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CONGRESUL AL X-LEA AL PARTIDULUI

SEMNATURImetodelor avansate

BETONIN
întrecerea socialista în cinstea 

Congresului al X-lea al Partidu
lui și a aniversării a 25 de ani 
de Ia Eliberarea patriei anga
jează din plin eforturile petro
liștilor din cadrul schelei de ex
tracție Craiova. Ei au îndeplinit 
cu succes sarcinile pe primele 5 
luni ale anului, livrînd peste plan 
Însemnate cantități de țiței, ga
ze utilizabile și gazolită. 
Utilizarea unor metode a- 
v&nsate de lucru și întărirea 
disciplinei în muncă au făcut ca 
realizările în procente sa fie la 
producția globală de 103,33 la 
sută, la producția marfă de 
103,75 la sută, iar la productivi
tatea muncii de 103,5 la sută, 
succese Ia care subscriu și tine
rii uteciști din schela de extrac
ts craioveană.

R. VASILE

• Inteligența tehnica 
in flux continuu

lntr-o convorbire avută cu to
varășul inginer Dumitru Ene. șe
ful serviciului invenții și ino
vații al Uzinelor 1 Mai. am aflat 
că numărul dosarelor de inven
ții și inovații înregistrat de la 
începutul acestui an si pînă acum 
se- cifrează Ia paste 3S0. Din 
acestea aproape 250 au fost 
aprobate și experimentate. Nu
mai pe primul trimestru ele au 
adus o eficiență economică post 
calculată de peste 5 milioane lei, 
iar antecalculata, de aproape. 7 
milioane lei.

demn de remarcat faptul 
ca marea majoritate a inovato
rilor sînt tineri. Dintre aceștia 
amintim pe inginerul Dumitru 
Dobrescu de la secția electrică 
care a propus 3 invenții aproba
te și experimentate cu o efici
ență de aproape 200 000 lei, ing. 
Cristian Drăgan, ing. Ion Schiler 
care a conceput și realizat o ma
șină de bobinat care concurează 
cu succes mașinile de același fel 
importate, economisind în acest 
fel importante fonduri valutare.

I. TEOHARIDE

ASPIRAȚIILE TALE
ASPIRAȚIILE
EPOCII TALE

Perfecționarea sistemului de cointeresare materială — ca fac
tor de o mare însemnătate în stimularea energiei și inițiativei 
maselor, în ridicarea calificării și utilizarea rațională a timpului 
de lucru — apare în recent publicatele Teze și Directive pentru 
Congresul al X-lea ca una din preocupările de perspectivă ale 
partidului și statului nostru. Dar cointeresarea materială trebuie 
integrată personalității individului pentru ca acțiunile sale să 
aibă o motivație conștientă; numai astfel se poate ajunge la 
o profundă înțelegere a scopurilor și idealurilor societății socia
liste, a rolului pe care fiecare colectiv de muncă îl îndeplinește 
în ansamblul întregului proces de edificare a socialismului.

Așadar, alături de principiul cointeresării materiale — prin
cipiu care îndeplinește o funcție primordială în procesul tre
cerii la comunism — o mare însemnătate o reprezintă și crește
rea spiritului de responsabilitate și angajare socială a individu
lui. Această nouă schimbare de optică ce ține de formarea șl 
dezvoltarea conștiinței socialiste, are drept scop desăvârșirea 
profilului omului de tip nou, formarea unor personalități multi
lateral dezvoltate, care să acționeze în mod conștient pentru în
făptuirea țelurilor șt aspirațiilor orînduiriî noastre.

Dacă determinanta istorică în 
«tabilirea raportului dintre 
cointeresarea materială și con
știința socială a individului își 
dobîndește o valoare reală în 
procesul practic de activitate, 
atunci trebuie să vedem ce a- 
nume determină conținutul nou 
— în societatea socialistă — al 
raportului de mai sus.

Fată de toate teoriile ne- 
marxiste despre societate șl 
individ, care absolutizează un 
factor sau altul — conștiința 
ori existenta socială — sau se 
opresc la un aspect particular 
al vieții sociale, concepția ma- 
terialist-istorică are meritul de 
a analiza individul concret.. în 
situații concrete. Acest individ 
face parte dintr-un organism 
social, dintr-o existentă socială 
în care simte nevoia să-și mani
feste toate posibilitățile sale de 
muncă, forța de a acționa si 
învinge. în orînduirile bazate 
pe proprietatea privată asupra 
mijloacelor de producție, aceste

TINERETUL

tineretului EUROPEI

CU PUTERNIC ENTUZIASM DE ÎNTREGUL POPOR

In economia țării marele 
sistem hidroenergetic și de na
vigație de la Porțile de Fier 
se înscrie ca unul din cele mai 
de seamă obiective ale cinci
nalului. O dată cti punerea în 
funcțiune a celor 12 turbine 
Kaplan dintre cele mai mari 
din lume, totalizînd 2100 
MW., inepuizabila energie a 
Dunării va fi pusa la dispozi
ția omului.

Anual cele 12 agregate — 
pentru antrenarea fiecăruia se 
scurg într-o singură secun
dă 725 m.c. de apă — vot 
furniza 1 miliard de KW. pe 
oră. O energie uriașă pentru 
captarea și supunerea că
reia sînt necesare lucrări în 
volum impresionant și investi
ție de inteligență și eforturi 
umane în același raport. In 
realizarea acestui obiectiv oa
menii Porților de Fier desfă
șoară o insistentă ofensivă in 
lupta cu apa, furi rid bucățică 
cu bucățică din albia flu
viului.

In aceste zile i-am găsit pe 
constructori antrenați în cea 
mai febrilă activitate, ani
mați de o singură dorință : în 
următoarele luni, conform pro
gramului stabilit în detaliu cu 
partenerul iugoslav, albia Du
nării să poată fi închisă. Rea
lizările de pînă acum — ab
solut toți indicatorii de plan 
au fost îndepliniți — îndrep
tățesc acest deziderat. La șan
tierul Baraj-uzină, la pro
ducția globală construcții- 
montaj s-a înregistrat o depă
șiri de 14 milioane lei. iar la 
șantierul 2 porturi, cel mai 
înalt vîrf de producție s-a in-

forte umane sînt supuse unei 
continue presiuni din partea 
relației stabilite între muncă si 
capital. De aceea, dispare acea 
însuflețită dorință de realizare 
a omului prin muncă. Acest om 
se simte străin tocmai în pro
cesul muncii creatoare de bu
nuri.

Superioritatea orînduiriî socia
liste constă tocmai în faptul că. 
desfilnțînd orice exploatare a 
muncii umane, a dat posibili
tatea manifestării ei libere, va
lorificării tuturor potentelor 
omenești, orientîndu-Ie către un 
scop înaintat : construirea unei 
societăți în slujba omului. Con
știința socială evoluează și ea, 
treptat, dar nu în același ritm 
cu existenta materială a socie
tății. Faptul că aceasta din urmă 
ține seama de interesele mem
brilor ei asigură un raport nou. 
propriu societății “ ”
între conștiința 
și cointeresarea 
între individ și societate

socialiste, 
Individuală 
materială, 

se 

registrat la operațiile de ex- 
cavare.

Anul acesta au fost realiza
te prefabricate din beton cu 
4 000 tone peste prevederi. 
Obiectivul numărul unu asu
pra căruia sînt îndreptate pri
virile este ecluza care va tre
bui dată în exploatare parțial 
în vederea trecerii la închi
derea actualei zone navigabi
le. Prima treaptă a ajuns la 
cota finală. Iar la ecluză a- 
val9 așa cum informează ri- 
nărul inginer Ion Dobre, șeful 

REPORTAJ
DE LA PORȚI
LE DE FIER

de lot, o parte din echipament 
a fost predat în exploatare 
(faza 1 b din port aval), o 
alta se află în stadiul de pre-' 
gătîre în vederea predării în 
exploatare provizorie. De ase
menea, unele echipamente au 
intrat în probe tehnologice, 
iar altele se găsesc în stadiul 
de corelare, între subansam- 
biele componente.

„Preocuparea principală a 
tuturor lucrărilor din șantier 
este realizarea cantitativă și 
calitativă a obiectivelor lu
nare. Tezele și proiectul de 

' ' al
pu- 
au 
in 

ma
in 
cu 

sar-

Directive pentru cel de 
X-lea Congres al P.C.R., 
blicate recent în presă, 
produs un profund ecou 
rîndul colectivului acesta, 
ferializat în primul rind 
creșterea responsabilității 
care se înfăptuiesc zilnic

stabilesc legături tot mai strîn- 
se, de la o zi la alta se mode
lează multe din trăsăturile pro
prii unei conștiințe înaintate; 
la scara întregii societăți, se 
manifestă tot mal rar individua
lismul si egoismul. în timp ce 
altruismul si ajutorul tovără
șesc se transformă din ce în ce 
mai pregnant în norme de 
viață. în legi nescrise, obișnuite 
ale vieții.

Concordanta scopurilor pro
puse de societate cu cele ale 
Individului devine. în societa
tea noastră, o realitate. într-un 
asemenea proces ca cel pe care 
l-a declanșat socialismul, se a- 
firmă determinante noi. care 
impulsionează activitatea ma
terială. Marile întreceri socia
liste. chemările și participarea 
competitională a tineretului 
nostru la acțiunile obștești sînt 
o dovadă în acest sens. Se știe 
că. în permanentă, această par
ticipare a imprimat un nou stil 
de viață generației tinere, a 
cizelat și a șlefuit mentalități și 
a contracarat eficient reacțiile 
și atitudinile insulare față de 
colectivitate. De altfel. Marx 
sublinia că. în socialism, „socie
tatea mai poartă, din toate

VASILE VETIȘANU

(Continuare în pag. a Ill-a) 

Ultimele lecții la clasa a VlII-a sînt cele de sinteză. In fotogra fie : o clasă a VIII-a a Liceului 
nr. 24 din Capitală.

uteciști, ca 
Fîntîneanu, 
Constantin, 

mulți alții, 
terminată e-

cinile de plan. In ceea ce pri
vește colectivul nostru, anga
jamentul e clar : pînă la Con* 
greș, navele vor trece prin e- 
cluză‘. Răspunsul ferm al tî- 
nărului inginer Ion Dobre e 
argumentat de hărnicia și pri
ceperea oamenilor săi, în cea 
mai mare parte 
Ion Neacșu, Gh. 
D. Verea, Gh. 
Frunză Eugen și 
Ei știu că o dată
duza, care, dată în funcțiune, 
permite creșterea traficului 
de patru ori și navigarea pe 
tot timpul anului fără pericoL 
se trece la cel mai greu exa
men : executarea barajului 
propriu zis, „un adevărat exa
men de maturitate pentru în
tregul colectiv* — cum se 
exprima succint inginerul șef 
Gabrilă Vrcan. Un examen 
pentru care se pregătesc in
tens atît personalul de execu
ție di și proiectanții. .

Toate detaliile lui au fost 
de acum stabilite. S-au reali
zat blocurile de piatră și be
ton ce depășesc 20 tone fie
care și care aruncate în Du
năre nu vor mai fi clintite. 
S-a stabilit precis numărul 
de blocuri de piatră pe fieca
re tip și pe zonă, numărul 
auto basculantelor și locul 
unde trebuie sa descarce fie
care. In fiecare ceas, de pe 
pod același număr de mașini 
cor arunca uniform. S-au sta
bilit de asemenea, traseele și 
vitezele de circulație ; zidul 
se va ridica egal, rezistînd cu- 
renților puternici ai apelor. 
Dar pînă atunci ritmul de lu
cru la podul fix a fost inten
sificat. Se montează grinzile 
la primele două deschideri 
„Nu există nici un moment de 
relaxare, ne spunea tovarășul 
Petru Miche, secretarul comi
tetului U.T.C. pe Sistem. In 
curînd, vom da mina peste

V. RAVESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

0 ARTĂ iNCHINATĂ OMULUI,
IDEALURILOR LUI UMANISTE

Felul în care inovezi, origina
litatea cu care te exprimi și co
munici în artă sînt foarte va
riate. De-a lungul mileniilor șl 
secolelor, operele de artă, stilu
rile individuale șl cele generale, 
cuprinzînd desfășurări pe epoci 
sau lungi perioade de timp, au 
izvorît din ideile, sentimentele, 
viziunile despre lume ale marilor 
artiști, au răspuns unor cerințe 
atît interioare cit și sociale.

Formă a conștiinței sociale, 
arta, în strădania ei de a fi ori
ginală șl nepieritoare, a depins 
de timpul și spațiul în care an 
creat-o artiștii. Arta este un fe
nomen de cultură, oglindește

Secvență din ampla cronică 
ce se scrie cu fiecare zi la

Porțile de Fier
Foto : C. CIOBOATĂ 

de PETRU COMARNESCU
cultura unui popor, necesitățile 
și aspirațlle Iul, anumite con
stante sufletești sau structuri so
ciale. Paradoxul aparent al cul
turilor si al artei — fericit pa
radox I — constă în aceea că 
schimbările sau evoluția lor 
păstrează anumite trăsături con
stante. anumite structuri per
manente. în cuprinsul aceluiași 
stil, general într-o epocă, po
poarele si-au găsit formele ca
racteristice lor, iar artiștii s-au 
străduit să exprime aceste for
me, care să fie totodată ale po
porului cît și ale lor proprii. 

jn numerele următoare, 
ciarul nostru va publica 

o amplă anchetă 
internațională pe tema:

La întrebările puse 
dacția noastră :

de re-

INTRE- 
DEZ- IPENTRU 

COOPERA- 
NATIUNILE I

I
ESTE ROLUL 

EFOR- 
DEPUN I

ISI 
IN EU-

IAPRECIATI 
UNIUNII TI- 
COMUNIST

1. CE TREBUIE 
PRINS 
VOLTAREA 
Rll INTRE 
EUROPEI?

2. CARE
.TINERETULUI IN 
TURILE CE SE 
PE PLAN GENERAL PEN
TRU DESTINDERE 
SECURITATE 
ROPA?

3. CUM 
INIȚIATIVA 
NERETULUI
DIN ROMANIA DE A 
ORGANIZA O MASA 
ROTUNDA A ORGANI
ZAȚIILOR DE TINERET 
DIN EUROPA, CONSA
CRATĂ PROBLEMELOR 
SECURITĂȚII EUROPE
NE?

I
I
I

răspuns conducători al 
organizațiilor de tineret de 
cele mai diverse orientări 
politice din numeroase țări 
ale Europei.

I
I

Inovația în artă este o noți
une cu multiple aspecte și cu 
variate scopuri. Ea depinde de 
dorința legitimă a artistului de 
a nu repeta sau imita întocmai 
modalitățile de expresie folosite 
de alții- Fiecare operă de artă 
se cuvine să își aibă identitatea 
ei, individualitatea ei proprie. 
Așa cum nici o ființă umană nu 
seamănă identic cu alta, ci fie
care își are propria Iui indivi
dualitate distinctă, la fel opera 
de artă își cere forma ei proprie, 
originală, deosebită față de cele 
anterioare ori contemporane ei.

Așa cum arată numeroși co
mentatori ai creațiai artistice, 
teoreticieni și critici, o seamă 
din marii artiști nu au inventat 
forme noi. ci le-au desăvîrșit pe 
ceîe existente în vremea lor. 
Shakespeare a folosit formele 
deja existente in teatrul eliza- 
betan, ridicînd însă pe culmi 
unice aceste forme. Cum a fă
cut-o ? îmbogățind cu sentimen
tele si ideile sale, cu viziuni per
sonale si cu imaginație proprie 
tragedia, comedia, drama. La fel, 
Eminescu, oricit de unic ne pare, 
a înglobat în geniala-i creație 
ecouri din imaginația poporului, 
suriul versului popular și, tot
odată 
mulai, ajungînd. intr-adevăr, 
o sinteză deopotrivă proprie Iul 
cît și reprezentativă pentru cul
tura neamului. Desigur, aseme
nea sinteze înseamnă și inovații, 
constituite însă din puternice 
confluente naționale și univer-

învățămintele romantis-
la

Primiri la tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația Partidului Comunist

din India (Marxist)
Marți, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., a primit delega
ția Partidului Comunist din 
India (Marxist), formată din 
tovarășii B. T. Ranadive, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.I. (M), redactor-șef al 
ziarului „People’s Democracy" 
și Harkishan Sing Surject, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.I. (M).

Au participat tovarășii Chi- 
vu Stoica, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar ai C.C. al 
P.C.R., și tovarășul Leonte

Tovarășul Mika Tripalo
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, împreună cu tovarășul 
Vîrgil Trofin, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit, marți 
la amiază, pe tovarășul Mika 
Tripalo, membru al Biroului 
Executiv al Prezidiului Uniu
nii Comuniștilor din Iugosla
via, care, la invitația 
P.C.R., face o vizită 
noastră.

A participat Jakșa

C.C. al 
în țara

Petrici,

Cu ing. PETRE IONESCU,
director general adjunct In Ministerul Invățămîntului

DESPRE s

PRACTICA
STUDENȚILOR

de documentare la
— în pri-

rînd din orașul în
în cadrul

— Debutul „ediției 1969" va 
fl la 1 iulie. In ce cadru or
ganizatoric principial urmează 
să se desfășoare, pentru dife- 
feriți ani de studii, această 
importantă perioadă de con
tact a viitorilor specialiști cu 
realitatea producției *?

— Pregătirile s-au desfășu
rat conform reglementărilor 
în vigoare care prevăd : pen
tru studenții anului II — 
vizite
2—3 întreprinderi 
mul 
care învață 
unei perioade de două săptă
mîni, cu scopul cunoașterii as
pectelor principale ale produc
ției și pentru a li se facilita 
însușirea disciplinelor de spe
cialitate ce urmează a le fi 
predate în anul următor. Stu
denții de la specialitățile „geo
logie" și „prospecțiuni" vor 
efectua o practică cu caracter 
geologic și topografic, cu o 
durată de patru săptămîni, iar 
cei de la „construcții", „silvi
cultură" și „organizarea 
transporturilor feroviare" o 
practică topografică, de patru 
săprămîni : pentru studenții 
din anul III, de la toate fa
cultățile — o practică cu ca
racter de inițiere în 
tate, într-o perioadă 
săptămîni ; pentru

speciali- 
de patru 
studenții

sale, trăite și închegate de forța 
creatoare a artistului. Folosind 
procedeele picturii in aer liber 
8i apoi ale impresionismului, 
Grigoreacu a descoperit, cu aju
torul lor. specificitatea peisaju
lui românesc, a învederat lumina 
|i configurația naturii noastre, 
vrednicia oamenilor, aspirațiile 
lor.

După părerea noastră, cele 
mai strălucite inovații sînt des
coperiri și preluări rodnice din 
tezaurul artei naționale și unl- 
veraale. tocmai spre a se expri
ma geniul poporului și al artis
tului, eare reprezintă acest ge
niu. Uneori, preluările se fac 
din arta mai veche, alteori din 
diferite curente contemporane.

Așa cum am mai amintit cu 
alte prilejuri, Petrașcu, Pallady, 
Paciurea, Tonitza — deși .con
temporani cu cubismul, futuris
mul. dadaismul, expresionismul 
— și-au căutat o cale proprie 
lor. depărtată de aceste curente. 
Dacă au suferit unele influențe, 
acestea au fost atît de rodnic 
asimilate si transfigurate îneît 
aproape că nu le mai observi 
față de ceea ce au înfăptuit ei, 
infinit mai trainic șl mai origi
nal decît dacă s-ar fi luat după 
ceea ce predomina ca modă 
vremea lor. De ce sînt atît 
originali Brâncuși, Ghiață 
Tuculesca ? Mai ales pentru 
au știut din ce să se inspire 
și cum să se inspire din datele 
stilisticii poporului lor, din fol-

în 
de
Șl 

că

(Continuare în pag. a TV-a)

Răutu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Convorbirea, desfășurată ln- 
tr-o atmosferă tovărășească, 
cordială, a prilejuit un schimb 
de vederi privind unele pro
bleme alo situației internațio
nale actuale și ale mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale. De asemenea, au 
fost abordate unele aspecte 
privind relațiile dintre cele 
două partide relevîndu-se do
rința reciprocă de a le dezvol
ta, în continuare, în interesul 
unității mișcării comuniste 
muncitorești internaționale, 
cauzei păcii șî socialismului.

Și 
al

Laambasadorul Iugoslaviei 
București.

în timpul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră caldă, tovărășească, au fost 
evidențiate relațiile priete
nești dintre cele două partide 
și țări, exprimîndu-se hotfi- 
rîrea comună de a le dezvolta 
spre binele celor două po
poare, al cauzei socialismului, 
păcii și colaborării internațio
nale. Au fost abordate, de 
asemenea, unele aspecte ale 
situației internaționale actuale 
și ale mișcării comuniste și 
muncitorești.

timp de patru 
completată cu o 
documentare de o 

pentru studenții 
„ar- 

insta-

din anul IV — o practică de 
specialitate, 
săptămîni, 
excursie de 
săptămînă ;
din anul V, specialitățile 
hitectură“ și „nave și 
lății de bord" — o practică cu 
caracter de specialitate, timp 
de patru săptămîni.

— Dar studenții secțiilor de 
subingineri, cei mai noi oas
peți ai uzinelor in calitate de 
practicanți... ?

ION TRONAC
(Continuare în pag. a V-a)

Planul de învățămint 
și programele pentru

ȘCOALA
DE ZECE Ol

După cum este cunoscut, po
trivit Directivelor Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român privind dezvoltarea învă- 
țămintului, începînd cu anul șco
lar 1969/1970 urmează sa se trea
că, în mod treptat, la înfăptuirea 
învățămîntului obligatoriu de 10 
ani, astfel îneît procesul de gene
ralizare să se încheie pînă în 
1973.

în vederea îndeplinirii acestei 
sarcini, Ministerul Învățămîntului 
a elaborat planul de îuvățămînt 
al școlii generale de 10 ani, pre
cum și proiectele de programe 
pentru clasele a IX-a și a X-a ale 
școlii generale, care au fost su
puse dezbaterii cadrelor didactice, 
precum și Consiliului învățămîn- 
tului de cultură generală. De ase
menea, s-a trecut la elaborarea 
manualelor pentru clasa a IX-a a 
școlii generale.

Intrucit, după absolvirea clasei 
a VIII-a, tinerii își vor continua 
studiile fie în învățămîntul liceal, 
fie în clasele 1X-X ale școlii ge
nerale. s-a urmărit ca în clasele 
1—VIII să se asigure elevilor un 
fond comun de cunoștința de cul
tură generală.

în clasele IX—X ale școlii de 
10 ani, cultura generală se va 
aprofunda prin studiul discipline
lor fundamentale (limba și litera
tura română, matematica, fizica, 
chimia, biologia etc;), pentru a se 
forma elevilor un sistem închegat 
de cunoștințe pe ansamblul celor 
10 ani de studii.

Ținînd seama de faptul că 
mulți dintre absolvenții școlii ge- 
nerale vor continua studiile în în
vățămîntul profesional* sau se vor 
califica în producție, la predarea 
matematicii, fizicii, chimiei și bio
logiei se va accentua caracterul 
aplicativ al cunoștințelor. Cultura 
generală a elevilor va fi comple
tată prin introducerea, ca obiect 
de sine stătător a cunoștințelor 
social-poîitice. De asemenea, ele- 

vor studia, în continuare, 
limba străină parcursă în clasele 
v—VIU, igiena cu elemente de 
puericultura, educație fizică.

(Continuare în pag. a ll-a)
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FLORI DE POIANA CODRULUI
Pa harta țării, 

Poiana Codrului își 
înaoria numele cu 
acel semn geografic 
care indică un sat. 
Un sat obișnuit, a- 
șezat într-o poiană 
de codru a județu
lui Satu Mare. Dar 
nu acest lucru îl de
osebește de celelalte, 
în urmă cu !50 de 
an!, aici s-a pus 
fundația actualei fa-

te solicitate pe pie
țele Angliei, R. F. 
s Germanist S.U.A. 
efte. P!n4 tn 1975, fa
brica va realiza, a- 
nual, 2 200 tone me
naj fin, destinat ex
portului, ceea ce va 
reprezenta 90 la su
tă din producția a- 
cestui sortiment. în 
acest ac op, îneețdnd 
din anul în curs, va
loarea noilor lnvea-

vie, pe tinăra șle
fuitoare Maria Ml- 
chta. P« gravorul lo- 
■ If Mend 11 și pe Ion 
Bkheacu, controlor 
de calitate. Au vir
ata diferite. Mulți 
dintre el «int vete
ranii fabricii. Cei 
mai multi înaă, rfnt 
tineri ; de fapt tine
ri! reprezintă majo
ritatea co vi rotoare 
— 80—M la rută. EH-

BUZ.Ufi/AR

Subredacfiile județene transmit: FRANGA

• UN AMANUNT

tboacA VASIXJ ANDONI VALERICA

• ZOOTEHNIȘTII
directorul

MtMduhd Teatrului Național

mele Iar s VAS I LE TROA
CA fi VALKRICĂ andonl 
ambii din comuna Negri. 
Un amănunt" : tați conen- 
rențîi 
dintre
malta

au fost selecționați 
tinerii eu cele mal 

xlle-mune* !■ C.A.P.

