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...Hunedoara dădea în 1938 
numai 378 tone oțel. Alătu
răm alte cifre : în cei 25 de 
ani care au trecut de la eli
berarea patriei, producția 
de oțel a Hunedoarei a cres
cut cu 8 000 °/o. iar cea de 
laminate, pe atunci ca și 
inexistentă, a ajuns astăzi 
la cea 2 000 000 tone. Peste 
1 700 mari uzine și între
prinderi prelucrătoare aș
teaptă astăzi șarjele dătă
toare de viață ale Hunedoa
rei. Furnalele noi si moder
ne ale Combinatului side
rurgic de la Hunedoara pro
duc astăzi peste 1 700 000 
tone fontă, adică de 60 de

taine, nedeslușite în între
gime. despre încleștarea cu 
otelul topit. Ion Cismaș, 
este dintre toți oțelarii cel 
mai competent să-ți vorbeas
că despre lance". Si o face 
cu 
Pe 
un

insistență de pedagog, 
scurt, „lancea" este 
utilaj care și-a ve

rificat valoarea, încunu
narea unei experiențe de 
aproape 30 de ani petre
cut! în tumultul oțelăriei. 
Cu ajutorul instalației bote
zată ad-hoc „Lancea de Hu
nedoara" se insuflă direct 
în baia de metal clocotind, 
oxigen sub presiune, fapt 
care determină creștere

• Plecarea delegației Partidului
• Comunist Român, condusă
• de tovarășul Nicolae Ceausescu,
I la Consfătuirea internațională
I a partidelor comuniste

și muncitorești
a părăsit 
Partidului

£ Miercuri dimineața 
Capitala delegația 
Comunist Român, condusă de 

£ tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., 
care va participa la Consfătui- 
rea internațională a partidelor 
comuniste și muncitorești de la 
Moscova.

Din delegație fac parte tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, mem- 
bru al Comitetului Executiv, al 

- Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Gheorghe 

A Stoica, membru al Comitetului 
v Executiv al C.C. al P.C.R., Mi

hai Dalea, secretar al C.C. al 
£ P.C.R., Ștefan Voicu, membru

al C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă
noasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnaraș, Chivu Stoica, Virgil 
Trofîn, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, 
Constantin Dragan, ’ ”
zekas, Petre Lupu, 
nescu, Gheorghe 
Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, Ște
fan Voitec, Iosif Banc, ’* 
Blajovici, Dumitru Coliu, 
Drăgănescu, Mihai Gere, Dumi
tru Popa, Dumitru Popescu, Va-

Janos Fa-
Manea Mă-

Rădulescu,

Petre 
Emil

sile Patilineț, de vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat și ai Con
siliului de Miniștri, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducă
tori ai instituțiilor centrale și or
ganizațiilor obștești.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietica 
la București, și membri ai am
basadei.

Pe aeroport, membru delega
ției au fost salutați cu căldură 
de un mare număr de locuitori 
al Capitalei.

•I
(Agerpres)

Ma aflu sub impresia puterni
cei emoții prilejuită de examina
rea celor două documente de 
partid recent publicate în presa 
zilnică, pentru pregătirea Con
gresului al X-lea. Importanța lor 
covîrșitoare pentru viitorul tării 
noastre o simțim cu toții. Bo
găția datelor privind realizările 
și depășirea sarcinilor trasate de 
Congresul al IX-lea, obiectivele 
fixate de proiectul de directive 
pentru dezvoltarea economiei na
țional^. pe perioada 1971-1975, 
cît șf liniile directoare ale dez
voltării în perioada 1976-1980, 
ne întăresc conștiința măreției 
timpurilor pe care le trăim.

La ................................
atins

1 noastră. ____ _ _____
deosebit de rapid al indus
trializării — de aproape 
anual — .
cepțional de dinamic, în compa
rație cu oricare altă țară din 
lume care se află într-o situație 
similară.

Atunci cînd țările industriale 
își dublează energia electrică 
abia în 10 ani, noi o vom dubla-o 
în cursul prezentului cincinal. 
Tntr-adevăr față de producția de 
energie electrică de 17,2 mili
arde kilowat ore în anul 1965 se 
așteaptă pentru anul 1970 o pro
ducție ae circa 35 miliarde kilo
wat ore de vreme ce ea a fost 
de 27,8 miliarde în 1968.

