a fost rănit 
mai ușor de gloanțele asasi
nilor. a supraviețuit. Atacul 
de la Lebach kr fi urmat să 
servească la i sânta jar ea unor 
persoane. Aâtflel. un indus
triaș bogat «iiț Miriicher» a 
primit după‘atentatul dc la 
Lebach & scrisoare de ame
nințare prin care i se ce
reau 100 000 de mărci.

Dietz și Fuchs au fost 
“ arestați acfm- cîteva zjle Ih 
urma unar^nFovmatiljprimite 
de la Margarete Grouasan- 
thier. care a declarat că doi 
tineri s-au prezentat la ea 
și au constrîns-e să le furni
zeze informații der.pre prie
tenii eif-hogați. Ea a avut 
prezențe/de4 spirit de a nota 
numarur automobilului eu 
care au soait cei doi bandiți.

Uri purtător de cuvînt al Orga
nizației pentru eliberarea Pales
tinei a declarat corespondentu
lui la Beirut al agenției France 
Presse că organizația sa este în
grijorată de consecințele pe care 
le-ar -putea avea activitatea des
fășurată în sudul Libanului de 
grupul ..Al Saika“. Purtătorul de 

' Cuvînt al organizației pentru 
eliberarea Palestinei a afirmat că 
o comisie de anchetă va pleca la 
locul incidentelor pentru a deter- 
injna eventualele răspunderi ale 
șefîlor organizației ,,A1 Saika . 
Dacă asemenea răspunderi vor fi 
stabilite, vor fi aplicate sancțiuni 

. severe, a precizat purtătorul de 
cuvînt.

Agenția France Presse relatea
ză ea într-un comunicat publicat 
miercuri Ia Damasc comandantul- 
șef al grupării de rezistență pa
lestiniană „Al Saika" dezminte 
declarațiile purtătorului de cu
vînt libanez potrivit cărora la 5 

6 mai-s-ar fi produs incidente 
între această grupare și unități 
ale armatei libaneze. In comuni
cat se cere, pe de altă parte, 
constituirea unei comisii mixte 
însărcinate cu deschiderea unei 
anchete privind Incidentele pen
tru 4 se determina identitatea 
celor care le-au provocat. Această 
comisie trebuie să fie compusă, 
potrivit comunicatului, din repre
zentanți ai armatei libaneze și ai 
organizațiilor care participă la 
comandamentul luptei aimate pa
lestiniene.
• REGELE IORDANIEI. Hus
sein, s-a întors miercuri la A- 
mann după vizita întreprinsă in 
R.A.U'. și Arabia Saudilă. Primul 
ministru iordanian, Ahdel Mo- 
neim Rifai, care La însoțit pe 
Hussein în vizitele întreprinse in 
cele două țări, a declarat presei 
că întrevederile suveranului ior
danian cu președintele R.A.U.. 
Năsse>? și regele Arabiei Saudi te. 
Feisal, F,au fost foarte utile". El 
a adăugat că Hussein i-a infor
mai* pe Interlocutorii săi asupra 
rezultatelor discuțiilor pe care 
le-a avut cu persoanele oficiale 
americane, britanice și franceze 
în tinapbl mriieiiîui întreprins re
cent Ta Washington, Londra și 
Paria.

• MINISTRUL AFACERI
LOR EXTERNE al Sudanului, 
Aii Abdel Rahman, a anunțat 
miercuri că a primit un mesaj 
din partea guvernului francez, în 
care i se dau asigurări privind 
continuarea actualei sale politici 
în Orientul Apropiat.

turneului întreprins 
asfaington, Londra
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