Tinerii aMtahnlftl 4Mn 1T 
cooperative agricole de pre- 
ducțfe din Județul Bihor, 
specialiști din unități agri
cole, au participat la con- 
af&tnirea Inițiată de Comi
tetul județean U.T.C. șl Caaa 
agronomului, In care fl-a dis
cutat despre sarcinile ce re
vin tinerilor din acest impor
tant sector de activitate. Ti
nerii au vizitat sectorul ioo- 
tehnlc al cooperativei Dioalg 
II, au participat la concurau! 
„Cel mal bun sootehntat-, 
primele locuri revenind lui 
Mircea Juri, loan Oprea fi 
Ioalf Borșl. In Încheierea 
scrisorii — Aurel Macra ne 
Informează că pentru tine
rii specialiști se vor orga
niza „Ziua specialletului**.

despre profilul și glo
rificarea muzeistici Desen de Steriadl

— Muzeul Teatrului Națio
nal Inițiat |! condei de dv. — 
fi la > cirul inaugurare, în 
1941, Li viu Hehreanu aprecia 
că „o un act Ivit din dorința 
da a faca ceva mai bun în vii
tor, de a se împlini ceea ce •“* 
Început azi" — se află, ea și 
Întregul Național, în așteptă
ri» unul eveniment important! 
schimbarea sediului...

— F» lingă d«
documenta fi relicva actori
cești, începind cu cele mai 
vechi spectacole, din epoca e- 
lenistică, șl terminînd cu vre-

Pregătirea de cultură generală 
A pe care urmează să o primească 

elevii din clasele IX—X ale școlii 
generale, fiind apropiată de cea 

• din primii doi ani ai liceului, va 
crea posibilitatea continuării stu- 
diilor în învățămlntul liceal, după 

W absolvirea clasei a X-a, pe baza 
susținerii unor examene de dife
rență.

în ceea ce privește cultura teh
nică, avînd în vedere faptul că 
majoritatea meseriilor în care se

>

brlcl de sticlă cu
noscută sub denu
mirea de „Victoria 
muncii" din Poiana 
Codrului. De un se
col si jumătate, «- 
ceastă fabrică își 
păstrează 
deosebite 
rețeaua 
ușoare.
timp,

fabrică
I cu merita 
i locul în 

industriei 
în același 

„Victoria 
muncii" din Poiana 
Codrului a devenit 
o marcă al cărui 
prestigiu dețină. d« 
foarte mulți ani, 
„pașaportul- de tre
cere peste hotarele 
țării. Produsele da 
aici, peste 200 de 
articole de menaj 
fin si iluminat, sînt 
la această oră, foar-

tițll ee vor fi aloca
te ae ridică la cârca 
73 mRloane lei.

Expoziții recent 
organizată în incinta 
întreprinderii 1! pre
zintă pe muncitorii, 
maiștrii aperi al iș- 
tii da aici ca drai- 
virșlți creatori de 
flori pa rtiell. Prta 
frumoasele pahare, 
vaze pentru flori. •- 
ba jururi ele., străi
nătatea face nmoș- 
tință cu deoaebttaJ 
pitareae al locului, 
cu frumusețea din
eului popular codre- 
neee.

I-am cunoeeut la 
lucru pa maiștrii 
Carol Bruaae, Veri
le Pop, Irrie Dcdo- ▼. MOfNZAGU

T«

• Șl DV. .AVEȚI LOCUL 
IEZEEVAT*

ștafeta mehedințeanA
„DRUMUL LUI TUDOR"

Ca un preludiu la aniver
sarea a 150 de ani de la răs
coala lui Tudor Vladirai- 
rescu, Comitetul județean 
Mehedinți al U.T.C. a ini
tial o ștafetă culturală Inti
tulată simbolic „Drumul lui 
Tudor", care pornește din 
localitățile unde i-a oprit și 
a organizat legendarul re
voluționar mișcarea de la 
1821. Pentru început, o art- 
fel de manifestare populari

culturali a «tmi 1st la Cw- 
wti. «sâi m sC4 rute M 
Tudor si un ®c“‘.we—. I»- 
chinat acwtxi M!1 de ce
tățeni din CemeX
Piatra Albă, Ergherița. Po
roma. Duda*. Haltega, Tr. 
Severin au -reni: sâ etn- 
■teaacă memoria aetefrira- 
tulul iubito? de dreptate.

După «vocarra tet
Tudor de eăîre prima; se
cretar al cccattetuh^ jnrts

NOUTĂȚI CLUJENE...

• UNUL DIN 5B0—
Mare Lirin din Bihor no 

trimite o stathileă intere
santă privind „Olimpiada 
croitorilor". La prima etapă, 
care a durat o săptimlnS, 
faza orășenească Marghita 
— aa participat SU da ti
neri. Pentru taxa a dona an 
Mneurat 148 ; la faza finală. 
9 fete pl... id băiat. Juriul 
a dat „verdictul" : locul I 
Fti Bologh — pe care e ve
deți fn fotografie.

I

KVA BOLOCH

• UN AUTOMAT 81 O flUORS- 
TIE. Recent pe peronul Gării de 
Nord s-a montat pentru experi
mentare un automat C.F.R. pen
tru vizarea permiselor de călăto
rie. Creat de către un colectiv de 
Ingineri șl tehnicieni din direcția 
regională București, aparatul în
locuiește munca de Ia ghișeele 
specializata și vizează în medie 
circa 2—3 mii de legitimații da 
călătorie, economisind pe tură 
cîta 5oo da minute. Se reduce 
astfel la jumătate timpul de vîn- 
zare a permiselor — amănunt 
foarte Important pentru călători. 
Asemenea automate vor fi Instala
te șl în rite gări.

Sugerăm Serviciului comercial 
C.F.R. ca alături de acesta auto
mate să fie Instalat și automatul 
pentru schimbarea monezilor me
talice, creație ■ inginerilor de la 
Institutul pentru proiectări șl 
cercetări telefonice.

— Intr-adevăr, un eveniment 
da primă însemnătate 1 
cum se prezintă astăzi, 
zeul Teatrului Național 
fapt, al întregii Istorii a tea
trului românesc) nu întruneș
te, din cauza spațiului, cele 
mal fericite condiții de func
ționare. Dintr-un număr de 
aproximativ 10 000 de obiecte, 
ce formează zestrea sa actua
lă. numai circa 1 000 au putut 
fl cuprinse în cele patru în
căperi din Pasajul Majestic. O 
dată cu noua construcție a 
Teatrului Național, muzeul 
nostru va fl adăpostit într-un 
spațiu adecvat, prevăzut cu o 
sală de expunere de două ori 
mal mare (800 m.p.), sa’fi de 
conferințe, de studii, birou, 
depozite etc., astfel îneît să 
poată răspunde în mod optim 
cerințelor unei organizări cît 
mai modeme.

Așa
Mu

fele

— Cum fl valorificat —
fn noile condiții — bogata! te- 
■aur pe care-1 posedă muzeul!

I. M.

A apărut:
„DICȚIONAR DE ECONOMIE AGRARĂ"

icninucu, majoritatea mesenilor in care
d. m^url diXu • P«găte,o elevi! la învățul 

prezentării mirilor personali- “ * ............... -
lăți șl momentelor do seamă 
din istoria teatrului nostru, 
prin conferința ce ac vor ține 
lunar, audiții din discoteca 
muzeului, vizionări de f” 
etc. te felul acesta, muzeul va 
davenl nu numai depozitarul 
unei arhive documentar-tea
trala, cl și un important factor 
de educație culturală, artistici 
șl socială.

— Care 
grafriul, 
nou 7

profesional presupun cunoștințe 
do desen tehnic și de electroteh
nică, în planul de învățămînt a] 

iuicvot claselor Ia—X s-a prevăzut stu- 
filme dttul acestor discipline. Pentru 

fete se va organiza și un curs 
• facultativ de noțiuni de menaj.

Întrucît, majoritatea școlilor de 
10 ani vor funcționa în mediul 

a rural, planul de învățămînt preve-

— Munca da căpetenia a 
muzeografului o va constitui 
organizarea șl punerea In va
loare a exponatelor, într-un 
mod care că ajute la cunoaș
terea, la înțelegerea cît mai vie 
a Istoriei teatrului nostru, pen
tru a face - 
regizorul Sică Alexsndrescu, 
cu ocazia sărbătoririi a 20 de 
ani de activitate a Muzeului
— ca acesta al fle „un clmp 
roditor, plin de rădăcini 
scumpe".

•
 rural, planul de învățămint preve
de pentru acești elevi, pe lingă 
studiul desenului tehnic fi al

•
 electrotehnicii, continuarea stu
diului agriculturii, început în cla
sa a V-a.

A Pentru pregătirea practică a 
alovilnr din r>lacol« TX-—X CA vaelevilor din clasele IX—X se va 
afecta o zi pe săptămină (4 ore), 

gcolile din mediul urban

€

• DIALOG — este titlul pri
mului număr al revistei stu- 

■ dențllor de la Institutul de 
medicină șl farmacie, apărută 
zilele acestea. Debutînd sub un 
motto semnificativ — „Medici
na înseamnă știință și conștiin
ță" — tînăra publicație înmă
nunchează articole de larg in
teres politic, flocial-profesional 
șl cultuial. Reținem, din su
mar, Interviul „Despre exter
nat", luat cunoscutului repre
zentant al școlii medicale clu
jene, prof. dr. doc. Ion Gole, 
articolul „De ce activitate ști
ințifică" ? semnat de prof. dr. 
doc. Ion Baciu, alături de alte 
materiale interesante, versuri, 
note de călătorie, cronica plas
tică, sportivă etc.

fntreaga țară. Ac foet pre
zentate aproape 48 de comuni
cări științifice, care au dezbă
tut aspecte și cil privind dez
voltarea agriculturii noastre so
cialiste.

traa r.T.C-, MarixM Cojoca
rii. a urmat un program ar
tistic sxMttout de formațiile 
Uzinei de vagoane. aneam- 
blultif tineretului, C.I.L., că
minul cultura! Hrilnga. Ele
ni Licărului pedagogic i-au 
einjrtit memoria prin tr -un 
montaj literar ..Drumul lui 
Tudor", iar pealarii din Cer- 
reti au prezentat un pro
gram te jurul faeulni de ta
bără. te curau! z£e= a-au 
flezri drutned ta cula hri 
Tudor, altoată Ia 4 km ba a- 
profrierea actului. Serbarea 
da la Carneți a-a încheiat 
eu retragerea cu torțe, «pra 
Tr. Severin. Ștafeta conti
nuă.

V. R.

Dicționarul de economie 
agrară se adresează nu nu
mai «pecialiștilor, ci șl ma- 
rel mase de ingineri agro
nomi, economiști, contabili, 
cadre didactice, activiști pe 
tlrîm social și politic din 
agricultură etc. r 
1 200 termeni, care 
noțiuni din domenii 
fi : organizarea și 
cerea producției 
conducerea și organizarea 
întreprinderilor, gestiunea e- 
eonotnieă a acestora, pro- 
buOKBe de •eocomie a rawu- 
rti rte.

Ftind prima lucrare de »- 
era* gen din țara 
Ia elaborarea el a 
trenat un numeroa 
de specialiști din 
de cercetări științifice, din 
institutele

Cuprinde 
definesc 

I cum ar 
i planifi- 

agricole,

noastră, 
foaț <P- 
colectiv 

unitățCe

• ÎN ZILELE de 29, 30, 31 șl 
1 iunie, la. Institutul agronomic 
„Dr. Petru Groza" s-au desfă
șurat lucrările sesiunii științifi
ca a catedrelor de economii! șl 
organizarea agriculturii, aparți- 
nînd Institutelor de profil din

• UN ORIGINAL concurs cu 
tema „Salvarea unui om de la 
înec șl reanimarea lui" —- care 
a avut Ioc in ziua de 29 mal Ia 
bazinul acoperit din municipiul 
Cluj — a antrenat la start opt 
echipe de băieți și fete. Pe lo
cul I s-a clasat echipa clasei 
a VII-a D de la Liceul „N. 
Bălcescu" (elevii Mihuț Lucian, 
Perl Tlberiu, Neufeld G., Barna M., Kemendy C.) care a 
realizat cel mal scurt timp de 
scoatere a „victimei" din apă, 
apliclnd o tehnică adecvată de 
transport șl manevre corecte 
de reanimare. Dincolo de ori
ginalitate, concursul se înscrie 
ca o oportună formulă de pro
pagandă pentru un sport ale 
cărui calități sînt unanim re
cunoscute.

MODA '70 Premiile

de atudil *1 pro-

literare acordate

leeîârt din institutele de în- 
vâțâmhit agricol superior.s. a

ARÂDENE...

Sîrnbătă și duminică în ora
șul Arad, comitetul județean 
UT.C. a organizat la grădina 
de vară a Teatrului de stat 
din localitate o paradă a mo
de! la care au participat între
prinderea de confecții. Coope
rativa „Artex" și „Muncitorul 
plelar". Timp de două zile, ti
nerilor le-au fost prezentate 
peste 100 de modele de rocnll 
șl pardesie, aparținînd modei 
1970, în paralel cu un spectacol 
de muzică ușoară susținut de 
formațiile din localitate. Au 
fost prezentate șl modele de 
costume populare din județ, 
atît românești, cît și specifice 
naționalităților conlocuitoare.

D. L

pentru copii

Național *1 Orranl-

și tineret

• IERI S-A DESCRIS 
la Arad crima expoziție ju
dețeană cu lucrări executate 
de către elevii din școlile 
profesionale și tehnice. Pes
te 100 de exponate reprezen- 
tînd în miniatură profilul 
producției fiecărei scoli vor 
fi expuse la clubul Uzinei 
de vagoane. Tractoare, mo
bilă. strunguri S.D.V.-url 
vor fi oferite spre admirație 
vizitatorilor, iar în cartea de 
impresii vor fi consemnate 
cuvinte de laudă viitorilor 
constructori, urmași de nă
dejde ai harnicilor specia
liști de pe meleagurile ară- 
deme. Expoziția e organizată

din inițiativa comitatului 
județean U.T.C.

• 1N CURSUL ACESTEI 
SĂPTĂM1NI la Arad se des
fășoară sesiunea de comu
nicări științifice ale elevi
lor din județ. Ea va încu
nuna astfel roadele activită
ții desfășurate de societatea 
culturală a elevilor 
drul 
lităti. 
ră pe 
du-se 
opțiunii fiecăruia de a par
ticipa la secția 
științe exacte, 
filozofie.

I. D.

în ca- 
cerctirilor pe sDecia- 
Sesiunea se desfășoa- 
3 secții, resoectîn- 
astfel posibilitatea

preferată — 
umaniste și

DANTEA

...Șl FILATELICE
Răspîndlte pe o arie 

foarte Întinsă a terito
riului țârii noastre, 
florile de Elepă atrag 
prin frumusețea colo
ritului lor viu. In do
rința de a face cunos
cute aceste frumuseți 
naturale ale plaiurilor 
noastre, Direcția Ge
nerală a Poștelor pre-

gătește o emisiune for
mată din fl valori, in
titulată „Flori de ste
pă". Valorile 5, “ 
40, 55 bani șl 1, 
2,40 Iei.

Mărcile vor 
flori de stepă 
cele mal cunoscute 
ca : de di țelul, ciulinul, 
rușcuța, migdalul pl-

10. 20,
1.20 și

ilustra 
dintre

tic, bujorul, rlțlșoara, 
salvia etc.

Mărcile vor fl tipă
rite în sistem tief- 
druck în policromie.

Colecționarii da
„plicuri prima zi a e- 
mislunli", iși vor îm
bogăți colecția cu 1 
plicuri cu o obliterare 
specială ce completea
ză emisiunea dedicată 
florei românești.

Consiliul 
zației Pionierilor a făcut cu
noscute premiile literare anu
ale pe care le-a acordat celor 
mai bune creații pentru copii 
si tineret. Premiul „Cutezăto
rir a fost decernat de juriul 
concursului scriitorului Dumitru 
Almas, pentru lucrările „Arca
șul Măriei Sale“ si ..Eroi au 
fOGt. eroi sînt Încă- — Editura 
tineretului ; Premiul „Crava
ta roșie". Iui Anton Costache, 
pentru volumul .Despărțirea 
de jocuri- — Editura tineretu
lui ; Premiul „Albatros- Iul 
Octav Pancu-Iași pentru volu-

mul .Tartine cu vară al viut- 
— Editura tineretului ; Pre
miul .Coslnzeana". lui Paul An- 
ghel pentru volumul „Sfatul 
motanului Grigore" și lui Vaeile 
Mănuceanu pentru volumul 
..Arca lui Noe" — Editura tine
retului : Premiul ..Orizont-, lui 
Aurei Lecca pentru lucrarea 
„Geografia distractivă" și Iul 
Ion Stănescu Ghenea pentru lu
crarea ..Trăsura fără cal" — 
Editura tineretului

Mențiunea specială a juriului 
a fost decernată volumului 
..Poeți-copii®, apărută, de ade
menea. In Editura tineretuhiL

iairuiui nusi.ru, pen-
— așa curo sublinia aot in T------ ---------------
eiz.«s cjț- țn școlile de Ia sate. în

mediul urban, băieții vor efectua 
ra* lucrări de lăcătușerie, strungărle, 

electrotehnică, mecanîcă-auto, 
tîmplărie, practică în unități co- 

tek merciale, librării etc., iar fetele 
lucrări de menaj, croitorie, arti
zanat, stenodactilografie, practică 
în unități comerciale, librării, uni
tăți sanitare, oficii poștale etc.

în mediul rural studiul agri- 
culturii va fi îmbinat cu activita
tea practică. în perioada de iarnă 

_ se vor preda cunoștințe teoretice, 
iar în lunile de primăvară și toam
nă, elevii (băieți și fete) vor parti- 

—• Werlngerode — Leipzig —- cipa efectiv o zi pe săptămînă la
straddaL Erfurt —^eî^zig^—muncile agricole. De asemenea, 
Dresda — Budapesta. Excursii se prevede efectuarea unei prac- 
de fl zile eu avionul pe itine- A Hei agricole de două săptămîni, 
burrgu 1 - Stras^ou^r-^tok ® ’.n an- în funcție de calen-
— Schwerin — Berlin etc. darul muncilor agricole. In afara

în R. P. Bulgaria — R.s.F. A acestor activități comune, pentru
iugoslavia — 6 zile, cu trenul “ fete se vor organiza cercuri de 
sau autocarul, pe îtlnerariul f
Sofia — Belgrad ; sau Tîrnovo _ _ , ,
— Sofia — Nls — Belgrad — fl Elevu vor fi inițiați în probie-
Tlmlgoara — Deva — Sibiu — me de pomicultură, viticultură. București. • -- - .......

In R. P, Poiană — io zile, cu 
trenul șl autocarul, pe Îtlnera
riul ; Budapesta — Katovfce — 
Cracovia — Varșovia — Brati
slava ; Cracovia — Varșovia 
«au excursia combinată : Cer
năuți — Lwow — Varșovia etc.

In U.R.S.S. pe itinerarille : 
Chlșlnău — Odesa, Cernăuți — 
Lwow ; Chlșlnfiu — Kiev — 
Moscova ; Kiev — Leningrad — 
Riga — Moscova ; Moscova — Minsk — Vilnius — Riga — 
Talln — Leningrad — Kiev , 
Moscova — Alma Ata — Taș- ltent — Buhara — Samarkand
— Duțimb* — Ațhabad — 
Moscova ; Kiev — Erevan — 
Tbilisi — Suhumi — Odesa etc.
— toata aceste excursii efec- 
tuîndu-ae eu trenul si avionul.

te R- 8. CekMievaeâ : la 
Fraga. 4 zile eu avionul ; Buda
pesta — Fraga — Bratislava, 8 
zile eu trenul, sau 13 zile cu 
autocarul pe Îtlnerariul Bucu
rești — Cluj — Budapesta - 
Bratislava — Bmo — Praga — 
Bonz a — T. Lomonlca — 'Miș- 
colk — Cluj — București.

Este Interesantă și excursia 
denumită „Turul capitalelor 
pe o perioadă de 17 zile cu a- 
vlonul pe Îtlnerariul Moscova
— Varșovia — Berlin — Fraga
— Budapesta — Sofia, precum 
șl un nou gen de excursie cu 
autocarul, 18 zile, pe Îtlnerariul 
București— Brot — Fraga — 
Frankfurt — Wroclaw -— Cra- _ 
covia — Zakopane — Kosice — fl 
Debrețin — Oradea — Cluj — 
Sibiu — București.

La cererea colectivelor se or 
gantzeazS șl excursii pe trasee 
solicitate de întreprinderi sau 
instituții. Pentru elevi șl stu- “ 
denți se organizează excursii 
colective de 2—3 zile în R. P. 
Bulgaria sau alte țări.

ELENA POPA

EXCURSII INTERNATIONALEIn perioada verii
Ne-am adresat tov. Ion Da$- 

cu, șeful Filialei O.N.T.-Inter- 
. național din București cu ru- 
/ gămintea de a ne Informa a- 

aupra excursiilor internaționale 
din perioada de vară ce au 
fost contractate cu alte țfiri.

— Pentru perioad,» de vară, 
respectiv lunile iulie, august, 
septembrie au fost stabilite o 
seamă de excursii în R. P. Bul
garia, R S. Cehoslovacă, R. P. 
Ungară, R. P. Polonă șl Uniu
nea Sovietică.

Spicuim cîteva ltinerarll : în 
U.R.S.S., în renumita stațiune 
Soci, 14 zile, unde se poate pe
trece un frumos concediu ; tot 
pe R.
de
R.

/

litoralul Mării Negre, în 
P. Bulgaria, la Nisipurile 
aur șl Varna — 14 zile ; în 
P. Ungară, excursii la Bu

dapesta cu trenul de 6 și 8 zile, 
sau Ia Balaton, 9 zile.

Excursii de 14 sau 15 zile pe 
diferite ltinerarll în R. D. Ger
mană ca ; Berlin — Magdeburg

Colocviu despre

CE SÂ FIU“

Comitetul U.T.C. dl lecto
rului 8 a organizat in sala de 
festivități a „Modern-Ctubu
lui* — tradiționala tntîlnire 
dintre absolvenții clasei a 
VlII-a cu directorii unor li
cee teoretice ți de speciali
tate, școli profesionale ți con
ducători ai diverselor între
prinderi din cadrul sectorului 
8, care au explicat tinerilor 
absoloănți — aflați acum la 
început de drum, despre fe
lul profesiilor ți meseriilor 
spre care se pot îndrepta : e- 
conomiști, tehnicieni semnali
zare centrale automate, tehni
cieni mecanici auto, electri
cieni, strungari, lăcătuși, ma- 
trițeri etc. Colocviul despre 
„Ce să fiu ?“ a fost o verita
bilă consfătuire despre viitor 
în care au primit „viza* de 
aplicare In viață numeroase 
proiecte ți planuri.

M. I.

_ cipa erecnv o zi pe sa
rrrurtP-gi^z1F- • muncii» agricole. De

legumicultură, în creșterea păsări- 
lor, animalelor, apicultuiă. serici
cultură, pîscicultură etc. în loca
litățile în care există întreprin- 
den pentru mecanizaera agricul
turii, elevii vor putea efectua lu- 
crările practice în atelierele aces- 

@ tora.
Pentru a se asigura desfășura

rea practicii în cele mai bune 
condiții, inspectoratele școlara 
trebuie să fixeze, din timp, locu
rile în care fiecare școală va efec
tua practica, iar conducerile șco
lilor să dovedească multă elastici
tate și spirit de inițiativă în or- 
ganizim acesteia, potrivit condi
țiilor fi specificului local.

O caracteristică importantă a 
măsurilor Întreprinse de Ministe
rul Învățămîntului în organizarea 
școlii generale de 10 ani o co Jl 
■tituie dozarea mai judicioasă 
eforturilor elevilor. în acest sens, 
planul de învățfimînt al leolii de 
10 ani prevede un număr «ăptă- 
mînal de ore mai mic față de pla
nul de învățămint al liceului, în 
felul acesta eliminîndu-se una din 
cauzele principale ale supraîncăr
cării elevilor.