Dar trebuie să ne dăm seama 
de însemnătatea sarcinilor vii
toare. In următorul cincinal 
directivele prevăd o produc
ție de peste 20 miliarde de 
kW ore, ceea ce înseamnă de 
18 ori producția anului 
Volumul 
crescTnd 
sebit de mari. Intr-adevăr 
tivele prevăd un capitol separat

gradul de 
în prezent 

ritmul de

dezvoltare 
de țara 

creștere

10 »/o 
se poate considera ex-

urc duc Hei 
cere eforturi

>

L

de acad.
AUREL AVRAMESCU

pentru dezvoltarea în ritmul ne
cesar al resurselor energetice și 
a electrificării pentru următorul 
deceniu. Numai în cincinalul ur
mător se va instala în centralele 
electrice o putere de 5 800 MW, 
de 11 ori mai mare decît cea 
existentă în 1938. Termocentra
lele noi tind spre puterea de un 
milion kilowați instalați, ca în 
țările cele mai industrializate.

Programul măreț de construc
ții hidroenergetice ce se va în
făptui după darea în funcțiune 
a gigantului de la Porțile de Fier, 
prevede îrtstalaîea * unei puteri 
totale de 3 800 MW.

Ne bucurăm că energia nu
cleară va avea în acest cadru, pe 
lîngă energia din centrale hidro
electrice, un rol crescut. Se pun, 
între altele, probleme dificile de 
pregătirea cadrelor și unirea for
țelor de cercetare cu cele de 
proiectare și construcție.

Producția industriei electro
tehnice este prevăzută a crește 
corespunzător cerințelor electri
ficării cu un ritm de 15-17 % 
anual, depășind ritmul de circa

12 °/o a ramurii construcțiilor de 
mașini. Extinderile capacității 
de producție de la uzinele Elec- 
troputere Craiova și de la Com
binatul siderurgic Reșița, sînt 
preludii la acest vast program. Un 
rol important se prevede pentru 
industria electronică pentru con
strucția aparatelor de măsura și 
control, a echipamentelor de 
automatizare industrială și a 
mașinilor de calcul. Aceste ra
muri caracteristice pentru revo
luția tehnico-științifică actuală, 
vor deschide noi orizonturi spre 
asimilarea echipamentului auto
mat de comandă, reglare și cal
cul, contribuind totodată la mă
rirea eficienței activității econo
mice și de cercetare științifică, 
la ridicarea productivității ingi- 

' nfenlor și economiștilor.
Electrificarea căilor ferate, un 

vechi deziderat al inginerilor 
electricieni români, sc realizează 
practic pînă in amil 1975, cînd 
locomotivele Diesel electrice și 
electrice magistrale vor prelua 
95 °/o din traficul feroviarApa- 
pacitatea de producție a acestor 
locomotive va crește la 300 uni
tăți într-un an. Este ușor de 
prevăzut că electrificarea căilor

Șarjele
Hunedoarei

aeroportul Vnukovasosire, pe

tetitației 
în uni- 
genezei

ori mai mult ca în 1938. 
Numai producția marfă 
peste plan, realizată aici 
anul trecut, a fost de 150 mi
lioane lei. Iată așadar cartea 
de vizită pe care ..orașul de 
foc" o prezintă tuturor ce- 
Jor ce vin. la porțile sale. 
Cine rezistă însă 
de a trecș dincolo, 
versul intimității 
metalului ?

Ghidul castelului 
val al Huniazilor îți 
te cu patetism despre lănci
le și scuturile cavalerilor 
încercate în turniruri și lup
te. astăzi simple exponate 
de muzeu. Oțelarii îți vor
besc și ei despre Lancea de 
Hunedoara, dar fără pate
tism. deși este vorba tot de 
dispută o luptă

medie- 
vorbeș-

spectaculoasă a producției 
de oțel (8-11 %). Poate n-ar 
strica un amănunt : lăncile 
aduse din import nu rezis
tau mai mult de 24 ore și 
se distrugeau din cauza con
tactului cu metalul topit la 
presiuni și temperaturi înal
te. Lancea realizată de mai
strul Ion Cismaș rezistă pes
te 250 ore și este mult mai 
ieftină. Ajutat de inginerul 
Sabin Faur și maistrul oțe- 
lar Ștefan Tripșa, erou al 
muncii socialiste. Ion Cis- 
maș a mărit continuu longe
vitatea „lăncii" sale, armă 
de mare valoare în mîna 
oțelarilor pentru creșterea

GH. STO1COVICI

Sosirea la Moscova
MOSCOVA 4. — Corespon- 

£ dentul Agerpres, N. Cristolovea- 
nu, transmite : Miercuri, Ia a- 
miază, a sosit la Moscova, dele
gația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Nicolae 

O Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., care va participa 

A la Consfătuirea internațională a

partidelor comuniste și muncito
rești.