Pe baza unei analize concrete, 
efectuate de inspectoratele școla
re, s-a stabilit ca începînd din 
toamna acestui an să se organ! - 
zeze primele clase a IX-a fn peste 
1 000 de unități, cuprinzind apro
ximativ 40 000 de elevi.

u

grea al P.C.R. • 18,30 Telejurnalul 
de seară • 19,00 Campionatul euro- 
pean de box. Sferturi de finală 
• 21,45 Reflector • 22,0(1 Teleglob 
— Noua Zeelandă • 22,20 Dialog 
CU telespectatorii • 22.3S Recital
Tereza Kesovla • 23,00 Tele
jurnalul de noapte.
LA CLUBURILE TINERETULUI #

(Urmare din pag. I)

pod cu constructorii iugo
slavi**.

Și la latul centrali 1, con
structorii nu cunosc odihna. 
La grupul 1 de turbine s-a 
ajuns la cotele definitive cu 
mult înainte de termen ți a 
început faza de încercări a 
batardourilor ți vanelor rapi
de. La turbine 1 a început 
montajul vanei de închidere 
rapidă iar structura de rezis
tență la planșeul generatorilor 
de pe primele două turbine se 
află în stadiu avansat. In pa
ralel au început lucrările 
de finisaje interioare. Aici bri
găzile maiștrilor Ion Condu- 
rache (dulgheri), Mihai Mo
hora (sudori), Constantin Pri- 
săcaru (betoniști) au executat 
lucrări complexe realizate în 
condiții grele de muncă, do
vedind mult curaj ți mă
iestrie.

In curînd, echipele de mon
taj vor putea începe montarea 
turbinelor. Merită consemnat 
în acest cadru angajamentul 
întreprinderii energo-montaj: 
în cinstea Congresului sînt 
hotăriți să îndeplinească an
gajamentul pe întregul an. 
Din cele 8 700 000 lei ei au ți 
realizat în cele 5 luni 6 mi
lioane lei.

Sînt date ți cifre ce ilustrea
ză coordonatele elanului ți 
abnegației, curajului ți ener
giei, capacității de creație ale 
acestor minunați oameni care 
mobilizați de cuvîntul parti
dului, urcă — o dată cu o- 
biectivele pe care le edifică 
— pe cotele cele mai înalte a 
ceea ce numim de acum în 
mod obișnuit, eroism coti-

Stu rd za Bulandra" (Schitu Măgu 
reanu) ; NtPOTUL LUI RAMEAU
— ora 20,00 ; Teatrul Mic : A- 
MOOOR ! — ora 20,00 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" : (B-dul Magheru)* 
CIND LUNA E ALBASTRA — ora 
19,38 ; Teatrul Giulești : OMUL 
CARE A VĂZUT MOARTEA — 
ora 19,30 ; Studioul l.A.T.C. : MEȘ • 
TERUL MANOLE — ora 10,60 ; 
DON QUIJOTE — ora 15,00 ; 
MULT ZGOMOT PENTRU NIMIC
— ora 20,00 ; Teatrul Țăndărică 
(Calea Victoriei) : ȘORIGELUL ȘI 
PĂPUȘĂ — ora 17,00 ; (Str. Aca
demiei) : A FUGIT UN TREN — 
ora 17,00 ; Teatrul Satiric Mu
zical „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
TANASE REVUE — ora 19,30 ; 
Teatrul de estradă „Ion Vasiles-

DE LA BACH LA TOM JO- 
Ansamblul 

vară Herăs- 
— ora 20,00.

STIL PERSONAL — cinemascop 
— ruleazâ la Cosmos (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15). RIO BRAVO — cinema
scop — rulează la Viitorul (orele 
13 ; 18). PRIMA VARA PE ODER — 
cinemascop (orele 20.45).

MELE ȘOIMULUI — cinemascop
— rulează la Dacia (orele 8,1^-
18,30 ; în continuare ; 18,45 ; 21).
A TRAI PENTRU A TRAI — cine
mascop — rulează la Bucegl (ore
le 9; 11.45; 14,30; 17,15; 20) Aurora 
(3.39 : 12.15 ; 15 ; 18 ; 20.45). BE
CKET — cinemascop — rulează la 
Unirea (ora U). VERA CRUZ - 
cinemascop — rulează la Lira (o- 
rele 15.39 ; 18 ; 20.15). CĂSĂTORIE 
PRIPITA ? — rulează la Drumul 
Sâni (orele 15 ; 17,30 ; 20). ROLLS 
ROVCE-UL GALBEN — cinema
scop — rulează la Ferentari (ore
le 15.38 : 18 ; 28.10). NOAPTEA ” 
FĂCUTĂ pentru... a VISA 
cinemascop — rulează la Giulești 
(orele 15,30 ; 18 ; 20.30). PARADI
SUL ÎNDRAGOSTITILOR — rulea
ză la Cotroceni (orele 15,30 ; 18). 
TATA (ora 20.30). VIȚELUL DE 
AUR — cinemascop (ambele serii)
— rulează la Floreasca (orele 9,30 ;
12.38 : 18.45 ; 20). ASASINATUL S-A
COMIS LUNI — cinemascop — 
rulează la Volga (orele 10—16 în 
continuare, 18,15 ; 20.30) ; Progresul 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,30). ADIO,
GRINGO — cinemascop — rulea
ză la Moșilor (orele 15,30 ; 18 ;
20.381 VREMURI MINUNATE LA 
SPESSART — rulează la Popular 
(orele 15 M ; 18). RĂUTĂCIOSUL 
ADOLESCENT — cinemascop — 
rulează la Munca (orele 16; 18; 20). 
SAMURAIUL — cinemascop — 
rulează ta Flaclra (orele 16,30 ; 18), 
DRAGOSTEA UNEI BLONDE — 
cinemascop — (orele 20,30). CO- 
MEDIANȚn — cinemascop — 
rulează la Arta (orele 8.30—18.45 tn 
continuare ; 19,30). FELDMARE-
ȘALA — rulează Ia Vltan (orele
15.38 ; 18 : 20.15). ASTA SEARA 
MA DISTREZ — rulează Ia Raho
va (orele 15,30). ACUZATITT. (ore
le 18). APELE PRIMĂVERII — 
cinemascop —■ rulează la Pacea 
(orele 18 ; 18 ; 20). PIPELE — cine
mascop — rulează la Crlngași (o- 
rele 16,30 ; 18 ; 20,15). CRIMA

NEIMRLINZITA ANGEUCA - 
cinemascop — rulează la Patria, 
(orele 9 ; 11 ; 13 ; 15 . 17 ; 11 ; 21) : 
București (orele fl ; 18 ; L2 ; 14 ; 16 ; 
18 ; 20 ; 22) ; Favorit (orele 1,45 ;
11.45 ; 13,45 ; 18 ; 18.15 ; 21.30).
ALEXANDRU CEL FERICIT —
— rulează la Republica (orele 1.15 ;
11.30 ; 14 ; 16.15 , 18,45 . 21.15).
PRINȚUL NEGRU — rulează la 
Luceafărul (orele 9.15 ; 11.38 ;
13.45 ; 18,15 : lfl.M ; 21) ; Melodia (o-
rele 9 ; 11.15 ; 13,38 ; 18 : 11.15 ;
28.30) ; Modem (orele fl,50 ; 11.45 ;
14 ; 18,13 ; 18,39 ; »,45) ; Flamura 
(orele fl ; 11,15 : 13,N ; 18 ; 18.15 ;
28.N). NU VOR FI DIVORȚURI - 
rulează ia Festival (orele 8.45 ; 
11.13 ; 13,38 ; 16 ; 11.38 ; 21). AM 
DOUA MAME si DOI TATI — ru
lează la Victoria (orele 8.45 ; 11.15 ; 
13.X ; 18 ; lfl.M : 28,45). PRINȚESA 
TRISTA — rulează la Lumina (t>- 
rele 1.15—1A.15 în continuare). 
AMPRENTA (orele 18.M ; 29.45).
ANUL TRECUT LA MARIENBAD
— rulează la Central (orele I ; 11 :
13 : U ; 17 ; 19 ; 21). PAȘA — ru
lează la Doina (orele 11.38 ; 13.43 ; 
II . 18.13 : M.M). LA ORELE 9— II 
PROGRAM PENTRU COPIL 
ROȘII 81 ALBII — cinemascop — 
ruleazâ Ia Union (orele I5.M ; II ; 
M.M). PE PLAJELE LUMII — ru
lează la Timpuri Noî (orele 8—21). 
TARZAN. OMUL JUNGLEI — ru
lează la Feroviar (orele 9—11.M în 
continuare ; 18 ; 18.M ; 29.45); Ex
celsior (orele 9 ; 11,13 ; 13.M ; 18 ;
18.15 : M.M) ; Gloria (orele 9 :11.15 ; 
13.M ; 18 ; 11,15 ; 28.30). IN UMBRA 
COLTULUI — cinemascop — 
lează la Grlvlța (orele 9 ; 1
12.30 : 13 : 18.13 : 20,30) :
(orele 9.30 ; 11,20 : 13.M . ___ _
18.2Q ; M,45) ; Tomls (orele 9—17 în 
continuare). CONTEMPORANUL 
TAU — cinemascop (ambele aerll)
— rulează la înfrățirea (orele 
18,38—19). PENTRU ÎNCĂ PUTINI 
DOLARI — cinemascop — ruleazâ 
la Buzești (orele 13,30 ; 18). PE UR-

GRA DINI-CINEMATOGRAFE

E

Ateneul Tineretului (sectorul I) : 
Criticul teatral Andrei Băleanu 
vorbește despre C. I. Nottara (ora 
16). Unlversal-Club (sectorul III) : 
„Meridiane", rubrica clubului de 
informare pentru elevii școlilor Mi 
profesionale : „Tineretul lumii șl 
pacea”, vorbește Radu Chișleag de 
la Ministerul Afacerilor Externe 
(ora 16). Tehnic-Club (sectorul V) ! fll

NEIMBLÎNZITA ANGELICA — 
cinemascop — ruleazi Ia Stadio
nul Dinamo (orele 31.31). LA DOL
CE VITA — cinemascop — ruleazâ 
la Doina (orele 28.15). ALEXAN
DRU CEL FERICIT — ruleazfl la 
Festival (orele 28.15). AM DOUA 
MAME ȘI DOI TAT1 — ruleazâ la 
Expoziția (orele 28.15). CRĂCIUN 
CU ELISABETA — cfnemascop — 
rulează la Buzeștl (ora 20,15). A 
TRAI. PENTRU A TRAI — cine
mascop — rulează la Bucegl (ora
20.15) ; Aurora (ora 20.15). BECKET 
— cinemascop — rulează la Uni
rea (ora 28). \TRA CRUZ — cine
mascop — ruP ză la Lira (ora
50.15) . ILUZII — .rulează la Moși
lor (ora 20.15) IN UMBRA COL
TULUI — cinemascop — ruleazâ 
la Tomis (ora 28.15). COMEDIAN- 
TH — cinemascop — rulează la 
Arta (ora 30,15). RIO BRAVO — 
cinemascop 
(ora 20,15). 
cinemascop 
gresul-Parc
SEARA MA DISTREZ — cinema
scop — Rahova (ora 20,15).

Ciclul „Izvoare de energie elec
trică" : .Salba de hidrocentrale de 
pe Argeș" (ora 19,30).

cu'
NES — ora 20,00 î 
U.G.S. (la Teatrul de 
trău) : FANTEZIE ’63

CASE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

București

MIERCURI, 4 IUNIE

• Filmul artistic „Șapte oameni 
de aur" (Sala Mare, miercuri, ora ra* 
20,30). „Pentru fiecare, melodia 
preferată" (Student-Club, miercuri, 
ora 20). A

— rulează la Vltan 
PRINȚUL NEGRU -

— rulează la Pro- 
(ora 20.15). ASTA

Cluj

• 11,00 Ce-ațl 
Spectacol de 

a două dlml- 
Arthur Miller, 
pe peliculă •ru-

11,15 : 
Miorița

18,30 ;

• Audiție cu înregistrări de la 
Concursul șl Festivalul cralovean rai 
„Maria Tănase" (Sala de audițlii W 
miercuri, ora 17,30).

șl dans, eu formația fl 
(Terasa „Ollmp", ”

• Medalion literar „MIhal Eml- 
nescu — Veronica Miele" — recită 
actrița Melania Ursu (Sala de 
spectacole, miercuri, ora 20,36). g 

Timișoara

MIERCURI 1 IUNIE IM*

Opera Română : BAL MASCAT 
— ora 19,30 ; Teatrul Național 
„I. L- Caragiale" (Sala Comedia) : 
REGINA DE NAVARA — ora 
20.00 ; (Sala Studio) : CASTILIA- 
NA — ora 20,00 ; Teatrul „Lucia

• lfl.M Limba franceză. Lecția 
81 (reluare) • 18,30 Llmha engleză. 
Lecția 60 (reluare) " 
dori să revedeți ? 
teatru : „Amintirea 
neți de luni" de
• 12,38 Varietăți , .
13,00—15,45 Campionatul european 
de box. Sferturi de finală. Trans
misie directă • 17,26 Albă ca ză
pada și cei șapte pitici (TI). Pre
zintă Teatrul de păpuși al Pala
tului pionierilor din București
• 17,33 Limba germană. Lecția 68,
• 18,88 Orizont românesc. în în- 
tîmpinarea celui de-aj X-lea Con-

• Muzică 
„Amicii" 
miercuri, ora 26).
Craiova

nusi.ru
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După zile de muncă încordată un alt moment este așteptat cu aceeași încordare i lansarea la 
apă a navei Foto : O. PLECAN

LED ÎN MUNCĂ • ÎN VIAȚA DE ORGANIZAȚIEI

NOI TIPURI CARTEA DE VIZITĂ A I. A. S. MEDGIDIA SCRIE:
DE PODURI RULANTE

mașini 
fabri- 

număi

în vederea diversi
ficării mașinilor de 
ridicat și transportat 
— utilaje mult solici
tate — industria con
structoare de 
a introdus în 
cație un mare
de tipuri de poduri 
rulante de uz gene
ral cu puteri variate 
pentru diverse do
menii de utilizare.

O pondere impor
tantă o au podurile 
rulante electrice- 
monogrindă, care pot 
funcționa atît în 
spații închise (hale 
industriale), cît și în 
aer liber (depozite). 
Produse la Uzina 
mecanică din Timi
șoara, ele acoperă o 
gamă de sarcini pînă

la 5 tone forță. Fiind rulare suspendate, in- 
de gabarite mai mici tegrîndu-se ușor în 
față de alte utilaje procesul 
similare fabricate 
pînă acum, noile uti
laje necesită investi
ții reduse pentru 
montarea lor.

Tot Uzina mecani
că din Timișoara, 
profilată de altfel în 
fabricarea unor astfel 
de produse, a intro
dus în producție și 
grinzi rulante acțio
nate electric care sînt 
utilizate în secțiile 
prelucrătoare sau de 
montaj. Ele au pu
teri de ridicare de 
3.2 și 5 tone-forță și 
au avantajul că sînt 
susținute și se de
plasează pe căi de

tehnologic 
al întreprinderilor.

Gama mașinilor de 
ridicat și transportat 
fabricate de indus
tria noastră construc
toare de mașini a 
mai fost completată 
în ultimii ani cu po
duri rulante electri
ce pentru sarcini cu
prinse între 5 și 50 
tone-forță, poduri ru
lante 
tru 
între 
forță 
lante 
nual 
cuprinse între 3,2 
20 tone-forță.

cu grcifer pen- 
sarcini cuprinse 
5 și 12,5 tone- 
și poduri ru- 
acționate ma- 
pentru sarcini 

și

(Agerpres)

CUM ESTE ORGANIZAT Șl CE CONțlNUT SE CONFERĂ
AM

>w

ACTULUI PRIMIRII IN U. T. C

TO A TE SECTOARELE
SlNT RENTABILE

CELE 54,1 MILIOANE LEI BENEFICII REALIZATE ANULîntreprinderea de stat Medgi
dia nu se numără printre uni
tățile agricole de stat cărora, pen
tru rezultatele anului trecut, să 
le fi fost decernat Steagul roșu 
de întreprindere fruntașă sau Di
ploma de evidențiată. în dome
niul viticulturii, deși a obținut 
o producție de struguri foarte 
bună (mai mult de un vagon la 
hectar) a fost, totuși, depășită de 
I.A.S. Murfatlar. (Profilarea și-a 
spus astfel convingător cuvîntul!) 
La culturile de cîmp, cu toate că 
atît Ia griu și la porumb cît și 
la floarea-soarelui și plantele fu
rajere, producțiile medii au de
pășit cu mult pe cele planifi
cate, rîvnitul titlu de întreprinde
re evidențiată a revenit unor uni
tăți așezate în cîmpia de vest a 
țarii, și în Bărăgan. în zootehnie, 
cu toate că producția medie de 
lapte de la fiecare din cele 440 
vaci furajate a atins nivelul de 
3 420 litri, că de la fiecare din 
cele cinci mii de oi s-au tuns 
cîte 4,800 kg lină, (cu 1,200 kg 
peste plan) totuși au mai fost 
alte două sau trei unități care au 
depășit... ștacheta ridicată la ase
menea „altitudini". Cu 35 kg 
fructe pe pom (față de 28,4 kg 
planificat), locul ocupat în ie
rarhia întrecerii ce se desfășoară 
cu excelente rezultate în agricul
tura de stat a țării a fost, de ase
menea, un altul decît primul... Și, 
totuși, bilanțul economico-finan- 
ciar încheiat la finele anului tre
cut indica cel mai ridicat nivel 
de beneficii realizat de către o 
unitate a agriculturii noastre de 
stat: 54 milioane o sută mii lei 
beneficii — cu 21 milioane 600 
mH lei mai mult decît se stabi
lise inițial. Succesul cel mai de 
seamă fiind considerat acela că, 
în condițiile unui an foarte se
cetos, toate sectoarele de activi
tate ale întreprinderii, fiecare cul
tură și specie de animale în par
te au fost rentabile, au dat bene
ficii. Disecînd această cifră vom 
constata că la fiecare o sută de 
hectare teren agricol, proprieta
tea întreprinderii — într-o struc
tură a culturilor defavorabilă: 
aproape 20 culturi, plantație de 
vie de pomi în formare și 
creșterea a două specii de ani
male în sistem gospodăresc — 
s-a obținut un beneficiu net de 
634 232 lei; pentru o mie de lei 
producție marfă cheltuindu-se 
doar 512 lei.

Aceste deosebite realizări, după 
cum îți declară cel puțin 90 la 
sută dintre cei cu care discuți la 
I.A.S. Medgidia, se explică prin 
MUNCĂ. Să înfățișăm un caz. 
în primăvara trecută, inginerul 
Diaconu — șeful fermei nr. 10 
— a urmărit personal tăiatul la 
vie. Șase zile și jumătate n-a ple
cat nici pentru o clipă din cîmp. 
El și echipa de 12 oameni pe 
care o formase, alegînd „mîinile- 
după criterii numai de el știute. 
Dorea cu tot dinadinsul ca ob
servațiile lui de om al practicii 
(aproape zece ani de activitate 
în IA.S.) să le aplice fără excep
ție. Personal a urmărit felul mm 
se aplică fiecare lucrare, diferen
țierea botărind-o de la un rind 
de 
lui
tat 
la 
nit _ r__ r_________
port, deci un preț de valorificare 
mai bun, un beneficiu ridicat, 
premii ascilind în jurul a zece 
mii Iei pentru fiecare din lucra-

TRECUT, INGINERUL MARIN TUDORAN, DIRECTORUL

I.A.S. MEDGIDIA, LE EXPLICA PRIN : • permanentizarea oa

menilor și dezvoltarea răspunderii acestora pentru munca

executata ; • realizarea unor bune formule de conducere a fer

melor ; • dezbaterea și hotărîrca în consiliul de administrație

a tuturor problemelor ce privesc producția și activitatea fi

nanciara ; • pesimiștii au fost ajutați sâ devină optimiști; •

preocupare continua pentru ridicarea calificării profesionale

o muncitorilor și specialiștilor ; • stimularea inițiativei prin

evitarea nivelării producțiilor planificate ; • de la director

Vie activitate 
pe șantierele de 
muncă patriotică 
ale tineretului

și pînă la paznicul unității se știe ce se vrea : producții mat

mari și mGÎ ieftin realizate ; • opt din cei aproape douăzeci de

ingineri am fost colegi de grupă la facultate • tinerețea
aiurea, dezvăluie că grija cea mal 
mare este nu această a treia e- 
tapă, ci ceea ce se petrece îna
intea ei, pînă în ziua cînd tinerii 
pot fi socotiți, formal cel puțin, 
membri ai organizațiilor. Nu 
odată, puși față în față cu evi
dența de necontestat a realități
lor, secretarii comitetelor U.T.C. 
din întreprinderile respective 
au trebuit să recunoască, în cele 
din urmă că „după aceea nu 
prea s-au mai interesat de ei".

Amănuntul acesta își are și 
el explicația sa, care trebuie 
căutată, firește în stilul de muncă 
al unor organe U.T.C. Faptul că 
în multe părți activiștii înșiși 
ne-au vorbit mult mai puțin des
pre această perioadă, despre felul 
cum urmăresc și ei ce se mai 
întîmpla cu un tînăr nou primit 
în U.T.C. este de natură să dez
văluie o altă față a lucrurilor. 
Interesant este că aceiași activiști 
sînt. de regulă nelipsiți atunci 
cînd are loc discutarea tiparu
lui în comitetul U.T.C., și pun și 
ei întrebări și se declară mulțu
miți sau nemulțumiți de pregăti
rea lui. Am întîlnit, de aseme
nea, mulți activiști și Ia diferite 
festivități de înmînare a carne
telor felicitîndu-i și ei ne tineri 
și rostind îndrumări pline de 
tact. Cu atît mai de neînțeles 
ni s-a părut, absența lor. apoi, 
de la desfășurarea celorlalte 
etape, o anumită distanțare în 
urmărirea dramului acelorași ti
neri cărora, în urmă cu puțină 
vreme, le-au strins tovărășeste 
mina și ei. Gestul acesta, el sin
gur ar fi trebuit să-i angajeze și 
pe activiștii comitetelor munici
pale U-T.C. și, în măsură mai 
mare chiar, pe secretarii organi
zațiilor, să-i îndemne sure o 
cunoaștere mai aprofundată a 
fiecărui proaspăt utecist în par
te. în așa fel îneît sâ poată să 
verifice integral capacitatea pe 
care tînărul o anunțase poten
tial încă din timpul perioadei 
de pregătire. Este necesar, ca și 
momentele acestea, care confir
mă prin fapte calitatea de mem
bru al organizației, să fie repuse 
în cel mai scurt timp în dreptu
rile lor legitime. Cu atît mai 
mult, cu cît numai privite în 
ansamblul lor, inseparabil, cele 
trei etape ale primirii în U.T.C. 
pot asigura caracterul întreg al 
unui proces atît de complex.

minarea fără nici un motiv plau
zibil a aplicării lor în practică.

Una din explicații constă în 
faptul că, indiferent de asigu
rările primite în ceea ce privește 
continuitatea lor, eforturile de a- 
climatizare se opresc practic e- 
xact a doua zi după momentul 
înmînarii carnetului, din cauză 
că toată atenția se îndreaptă a- 
poi asupra altora care își așteap
tă intrarea în organizație (ce fel 
de atenție este, uneori, aceasta 
am văzut în celelalte articole).

„atragerii 
o simplă 
apropiată 
alte

că adeseori principiul 
consecvente" rămîne < 
intenție frumoasă, mai 
sau mai depărtata de 
ocupări, actuale.

Mai mult decît atît : 
car de angajamentul 
tînărul și-1 ia, bine intenționat, 
nu se mai ține seama după 
aceea. In fața comitetului U.T.C. 
sau, mai tîrziu, la înmînarea 
carnetului, tînărul simte nevoia 
să sublinieze solemnitatea mo
mentului și o face< cinstit, avîn-

lungul acestui 
am 

drumul tî-

e-a 
traseu în care 
urmărit 
nărului spre orga
nizația U.T.C. 
fiecare din etapele 

sale mai semnificative, am fost 
puși nu o dată în fața unor si
tuații contradictorii. La un mo
ment dat, de pildă, am fost ten
tați să considerăm că momentul 
înmînării carnetului de membru, 
mai mult sau mai puțin festiv, 
este nu numai punctul culmi
nant al întregului proces, ci și 
epilogul său. Chiar dacă un ase
menea punct de vedere n-ar fi 
făcut decît să încheie filmul îna
inte de finalul său firesc. Teama 
noastră s-a dovedit însă, din fe
ricire, nejustificată. Pe parcursul 
raidului mereu alte opinii veneau 
să ne demonstreze că, dimpotri
vă, perioada care urmează după 
înmînarea carnetului și pînă la 
integrarea totală a noului mem
bru în colectivul organizației, 
este poate mai importantă decît 
tot restul. La Buzău sau la Cra
iova, într-o organizație sau alta, 
se susținea că „acum trebuie să 
arate tînărul măsura cunoștințe
lor asimilate în perioada de pre
gătire*, că „eforturile sînt tn a- 
ceeași măsură ale lui, ca și ale 
organizației pentru apropierea sa 
intimă de preocupările comune 
tuturor*, că, în sfîrșit, cu alte 
cuvinte, „tînărul trebuie atras

D în
pre-

colectivului de muncă : opt din douăzeci și unu șefi de fermă

au ca vîrstă mai puțin de 28 de ani ; 72 la sută dintre meca-

nici 
Pe

ma- 
care argeșean

nizafori și 60 la sută dintre ceilalți lucrători sînt uteciști...