La 
gația 
mân 
rășii 
general al C.C. al P.C.U.S., N. 
V. Podgomîi, K. T. Mazurov, 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., K. F. Katușev,

aeroportul Vnukovo, dele- 
Partidului Comunist Ro- 

a fost întâmpinată de tova- 
L. I. Brejnev, secretar

secretar al C.C. al P.C.U.S., K. 
V. Rusakov, membru al Comisiei 
Centrale de revizie a P.O,U.S., 
G. I. Stepakov, membru al C.C. 
al P.C.U.S., șef de secție la C.C. 
al P.C.U.S., și de alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Teodor Mari
nescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în U.R.S.S., 
și membri ai Ambasadei.

• IN INTIMPINAREA 
Congresului partidului și a 
celei de-a 25-a aniversări a 
eliberării patriei, colective
le unităților industriale din 
județul Hunedoara anunța 
depășirea planului la pro
ducția globală valorică cu 
54 409 000 lei. La producția 
marfă vîndută și încasată, 
realizările siuplimentare se 
cifrează Ia 73 739 000 lei.

Unitățile industriale din 
județ au dat pînă acum, pes
te prevederile planului. 
18 570 tone de cărbune, peste 
20 000 tone de fontă, 12 276 
tone de otel, 7 000 mc de 
cherestea și bușteni, 6 913 
mp placaj de marmură și alte 
produse. Industria județului 
a exportat în perioada care 
a trecut din acest an produ
se și mărfuri in valoare de 
peste 290 milioane lei, depă
șind cu aproape trei la sută 
prevederile contractuale.

(Continuare in pag. a V-a)
(Continuare în pag. a ll-a)
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• LA UZINA DE PRELU
CRARE a maselor plastice 
din Bazin a început monta
jul instalațiilor Ia o nouă 
secție, care va asigura creș
terea capacității de prelu
crare a pelietileuei de mare 
rezistentă de la 3 IM la 12 001 
tone anual. Polietilena — 
din care te confecționează 
aici saci, pungi fi alte am
balaje solicitate de indus-

tria chimică, precum si folii 
de mari dimensiuni pentru 
agricultură — este livrată, 
de combinatul petrochimic 
Ploiești. Colectivul uzinei, 
împreună cu constructorii 
s-au angajat să dea în func
țiune noua unitate în cin
stea celei de-a 25-a aniver
sări a eliberării patriei.

(Aserpres).

INDUSTRIA MINI- 
chimico-metalurgică, 

economiei forestie- 
construcții si alte 

din econo- 
Maramureșului. prime- 

;__1__ încheiate
v -3 prestigiu în
muncă. Astfel, pe ansamblul 
Industriei acestui județ, pla
nul producției globale a fost 
realizat în proporție de 104,2 
la sută iar echivalentul va
loric al produselor livrate 
peste plan e de 79 100 000 Iei. 

în această perioadă eco
nomiei naționale fc-au fost 
livrate peste prevederi 2 617 
tone acid sulfuric. 615 mc 
cherestea, 9 203 mc bușteni 
etc. Se remarcă prin rezul
tatele lor Combinatul chi- 
mico-metalurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej", Uzina chi- 
mico-metalurgică 1 Mai, în
treprinderile forestiere Baia 
Mare. Sighetul Marmației, 
Tg. Lăpuș si altele.

• IN 
ERA, 
ramura 
re. în 
compartimente

le 5 luni au fost 
cu succes de

V M.

Conștiința de sine
și spiritul critic

Am citit, de ce să nu folo
sesc sincer cuvintele, cu încânta
re și o satisfacție profundă a fiin
ței, Tezele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
pentru Congresul al X-lea al 
Partidului. Căutînd să-mi apro
pii cît mai deplin înțelesurile 
multiple ale acestui important 
document, am văzut în el, poate 
întâi și-ntîi, un document cu
prinzător, lucid analitic, scrupu
los intuitiv, fundamentat 
timist, al sufletului nostru 
țional.
acestui
noaștem de la începuturile sale 
și cu care avem dreptul de a 
ne mîndri noi cei de astăzi, a- 
cum, pentru că am continuat-o 
necontenit adăugind la ea pre
țuri noi, emană întreagă din a- 
cest document, mai bine zis, do
cumentul o pecetluiește în chip