MOMENTELE
CARE URMEAZĂ
UNUI MOMENT

perseverent la conceperea și or- 
g^anizarea acțiunilor concrete ale 

organizației*. La Constanța am 
reținut și cuvintele lui Emil Du- 
mitrașcu, secretar al comitetului 
U.T.C., coordonator din între
prinderea de transporturi în co
mun, care ne declara că prima 
adunare la care ia parte utecis- 
tul nou primit în organizație 
coincide cu cea dintîi sarcină 
care î se trasează. Iar la între
prinderea „Independenta" din 
Craiova, secretara organizației 
U.T.C. Maria Pireu, ne mărtu
risea că pentru ea există o deli
mitare precisă între o perioadă și 
alta a primirii în U.T.C. Accen
tul trebuie să cadă de fiecare 
dată altfel pentru a sublinia spe
cificul inimitabil al fiecăreia. 
Dacă, de pildă, în perioada de 
pregătire a tînărului se urmărea 
în primul rind participarea sa 
la acțiunile obștești ale organiza
ției, în vederea cunoașterii reci
proce, a imprimării obișnuinței 
de a lua parte la activitatea ei, 
acum, după înmînarea carnetu
lui, se pornește tocmai de la o- 
hișnuința creată deja ca de la un 
punct cîștigat și se încearcă tre
cerea la alta treaptă. Accentul se 
mută acum pe urmărirea atentă 
a participării tînărului la viata 
organizației, la conceperea și or
ganizarea unor acțiuni, pe gradul 
de participare la procesul de 
producție, pe calitatea și randa
mentul lucrului la mașină, pe 
disciplina la locul de muncă. Din 
discuțiile avute cu mai multe ti
nere primite în U.T.C. în acest 
an,, ne-am dat scama că afirma
țiile secretarei se și verifică în
deajuns de convingător în con
tact cu realitățile imediate ale 
întreprinderii și se aplică cu con
secvență.

Este, însă, și trebuie s-o spu
nem cît se poate de răspicat, una 
din excepțiile întîlnite de-a lun
gul acestui traseu. In rest, am 
fost nevoiți să asistăm la adevă
rate conflicte subterane între a- 
firmațiile susținute atît de aca
demic la modul inofensiv — teo
retic și situațiile neîndurător de 
concrete pe care le descopeream. 
„Tînărul trebuie atras perseve
rent la toate acțiunile orga
nizației" — era părerea Ilenei 
Geaburu, secretara comitetului 
coordonator U.T.C. al Fabricii 
de confecții din Craiova, ca să 
recunoască aproape imediat: 
„Dar lucrul acesta nu se prea 
face din lipsa de preocupare a 
organizațiilor din sectoare". Con
cluzia nu-și păstrează însă vala
bilitatea numai la nivelul orga
nizațiilor din sectoare sau secții, 
ci se extinde și asupra unor se
cretari de comitete, asupra unor 
comitete U.T.C. de întreprinderi.

La fabrica de celuloză și hîr- 
tie „Palas" din Constanța — res
ponsabilitatea comitetului U.T.C. 
în legătură cu problema dezbă
tută este la fel de firavă. O dis
cuție purtată cu două din mem
brele acestui comitet ne releva

SOLEMN
tât, tinner, printr-un angaja
ment : „Voi munci — voi răs
punde — voi dovedi". In mod 
firesc, un asemenea gest trebuie 
întîmpinat și însoțit cu toată răs
punderea. Discuțiile noastre cu 
tinerii în cauza au scos în evi
dența faptul că, dincolo de sin
ceritatea cu care își rostesc an
gajamentele, ei nu știu exact și 
cum anume îl vor duce la înde
plinire. Au nevoie, desigur, de o 
îndrumare care să le canalizeze 
eforturile către rezolvările cele 
mai eficiente, de o eventuală 
încurajare care să suplinească 
lipsa experienței, de un sprijin 
în orice caz. Și totuși, în loc ca 
acest angajament să fie urmărit 
pe toate planurile, ceea ce n-ar 
fi deloc greu, este nu odată dat 
cu totul uitării. Iar tînărul la rin- 
dul său, dacă observă în ce fel 
a fost primită dorința sa, își vede 
și el de treabă ca și cum nu s-ar 
fi întîmplat nimic. Dovezile sînt 
concludente în acest sens : în u- 
nele organizații, atît din Buzău, 
cît și din Constanța sau Craiova, 
ne-a izbit în mod neplăcut încă 
un lucru : secretarii unor comi
tete U.T.C. din întreprinderile 
amintite, nu mai țineau minte 
nici numele și nici măcar liniile 
feței celor 10—20 de tineri dis
cutați abia cu o lună-doua în 
urmă în planul comitetului. In- 
trînd cu ei în întreprindere, a- 
sistăm nedumeriți cum se duc la 
alții, Ia secretarii secțiilor proba
bil. ca să-i întrebe de numele 
lor. In unele locuri ni s-a și ex
plicat, de altfel că „e greu să ții 
minte pe toți 200—300—500, cîți 
sînt", ceea ce este cît se poate 
de adevărat, completăm noi, însă 
argumentul nu scuză. Fiindcă 
cei noi primiți în organizație nu 
erau cei 200—300, ci ceilalți 
10—20, deci mult mai puțini, 
care ar fi trebuit să stea în mod 
normal pe primul plan al aten
ției, pînă la definitiva lor inte
grare în viața întregului colec
tiv. Așa ca aceasta este, dimpo
trivă, cea mai bună dovada că 
și cei 10—20 au fost amestecați 
la un loc cu ceilalți, fără nici o 
diferențiere, fără nici un efort în 
plus.

Discuțiile pe care le-am purtat 
cu numeroși tineri și activiști 
U.T.C. ne-au dezvăluit că proce
deele necesare acum, în aceasta 
etapă, sînt îndeajuns de bine cu
noscute, iar relatarea lor sumară 
la începutul acestui articol o do
vedește din plin. Ceea ce creează 
dificultăți în unele locuri este a-

Peste tot pe unde am trecut ni 
s-a vorbit despre o anumită rit
micitate a primirii în U.T.C. : 
din lună în lună într-un loc, din 
două în două luni, în altul. Re
alizarea este, fără îndoială, lău
dabilă și nu vrem să trecem pes
te ea fără s-o consemnăm la lo
cul potrivit Cu observația că, 
totuși, această ritmicitate statis
tică nu-și găsește un corespon
dent și în ritmicitatea urmăririi 
apropiate a procesului, la fel de 
important de după solemnita
tea de primire a carnetului. Si
tuațiile întîlnite nu numai acum, 
pe traseul amintit, ci și altă dată,

D MATAL.A
M. TACCIU

in săptămîna care a trecut, 
în orașele Curtea de Argeș și 
Cîmpulung au fost deschise 
noi șantiere permanente de 
muncă patriotică ale tinere
tului. Astfel, la Cîmpulung 
au fost organizate șantiere de 
muncă patriotică la construc
ția Liceului nr. 2, a blocurilor 
de garsoniere pentru tinerii 
de la Uzina mecanică Muș- 
cel, la casa de cultură a sin
dicatelor. Pe aceste șantiere, 
pînă în prezent au fost efec
tuate 3 070 ore la care au 
participat 820 tineri, realizînd 
economii în valoare de 9 210 
lei. De asemenea, în orașul 
Curtea de Argeș au fost 
inaugurate șantierele tinere
tului la construcția hotelului, 
la baza sportivă a Liceului a- 
gricol și Complexul de cera
mică, unde au participat 484 
tineri, efectuînd 148 ore mun
că patriotică ale căror econo
mii se ridică la 3 300 lei.

In municipiul Pitești, șan
tierele tineretului au deja o 
„vechime* considerabilă, fiind 
printre primele șantiere des
chise în județ. în săptămâna 
la cate ne referim, 6 783 ti
neri au efectuat 14144 ore 
muncă patriotică, realizînd e- 
conomii în valoare de 42 312 
lei. Cele mai bune rezultate 
au fost obținute pe șantierul 
de la Combinatul petrochi
mic, unde, de la deschidere 
fi pînă în prezent, l-au efec
tuat 18 082 ore cu economii 
cifrate la 65 780 lei.

Duminică, in întregul județ 
activitatea voluntar patrioti
că a cunoscut efervescența 
fiecărui rfîrțit da săptămîna. 
Pe 5 șantiere permanente din 
municipiul Pitești fi orașele 
Curtea de Argeș și Cimpu- 
hmg, un număr da 877 tineri 
au prestat lucrări de creare 
fi amenajare de spații verzi, 
stivuite* de materiale, colec
tarea metalelor vechi, ^pă
turi etc. efectuând 3 421 ore 
muncă patriotici cu o coloare 
de 13463 lei.

VICTOR POPESCU

vițe H altul Și, tot sub ochii 
de iscusit meseriaș s-a execu
ți recoltare*. Bilanțul ? 97,5 

sută din producție a întru- 
condițiile impuse pentru ex-

(Urmare din pag. I)

punctele de vedere — economic, 
moral, spiritual — pecetea ve
chii societăți din sinul căreia 
s-a născut". Principalul lucru, 
si esențial totodată, este acela 
că nu aceste peceți sint pre
dominante in cadrul societății, 
că își fac loc atitudini si mo
tivații noi. se nasc convingeri 
ferme si valori morale, etice, 
menite să le înlocuiască pe cele 
vechi de sute de ani. Aceasta 
nu înseamnă că membrii socie
tății noastre sint scutiți defini
tiv de întîlnirea cu subiectivis
mul si arbitrariul în viața so
cială. Drumul către realizarea 
unității dintre cointeresarea 
materială si conștiința socială, 
în rîndul tinerei generații, nu 
este unul neted si lipsit de 
greutăți. Dimpotrivă, o sumă de 
probleme de mai mică sau mare 
importanță pot afecta în mod 
pozitiv sau negativ un tînăr. pot 
da loc unor reacții subiective 
atunci cînd atitudinea față de 
om este de natură să-1 îndepăr
teze pe acesta de propria lui 
esență. Sînt numeroase cazuri 
cipd aprecierile pripite, lipsite 
de discernămînt si nesupuse 
unei analize riguroase au dat 
prilejul apariției unor dereglări 
în viata individului. Acest lucru 
trebuie înțeles pornind de la 
faptul că tinerii încearcă cele 
mai multe experiențe, că expli
cațiile insuficiente asupra unor 
probleme pot angaja pe multi 
tineri la o ignorare a respon
sabilității lor față de ceilalți.

Tînărul epocii noastre nu se 
poate limita Ia simpla Iui bună
stare : el. dimpotrivă, se simte 
dator să cunoască în ce măsură 
tovarășii săi de muncă, 
scoală, de activitate zilnică 
găsesc De deplin realizată 
personalitate a lor. Credem 
în aceste cîteva elemente ca 
în altele pe care nu 
propus să le analizăm 
constă conținutul nou al ra

portului care se stabilește în 
socialism între conștiința 
individului și viața ma
terială a întregii societăți. De
sigur. aceasta nu înseamnă că e 
vorba de o permanentă rapor
tare a individului la modul cum 
este asigurată repartiția bunuri
lor materiale în societate. De 
aceea și accentuăm asupra 
faptului că, concomitent cu re
zolvarea de către societate a 
nevoilor materiale ale indivi
dului. se dezvoltă o conștiință 
socială înaintată, menită să ri
dice pe fiecare individ în parte 
la înțelegerea mai profundă a 
esenței procesului istoric pe 
care-1 trăiește nemijlocit

îsî aminte* greutățile de tot fe
lul cărora trebuia sâ le facă 
fată, in trecut, generația șa. 
Intr-un astfel de context social 
ca acel pe care n oferă socia
lismul este firesc sâ aibă loc 
— si se desfășoară în fapt — 
o continuă ridicare a nivelului 
conștiinței sociale 
lui. acesta trăind 
neîncetat o serie de momente în 
care se realizează acea unitate 
indisolubilă dintre individ *1 
societate.

O latură nouă în raportul 
dintre cointeresarea materială 
Si conștiința socială în rîndul 
tinerei generații se manifestă si 
prin faptul că această generație

a tinere tu
și retrăind

ale societății noastre. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia că 
trebuie sâ distingem saltul care 
■-a făcut în această direcție 
față de epocile anterioare, că 
.Jocul divergențelor de interese, 
proprii orînduirilor întemeiate 
De proprietate privată. îl ia în 
socialism unitatea principalelor 
interese ale tuturor membrilor 
societății, comunitatea tuturor 
aspirațiilor lor fundamentale", 
în această direcție, desigur, in
teresele societății si cele indi
viduale se condiționează și în 
sensul că ultimele nu mal au o 
existență izolată, ci se înscriu 
în acele aspirații fundamentale 
ale tuturor membrilor societății

ASPIRAȚIILE TALE

de 
îsi 

o 
că 
si 

ne-am 
i aici.

Tineretul patriei noastre 
a dovedit în numeroasele pri
lejuri o înaltă înțelegere 
a situațiilor concrete, par- 
ticipînd intens la reface
rea țării după război, la e- 
dificarea societății socialiste în 
zilele noastre. Este grăitor în 
acest sens modul în -care în
țelege tineretul nostru partici
parea sa directă la amplele ac
țiuni de pe șantierele patriei, 
într-o mărturisire recentă, de
venită publică prin coloanele 
ziarului nostru, unul dintre a- 
cești multi entuziaști care au 
îmbrăcat uniformele albastre de 
brigadieri spunea : „Retrăiesc si 
azi marile emoții cunoscute cu 
ani în urmă pe șantierele na
ționale ale tineretului. Dar cîtă 
deosebire de trecut ! Priviți, re
ședința noastră seamănă a can
tonament turistic, avînd tot ceea 
ce poate face plăcută petrecerea 
timpului liber". Evident, acesta

își poate orienta forțele sale 
disponibile către o meserie sau 
alta. Din acest motiv, putem 
spune că șantierele muncii pa
triotice au devenit adevărate 
școli ale calificării tineretului, 
obtinîndu-se în acest fel o ar
monizare sensibilă a probleme
lor. să zicem, ale unui șantier 
Si problemele activității indivi
duale. Sfera de influentă a aces
tor activități este reciprocă, ele 

completează una De cealaltă, 
unifică Intr-un tot. reușind 
stabilească o funcție nouă 
procesul dezvoltării sociale

se 
se 
să 
în 
a muncii. Aceasta nu semnifică 
faptul că, în acest mod. n-ar 
mai acționa principiul cointere
sării. însă se poate preciza că. 
în conținutul său. el cuprinde 
acum elemente noi. care provin 
din însăsi modul nou de în
țelegere al Individului, de a se 
raporta la Interesele generale

care duc la înflorirea acesteia. 
Cu alte cuvinte, are loc o 
umanizare neîncetată a tuturor 
raporturilor. în sensul că ele 
răspund marilor deziderate so
ciale ale viitorului patriei noas
tre socialiste. Iată ce mărturi
sea un alt tînăr. aflat pe unul 
din șantierele naționale : ..Prin 
munca noastră o sâ vină apă 
pe ogoarele părinților mei din 
cooperativa agricolă de produc
ție. în plus, aici mă voi califica 
într-o meserie". Așadar, schim
barea aceasta de optică asupra 
raportului dintre muncă si om, 
dintre retribuirea ei si efectele 
ei morale asupra individului, 
este deosebit de însemnată, de
oarece în ea simțim pulsul viu 
al zilelor noastre. încă în urmă 
cu un secol, clasicii materia
lismului istoric subliniau că so
cialismul nu se poate crea nu
mai prin entuziasm si lozinci.

torii fermei. „Am muncit dar a- 
vem și satisfacții* — conchidea 
unul dintre salariații permanent 
ai fermei, un tînăr de vreo 23 
de ani venit aici de prin părțile 
Drăgășaniului.

Și încă un caz. In primăvară, 
în cadrul întreprinderii s-a discu
tat mult despre indisciplina lui 
Anatolie Indricuț care, la tăierile 
în plantațiile de piersici, pur și 
simplu a ignorat indicațiile con
ducerii întreprinderii, la care, de 
fapt, în consiliul șefilor de fermă 
nu subscrisese. „Primăvara e se
cetoasă — susținuse el — nu sînt 
recomandate tăierile lungi, ci tă
ierile scurte, în terenurile de pa 
luncă impunîndu-se îmbinarea 
acestor forme". Cei mai mulți 
n-au împărtășit această părere. 
Sub girul unui angajament scris 
că va răspunde de nerealizări, a 
procedat după cum i-au dictat 
cunoștințele acumulate. Rezulta
tul ? La recoltare, de pe supra
fețele plantate cu piersici s-a 
cules o cantitate de fructe cu 29 
la suta mai mare decît se plani
ficase, fructe de cea mai bună 
calitate, și ca urmare, un milion 
opt sute de mii beneficiu net 
peste plan.

Transcriem și o relatare a in
ginerei Margareta Neagu. „Am 
obținut anul trecut 14 800 kg 
struguri la hectar — cu șase mii 
șase sute kg mai mult decît a- 
veam ca plan. Numai cu 
fermei îmi era imposibil 
zolv recoltatul în timp, 
deajuns, însă, să solicit 
rol, că din 19 ferme am 
chiar în

forțele 
să re- 
A fost 
ajuto- 

primit, 
după-amiaza aceleiași 

zile 13 tractoare cu remorci a- 
decvat echipate și aproape șase 
sute de muncitori. Fiecare îmi 
dăduse ceea ce credea el că îi 
este disponibil la ora aceea. Am 
terminat recoltatul la timp. Știți 
cît a valorat acest ajutor, ce mi-a 
fost dat în momentul cel mai cri
tic pentru producția fermei și 
care, la drept vorbind, nu era ni
meni dator să mi-1 acorde — fie
care avînd o mie și una de pro
bleme în cadrul fermei lui ? A- 
proape două milioane fi jumătate 
lei beneficii — fapt ce mi-a 
permis să ma situez cu ferma pe 
care o conduc printre primele pe 
țara în domeniul viticulturii*.

întrajutorarea... Problema cheie,

că nu este suficient să înțelegi, 
ci trebuie să poți si sâ acționezi 
potrivit acestei înțelegeri. în 
noile condiții oferite de socie
tatea socialistă si în baza noilor 
relații stabilite între indivizi, 
aceștia acționează pe măsura 
înțelegerii lor, încearcă să dea 
un statut propriu convingerilor 
pe care le au. direcționîndu-le 
spre un consens cu interesele 
majore ale victoriei socialismu
lui și comunismului în patria 
noastră.

Prin această dialectică vie a 
vieții noastre sociale se dez
voltă conștiința superioară a 
tinerei generații, unitatea de 
concepție si opinie in proble
mele fundamentale ale cons
trucției socialiste. Pentru că. 
sintem convinși, este mai ușor 
să realizezi o unitate între in
divizi care să fie tributară unui 
interes material nemijlocit, de- 
rit una care se desfășoară într-o 
concordantă deplină cu faptele 
de viată trăite, conștientizate, 
prin care individul devine sus
ținătorul energic al societății în 
care trăiește.

Epoca noastră n-are nevoie de 
cimpuri de luptă, de răzhoaie 
pentru a crea eroii și. de altfel, 
aceștia nu s-au născut nici
odată numai acolo. Eroismul 
vieții noastre cotidiene este 
mult mai semnificativ decît cel 
consacrat de conflagrații, de
oarece el se exprimă prin par
ticiparea sinceră, deschisă la 
ființa națiunii. O astfel de 
muncă nu poate fi sclava unui 
interes imediat, a unei socateli 
sau tirguieli. ci semnifică gra
dul înalt de conștiință care în
soțește fiecare 
terială.

Crearea unor 
duri de a gîndi
dul generației tinere se leagă 
de raportul direct dintre coin
teresarea materială și conștiin
ță.

activitate ma-

mo
ri n-

s ol ii ți a soluțiilor într-o între
prindere agricolă de stat bine 

profilata, la I.A.S. Medgidia e 
principala dominantă. Și, cînd 8 
dintre cei aproape 20 de ingineri 
ai întreprinderii au fost colegi 
de grupă la facultate, se înțelege 
că nici n-ar putea fi altfel; cli
matul sănătos al efortului conju
gat, specific anilor de studqpție, 
continuă și aici, în producție. 
Prestigiul grupei se numește, a- 
cum, prestigiul întreprinderii...

„Faptul că ne înțelegem în 
toate, ne relata Marin Tudoran, 
directorul întreprinderii, că per
manent ne-am preocupat ca ex
perienței și rutinei celor mai în 
vîrstă să le suprapunem elanul, 
dorința de afirmare a tinereții, că 
orice hotărîre adoptată c rodul 
nu al funcției, ci al consultărilor 
largi, toate acestea ne-au per
mis să ajungem în această îgzS 
cînd, toți, de la director pîna lâ 
paznic, știm ce vrem : producția, 
rentabilitate. Cu doi ani în urmă, 
cineva — se pare că inginerul 
Busu, șeful fermei 2 — cel care 
acum 12 sau 13 ani era un sim
plu muncitor, apoi maistru*, iar 
acum, după cum spuneam, ingi
ner — i-a replicat prin calcule 
precise inginerului mecanic al în
treprinderii, directorului și teh
nologului șef că nu e rentabil ca 
mecanizatorii, cînd nu au de lu
cru in cîmp, să efectueze munci 
necalificate. In timp ce prin mun
ca lor abia reușim să recuperăm 
o mie-două de lei în fiecare zi, 
plătim zeci de mii de lei (în 
1967, aproape 20 milioane lei) 
Întreprinderii de transporturi 
auto. Dacă cei 170 mecanizatori 
ai întreprinderii ar avea carnet 
de rutierist, transporturile le-am 
efectua cu mijloacele noastre, eco
nomisind aceste milioane. Aceas
tă discuție a declanșat studiul. 
Anul trecut, primii 40 de rutie- 
riști ai unității au contribuit la 
obținerea unor economii de 5 
milioane lei la cheltuielile de 
transport. In primăvara acestui 
an și-a trecut examenul de rutie
rist și ultimul mecanizator. „Cel 
puțin 10 milioane lei beneficii 
corn realiza numai pe această 
cale* — remarca economistul șef 
al unității.

La ferma de la Cochirleni am 
întîlnit oameni care lucrează de 
10 și 12 ani ; la zootehnie, deși 
fiecare al doilea muncitor este 
utecist, totuși, vechimea este de 
minimum 5 ani. In oricare fermă 
ai poposi, tinerețea predomină. 
De la secretarul organizației 
U.T.C., inginerul Dan Iliescu, el 
însuși șeful uneia dintre cele mai 
bune ferme al întreprinderii, af
lăm că 8 dintre cei 21 șefi de fer
mă sînt uteciști, că 72 la sută 
dintre mecanizatori și 60 la sută 
din ceilalți lucrători ai acestei 
imense uzine în aer liber, unde 
fiecare minut se socotește în zeci 
de lei beneficiu, sînt tineri în 
evidența organizației. Și, rezul
tatele anilor din urmă continuă : 
tinerețea e sprijinul producției...

Cîteva secvențe din activitatea 
întreprinderii agricole de stat 
Medgidia ce pot fi considerate 
ea piloni pe care s-au dezvoltat 
rezultatele bune ale anului tre
cut. Aceiași factori pe care ingi
nerul Marin Tudoran, directorul 
întreprinderii, îi sublinia în pre
ambulul acestui articol, sînt așe
zați la baza activității și din anul 
acesta. Și nici n-ar putea altfel 
cînd angajamentul colectivului 
de muncă de aici înseamnă mul
te zeci de milioane lei beneficii, 
cînd se vrea încununată de suc
ces strădania ca fiecare sector de 
activitate să fie rentabil. Ceea a 
s-a realizat pînă acum constituie 
doar un prim pas. Bătălia pen
tru producții mari, pentru o efi
ciență cît mai mare a fiecărui 
leu investit continuă. Să fim, 
oare, puși în situația ca la sfîr- 
șitul acestui an să constatăm, din 
nou, Ia I.A.S. Medgidia un re
cord al volumului de beneficii 
realizat ? Nu este exclus...

GH. FECIORU
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— Vă rugăm să ne ca
racterizați stadiul actual 
ai cercetărilor de istoria 
artei din unghiul sinteze

lor. Se poate vorbi nu 
numai in numele unor 
deziderate, ci și al unor 
realități de fapt, de un 
„moment al sintezelor" în 
istoriografia noastră de 
artă ?

— Aș dori să ne definim întîl 
termenii. Sinteză poate să de- 
aemneze în egală măsură o lu
crare de compilație, de reducție 
care să răspundă precis unor 
necesități didactice sau de largă 
informare și în care, prin forța 
lucrurilor coeficientul de origi
nalitate să fie destul de mic, ca 
și o lucrare ampla cu un sub
liniat caracter de specialitate, 
care dezvoltă și sintetizează 
dintr-un unghi personal, datele 
certe oferite de un domeniu 
oarecare. Deși nu le situez pe 
aceeași treaptă, evident vreau 
să recunosc că pentru amîndouă 
genurile de lucrări sînt nece
sare : o sigură stăpinire a do
meniului. capacitatea de a or
ganiza și a da perspectivă unul 
ansamblu, acel tact științific 
care face ca lucrarea să albă o 
adresă precisă, o finalitate bine 
gîndită, ta raport cu anume 
necesități spirituale. La care 
dintre asemenea lucrări doriți 
■ă ne referim ?

nalitate" chiar In acest 
domeniu...

— Evident. Un manual tradus, 
compilat, redus, oricit de bun 
ar fi el la origine ne servește 
destul de puțin. Am să argu
mentez. Un asemenea manual 
se adresează unui alt public, cu 
o altă receptivitate (aș zice gen 
de receptivitate), cu anume 
exemple, accentuînd anumite 
laturi care pentru noi nu au o 
importanță egală. Noi trebuie 
să elaborăm o sinteză proprie, 
care să răspundă adecvat cerin
țelor noastre, publicului nostru 
Am să exemplific cu una dintre 
ultimele mele lucrări „Istoria 
artei europene-, vol. L apărută 
ta Editura didactică si pedago
gică. Faptele de artă abordate 
aci sînt arhicunoscute, verifi
cate. în mari parte clasate. Am 
încercat să prezint însă, aceste 
fapte într-o corelație mai 
strinsă cu arta țărilor vecine, 
ceea ce implică o analiză (deci 
act de creație) dfa punctul de 
vedere al interesului nostru 
științific. Acest principiu 
călăuzitor, pe care «n-am stri-

Se simte nevoia în zone foarte 
cuprinzătoare a culturii, a ace
lor lucrări care să ofere repere, 
să consolideze un punct de ve
dere științific al problemelor 
puse în discuție la nivelul con
temporaneității (fie prin conso
lidarea, completarea și nuan
țarea unor teze mal vechi prin 
noi cercetări și descoperiri, fie 
prin infirmarea lor în baza ace
lorași temeiuri). Cercetarea mo
nografică a luat o amploare 
considerabilă în ultimii ani. *ar 
lipsa unor lucrări de sinteză, 
face ca acesta să-și canalizeze 
eforturile mai mult pe vertica
lă. în sensul descripției obiec
tul □!, decît pe orizontală, adică 
pe posibilitatea corelării cu fap
te de istorie ximflare O sinteză 
dă sentimental stabilității la 
culta HL Ea marchează un mo
ment de popas, de răgaz, de a- 
naliză detașată, obiectivă, luci
dă a datelor de cultură.

— Fotem stabili vrea 
legătatră între raritatea 
aeelwi m da loerlrl șl 
dillcaJtâțils Maxtase pe 
ears le aoalafeatl • 81

apun nu țintește descurajarea 
acestor încercări, dimpotrivă. 
..accelerarea" lor. dar aducerea 
foarte urgentă în sprijinul lor 
și a instrumentelor științifice 
de bază.

— Din ceea ce ne re
latați dv„ înțelegem ca 
lucrările de sinteză pre
supun o armătură se
rioasă de eforturi de cer
cetare (care evident nn 
pot fi rodul unei singure 
persoane), că subscriu la 
anumite rigori, la o anu
mită metodologie...

— O lucrare de sinteză nu 
trebuie asimilată unui eseu, fa 
care ipotezele pot cărări te
renul faptelor mergfad din pa
siune pentru „viziune-, pentru 
.interpretarea personală", pînă 
]a excentricități. O lucrare de 
linteză se bazează fa primul 
rfad pe fapte, pe un ocean de 
fapte aș spune, care au evident, 
nevoie de ordonare, fa care este 
implicat studiul metodic nu 
numai al domeniului abordat ci 
Si al celor învecinate. Necesi
tatea da a studia fenomenele da

SENTIMENTUL
— La amtadoal, lat 

fiind Importanța lor la 
cimpoi suituri!, chiar 
dacă ■« situează la nive
le diferite în rapert m 
scopul urmărit.

STABILITĂȚII
— Lucrări sintetic® de reduc

ție. de largă popularizare sau 
cu o adresă didactică precisă, 
de calitate corespunzătoare nu 
avem încă, deși situația ar re
clama-o (mă gîndesc la nece
sitățile învătămîntului mediu, 
ale liceelor de specialitate sau 
de cultură generală, unde cu
noștințele elementare, indispen
sabile formației unul intelectual 
privind Istoria artei aînt mini
me). Desigur, cîteva încercări 
s-au făcut, dar după părerea 
mea, necorespunzătoare. Mă re
fer. de pildă, la un Manual da 
istoria artei destinat liceelor 
(lucrare apărută în ciuda re
feratelor negative, șl recen
zată de mine în presă Ia timpul 
cuvenit), care conține o serie de 
confuzii, de Inexactități. Fap
tul Îmi apare cu atît mal 
grav cu cît acest gen de lucrare 
este destinată Instrucției. Nu 
putem pretinde o instrucție 
exactă, riguros științifică fără 
a avea Instrumentele adecvate. 
De aceea nici nu este de mirare 
că asemenea încercări nu fac 
serviciile scontate, că nu s-au 
impus, n-au intrat în conștiința 
publicului larg, ca niște ma- 
nnale. Ca niște lucrări de largă 
Si sigură informare la care să 
ae poată apela ca la o părere 
autorizată, sigură. Cu toată di
ficultatea pe care o Implici, nu 
consider irealizabile lucrările 
de acest gen. compromise după 
părerea mea de autori incom
petenți. Ele s-ar putea realiza 
prin efortul unor specialist! ca
pabili (care nu ne lipsesc), evi
dent într-o colaborare mal 
fitrinsă cu forurile interesata 
direct (edituri de specialitate. 
Ministerul învătămîntului etc).

— Din cite tutelage* 
pledați te tați pentro lo- 
fi rări șellde,

IN CULTURA

lnstru-
lucrare de acest gen nu poate 
constitui un veritabil 
ment științific.

— Am vrea il 
nem o 
tot de 
borării 
lucrări, 
ne-a fost ___
lectura vol. I al „Istoriei 
artelor plastice în Ro
mânia", una dintre pri
mele și importantele 
noastre încercări in a- 
ceastă direcție, operă da
torată unui colectiv, în 
care divergențele de pă
reri sînt totuși sesiza
bile, evidente, (și nu 
chiar de o mică impor
tanță aș îndrăzni aă 
afirm), divergențe recu
noscute, de altfel chiar 
fa „introducere" unde se 
afirmă că... <orlcare din
tre coautori are deplina 
libertate de a prezenta, 
în cuprinsul capitolelor 
■a« paragrafelor pe care 
le-a redactat, propriile 
sale concluzii chiar dacă 
ele nn sfat Împărtășite 
întru total de unanimi
tatea 
acest «ena vă Intrehăm 
dacă elaborarea fa colec
tiv ■■ eete • metodă Im
proprie, dael bb afec
te axă itrectara lucrării ?

— Această metodă, așa cum 
am afirmat ai ta alte rîndurl 
eete într-adevăr Impropria. Di
vergențele inevitabile dintre 
Ipotezele emlM de diverșii ipe- 
eiallatl care eolahoreazl în ca
litate da autori nu fac decît să 
dl un axa naitlțil lucrării, condi
ția rina «ua non a realizării 
sale. în consecință sînt parti- 
razMiI hiarlrilos* da autor sau a 
celor realizata într-un colectiv 
foarte mic în care conducătorul 
lucrărilor ai traseze cu fermita
te tlnllle directoare ale lucrării.

— Desfigurați o presti- 
gteaaă activitate științi
fică, da cercetare, peda
gogică

Âm dări să na informați 
aeoclnt despre viitoarele 
dv. proiecte.

— în prezent lucres la vol. II 
al „Istoriei artei europene- pe 
care nu îndrăznisem să o abor
dez cu ani în urmă prin întîr- 
tierea masivă a vol. I. într-un 
viitor îndepărtat mă glndesc si 
la volumul TI al ..Istoriei artei 
feudale în țările române". Mai 
am ta vedere o serie de studii 
mal mici, de Interes limitat ca 
al elaborarea fln colectiv) a unui 
„Dicționar de artă- care va 
apărea la Editura Meridiane. As 
vrea să menționez că la aeeat 
gen de lucrare, elaborarea în 
colectiv (șl încă unul lărgit) 
este Indispensabilă șl cl ea re
prezintă cu tot caracterul el 
aparent schematic, strict infor
mativ, un dsi serios spre în
făptuirea sintezelor, spre mlă
dierea spiritului public capabil 
să le recepteze. Cred că noi nu 
am înțeles pe deplin Importanta 
acestor dicționare cu care ne 
aflăm la un început de drum. 
Mal Intenționez să redactez o 
„Introducere în metodica cer
cetărilor de istoria artei- lu
crare care se va adresa sl unul 
public larg, dar mai ales stu
denților. Vreau a-o realizez cu 
Intenția de a pune la îndemîna 
acestora r»‘<te principii si crite
rii rtiiztfflre absolut

-ă

întrebare 
metodologia ela- 
unor asemenea 
întrebare care 

sugerată de

colectivului». In

Vă DU- 
legată

prof. dr. VIRGIL VÂTÂS1ANU

ti publicistică.NOSTRU/XCr:
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UNIVERSITATEA POPULARA?
O anchetă întreprinsă la Uni

versitatea populară din Bucu
rești a scos la iveală realități în
grijorătoare, privind frecventa
rea acesteia de către tineri. Pen
tru a ne opri, deocamdată, la 
nivelul cifrelor, din cel 4 700 
curaanțî înscriși la cursurile 
•peclale, tineri pînă la vîrsta de 
20 de ani sînt numai... 261 (!), iar 
din cei 5 000 cîțl participă la 
cursurile de cultură generală, 
numai 881 sînt tinerii care nu 
depășesc vîrsta de 20 de ani. In 
ce privește procentul acestora la 
cursurile de științe sociale, lată 
numai cîteva exemple : Sociolo
ge — 3 la sută, Filozofia cul
turii — 10 la sută. Pagini din 
istoria cunoașterii — 13 la sută, 
Economia mondială — 12'la sută.

Tovarășul Gheorghe Conja, se
cretar adjunct al Universității 
populare, susține că răspunderea 
acestei situații revine, în bună 
măsură, celor care se ocupă de 
problemele educației tineretului 
in cadrul Comitetului municipal 
al U.T.C. Aceștia — se afirmă — 
au cerut Universității populare 
să le transfere șase cursuri ce 
aveau să fie organizate sub di
recta îndrumare a Comitetului 
municipal al U.T.C., Universita
tea populară urmînd să sprijine 
acțiunea cu lectorii săi și cu o 
programă bine documentată. Co
laborarea nu a dat nici pe de
parte rezultatele așteptate. După 
două luni de zile, cursurile și-au 
Încetat activitatea. Un singur 
exemplu exprimă convingător 
cauza acestui eșec. La cursul de 
Urbanistică șl arhitectură «u 
fost comunicați 400 de cursant!, 
dar la prima lecție au participat 
numai 26 de tineri din cei des
pre care se spunea că vor fi 
cursanți permanent!. La cea de 
a doua lecție cifra lor s-a ridicat 
la 100, aceștia nefiind însă, decît 
elevi aduși (cu voia ori fără voia 
lor) de la diferite școli. Deși 
cursanții aceștia au fost com
plet scutiti de taxele financiare 
la înscriere, toate cele șase 
cursuri au eșuat.

într-o discuție purtată cu tov. 
Nicolae Gîrceag, secretar cu 
problemele de propagandă la 
Comitetul municipal al U.T.C., 
am avat surprinderea să ascul
tăm un cu totul alt punct da 
vedere.

In acest an, la cluburile tine
retului și în diferite uzine mari, 
Comitetul municipal al U.T.C. a 
organizat 32 de cursuri și lecto
rate frecventate de aproximativ 
6 000 de tineri- Acțiunea, dacă ți
nem seama de faptul că e în 
primul an de existentă, consti
tuie deja un succes. S-au făcut 
studii sociologice șl ca rezultat 
al acestora s-au putut găsi acele 
forme de activități care să inte
reseze pe tineri.

Colaborarea Comitetului mu- 
nicinal al U.T.C. cu Comisia de 
răspîndîre a cunoștințelor cul- 
tural-șt.iințîfice din cadrul Co-

mltetulul de culturi 
Capitalei s-a dovedit__ __
de mulțumitoare, spre deosebire 
de cea cu Universitate® popu
lară. Cursul de Teatru, care a 
fost deschis la Ateneul tineretu
lui. a fost ales ca o exprimare 
a dorinței multor tineri. Alege
rea s-a făcut țlnîndu-ie cont de 
programul aceatul cur», program 
care în broșura editată de Uni
versitatea populară se anunță 
destul de Interesantă. Dar în 
cadrul Ateneului tineretului. 
Universitatea populară a limi
tat și a știrbit tematic curxul ; 
în acest caz a-a ajuna ca tinerii 
să-1 frecventeze tot mai rar. 
cursul nemaioferindu-le ceea ro 
le promisese inițial, 
caz — șl 
tovarășii 
populară 
initial — 
U.T.C. a preluat Integral cursul. 
asigurîndu-I. bineînțeles cu alti 
lectori, desfășurarea normală. 
Iar în ce privește cursul de Ur
banistică șl arhitectură, acesta a 
cunoscut o frecvență, la început 
nesatisfăcătoare, șl pentru că 
era prezentat la un nivel care 
depășea posibilitățile de înțele
gere ale marii majorități a tine
rilor. „Am călcat prost de la în
ceput si cu stîngul și cu drep
tul-, afirmă — pe bună dreptate 
— tov. Nicolae Girceag. Cursul 
acesta, ca de altfel și celelalte, 
și-a reluat activitatea și funcțio
nează în continuare la Tehnic- 
club. O altă cauză a insuccesului 
în ce privește colaborarea dintre 
cei doi factori este și aceea că 
multe din cursuri nu au fost alt
ceva decît niște conferințe ne
atractive. care, în chip firesc, nu 
puteau să trezească interesul ti
nerilor.

Pentru restabilirea unei cola
borări fructuoase cu Universita
tea populară, secția de propa
gandă a Comitetului municipal 
al U.T.C. lucrează în prezent la 
un plan de activitate pentru a- 
nul viitor, urmînd ca în luna 
iunie, de comun acord cu condu
cerea Universității populare, aă 
ae găsească cele mai bune so
luții privind organizarea cursu
rilor. Printre aceste propuneri, 
demnă de luat în considerația 
este aceea care se referă la des
centralizarea cursurilor, adică la 
plasarea lor în cartierele mal 
îndepărtate de sediul Universi
tății populare, dînd astfel tine
rilor posibilitatea aă le frec
venteze într-un număr sporit.

Mijloacele de propagandă, pe 
care de altfel Universitatea 
populară le pune frecvent în 
circulație, se dovedesc a fl insu
ficiente. șl aici Imperfecțiunile 
colaborării cu Comitetul muni
cipal al U.T.C. încetează de a 
mai fi singura explicație. Afișa
rea programului săptămînal, a- 
nuntarea lui prin radio și pu
blicarea în presa locală trece în 
multe cazuri neobservate. Fdita-

«1 artă al 
a fl destul

In acest 
lucrul acesta nu-1 știu 
de la Universitatea 

cu care am discutat 
Comitetul municipal al

MICROSTAGIUNE
CRAIOVEANA

Prezent fa fata spectatorilor 
• bucureșteni cu o selecție din 

repertoriul stagiunii sale cu
rente, Naționalul craiovean a 

• tinut să-și onoreze afișul, ofe
rind o demonstrație de consec
vență $i seriozitate. Un turneu 

_ compus din patru spectacole 
®ste prin el însuși o demonstra
ție convingătoare, căci dacă una 
sau două reprezentații pot să 

A nu fie decit niște excepții și, 
prin urmare, invită la prudență 
cînd e vorba de generalizări, 

• patru spectacole dlntr-o singură 
stagiune (în acest caz. trei pre
miere șl o reluare) sînt deja ele- 

mb. mentele unui program și per- 
W mit o apreciere de ansamblu 

asupra activității teatrului.
La prima vedere, repertoriul 

tumeutlul poate totuși aă însele. 
Trei piese clasice cu o destul 

• da mare frecvență pe scenele 
românești — Regele Le*r da 
Shakeepeare. Hangița de Gol
doni. D-ale carnavalului de 

• I. L. Caragiale — și o piesă 
contemporană clas Irizată" prta- 
tr-o îndelungată carieră în țară 

a și peste hotare — Na sînt Tur- 
" nai Eiffel de Ecaterina Oproiu 

— pot fi șl semnele unui pro- 
_  gram fără prea mari ambiții, 

<-are apelează ctrcus^peet doar 
la valori verificate temeinic, re- 
fuztad.u-sl aspirația spre ecitul 

£ artistic inedit. însă lucrurile 
- stau tocmai dimpotrivă. Alege

rea unor texte gata fixate ta 
• conștiința apectatorllor. crista

lizate într-o formulă specta
culară general acceptată. ara 

• semnificația unul gest polemic.
Optica regizorilor asupra celor 
patru pieae evită — în măsuri 
diferite, desigur — zonele 
de contact cu montările an
terioare. tinzînd să propună 
un punct de vedere pro- 

A prin asupra materialului dra- 
matlc. fie prin reorganizarea In
ternă a acestuia, fie prin mo- 

• dlflcarea unghiului de obser
vație. Cum e și fireac. gradul 
de reușită a unei asemenea în- 

_ treprinderl atîmft de aolldita- 
9 t«a noului punct de vedere, de

adecvarea lui, de consistența 
mijloacelor care îl exprimă.

D-aîe carnavalului, bunăoară, 
s-a sustras încercării lui Vale- 
riu Moiseacu. Acum doi ani, 
Lucian Pintille făcea surprin
zătoarea demonstrație că piesa 
poate fi citită șl altfel decît în 

• clasica manieră. Tentativa Iul 
de a privi personajele lui 
Caragiale cu înțelegere și a- 

• devăr, lăsîndu-la ifi-șl con
stituie valențele comice în 
chip implicit, a devenit un nou 
etalon, nu înainte de o vie con
troversă în care spectacolul fu
sese, în chip paradoxal, atacat 
de cine ar fi trebuit sfi-l înțe
leagă și apărat de cine nu-1 în- 
teleaeee deloc. Moiseacu vrea să 
meargă eu un pw mal departe, 
privind lxmeu piese! chiar 
*■!■■**! ei si deveoperind 
ajtfeL prtetrv nioeri* vii ale 
eoeae<5«t fsndalii? s-^=br= aî
-xrrdiei tdvi exteterte firi o- 

rtzmt Dar pî< 
des tu ie 
direcție, 
comedia coexistă

mi-1 oferă 
arruzner.te ta această 
Ma că tragedia $1 

oarecum pa-

rea din vT«ma ri Intr-an tiraj 
mult ma! mare a programelor li 
trimiterea lor diract tinerilor din 
întreprinderi si instituții ar coo- 
stitui un priEffi pac ta ameliora
rea acestei situații. Se impune 
ca reprezentanți ai Comitetului 
municipal al U.T.C., ai Comite
tului pentru cultură si artă si 
ai Universității populare să în
treprindă o analiză științifică a 
«tructuril Universității populara, 
avîndu-se fa vedere perspecti
vele reale care lă ducă la im- 
pllfiearec b umărul ai de tineri 
prezențl la aceste cursuri da in- 
rantectabJă utilitate.

GEORGE FLEANCU

dm O
clorul *1 stilizarea lui. prelulnd 
fi trans figuri nd ceea re le-a ce
rut Inima si gindul Lj aceștia, 
inovau a > fost imensă, dar nu 
luată din vînt, ci potrivit unor 
necesități interioare, legate de 
cultura poporului lor, de unele 
elemente ale artei lui fia mal 
vechi, fie mai noL

Una este inovația ce se bizuia 
pe necesități interioare si pur
cede de Ia tradiții — ca si de la 
unele îndemnuri contemporane 
— deci inovația pornită din in
teriorul artistului — si alta Mie 
inovația exterioară. Aceasta din 
urmă este o inovație de forme 
preluate fără sentiment, fără as
pirații umaniste, fără dorința 
de dăruire. O inovație falsă, în- 
trucit, declarat iau nu, nesoco
tește cerințele vieții, specificul 
acesteia. Există, firește, diferite 
tipuri sau categorii de artiști, 
dar — oricit de deosebiți ar fi 
intre ei — mari sînt și rămîn 
aceia care se angajează cu în
treaga lor ființă în ceea ce cre
ează, în obiectul plin de viată 
intensă *1 artei lor. Aceștia se 
exprimă cel mal original, mat 
autentic si mai trainic, aceștia 
inovează șl dinăuntru ai din a- 
farĂ. Dimpotrivă, căutătorii da 
forme noi, lipsite de fundamen
tul vieții, inventatorii care nu 
pun suflet si gîndire în ceea ce 
fac, ajung la o artă contrafă
cută, perisabilă, efemeră.

Cu aceasta atingem problema 
căutărilor, cu totul necesare în 
artă. Există insă căutări al cău
tări. Mai alee căutări venite din 
forul Interior al artistului, dar 
șl altele, opuse acestora, venite 
din dorința unei originalități ex
terioare, din preluarea servilă ai 
modificarea convențională a 
unor forme descoperite al pro
movate de alții. Originalitatea 
în artă nu se obține. Insă, în 
mod mecanic, pTln preluarea ex
terioară de forme fără sensuri 
trăite, de forme care nu răspund 
unei expresii autentice si nici nu

Scme dm pieaeU JU&la de W. SAelerpMre. ți „Hangița* de C. Goldom în interpreta
r«a TMtndw Național din Cra iova.

•omunld masaje semnificativ*.
Trăim, Intr-adevăr, Intr-o vre

me în care •ehtmbările ti pro
gresele tehnologice sfat extrem 
de rapide si în care însăși arta 
ae schimbă la Intervale foarte 
scurte. Dacă unele stiluri șl cu
rente artistica au dăinuit uneori 
multe secole nu măcar mai 
multe decenii, acum numeroși 
sint artiștii care tti schimbă vi
ziunile, limbajele, tehnicile de 
la an la an, încerctad — din 
nevoia de soc. de publicitate, de 
Inedit — tot «olul de pretinse 
soluții. în multe cazuri, aria con
temporană devine cheat iun e doar 
de tehnică, ajunge la soluții an- 
ti-arthtice. promovlndu-ae in
tenționat desensibilizarea ima-

•a«] Cri!® bnagînative ri gîndl- 
to^re sint căutările de tehnici 
not <fe noi, niri chiar cele
mal inovații, ci tri
vializare*, grosolănia, absurdul 
unora dtn produsele pretinșilor 
fasoitori

In toate curentele aici
amintite trebuie însă spui efi 
există rărite posibilități — 
unele de înnobilare. altele do 
trivializare. Arta optică și cea 
cinetică pot «jfera fascinante î- 
magini sau o dinamică înrudită 
cu cea a mașinilor din mediul 
nostru ambiant Dar cu condiția 
de a nu uriți sau simplifica pînă 
la abaurd viziunile ce le oferă. 
De asemenea, fără a fi admira
tori necondiționat! al abstractio-

potrivă, adună și prelucrează 
obiecte reale, spre a sugera fru
musețea naturii și a produselor 
industriale.

Arta obiectuală, de asemenea, 
oscilează între trivializare și în
nobilare. *... .2__ ____
mari de lemn aurit sau variat 
colorat — un fel de fațade 
imense — în care, ca și la Paul 
Klee, se îmbinau splendide for
me și elemente arhitecturale, cu
ceriri ale geometriei armonioase, 
iar acestea într-adevăr emoțio
nau și dădeau de gîndit, fiind o 
sinteză a stilurilor istorice ce 
au dovedit geniul umanității. în 
acestea se simțea cultura artis
tului, dragostea față de cuceri
rile civilizației, memoria lui

Am văzut suprafețe

de

ralel, fără șansa de a se 
contopi într-o articulație uni
că, ba chiar anulîndu-sa re
ciproc. Consecința este că, în 
vecinătatea momentelor de în
fiorare. șarjele comice par ușor 
triviale ; și invers, pierdute 
printre șarjele comice, momen
tele dramatice sună neconvin
gător. Tot de aici și o ambigui
tate caracterologică a persona
jelor, de care nu scapă decît 
Catlndatul, dar cu prețul ieșirii 
sale totale din angrenajul co
mic. Pînă la urmă, ideea spec
tacolului se pierde în hățișul 
unor gaguri cam obosite.