GHEORGHE SUCIU

op-
na-

Lamura strălucită 
suflet, pe care o

a
cu-

plenar. Veacuri la rînd, sufletul 
nostru a fost prea bun, și a ră
mas și astăzi la fel, veacuri la 
rînd sufletul nostru a fost prea 
liric și, spre mîndria lui, e și 
astăzi asemenea. Insă — și aici 
exprim o părere pur personală — 
acest lirism al său era poate prea 
exclusivist, prea de puține ori ei 
se împletea și cu un simț cri
tic rodnic. Sentimentul era prea 
puternic, prea sincer ca să nu 
ne încovoiem sub povara lui de 
frumusețe. Cînd împrejurările e- 
rau prea grele, admiteam, tempo
rar, o dată cu cronicarul, că bie
tul om se află sub vremi. De a- 
ceea, multă vreme, istoria noas
tră
cet, 
că

cauză împrejurări din cele mai 
obiective. Puterea și continuita
tea noastră a rezidat într-un pu
ternic sentiment liric, care se 
confunda cu ființa cea mai inti
mi, cinstea și frumusețea au fost 
argumentele dinții ale vi tab Lății 
noastre. Nu întâmplător, de pildă, 
Mihai Sadoveanu, în simbolica 
lui monografie închinată lui Ște
fan cel Mare, spune, dînd cre
zare legendei descălecatului lui 
Dragoș ; „nici un argument
poate sta mai presus decît o 
frumusețe*. împiedecarea, mul
ta vreme a manifestării lucide și 
cuprinzătoare a spirtiului critic, 
cum și împrejurările obiective 
nefavorabile, ne-au determinat 
pentru destul de mult timp să 
trăim în primul rînd la modul 
liric istoria. Sînt puține popoare
le, dacă ne gîndim și la mări-

nu

Otelăria Combinatului side
rurgic Galati. Se toarnă o 
nouă șarjă elaborată in uria
și conuertizor al oțelăriei. EUROPEI 'constructorul!

Foto: O. PLEC AN I jN RAZA DE ACȚIUNE A COMITETULUI U.T.C. I
I

a lucrat în ritm în- 
însă stăruitor. Numai 

acest ritm lent a avut de (Continuare in pag. a IV-a)

Realitatea vieții noastre uni
versitare, în trecut și foarte re
cent. a verificat cu prisosință 
un adevăr fundamental al 
muncii de educație : formarea 
personalității viitorilor intelec
tuali, buni specialiști și cetățeni 
ai patriei, pretinde din partea 
cadrelor didactice, în primul 
rind a celor cu cea mai bogată 
experiență profesională și de 
viață, un contact viu cu stu
denții, cunoașterea adîncă a 
preocupărilor acestora. In acest 
spirit. Directivele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român privind dezvoltarea în- 
vățămîntului, apoi, în mod ex
pres. noua Lege a învățământu
lui au stipulat cu rigurozitatea 
și accentele cuvenite cerința de 
a se acorda o mai mare impor
tantă legăturii directe a profe
sorului cu studenții săi, prin 
consultații, ore de laborator, an
trenarea în cercetarea științi
fică a catedrei. în laboratoare 
și pe teren. In același timp, a 
fost solicitată o mai intensă 
activitate efectivă a corpului di
dactic pentru orientarea mun
cii studenților spre lărgirea 
continuă a orizontului lor de 
cultură generală și de speciali
tate. în strînsă legătură cu a- 
semenea deziderate complexe, 
s-a prevăzut obligația ca profe-

sorii, conferențiarii, celelalte 
cadre didactice să se ocupe fie
care, nemijlocit de îndrumarea 
permanentă e unui grup de 
student!, atît din punct de ve
dere ai activității lor didactice 
și științifice, cît și din punct de

deniilor. Pentru institute și fa
cultăți s-a indicat cu claritate 
— iar instrucțiunile ulterioare 
ale Ministerului învățământului 
au adus detaliile utile — faptul 
că trebuie să fie create condiții 

oca personalul didactic să aibă

îndrumarea Indlvi
duală, nemijlocită

a studenților
vedere educativ ; s-a precizat 
că toate cadrele didactice tre
buie să cunoască si să stimuleze 
dezvoltarea aptitudinilor, a pa
siunii științifice, a capacității 
de gîndire și investigare a stu-

legătură mult mai strînsă cu 
studenții, să-i sprijine îndea
proape în pregătirea profesio
nală. să se preocupe de educa
rea, de comportarea lor în so
cietate. formînd specialiștii de

mîine ai țării ca intelectuali cu 
înaltă ținută etică și profesio
nală.