în viziunea aceluiași regizor, 
Hangița este, dimpotrivă, o 
probă că procedeul „privirii 
dinlăuntru- se validează atunci 
eînd este aplicat pe un text po
trivit și cînd eate dua pînă la 
capăt. Alei Moiaeacu polemi
zează cu mal vechile montări 
care făceau din pleeele lui Gol
doni o alternanță între un me
nuet grațios ți o grotesc! îndră
cită. El tratează placa drept •

comedie de caractere, jueetl 
tntr-o puternici manieri rea- 
llatA, In cere flecare reacție aa 
cere juatiifcatl ?1 flecare altua- 
țle trebuie îmbrăcată in at
mosfera ei. Aroganța cu acope
rire in aur a contelui d’Alba- 
florlta. misoginismul derizoriu 
el cavalerului di Rlpafratta ori 
sărăcia fudulă el umilă a mar
chizului dl Forlipopoll încetea
ză de a mal fl mățtlle imobila 
ale personajelor din comedia 
dell’arte (eroare pe care destule 
spectacole o comiseseră) ,1 se 
Întorc la ceea ce, cu strălucirea 
geniului, Goldoni adăugase a- 
cestul teatru : adevărul psiho
logie. știința complexității ca
racterelor, forța de a le mlnul 
explicîndu-le. In aceet sena, o 
Însemnătate hotărîtoare o are 
în spectacol folosirea amplă a 
unei ambiante descrisă cu o mi
nuțiozitate ce merge pină la de
taliul abundent si naturalist 
(inclusiv prezența pe scenă a 
unul cal viu). Refuztnd conven
țiile stilizării, regizorul ne pro
pune astfel o convenție de un 
tip superior, care dă reprezen
tației o vigoare și o prospețime 
fără cusur. Mai văzusem a?a 
ceva in spectacolul Iul Roger 

George Dmdln, 
natura-

Planchon cu 
însă acolo amănuntul 
list avea mal cu seamă o func
ție plastică, crea doar culoara 
si atmosferă. în timp ce rapor
turile esențiale ae rezolvau tot 
prin Intermediul cuvin tul uL 
Ale!. de«i ambianta aat-. de Ml- 
rrenea. de O mir* plMtlciUte. 
m ae renuri fa primul r'nd 
prin areaa d JaacA folosiți 
fiind eu o mare Îndemânare ti 
cu c deplini încredere în func
ționalitatea eî.

Al treilea spectacol al lui Va
leriu Moieeocu, Nu sint Turnai 
Eiffel, este o mostră de inven
tivitate febrilă, rod al confluen
tei fericite dintre fantezia re
gizorului și cea a autoarei. 
Dacă, prin absurd, mai există 
vreun cititor de cronică teatra
lă care să nu cunoască piesa 
Ecaterinei Oproiu. vom aminti 
că ea aste o dezbatere lucidă, 
ironică și amară care vizează 
dialectica subtilă a fericirii și 
a nefericirii, voința patetică a 
omului de a se sustrage Inerției, 
volutele complicate ale iubirii. 
Refuzînd conflictul ferm si psi- 
hologiile închise. autoarea 
mînuiește cu inteligență un 
grup de simboluri mobile, în
tr-o mișcare esențlalizată. La 
rîndul său, încrezător în piesă, 
regizorul dă acestei mișcări un 
ritm sufocant, care împiedică 
ideile piesei să intre în cîmpul 
sec al demonstrației 
ceptuale. 
ril 
jele 
rea
$i contradictorii, supuse 
stinctului ori capriciului, ca-

Rigorile 
se estompează, 
devin, așa cum 
însăși autoarea, 

contradictorii.

pur con- 
confruntă- 

Persona- 
le do- 
inoorta 

în-

pabile uneori de mari jertfe 
inutile, incapabile alteori da 
mici gesturi strict necesare. pi
păind mult și orbește lumea din 
jurul lor pînă la a ajunge «fi 
se înțeleagă unul pe altul $1 
fiecare pe el însuși. Paradoxal 
— și în asta stă victoria regi
zorului — acest mic univers 
frămintat are o mare limpezi
me, o extraordinară puritate, o 
nemaipomenită transparență. La 
a doua întîlnire cu textul Eca
terinei Oproiu, Valeriu Moise-s- 
cu il transformă într-un spec
tacol absolut remarcabil, care 
dovedețte neobișnuita tinerețe 
a acestei piese acrise acum 
11 ani.

Gheorghe Jora cete regizorul 
celui de al patrulea apectacol 
al turneului, cu Regele Lear. 
Plaoînd acțiunea — ca și Peter 
Brook — într-un ev mediu săl
batic, în ©are Instinctele predo
mină și zfidărniceec codul tacă 
simplu al moralei cavalerești, 
regizorul spectacolului craio- 
va an nu eepiră, desigur, la per
formanța trupei engleze, dar dl 
montării sale un contur ferm șd 
omogen, un tem tragic de o no
bilă ■implita.ta, un desen procii 
al raporturilor ți al caractere
lor, Intr-un cuvînt, un «ttl ■«>- 
bru șl elevat. Spectacolul nu 
are mari etrăluclri, dar nici că
deri vizibile, șl tata înseamnă 
deetul față de temeritatea unei 
asemenea opțiuni repertoriale. 
Nici o itridență, nici un de
calaj «upărător. Sa joacă mo
dern, în sensul bun al acaatiiî 
cuvînt atât de uzat, adică fără 
crispări ratorice, dar șl fără in
timitatea jenantă a limbajului 
diurn care a pulverizat, în des
tule montări, noblețea textelor 
clasice. Versul shakespearian 
sună firesc și muzical, cu forța 
si totodată cu discreția suflului 
mereu fierbinte al eternității.

Supusă unul program atît do 
exigent, trupa craioveanft — în 
care, cantitativ șl calitativ, pre
domină actorii tineri — a reac
ționat cu o promptitudine sur
prinzătoare pentru cel care au 
judecat-o doar după niște spec
tacole cenușii din trecutul a- 
proplnt. Cîteva nume — unele 
cunoscute, altele în curs de a- 
firmare — ae cer neapărat re
ținute : Vasile Cosma (un Lear^ 
profund și tragic, de o puterni
că expresivitate), Ion Pavleecu 
(un extrem de original bufon 
shakespearian, dozînd excelent 
umorul și gravitatea), Constan
tin Saswu (impresionant în mes
chinăria tristă a personajului 
din Hangița). Petre Gheorghiu 
(actor cu o paletă foarte amplă, 
treclnd cu siguranță de la Ipo
crizia violentă a lui Edmund la 
cea de fante de cartier a lui 
Nae Girimea), Nicolae Iliescu 
(luminog, cald «1 convingător în 
Edgar), Nae Gh, Mazilu «I Pa
pii Pan duru (un cuplu de mare 
forța cocnle* în KajicHa). Tudnr 
Gheorghe (un Ca tin dat straniu, 
care pare că tjnjeste — li pe 
bură dreptate — la a utilizară 
mai substanțială), Valeriu Do- 
garu (de o „italienitate* cam 
confecționată în Goldoni, dar 
mult mal sigur pe mijloac '!• 
sale în piesa Ecaterinei Opro 
Elena Gurgulescu (pe al cărei 
farmec, nerv și spontaneitate 
se biruie în bună măsură spec
tacolul cu Nu sînt Turnul 
Eiffel), Leni Pințea-Homeag 
(remarcabilă mal aleg în Han
gița), Rodiea Radu (o Mirando- 
lină compusă cu viîibil efort, 
dar cu rezultate onorabile), Io- 
sefina Stoia (actriță cu o puter
nică intuiție scenică). Alături 
de el, cîțlva foarte buni actori 
tineri — Ileana Sandu. Sma- 
ragda Olteanu, Vaier Dellakeza, 
Titus Gurguîescu — au avut ne
șansa unor partituri mai puțin 
relevante, iar 
distonat.

Contribuțiile 
(Vasile Roman 
Coldoni. Mlhai 
peare, Viorel 
garu la Ecaterina Oproiu) 
fost, fără excepție, substanțiale, 
întregind profilul activității u- 
nui teatru care ee arată a fl 
într-o de mult așteptată ascen
siune.

alți cîfiva au

scenografilor 
la Caragiale și 
Tofan Ia Shakes- 

Pen’șoară-Ste- 
au

SEBASTIAN COSTTN

rințe. dacă vrem să nn renun
țăm la arta adevărată. Acesta 
este și sensul pe ecare oamenii 
de artă din țara noastră au a-1 
desprinde cu claritate din do
cumentele date recent publici
tății și care conturează limpede, 
printre atîtea alte domenii, ceea 
ce așteaptă partidul de la creație 
și creatori, de la frontul culturii, 
și artei în genere.

Arta marc a fost totdeauna in
terpretarea semnificativă a rea
lității, înțeleasă în cele mai largi 
sensuri, oferite de trăirea și cu
noașterea trecutului și a contem
poraneității. Astăzi, dimensiunile 
și dinamismul cunoașterii sînt 
infinit mai mari decît în trecut, 
iar aspirațiile umanismului so-

0 ARTĂ ÎNCHINATĂ OMULUI
ginii, dezumanizarea expresiei, 
izgonirea lirismului șl poeziei, 
de obicei subiacentă artei adevă
rate, menită să înnobileze pe 
om, aă-i îmbogățească simțirea, 
conștiința, cunoașterea.

Asemenea fenomene de sără
cire «au chiar de anulare a artei, 
■fipîndu-1 puterea de penetrație 
în conștiința publică, le găsim în 
unele noi forme de artă ca pop- 
arta, arta optică, arta obiectuală, 
arta cinetică șa. De asemenea, 
abstracționismul, cu variatele lui 
aspecte, devine uneori prea de
părtat de comunicabilitatea ne
cesară artei, iar oamenii de azi, 
orlcît ar participa la gîndirea 
matematică, fizicală, tehnocrată, 
nu pot trăi numai cu abstracții.

Chiar în aceste noi curente șl 
tehnici există posibilități de gă
sire a unei expresii nmanizante. 
Ceea ce supără sau chiar dez
gustă pe oamenii de sensibilitate, 
pe Iubitorii de poezie plastice

nismuluî, cu speciile lui — ab
stracționismul geometrizant, cel 
negeometric și abstracționismul 
simbolic — recunoaștem că, la 
unii mari pictori abstracționlști, 
mai ales la cei care se ridică la 
simboluri șl metafore, se găsesc 
opere care îmbogățesc imagina
ția, emoționează prin lirismul 
culorilor sau formelor spațiale.

Se pare însă că abstracționis
mul și-a atins limitele și acum 
este în declin, preferindu-i-se 
ceea ce ae denumește „noua fi
gurație- — artă care readuce 
imaginea sub diferite forme, de 
la cea fotografică îmbinată prin 
supraimpresiunl șl colorări la 
narațiunile sintetice. Pop-arta își 
are încă mulți reprezentanți, iar 
dacă există artiști care încas
trează în tablou sticle de Coca- 
Cola, butelii de bere sau tot fe
lul de unelte sau fragmente de 
haine, Iar în sculptură se rezumă 
la calapoade în gips, în care se 
înfig sulițî sau aîrme, alții, dlm-

participant Ia valorile lumii.
în ce ne privește, considerăm 

că arta noastră, arta închinată 
omului, dedicată investigării 
necontenite a epocii noastre so
cialiste, nu poate, pentru a fi o 
artă adevărată, decît să-șl res
pecte condiția -umanistă asigu
rată de temeiurile cele mai pro
funde ale societății noastre. Cred 
că artistul 
frumusețe 
opere care 
frumusețea 
nalitatea obiectelor 
spre a exprima spiritualitatea și 
valorile înalte ale existenței. Iar 
aceasta este posibil aproape în 
orice fel de artă, în orice teh
nică nonă, dacă el no își uită 
omenia, nu șterge din amintire 
cultura și aspirațiile propriului 
său popor, nu renunță la parti
ciparea strînsă cu valorile pa
triei șl umanității. Orice căutări 
de a inova nu pot fi indepen
dente de aceste idealuri sau ce-

iubitor de adevăr și 
trebuie să creeze 
să depășească însăși 
naturii ori funcțio- 

industriale,

cialisț din ce în ce mai inspira
toare. Spre a căuta, trebuie să 
știm bine Ia ce aspirăm, ce do
rim să exprimăm și să comuni
căm. Numai astfel experimen
tele pot deveni rodnice și nu ră
tăciri sau false soluții.

Recent, am avut bucuria de a 
constata în rîndurile tinerilor 
noștri artiști — aparținînd mai 
multor generații — pe lingă va
riate modalități de expresie, mai 
ales tendința către un nou fel 
de a nara — o „nouă narațiune*1 
— sinteză de tradiție și moder
nitate. Folosind uneori inspirația 
din folclor, cu mituri, legende, 
obiceiuri, ceremonii sărbătorești, 
cu stilistica și mai ales stiliza
rea populară, Iar alteori inspira
ția din viața contemporană, cu 
forme noi sau tot pe linia stili
zării, arta aceasta narează une
ori amplu, simfonic, alteori sin
tetic aspecte semnificative din 
viața poporului nostru de Ieri șl 
de azi. In noua narațiune, își

găsesc locul idei filozofice, me
ditații patetice, o imaginație con
temporană. Prefer și consider 
caracteristică aceaată sinteiă de 
tradiție șl modernitate. în care 
8e simt viguroasele livoare ale 
spiritualității și culturii româ
nești, sentimentele și aspirațiile 
lumii noastre.

Că în această nouă narațiune 
se folosesc și unele procedee si- 
multaneiste, trăsături expresio
niste, visare de basm, contingent 
cu suprarealismul, m geome- 
trism sensibilizat, corelat cu tra
dițională stilizare — aceasta nu 
arată decît rodnica inventivita
te, autenticitatea 
sinteză realizată 
ființei artistului.

Fără n susține i 
ne rezumăm doar ] 
țiune, cl pledînd 
mai mare diferențiere ca teme 
și modalități de expresie, ca as
pirații spirituale și tehnici, salut 
necesara varietate în marea uni
tate a ariei noastre, închinată 
omului, închinată idealurilor Iul 
umaniste, glorificării vieții șl 
naturii.

Cu eit sîntem mal noi înșine — 
ea individualitate și ca repre
zentanți ai lumii și culturii noas
tre — cu atît avem sorți de a 
exprima cu valabilitate univer
sală ceea ce creăm. Creația con
temporană — se spune în recent 
publicatele Teze ale Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român — are în viața dinamică 
a societății noastre socialisto 
,,un izvor nesecat de rt^olcă in
spirație. Introducerea în artă șl 
literatură a acestui univers ome
nesc inedit pe care îl oferă so
cialismul, problemele fundamen
tale ale existenței omului ta 
noua societate, constituie o con
diție hotărîtoare a valorii șl trăi* 
ntelel artei iwaatre*. Acea ta tre
buie să fie scopul ideal al ori
cărei căutări artistice, autentica 
într-o epocă în care poporul 
străbate noi și luminoase etape, 
de împlinire a aspirațiilor sala 
istorice.

inovației — 
dinlăuntrul

că trebuie că 
la noua nara- 
pentru o cit
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Tovarășei Emil Bodnaraș a primit delegația

Procaraturii Generale a Republicii Populare Bulgarii
într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

în cursul șederii în țara 
noastră, delegația P.C. din In
dia (Marxist) a avut întîlnirl 
cu tovarășii Chivu Stoica, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
Leonte Răutu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Bujor Sion, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Alexandru 
lonescu, redactor-șef al ziaru
lui „Scînteia" și Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R. în cadrul 
întîlnirilor părțile s-au infor
mat reciproc asupra preocupă
rilor actuale și activității pe 
care o desfășoară cele două 
partide pe plan intern și inter
național.

Marți dimineața, delegația 
Sfatului popular al oralului 
Sofia, condusă de tovarășul 
Gheorghi Stoilov, președintele 
Comitetului executiv, a făcut o 
vizită ia Consiliul popular al 
municipiului București, unde 
a avut loc o întîlnire cu tova
rășul Dumitru Popa, președin
tele Comitetului executiv, pri
marul general al Capitalei.

La întîlnire au luat parte 
tov. Ion Cosma, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului execu
tiv, vicepreședinți și alțl 
membri ai Comitetului execu
tiv.

Vicepreședintele Consiliului 
de Stat, Emil Bodnaraș, a pri
mit marți dimineața pe Ivan 
Vacîkov, procurorul general al 
Republicii Populare Bulgaria, 
care se află în vizită în țara 
noastră, In fruntea unei dele
gații a procuraturii bulgare.

La primire a luat parte Au
gustin Alexa, procurorul gene
ral al Republicii Socialiste Ro
mânia.

A fost de față Gheorghi Bog
danov, ambasadorul R. F. Bul
garia la București.

Întrevederea s-a

Semnarea
desfășurat

Acordului

J

A

>

»
I

Acad. Ștefan Bălan, -minis
trul învățÂmîntului, a plecat 
marți dimineața spre Olanda, 
unde va face o vizită la invi
tația ministrului învâțămîntu- 
lui din această țară.

PREMII
PENTRU

ȘCOLI
Recent, In scopul recompen

să rit țl stimulârli activității de 
educare a elevilor In spiritul 
economiei, Ministerul Invățâ- 
mtntulul împreună cu Casa de 
Economii fl Ccnsein națiuni a 
Republicii Socialiste România 
au stabilit să se acorde 41 de 
premii școlilor care in actualul 
an școlar an desflșurat o sus
ținută activitate pentru for* 
marea și dezvoltarea la elevi 
a spiritului de economic, cu 
ajutorul instrumentelor de eco
nomisire specifice : cecurile de 
economii școlare sl folie cu 
timbra de economii.

Premiile se vor acorda din 
fondurile alocate în acest scop 
de Casa de Economii șl Con- 
semnațiuni.

Tn flecara județ al țării șl In 
municipiul București se va de
semna cita o școală care va fi 
premiată, țlnlndu-se seama de 
frecvența și valoarea educativă 
a acțiunilor Inițiate pentru cul
tivarea spiritului de economie 
tn rlndul elevilor, de rezultate
le la Învățătură șl disciplină ale 
acestora. Școlile care vor fi 
premiate se vor stabili de către 
comisii constituite din repre
zentanți al direcțiilor județeni 
C.E.C. șl inspectoratelor școla
re Județene, atribuirea premii
lor nrmfnd a se face pini la 
data de M Iunie a.e.

Școlile vor putea utiliza pre
miile obținute pentru procura
rea diferitelor materiale nece
sare organizării tn feoală a ac
tivității cultural-sportive saa 
pentru organizarea cu elevii a 
unor excursii In vacanțele yeo- 
lare.

Măsura, adoptată recent con
stituie un stimulent pentru 
toate teniile din țară de a con
tinua fi In Viitorul an yeolar 
activitatea da adneara a elevi
lor In spiritul economiei, al 
deprinderii acestora din primii 
ani de «coală, cn economisirea 
la C.E.C., folosind formale pi 
Instrumentele de economisire 
specifice viratei lor.

Asemenea premii ae vor a- 
corda ți în viitor școlilor care 
vor obține rezultate bune Iu 
educarea elevilor În spiritul e- 
conomlel, la Învățătură țl dis
ciplină.

„EUROPENELE" DE BOX
Ediția a XVIII-a — București ’69

• PINA ACUM 3 BOXERI ROMANI S-AU CALIFICAT IN SEMIFINALE ASI6URINDU-ȘI MEDALIILE DE 
BRONZ: C. CIUCĂ, C. CUȚOV, A. DUMITRESCU • LUPTA PENTRU CENTURILE EUROPENE SE ANUNȚA 

ÎN CONTINUARE EXTREM DE DIFICILA

★
Cu prilejul vizitei în țara noas

tră a delegației Procuraturii ge- 
nerale a Republicii Populare 
Bulgaria, condusă de Ivan Va- 
cikov, procuror general, amba- 
sadorul acestei țări la București 
Gheorghi Bogdanov, a oferit 
marți seara un cocteil în saloa- V 
nele ambasadei. Au participat 
Augustin Alexa, procuror gene- 
ral, Emilian Nucescu, președin- țP 
tele Tribunalului Suprem, Stelian 
Staicu, adjunct al ministrului a 
afacerilor interne, Nicolae Po- " 
povici, adjunct al ministrului 
justiției, funcționari superiori din a 
M.A.E., juriști. "

• In prime rundă ■ turneului 
de gah de la Lhibliana, marele 
maestru român, Florin Gheor
ghiu, cn piesele albe, a remizat 
în 21 de mutări cu marele 
maestru american Byrne. Ace
lași rezultat a fast Înregistrat 
în partidele M stan o viei — Gli- 
goricl, Mușii — Parma, Puc — 
Forlntoa.

• Cea de a doua etapă a To
rului ciclist al Serbiei, dispu
tată pe un traseu muntos între 
Pacevo șl Kikinda (139 kmi a 
revenit polonezului Szurminskl 
în 3h 18‘ 30".

Pe echipe în frunte se află 
selecționata României, secon
dată de formația Cehoslovaciei.

privind schimbul
de mărfuri și plățile pe anul 1969,

între Republica Socialistă România 
și Republica Populară Chineză

în urma 
delegațiile comerciale 
namentale ale Republicii So
cialiste România și Republi
cii Populare. Chineze, desfă
șurate Intr-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere recipro
că, la 3 iunie s-a semnat la 
București Acordul privind 
schimbul de mărfuri și plățile 
dintre cele două țări pe anul 
1969.

în baza documentului, vo
lumul schimburilor comerci
ale dintre Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Chineză va continua 
să crească în anul 1969 față 
de volumul schimburilor 
anului precedent.

România va livra în R.P. 
Chineză mașini-unelte, auto
camioane ți piese de schimb 
pentru acestea, cargouri, țevi 
de oțel, produse petroliere și 
chimice și alte mărfuri.

tratativelor dintre 
guver-

La invitația Camerei de Co
merț a sosit în Capitală o dele
gație comercială a Consiliului 
de export norvegian care va 
face o vizită In țara noastră.

în cursul zilei de marți oas
peții norvegieni au avut între
vederi cu membri al conduce
rii Ministerului Comerțului 
Exterior, Comitetului de Sta< 
al Planificării și ai Camerei 
de Comerț.

Prof. Nicholas Georges cu-Roe- 
gen de la Departamentul de eco
nomie al Universității „Vander
bilt" din Nashville (S.U.A.), care 
ne vizitează țara, a prezentat 
marți dimineața, în aula Acade-

• Cu prilejul unul concura 
Internațional de atlettem, dispu
tat la Amsterdam, cunoscuta 
campioană vest-germană Li ea el 
Westermann a rfștîgat proba 
de aruncarea discului cu per
formanța de 80,50 m.

Drama lui Eddy Merckx

La rîndul ei, R.P. Chinezi 
va livra In România laminate 
de oțel, maț ini unelte, icule, " 
produse minerale si chimice, 
textile, bunuri de consum 1 a 
alte mirfuri.

Din partea români. Acordul 
a fost semnat de Dumitru A 
Beian, prim-adhjnct al minis- — 
truilli comerțului exterior, 
iar din partea chinezi de Giau A 
Hua-min, adjunct al ministru- w 
lui comerțului exterior.

La semnare au fost pre- 
zenți Cornel Burtici, minis
trul comerțului exterior, și 
Mi -Țn I*-. tatator ■ • 
afaceri ad-interim al R P. 
Chineze la București, precum 
si membrii celor douâ dele- 9 
gații guvernamentale.

•
Tn aceeași zi, ministrul Cor- 

nel Burtică a oferit un dejun 
în cinstea delegației guverna £ 
mentale a R.P. Chineze.

miei, conferința cu tema : Eco
nomia de producție"- Oaspetele a 
fost prezentat asistenței — alcă
tuită din academicieni, profesori 
universitari, cercetători științifici 
economiști — de acad. Vasile 
Malinschi, președintele secției de 
științe economice și cercetări so
ciologice a Academiei.

Marți, a părăsit Capitala, ple- 
cînd în Portugalia, prof. dr. Pe- 
tie Vancea, membru corespon- 
dent al Academiei, pentru a 
participa la ședința Consiliului 
european de oftalmologie, care sc W 
va desfășura la Lisabona între 5 
ți 8 iunie. a

(A<erpers) W

I • Command excluderea cu
noscutului ciclist belgian Eddy 
Merckx din Turul Italiei, coree- 

I pondentul agenției France 
Preaso notează, printre altele : 
..Descalificarea lur Eddy Merckx 

I In urma unul control antidoping 
pozitiv ți a unei contra experti
ze. care a confirmat rezultatul 

, primei analize, a produs stupe
facție în caravana celui de-al 
52-lea „Giro d’Italia". Belgianul 
clftîgase 4 etape |1 purta tricoul 

' de lider cu «anse de a termina 
Învingător cursa. Dar, acest tur 
al Italiei, care trebuia să fie un 
triumf pentru Merckx, î-a
transformat într-o adevărată 
dramă. Descalificarea lui va 
avea grave repercusiuni, totafr» 
cit Marcfrw eat» paoibU de sus
pendare pe o lună, și în acest 
caz nu va putea lua startul în 
Turul Franței, principalul său 
obiectiv în actualul sezon". A- 
ceiași comentator se întreabă 
dacă Merckx, cunoscut plnă a- 
cum ca un alergător corect șl 
care s-a supus tuturor controa
lelor antidoping, nu este cumva 
victima unor maainațiuni da 
culise. Unii ziariști din cara
vană. adaugă comentatorul a- 
gentiei italiene A.N.S.A., de
clară că Merckx ar fl băut con
ținutul unui bidon oferit în 
timpul etapei de un spectator. 
Se presupune că în bidon s-ar 
fi aflat băutură drogată. Bine
înțeles, oficialii nu au luat în 
considerație aceste supoziții ale 
reporterilor, iar medicul cursei, 
dr. Genovese, confirmă în pro
cesul verbal prezența, în lichi
dul organic al alergătorului 
belgian, 
zLse.

Eddy 
afectat 
El a declarat ziariștilor 
a ingerat nici un produs 
care să fl știut ci ar fi 
sî nu se simte vinovat

Inimă 
de boxer 

de DAN DEȘLIU
Sincer vorbind (cu puțină bună

voință se poate, totuși, ți altfel) 
m-am bucurai că meciul nr. 1 al 
galei de print a revenit unuia 
dintre băieții noștri — respectiv, 
lui Calistrat Cuțov. Electricianul 
din Brăilița, mezinul „tricolori
lor", alături de Aurel Dumitrescu, 
are acum prilejul să schim
be bronzul din Mexic pe 
un metal mai nobil, căci Lo
makin, așa cum s-a prezentat 
ieri, e... mielul lui Dumnezeu, în 
comparație cu vijeliosul Vujin I 
Continuînd pe linia sincerității, 
trebuie să adaug că, din locul 
unde mă aflam — cea. 5 metri 
de ring — eu l-am văzut învin
gător pe iugoslav, pugilist com
plet, cu alură de ghepard nedo
mesticit ți cu napalm în mănușa 
dreaptă. Din fericire, judecătorii 
n-au fost nevoiți să apeleze la 
opinia subsemnatului pentru a 
desemna pe primul semifinalist 
ol categoriei. In ciuda tezerveloi 
— poate subiective — apropo de 
punctaj, meritele lui Cuțov sînt 
incontestabile, cu atît mai mult 
cu cit am auzit că acest fiu al 
Dunării postește ca un anahoret,

pentru a nu depăși 60 kg. De-a 
lungul celor trei reprize, el a re
plicat „ghepardului" intr-a ma
nieră leonină — leu mai tindr, 

adevărat, însd maniera contează 
— l-a dominat inițial, menținind 
apoi echilibrul o bună bucată de 
vreme și găsind chiar resurse 
pentru ripostă, atunci cînd Vujin 
apăsa din răsputeri pe accelera
tor... Hotărit lucru, dunăreanul 
are inimă de boxer, iar dacă la 
caracterul bătăios, despre care a- 
minteam, va adăuga un dram de 
viclenie (preopinentul său de 
ieri t-a oferit citeva mostre con
vingătoare) — îi prevăd o ascen
siune rapidă — evident, In limi
tele categoriei superioare.

Deocamdată •— ca să revenim 
la actualitatea acută — semifinala 
Cuțov-Lomakin se anunță pasio
nantă I

a unor lubstanțe Inter-

Merckx a fost profund 
de hotărîrea juriuluL 

că nu 
despre 
dopant

s — 4
W

Vedere nocturnă a completului studențesc din lăți

Flori 
In ring 
de FĂNUȘ NEAGU

Patinoarul artificial a fost a- 
seari un cîrnp al bucuriei explo
zive șj al aplauzelor ritmate. Ga
la, urmărită de mii de spectatori 
înzestrați cu deosebită forță de 
expresie, a debutat vijelios. Ita
lianul Udello l-a secerat pe Fuarz 
Temei (Turcia) în primul rund al 
întilnirii și apoi, au urcat în ca
reul inamic Mihai Aure] și polo
nezul Rozek. încurajat frenetic 
de publicul bucureștean care 
vrea și visează victorii și cen
turi de aur, Aurel s-a năpustit 
asupra adversarului, cu o ploaie 
de pumni, și l-a trimis cu tîmpla 
la podea. Norocul era cu noi. In 
minutul următor, stfnca repre
zentantului nostru l-a silit pe po
lonez să ia din nou contact cu 
p im în tul. Arbitrul numiră, dar 
suni gongul, dogit ca un lighean 
vechi Epuizat, Aurel slăbise ata
cul fi nunctcază de la distanță, 
în repriza ultimă, trezit literal
mente din puma! Rozek reface 
terenul, lovește furibund fi dez
lănțuit. F malul, dramatic f| ne
așteptat, nu neJiniftește. Aurel 
are avantaj. Dar uitasem că mai 
sînt pe lumea asta fi arbitrii — 
fndecătnri Aceștia l-au dat în
vingi tor ne Rozek, sfidfind toate 
regulile de noblețe pe care le 
ftim înscrise la ban unei între
ceri de elită. Deci on rafie careu
lui magic sînt Împletite fi cu-a 
fir de mizerie.

Constantin Ciucă, nMtreie fa
vorit al seriei, a toHînft 
tn Warnke GLD.G.) ue copd cu 
mîinî lungi fi multă ambiție. Et- 
cepționalu] nostru rampirwi i-a 
administrat din prima aerrmdl 
un pumn care l-a clătinat, apoi, 
după două cercuri de pafi prin 
ring, i-a dat lovitura de grație : 
croșeu dublu la ficat, urmat de 
o directă la figură. $î n-a mai 
fost nimic. Antrenorul Ini Wam

ke a aruncat prosopul. Specta
torii i-au pus lui Ciucă în brațe 
o grădină de flori. Dacă ar fi s& 
stăm să judecăm, în ring Ciucă 
a avut mai mult de lucru cu 
împrăștiatul florilor. Nu cred că 
aici, la București, acest băiat 
suplu și inteligent — unul din 
cei mai mari boxeri români de 
după război — va pierde titlul 
de campion european.

Dumitrescu, reprezentantul 
nostru la cocoș, a întilnit în sue
dezul Frederiksson un om cu o 
rezistență diabolică, rapid fi vi
clean. Pus de trei ori în ge
nunchi, nordicul s-a ridicat da 
fiecare dată ji a continuat lupta 
cu mult curaj. Dumitrescu, in
trat de acum în posesia unei 
medalii, este, n-am nici o Îndo
ială, un boxer de care se va 
vorbi multă vreme în Europa. 
Dreapta lui rupe garda fi caută 
izvorul rîngelm.

Victor Silberman, la senrimij- 
locie, a obținut victoria la Cer
ny (Cehoslovacii), izbind ca 
dreapta cit o metwală — Silber
man poate să urce pe podium. 
Dar trebuie să se apere mai or
ganizat El a primit numeroase 
lovituri de la Cerny, pe care ai 
fi putut să le evite.

A fost o seară care ne-a dat 
mari satisfacții. Dar nu am vrea 
să nu aduc iarăși în discuți0 
umbrele care plutesc la pati
noarul artificial. Doctorii vid ar
cade rupte, chiar fi pe nmeri 
nu pe hurta fncătorilcr. Iar uni 
arbitri (fi știu eu de ce) văd scă
pări nd numai pumnii boxerilor 
polonezi.

REZULTATE TEHNICE
GALA A VII-A

Cftteg. lemimuscA : Gedo 
(Ungaria) învinge prin răni
re tn repriza a doua pe Gad- 
jev (Bulgaria) ; Esoudero 
(Spania) dispune la puncte 
de Solomonos (Grecia) ; 
Categ. muscă: Novikov
(U.R.S.S.) învinge la punc
te pe Mirkovici (Iugo
slavia) : Grasso (Italia) clș- 
tigă la Needahm (Anglia), 
categ. lemlușoară: C. Cuțov 
(România) Învinge la puncte 
pe Z. Vujin (Iugoslavia) ; S. 
Lomakin (U.R.S.S.) cîștlgfi 
detașat la Tracey (Irlanda) ; 
eatag aemimijlocle j Musai 1-

GALA
Categ. îemimuscă: Rozek 

(Po&onla) învinge pe Aurel 
Mihal (România) ; Ud el la 
(Italia) Învinge prin aban
don în prima repriză pe 
Ternei (Turcia) ; categ. mns- 
că : Constantin Ciucă învin
ge prn abandon dictat de 
arbitru în prima repriză pe 
Wamke (R.D. Germană) ; 
Olech (Polonia) dispune la 
puncte de Milev (Bulgaria) ; 
categ. cocoș : Aureii Dumi
trescu (România) învinge pe 
Fredriksson (Suedia) ; Co
sentino (Franța) învinge pe 
Andruszkiewicz (Polonia) : 
Pinner (Anglia^ eîstigă prin 
descalific are în repriza a 
treia la Rubio (Spania) ; 
Dowillng (Irlanda) întrece la

mov (U.R.S.S.) întrece ia 
puncte pe Moina? (Aurtria); 
Sandal (Turcia) cîatigă prin 
abandon Ia Kosune® (Finlan
da) ; Meier (R.F. a Germani
ei) învinge la puncte pa 
Fougart (Belgia) ; Ikanoma- 
toe (Grecia) cîștlgă prin ră
nire, în repriza a doua, la 
Dowmpfl (Irlanda) ; categ. 
mijlocie : Gheorghierv (Bul
garia) învinge la puncte pe 
H. Stumpf; Tarasenkov 
(UJLS.S.) învinge prin aban
don în repriza a treia pe 
Rejduk (Cehoslovacia).

. VIII-A
puncte pe Schultz (R.D. Ger
mană) ; categ. semiușoară t 
Pilloev (Bulgaria) dispune la 
puncte de Harisctn (Scoția) ; 
Petek (Polonia^ cîstigfi la 
puncte la Dunkel (R.D. Ger
mană) : categ. eemimijlocie i 
Silberman (România) învin
ge pe Cwny (Cehoslova
cia) ; Kiriakov (Bulgaria) 
cîștigă prin abandon !n re- 
prza a treia Ia Schregandue 
(Olanda) ; Henderson (An- 
glia> dispune la puncte de 
Ruoaco (Franța ; Wolke 
(R.D. Germană) învinge le 
puncte pe Dzakula (Iugoatta- 
via) ; categ. mijlocie : Vir- 
tanen (Finlanda) întrece la 
puncte pe Warrington (An
glia).

PROGRAMUL ZILEI DE AZI
GALA a IX-a, orele 13,00
Cat 57 kg.: Tsiromia (Gre

sia) — Seyfl Tatar (Turcia); 
Pritchard (R. F. G.) — Mihai
lov (Bulgaria); cat. 63,5 kg.: 
Harka (Ungaria) — Capretti 
(Italia) ; Sivebaec (Danemar
ca) — Frolov (U.R.S.S.) ; cat. 
71 kg.: Fachetti (Italia) — 
Stalka (Polonia) ; Augusto 
Egle (Austria) — Covaci (Ro
mânia) ; cat. 81 kg.: Posniak 
(U.R.S.S.) — Olof Oster (Sue
dia) ; Stancov (Bulgaria) — 
Jensen (Danemarca) ; cat. 
+ 81 kg.: Victor (Franța) — 
Alexe (România) ; Camerys 
(Cehoslovacia) — Hussing 
(R.F.G.).

GALA a X-a. orele 19,00
Cat. 57 kg. : Orban (Unga

ria) — Laine (Franța); Ri-

chardson (Anglia) — Pușcaș 
(România); cat 63,5 kg.: Ja
kubowski (Polonia) — Zaha- 
rapoulos (Grecia); Stoicev 
(Bulgaria) — Veselinovic (Iu
goslavia) ; cat. 67 kg. Musali- 
mov (U.R.S.S.) — Gelal San
dal (Turcia) ; Meyer (R.F.G.)
— Ikonomakos (Grecia); 
Kiriacov (Bulgaria) — Hen
derson (Anglia) ; Wolke (R. D. 
Germană) — Silberman (Ro
mânia) ; cat. 71 kg.; Janopou- 
los (Grecia) — Imrie (Scoția) ; 
Tregubov (U.R.S.S.) — Kovacs 
(Ungaria) : nat. 81 kg.: Fran- 
kham (R.D.G.) — Monea (Ro
mânia) ; Schlegel (R. D. Ger
mană) — Kreps (Polonia) cat 
+81 kg.: Denderys (Polonia)
— Gulali Osbei (Turcia); 
Limant (R. D. Germană) — 
Pandov (Bulgaria).

Bomânio r,

PREȚUIȚI 
PREVEDEREA!

PRACTICA STUDENȚILOR
(Urmare din pag. I)

— Cei de Ia cursurile de zi 
au prevăzut o practică în 
producție de 6 săptămîni, iar 
seraliștii de două săptămîni. 
Aș sublinia că la elaborarea 
și definitivarea noilor planuri 
de învățămînt comisiile de 
specialiști au apreciat că sis
temul și duratele actuale de 
practică în care au fost cu
prinse diferitele specialități 
sînt cele corespunzătoare și 
vor fi menținute și în viitor. 
De asemenea, precizez faptul 
că, recent, s-au dezbătut și 
aprobat în consiliile profeso
rale de facultate proiectele de 
programe elaborate de cate
dre în raport de specificul 
acelor întreprinderi în care 
anul acesta vor face practică 
studenții fiecărui institut.

— în trecut și foarte recent, 
s-au manifestat, mai ales din 
partea unor cadre didactice 
din învfițămîntul de construc
ții, obiecții privind plasarea 
„practicii topografice" după 
anul II de studii. Care este 
soluționarea ?

— A fost însușită observația 
de a se efectua practica cu 

caracter topografic imediat 
după anul I, cînd studenții au 
foarte proaspete cunoștințele 
de la cursul de specialitate 
respectiv. Prevederea este 
conținută în noile acte nor
mative privind practica stu
denților. Sînt convins că 
astfel acest stagiu va dobindi 
un plus de eficacitate pentru 
temeinica formație a viitorilor 
specialiști. Deci, chiar din vara 
aceasta, la specialitățile amin
tite, vor face practică topo
grafică studenții anului I.

— Sistemul la care v-ați re
ferit continuă anul acesta — și 
am înțeles că va fi stabilizat 
pentru viitor — principiile de 
concepție și organizatorice 
esențiale aplicate In legătură 
cu practica studenților încă 
din vara trecută. Ce noutăți 
intervin prin elaborarea noilor 
acte normative de care amin
teați ?

— în curs de definitivare, 
acestea consacră prevederile 
sistemului actual cu modifi
carea amintită, au în vedere, 
de asemenea, stabilirea între
prinderilor ca centre de prac
tică pentru o perioadă de 3—5. 
ani. Așa va fi înlesnită con

tinuitatea legăturilor insti
tutelor cu anumite între
prinderi, va fi posibilă, din 
vreme, pregătirea temeinică 
a condițiilor materiale și 
a unor programe de prac
tică deplin concordante cu 
realitățile speoifice produc
ției anumitor uzine, secții, 
ateliere. în același timp se va 
evita o întreagă suită de chel
tuieli și eforturi pentru reali
zarea diferitelor formalități 
administrative — cereri, apro
bări, încheierea anuală a con
vențiilor de practică. Chiar 
elaborarea programelor de 
către catedre va putea fl 
făcută într-o asemenea pers
pectivă de trei — cinci anî, 
urmînd ca anual să fie 
aduse doar corecturi datorită 
schimbărilor Intervenite în or
ganizarea, utilarea și specifi
cul de producție ale întreprin
derii — centru de practică. Pe 
de altă parte, se urmărește ca 
o dată cu adoptarea acestor 
noi acte normative toate pro
blemele de conținut și organi
zare a practicii în producție 
să fie ulterior reglementate 
mai simplu, tn cadrul planu

rilor de învățămînt, după sis
temul existent, statornicit prin 
Legea învățământului. Șentru 
reglementări în funcție de 
noutățile ce vor interveni, în 
viitor nu vor mai fi necesare 
documentații speciale și pro
cedura de emitere a unui 

ca în prezent.
— Fiind stabilizat actualul 

sistem de practică, în ce sens 
considerați că este util să se 
acționeze de către institute 
pentru ca utilitatea orelor pe
trecute de studenți în uzine să 
dobîndească atributele per
fecționării ?

— Diferite analize, controale 
efectuate de noi, ca și dezba
terile ce au avut loc, discuțiile 
cu specialiștii din întreprin
deri evidențiază cîteva direc
ții „cheie“ i cunoașterea com
plexă a întreprinderilor, prin 
legături apropiate ale cate
drelor cu conducerile aces
tora, urmînd ca programul de 
lucru al studenților practi- 
canți să rezulte din armoni
zarea foarte nuanțată a scopu
rilor învățămîntulul superior 
(concretizate în programa de 
specialitate întocmită) cu rea
litățile producției; o urmă
rire și îndrumarea efectivă a 
studentului pe parcursul celor 
6 ore zilnice de practică de 
către cadrul didactic tndro- 

rr.âtor dar și de către rr/jr.ri- 
torii, tehnicienii sau inginerii 
alături de care se aCfi ; antre
narea efectivă, mai interesan
tă a studentului la studierea 
activă, nu doar de „obser
vator “, a procesului de pro
ducție — la anii ITT și IV 
cit mai mult în vederea eo- 
luționârii unor probleme ale 
locului de muncă : la condu
cerea practicii să fie atribuite 
responsabilități tuturor cadre
lor didactice din catedrele de 
specialitate și numai în ca
zuri fortuite cadrelor didactice 
din catedrele de cultură ge
nerală : înaintea plecării în 
practică, studenților să H se 
dea teme de studiu pentru lu
crări de cerc, bazate pe inves
tigații în uzine iar celor din 
anul IV tema proiectului de 
diplomă pentru a-și începe do
cumentarea.

— O recentă Hotărire a Con
siliului de Miniștri acordă 
studenților de la cursurile de 
zi posibilitatea de a se angaja 
în întreprinderi, pe șantiere. 
Un asemenea stagiu de anga
jare într-o muncă de specia
litate n-ar putea fi asimilată 
pe lingă multe alte avantaje, 
chiar perioadei de practică ? 
Mă refer la anul II de stu
dii, a cărui practică are ca
racter de documentare...

— Desigur, angajarea în ipo- 

cialitate are pe lingă multe 
alte avantaje pe acela al fa
miliarizării cu cadrul exerci
tării viitoarei profesiuni. Dar 
în ce măsură la nivel ingine
resc. astfel Incit să suplinească 
conținutul complex al docu
mentării asupra procesului de 
producție ca ansamblu, așa 
cum II presăd programele oe 
practică de la anul II ? Or, 
angajarea înseamnă o anumi
tă activitate, la un anumit loc 
de muncă. Cu alte cuvinte, 
nu refuzăm, in principiu, po
sibilitatea echivalării, dar cre
dem că sint justificări de a 
acorda echivalarea numai 
într-un număr foarte re- 
strîns de situații — pro
babil, mai frecvent pentru 
cei care sînt angajați !n 
servicii de proiectare, sau pe 
șantierele de construcții, căci 
prin specificul muncii reali
zează un contact permanent 
cu ansamblul procesului de 
producție. în succesiunea di
feritelor faze ale fluxului teh
nologic. Ca și pînă acum, pen
tru studenții de la seral, în 
viitor consiliile profesorale ale 
facultăților se vor putea pro
nunța și în cazul studenților 
de la zi, analizînd situațiile 
individuale, pentru echivala
rea parțială sau Integrală a 
stagiului de practică în pro
ducție.

Pentru a desprinde un 
alt aspect al activității Ad
ministrației Asigurărilor de 
Stat ne-am adresat de data 
aceasta tovarășului MIR
CEA POPESCU, directorul 
Direcției lichidării daune
lor din Direcția generală.

— Desigur, in sectorul de 
activitate pe care II con
duceți există o preocupare 
continuă pentru buna ser
vire a asiguraților. Ce ne 
puteți spâne in acest sens ?

— Trebuie să spun că 
servirea asiguraților în cele 
mai bune condiții con
stituie preocuparea noas
tră permanentă, cea mai 
importantă. In acest scop 
luăm toate măsurile, care 
depind de noi, pentru ca 
asigurați! să-și primească 
în timpul cel mai scurt 
despăgubirile ce U se cu
vin. Cunoscînd că, cu cît 
asigurați! întră mai repede 
în posesia sumelor cuve
nite, cu atît îșl vor acoperi 
mal devreme pagubele su
ferite, noi am făcut din 
durata de lichidare a dau
nelor un indicator al ca
lității muncii noastre pe 
care II urmărim continuu 
pentru a-1 îmbunătăți. $1 

se poate spune că strădu
ințele lucrătorilor noștri au 
dat rezultate, asigurații 
fiind aceia care s-au bucu
rat și se bucură în con
tinuare de reducerea ter
menului în cadrul căruia 
se face plata despăgubiri
lor.

— tn activitatea de lichi
dare a daunelor un sprijin 
prețios îl dau unităților 
A.D.A.S. și alte organe.

— Reducerea duratei de 
lichidare a daunelor depin
de în mare măsură de mo
dul cum consiliile populare 
comunale și orășenești își 
îndeplinesc obligațiile ce le 
revin potrivit prevederilor 
H.C.M. 1384/1957 privind 
constatarea unor daune de 
bunuri și sprijină unitățile 
A.D.A.S. în constatarea și 
verificarea realității daune
lor.

— Fără îndoială, activita 
tea de lichidare a daunelor 
este mult mai complexă. 
Am relevat doar unele as
pecte, în dorința de a scoa
te în evidență un fapt esen
țial : sumele cuvenite asi 
guraților se plătesc de 
A.D.A.S. cu operativitate și 
se .stabilesc cu maximum de 
exigență, astfel incit asigu
rații sfi fie pe deplin satis- 
FăcuțL
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Delegația

C.C. al U.T.C
in Norvegia

TOVARĂȘUL ION ILIESCU 
PRIMIT DE 

MINISTRUL DE EXTERNE 
JOHN LYNG

Tovarășul Ion Iliescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele ti* 
neretului, care vizitează Nor
vegia în fruntea unei dele
gații a C.C. al U.T.C., a fost 
primit în ziua de 2 iunie de 
John Lyng, ministrul afaceri
lor externe al Norvegiei, cu 
care a avut o convorbire 
cordială. Guvernul norve
gian a oferit un dejun în 
cinstea ministrului pentru 
problemele tineretului, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C, 
Ion Iliescu, la care a parti
cipat, din partea guvernului, 
ministrul muncii și al organi
zării municipale — S. Seip. 
în cursul aceleiași zile, dele
gația C.C. al U.T.C. a avut 
întrevederi și discuții cu con
ducerile organizației tinere
tului comunist și Uniunii Tine
retului Social-Democrat. In 
seara zilei de 2 iun e, amba
sadorul R. S. România la 
Oslo, Eduard Mezincescu, a 
oferit un cocteil, la care au 
participat •. secretarul gene
ral al M.A.E. norvegian, 
Thore Boye, reprezentanți ai 
diferitelor organizații de ti
neret din Norvegia,

Baza de la Bihn Duong sub tirul
patriotilor sud-vietnamezi

In zorii silei de marțL uități ale FreataJbxi NațâaaaJ te d- 
herare din Vietnamul de aad aa akacx ca rwhete cartier»! 
genera] al primei divizii a cavaleriei îatritiat de la Bink 
Doong, Ia 55 kilemetri de Saigaa — relatează 
agenției FRANCE PRESSE.

Totodată, o poziție fortificată 
a pușcașilor marini americani 
situată la aproximativ S3 kilo
metri de fosta capitală impe
rială Hue, a fost supusă unui 
bombardament cu mortiere 
către patriot!.

Tot în ultimele 24 de ore. 
nitâți ale F.N.E. au atacat 
post al politiei saigoneze. 
tuat în apropierea orașului Soc 
Tinh, la sud de Da Nang.

Lupte grele între forțele pa
triotice și unități militare ame
ricane au avut loc și in apro
piere de Bong Do (la circa M 
kilometri de Saigon) și la M 
kilometri nord-vest de capitala 
«ud-vietnameză. în cursul lup
telor, care au durat mai multe 
ore, au intervenit aviația s: ar
tileria S.U-A. Ambele părți au 
suferit pierderi.

Luni noaptea șl marți dimi
neața. bombardierele gigantire 
americane de tip an ef
fectual din nou raidwri In re
giunea saigonexă și in zotra 'pla- 
tourilor înalte, mai ales In 
provincia Kontum.

„Opinia pabiieă aJBerte»! 
a aflat ea mi hai re si tedigvara 
că în răxbaial dia Vietmra aa 
murif mai nai ti țeseri aaarri* 
canl deeit ia dsiai rizBusmlHl 
din Careea“. acrie !aflamt-il 
cotidian din S. V -A. -WAS
HINGTON ntNING ȘTAB-. 
Con ti mH nd a reat rfabol re
marcă ziarul lacriLnLe State
lor Unite le vo? deoAși pe cale 
din timpul ee*ui de-al doilea 
război mondiaL

dc

u- 
un 
ii-

Sardinia, In favoarea ieșirii Italiei din N.A.T.O.rirafa'e ie localitatea Viltasor din

M. laird despre hotărîrea Ottawei
de a-și retrage parțial trupele

din Europa

unei delega’ii
P.C.R.a

in Bulgaria

Franța: Pregătiri pentru
al doilea tur de scrutin

desfășurarea pregătirilor deteni viitorul președinte

fel, la conferința de presă. că 
forțele canadiene, alături de for
țele americane, „sînt cele mai bi
ne, pregătite" dintre toate arma
tele N.A.T.O., argumentînd că nu 
este momentul ca aceste forțe să 
fie retrase, fie și parțial.

Hotărirea Canadei de a-și re
duce trupele aflate în Europa la 
dispoziția N.A.T.O. „ar putea 
influența poziția Statelor Unite". 
în alianța nord-atlantică, prin 
stimularea curentelor din Con
gres care se pronunță pentru re
ducerea forțelor militare ameri
cane din Europa, a declarat marți 
într-o conferință de presă minis
trul apărării al S.V.A., Laird. El 
a precizat că administiația este 
hotărîtă să mențină actualul ni
vel al trupelor americane în Eu
ropa, dar Congresul „ar putea 
foarte bine să adopte o altă de
cizie".

In legătură cu conferința de 
presă a ministrului apărării al 
S.U.A., agențiile remarcă faptul 
că oficialitățile americane n-au 
renunțat la intenția de a deter
mina Canada să-și revizuiască 
planul de reducere a forțelor sale 
armate din Europa, Se relevă 
astfel că săptămîna trecută Mel
vin Laird, împreună cu omologii 
săi din N.A.T.O. întruniți în se 
siune la Bruxelles, au avertizat 
Canada asupra „pericolului" ca 
acțiunea sa să declanșeze o reac
ție in lanț în rîndul țarilor mai 
mici participante la alianță. Ul
terior, luările de poziție ale ofi
cialităților N.A.T.O., inclusiv de
clarațiile lui Laird, au indicat 
faptul că aliații Canadei îji in
tensifică eforturile pentru a o de
termina să revină asupra deci
ziei. Melvin Laird declara, ast-

R17IILTATUE 4

VARȘOVIA 9. — Corespon
dentul Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite ; Comisia electorala de 
stat a R. P. Polone a dat publici
tății un comunicat în care se lac 
cunoscute rezultatele alegerilor 
de deputați în Seim și consiliile 
populare desfășurate la 1 iunie. 
In comunicat se arată că la ale
geri au participat 97,61 la sută 
din cetățenii înscriși pe listele e- 
lectorale, care au ales 460 do 
deputați în Seim și 165 725 de 
deputați în consiliile populare. 
Pentru candidații înscriși pe lis
tele Frontului Unității Poporului 
au votat 20 473114 alegători, a- 
dică 99,92 la sută din numărul 
voturilor valabile.

• DUP A tulburările din 
.ultimele cinci zile, situația 
din Insula Curacao, posesiu
ne olandeză din Arhipela
gul Antilelor Mici, continuă 
să rămînă încordată. In 
fața pericolului unei greve 
generale, guvernul a accep
tat să ducă tratative cu re
prezentanții muncitorilor în 
vederea reglementării situa
ției create. Capitala insulei, 
Willemstad, se află sub sta
re de asediu, toate activită
țile fiind paralizate. Sindi
catele au adresat un apel 
copulației în vederea creării 
unul guvern interimar, pre
cum si organizarea cît mai 
curînd posibilă de alegeri 
generale.

al 
Franței. Șansele lui erau, oricum, 
foarte mari, deoarece el trebuia 
să mai culeagă doar ceva mai 
puțin de 6 la sută din totalitatea 
rotarilor pînă la majoritatea ab
solută care să-i deschidă porțile 
Elysee-ului, în timp ce Alain Po
ker trebuia să-și dubleze numă
rul de voturi. Președintele interi
mar nu-și putea aduna sufragii
le de care avea nevoie derft din 
rindul electoratului de stingă. A- 
cnm, cind cea mai mare parte a 
sfinții hotărăște sa se abțină, sin
gura lui speranță ar putea fi o 
redistribuire a voturilor în tabăra 
centrului și a dreptei; greu de 
crezut ca o asemenea redistribuire 
— posibilă în principiu — să fie 
atît de masivă îneît Poher să în
vingă handicapul pe care îl are 
în fața Iui Pompidou.

IlEBfSL

Reizbucnirea incidentelor

Intr-O informație transmisă <tn LaaU L»șiz a<ra^a F 
Presse anunță că autoritățile raalayexieae *■ ajutat tas 
tea 183 de persoane acuzate de aparteaeață la aaeietă(i

Fe de altă parte, un purtător 
de cuvînt al guvernului a de
clarat că știrile în legătură cu 
reizbucnirea incidentelor intre 
diferite grupări etnice la Kuala 
Lumpur și în estul tării au creat 
o atmosferă de tensiune, care 
ar putea genera noi ciocniri 
Violente. Aceste știri caracte
rizate de purtătorul de cuvînt 
drept „alarmiste*, au provocat 
„busculadă" în numeroase punc
te ale capitalei, ceea ce a de
terminat autoritățile să la noi 
măsuri de „securitate*.

Agenția France Presse arată

Epilog tragic
la manevrele

G. Macovescu 
a conferențiat

INFORMAȚII TRANSMISE DE 
„VENUS-5“ Șl „VENUS-6“

S. E. A. T. 0

la Bonn
BONN

3 iunie, 
nistrului 
României, George Macovescu, a 
ținut o conferință la Bonn, sub 
auspiciile societății de politică 
externă, despre „Unele aspec
te ale politicii externe a Repu
blicii Socialiste România".

Au participat funcționari su
periori din M.A.E. al R.F. a 
Germapiei. membri ai societă
ții. deputați. ziariști, reprezen
tanți ai cercurilor economice.

In cursul aceleiași zile, Geor
ge Macovescu. însoțit de amba
sadorul român la Bonn. Cons
tantin Oancea, a fost primit de 
Josef Strauss, ministrul federal 
al finanțelor, Carlo Schmidt, 
ministrul federal pentru proble
mele Bundestratului și landuri
lor. Herman Hoecherl. ministrul 
federal pentru alimentație, agri
cultură și silvicultură, precum și 
de Ferdinand Duckwitz, secre
tar de stat în M.A.E. al R.F. a 
Germaniei.

în cadrul discuțiilor au fost 
abordate aspecte privind relați
ile bilaterale si probleme inter
naționale de interes comun.

9 (Agerpres.) — Marti, 
primul adjunct al mi- 
afacerilor externe al

Relatînd rezultatele obținute 
prin datele transmise de sta
țiile cosmice automate „Venus- 
5“ și „Venus-6, agenția TASS 
arată cA în atmosfera planetei 
Venus concentrația de bioxid 
de carbon este de 93—97 la sută, 
conținutul de azot — 2—5 la 
sută, iar cel de oxigen nu de
pășește 0,4 la sută. Măsurăto
rile au demonstrat că la nivelul 
altitudinilor, care corespund cu 
0.6 atmosfere terestre. într-un 
litru de volum se află 4—11 mi- 
lilitri de vapori de apă.

Stațiile ..Venus-5“ și „Venus- 
6“ au coborit lin pe suprafața 
planetei la 16 și respectiv 17 
mai 1969. Ele au efectuat mă
surători în sectoare ale atmos
ferei. în care temperaturile va
riau între 25—320 grade Celsius, 
iar presiunea atmosferică Intre 
0,5 și 27 atmosfere.

Noile măsurători au confir
mat cele efectuate cu ajutorul 
stației automate ,Venus-C, 
care a coborit lin pe suprafa
ța planetei Venus la 18 octom
brie 1967. sporind însă conside
rabil preciria determinărilor 
chimice.

Cele două stații automate au 
o construcție asemănătoare si 
se compun dintr-o cabină orbi
tală și un modul de coborire. 
Greutatea fiecărei stații a fost 
de 1 130 kg. Modulul de 
rîrc are forma apropiată 
sferă cu diametrul de 1 
cu greutatea de 405 kg.

Separarea modulurilor de

borire a fost efectuată înain
tea pătrunderii în atmosfera 
planetei Venui, la altitudinea 
de 37 000 și respectiv 25 OM km. 
Stațiile au pătruns în atmosfe
ră cu viteza de 11.11 km see. 
Pe porțiunea de frinare. viteza 
de coborire a modulurUor 
redus într-un timp icurt la Cir
ca 210 msec. Apoi a fost pui 
în funcțiune sistemul de para
șute, au fort conectate emiță
toarele și antena altimetrului. 
Parașuta a fort realizată dintr-a 
țesătură care rezistă la tempe
raturi de plus 500 grade C.

După cum relevă agenția 
TASS, zborul stațiilor .Venus- 
5" și „Venus-0" n-a putui răs
punde la toate fatrebările care 
interesează pe oamenii de știin
ță despre ^Luceafirol dimine
ții" ; el a oferit Insă posibili
tatea obținerii simultane a u- 
nor parametri ai atmosferei de 
pe Venus în două locuri dife
rite.

co bo
de o 
m fi

• Șeful corpului de obser
vatori OJC.U. in Orientul A- 
propiat, generalul Odd Bull, a 
sosit în capitala Siriei. In 
cursul șederii sale la Damasc, 
Odd Bull va avea întrevederi 
cu reprezentanți ai guvernului 
sirian în legătură cu situația 
existentă in zona liniei siriano- 
îsraeliene de încetare a focu
lui.

i=mcaa 
.Fr*nr E. Evans* s-a caxmit 
tuni cu portavionul a'jstraliaa 
^Melbourne* In Marea Chinei 
de sud, in timpul manevrelor 
navale ate S E.A.T.O, denumi
te rfSea Spirit*. In urma ciocni
rii, care a avut loc la aprozi 
mativ 1200 kilometri sud-vest 
de Manila, contratorpilorul a- 
merican a fost rupt în două. 
Un număr de 197 marinari din 
cei 273 care formează echipa
jul navei americane au fost 
salvați de portavionul austra
lian. Nu se știe nimic despre 
soarta celorlalți 76 marinari, 
care pentru moment sînt dați 
dispăruți.

Cîteva nave americane, care 
se aflau la aproximativ 60 de 
kilometri de locul accidentului, 
au trimis de urgență elicopte 
re și personal medical pentru 
acordarea primului ajutor.

Comandantul manevrelor 
navale a ordonat imediat sus
pendarea exercițiilor pînă la 
clarificarea situației.

Potrivit primelor indicații, 
în momentul ciocnirii vizibili
tatea era de 13 mile, iar marea 
era calmă.

Portavionul australian intra
se de puțin timp în serviciu. 
El fusese imobilizat timp de 
citeva luni. în urma unui in
cident asemănător survenit la 
10 februarie 1964, cînd s-a 
ciocnit cu contratorpilorul 
.Voyager*, aparținînd, de ase
menea, marinei australiene.

Alain Poher, președintele inte
rimar al Franței a organizat marți 
după-amiază o conferință de 
presă, cea de-a treia de la depu
nerea oficială a candidaturii sale 
pentru Ely see, în cadrul căreia 
a făcut cunoscut că deși a ob
ținut numai 21,23 la sută din vo
turi la primul tur de scrutin, nu 
intenționează să renunțe la can
didatura sa pentru cel de-al doi
lea tur de scrutin, al alegerilor 
prr zjdn ițxjde la 15 hmie. El a 
oeexarat că tactica sa electorală 
peatra cd de-al dodea tur de 
acrutxn va nm ca temă prinex- 
paU .^afirmarea neceritățâ unei 
schimbări pe lîtice" H Franța. 
.Pentru aceasta, a spus Poher, 
voi dnee o campanie simplă, da
ră și cinstită, pentru democrație 
p repubbcă".

• MARȚI 
mână J!» Varșovia a fast orga
nizată • MBfertaU de preșă 
consacrată participării Româ
niei la ediția din acest an a tîr- 
gulni internațional de la Poz
nan.

Șeful agenției economice. Ion 
Tudor, a vorbit celor prezenți 
despre dezvoltarea economică 
a României în ultimii ani șl 
perspectivele de viitor. S-a su
bliniat en acevt prilej colabora
rea frnctaoasă a României cu 
țările socialiste, printre care ri 
Polonia, relevindn-se, totodată, 
ritmul ascendent de creștere a 
schimburilor comerciale dintre 
cele două țări.

• CONSILIUL 
te se va întruni 
to are 
datul

-O.N.U. 
expiră

Secretarul general al 
U Thant, urmează să

de Securita- 
saptămina vii- 
prelungi man- 
de pace ale

pentru a 
forțelor 
din Cipru. Acest mandat 
la sfîrșitul lunii iunie. 

O.N.U., 
remită

Ședinfa unei Comisii
a C.A.E.Rpermanente

Zilele acestea, în orașul 
Varna a avut loc cea de-a 
28-a ședință a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru in
dustria petrolieră și a gaze
lor. La lucrările comisiei au 
participat delegații ale țări
lor membre ale C.A.E.R. : 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. 
Germană. Polonia. România, 
Ungaria și U.R.S.S.. precum 
și reprezentanți ai R.S.F. 
Iugoslavia.

în calitate de invitat la 
ședință a participat repre
zentantul Comisiei Econo
mice pentru Europa a O.N.U. 
La ședință a fost examinată 
problema sarcinilor care 
decurg pentru Comisia per
manentă 
industria petrolieră și a ga
zelor din ' 2___
lor a 22-a, 23-a (specială) a 
C.A.E.R., ______  ,2
țelor a 37-a, 38-a și 39-a 
Comitetului — 
C.A.E.R.

Acordînd 
deosebită 
de-a 23-a 
a C.A.E.R. 
baza activității salg de vii
tor. comisia a hotărît să ela
boreze programul de solu-

C.A.E.R. pentru

hotărîrile sesiuni-

precum și ședin- 
a 

Executiv al

o importanță 
hotărîrilor celei 
sesiuni (speciale) 
și punîndu-le la

tionare practică a sarcini
lor colaborării viitoare a 
țărilor în domeniul dezvol
tării industriei petroliere 
gi a gazelor.

La ședința comisiei au fost 
examinate materialele cu 
privire la desfășurarea și la 
rezultatele cercetărilor teh- 
nico-științifice. la elabora
rea recomandărilor pentru 
specializarea producției pro
duselor petrolifere de mic 
tonaj, catalizatorilor între
buințați în industria de pre
lucrare a petrolului, sub
stanțelor adiționale pentru 
produsele petrolifere în ță
rile membre ale C.A.E.R. 
după anul 1970 etc. Comisia 
a examinat, de asemenea, 
problemele legate de xtan- 
dardizarea produselor petro
lifere si metodelor de pro
bă, proiectarea și amenaja
rea de rezervoare pentru 
țiței si pentru produse pe
trolifere, unificarea șî stan
dardizarea mijloacelor apli
cate în transportul gl folosi
rea gazelor.

Ședința comisiei s-a des
fășurat în spiritul prieteniei 
si deplinei înțelegeri reci
proce.

Zagora

Autoritățile biatreze

R. P. BULGARIA. Imagine din

lăptămîna aceasta Consiliului 
de Securitate un raport cu pri
vire Ia 
care va 
pe încă 
sfîrșitul 
forțelor

situația din Cipru în 
recomanda extinderea 
șase luni, adică pînă la 

anului, a mandatului 
O.N.U.

Comerțul 
sovieto - britanic

IN URMA convorbirilor care 
au avut loc la Moscova între 
Nikolai Patolicev. ministrul co
merțului exterior al U.R.S.S. și 
Anthony Crosland. ministrul 
comerțului al Marii Britanii, 
la 3 iunie a fost semnat acor
dul comercial între cele două 
țări pe perioada 1969—1975. 
Acordul prevede creșterea con
tinuă a schimbului reciproc de 
mărfuri si dezvoltarea unor 
forme noi de colaborare econo
mică bilaterală, anunță agenția 
T.A.S.S.

în ultimii cinci ani comerțul

sovieto-britanic s-a dublat și a 
atins în anul 1968 suma de 260 
milioane lire sterline.

într-o declarație făcută îna
inte de plecare. Anthony Cros
land a relevat că firme engleze 
intenționează să sporească 
achizițiile de mărfuri de con
sum din U.R.S.S. și că în pre
zent Anglia livrează în Uniunea 
Sovietică un larg sortiment de 
mărfuri industriale, începînd 
cu mașini-unelte și terminînd 
cu instalații complexe.

• DELEGAȚIA de juriști a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de’ ministrul justiției, 
Adrian Dimitriu, care se află 
la Sofia într-un schimb de 
experiență, a avut marți o în- 
tîlnire cu Anghel Velev, pre
ședintele Tribunalului Suprem 
al R.P. Bulgaria. Tot în 
cursul zilei oaspeții români 
s-au întîlnit cu judecători din 
Sofia, precum și cu conduce
rea Consiliului avocaților.

au condamnat la
moarte 18 prizonieri

BATALIA PENTRU

Un mori și 11 răniți. Acesta aste bilanțul 
ciocnirilor între stvdonfi și poliția caro au 
avui loc vineri la unrversîtatoa ealrtomrană 
Berkeley. O maro do capete — peste 30 000 
do tineri — au manifestat în această zi 
pentru a-și exprima proleihil față de aba- 
xurilo și autorităților stalului Cali
fornia. , tulburările do vineri, au fost
numai unui din episoadele luptei duse de 
studenti pentru construirea unei ,/arc 
popular0 pe un teren viran aparținînd Uni
versității Berkeley.

Numele ocestui institui do tnvnțămtnl su
perior calif om ian, unul dintre cele mai 
mari de pe întreg lorilor iul S.UJL și in care 
fevațâ aproape 80 000 de studenți, nu apa
re pentru prima data in relatările agenții
lor de presa. Aici, în urma cu cițiva ani, au 
izbucnit primele mișcări studențești de pro
test împotriva războiului dus de 5.U.A. în 
Vietnam. Tot la Berkeley s-au declanșat ac
țiunile împotriva menținerii discriminării 
rasiale in institutele americano de învățd- 
mînt superior, a piedicilor ridicate în calea 
accesului tinerilor cu venituri modeste în 
universități. Nemulțumirile din universitatea 
californianâ aveau să se extindă, cu timpul, 
în numeroase alfe institute de învâțâmînt 
superior, cuprinzînd la ora octuală înheg 
teritoriul S.U.A.

începînd de la 15 mai Universitatea Ber
keley u fost ocupată de 2 000 de membri 
ai gărzii naționale și peste 500 do polițiști. 
Măsura luată de autoritățile californie ne a 
fost determinată de holârîroa studenților
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de a construi un parc public care trebuia 
sâ devină un centru cultural folosit atît de 
sfudsnți, cît și de locuitorii cartierelor în* 
vecinate. Aici trebuiau sâ se desfășoare 
adunâri și mitinguri ale studenților, întru* 
niri cu caracter politic și cultural, spectaco
le și concursuri.

Guvernatorul stalului California, Ronald 
Reagan, cunoscut pentru vederile sale con
servatoare, a considerat insa aceste țeluri

ea fiind „subversiva". De aceea, el a ordo
nai încetarea lucrului voluntar al studenți
lor la amenajarea acestui ieren și a trimis 
echipa care au înconjurat cu sîrmă ghim
pată locul ales să găzduiască „Parcul 
popular". In fala rezistenței tinerilor, auto
ritățile califarniana au procedat și la alta 
masuri. Dintr-un elicopter al poliției au fost 
aruncate gaze lacrimogene asupra studen
ților care refuzau să părăsească terenul. 
Aproximativ 1 000 de persoane au fost 
arestate in decurs de cîteva zile. Erlen Ei
sen, director al publicației tineretului ra
dical Californian, „The Movement" a de
clarat că multi tineri arestați ou fost bătuți 
și torturați la comisariatele de poliție dar 
campania împotriva brutalităților poliție
nești continuă.

Cu toate că terenul este înconjura! de 
armată și poliție, studenții nu au încetai 
lucrul la amenajarea „Parcului popular". In 
ce privește demonstrația organizată vineri, 
după cum a afirmat Jim Hawley, un redac
tor al publicației „The Movement", ea a 
avut un dubiu scop : să demonstreze auto
rităților locale că, în ciuda represiunilor, 
studenții sînt hotârîți să continue construi
rea acestui pare și sâ declanșeze a cam
panie larga împotriva brutalităților poliție
nești.

O știre de ultim moment anunță câ gu
vernatorul Reagan a ordonat retragerea 
trupelor din incinta universității.

• PRIMUL ministru Indira 
Gandhi a chemat pe membrii 
Partidului Congresul National 
Indian să respingă atacurile pa
tronilor întreprinderilor parti
culare împotriva sectorului de 
stat, informează agenția Press 
Trust of India.

I. R.

Tulburările 
din Argentina

RIO DE JANEIRO 3 Cores
pondentul Agerpres, V. Oroș. 
transmite: Referindu-se la
evenimentele din ultimele 
zile, ministrul de interne al 
Argentinei, Guillermo Borda, 
le-a atribuit „agenților sub- 
versivi“, dar într-o serie de 
cercuri influente din Buenos 
Aires se recunoaște în parti
cular că tulburările derivă din 
atitudinea guvernului față 
de o serie de revendicări pe 
plan național. Preocupat de 
consolidarea sa, ori, cum se 
spune în termeni oficiali, „In- 
stituționalizarea“ mișcării care 
l-a adus la putere acum trei 
ani, guvernul a demonstrat 
un oarecare imobilism în do
meniul social. Intre cauzele 
concrete care au declanșat 
evenimentele sînt citate șo
majul în general și Îndeosebi 
în Industria'zahărului, nemul
țumirea față de înghețarea 
salariilor.

Condamnarea la moarte a 
celor 18 tehnicieni petroliști 
de la Compania italiană 
„E.N.I.", sub acuzația de a fi 
participat la operațiunile de 
război alături de forțele fe
derale nigericne, a provocat o 
vie emoție atît la Roma și în 
alte capitale vest-europene, 
cît și la sediul de la Geneva 
al Comitetului Internațional al 
Crucii Roșii.

Guvernul italian a anunțat 
luni că a luat măsuri urgen
te pentru salvarea vieții ce
lor 18 prizonieri, dintre care 
14 sînt cetățeni italieni. Un 
comunicat al Ministerului de 
externe al Italiei arată că in 
cadrul unei întîlniri între pri
mul ministru Mariano Rumoi 
și ministrul de externe, Pie
tro Nenni, a fost analizată si
tuația creată în urma acestei 
hotărâri a oficialităților bia- 
freze.

Cancelarul Republicii Fede
rale a Germaniei, Kurt Georg 
Kiesinger, l-a solicitat pe îm
păratul Etiopiei, Haile Sela
ssie, președinte al Comitetului 
Consultativ al Orgar\izației 
Unității Africane, să intervină 
pentru eliberarea persoanele 
condamnate la moarte, din
tre care trei sînt cetățeni 
vest-germani.

Comisarul general al 
C.I.C.R. pentru Africa occi
dentală, August Lindt, a ară 
tat la Geneva, în cursul une 
conferințe de presă, că în 
timpul misiunii sale în Nige 
ria, s-a interesat personal dc 
soarta tehnicienilor companie' 
italiene „E.N.I.".

Intr-o declarație 
duminică seara 
compania italiană
carburi E.N.I. a respins acu
zațiile oficialităților biafreze, 
potrivit cărora cetățenii ita
lieni uciși sau capturați în 
regiunea Okpai ar fi luptat 
alături de trupele federale.

publicata 
Ia Roma, 
de hidro-
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