S-a acționat în sensul arătat, 
cu deosebire în actualul an uni
versitar, și nu de mult colective 
ale Ministerului Invățămîntului 
au studiat la București, Iași, 
Craiova și Timișoara modul în 
care se desfășoară, în practica 
activității instructiv-educative 
din institute, facultăți. ca
tedre, a unor cadre didactice, 
munca de îndrumare individua
lă și nemijlocită a studenți
lor. Cu acest prilej au fost cu
prinse 17 instituții de învăță- 
mint superior, -cu 82 facultăți, 
s-au purtat discuții cu rectori, 
prorectori, decani, prodecani 
șefi de catedră, cu secretari ai 
organizațiilor de partid, re
prezentanți ai asociațiilor stu
dențești. S-a stat de vorbă cu 
circa 900 cadre didactice și 
peste 1 200 studenți, au fost 
consultate diferite materiale — 
planuri de măsuri, analize și 
alte documente ale Catedrelor, 
decanatelor și rectoratelor, in
formări ale cadrelor didactice. 
Recent, constatările acestei am
ple investigații au fost puse în

ION TRONAC
(Continuare în pag. a ll-a)
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IVreți să faceți cunoștință?

ION DIANU

ECONOMICE"

A APĂRUT 
NR. 5/1969 

AL REVISTEI

concepute și 
elevi ; co™«nl- 

demonstrarea

Lucrarea conține noțiuni de 
bază care permit o exploatare 
mai eficientă a excavatoarelor 
dfnd criterii pentru alegerea 
echipamentului de lucru și a 
capacității cupei, precum și in
dicații tehnologice pentru exe
cutarea lucrărilor cu toate e- 
chipamentele.

Se adresează mecanicilor **• 
cavatoriști și celor care lucrea
ză și conduc lucrări ce se exe
cută cu excavatoare.

(312 pag., l.M

dă 
manifestări. Aflăm 

a început ieri 
zile, timp în 
dezbaterUni 

elevi 
numeroase.

: referate cu

„PROBLEME

Sesiune de comunicări și 
referate realizate de elevi

ȘARJELE HUNEDOAREI

Titulatura „sesiune stiin- 
H tifleă școlară realizată dfl 

elevl“, nu mfli efite, o nou
tate. Elevii aspiră de mult la 
o activitate dlncoilo de orele 
de curs, finalizată, cum fie 
întîmplă mai întotdeauna în 
cercetare, cu o confruntare 
Științifică care-1 reunește 
alături de profesori șl co
legi. Asa că nu consemnăm 
evenimentul de la Grupul 
școlar „Hidrotehnica" din 
Brașov — organizarea unei 
sesiuni de comunicări șl 
referate realizate in cercuri
le tehnice — ca o noutate, 
ci pentru aeriozitatea acțiu
nii.

Programul. Drimit la re
dacție, dă exact mAsura 
acestei 
că sesiunea 
și va dura tre! 
care la tribuna 
vor urca multi

Lucrările lor. 
sînt cuprinse în 
caracter general : stadii le
gate de prelucrări de mașinl- 
unelte. demonstrații pe ban 
disporitlvelor 
realizate de 
cări privind 
unor legi sl fenomene In «tu- 
diul mecanicii tehnice ; pr»- 
blemr legate de stadiul «lee- 
ctrotehnicli ; aplicații. Re- 
zurpațele tipărite în pro
gramul sesiunii sînt țxtrem 
de concludent- pentru ceea 
ce a însemnat activitatea 
în cercuri pe parcurwixl anu
lui școlar, pentru ceea ee 
întreprind elevii înainte de 
a doblndl o calificare fie ca 
muncitori, fie ca maaștri 
ori tehnicieni.

Un program generoi. care 
constituie. Doate, cal mal 
frumos final de an pcotar. 
Si dacă la el adăugăm ti in-

D1RNEA STELUȚA. M axl. 
tehnician, Sir. Derehaatl M 
Brăila (Ilustrate) ; IN.ACHE 
ștefan, 22 aal. ăeiaaatar. Str. 
Clliman 12 Plelefti, Jadețal 
Prahova (diverse) : CABLA 
COMANESCV. 20 aal, atatuci- 
clană, Sir. Progreaaiaj TI Vă
leni de Munte, JatețHl mxava 
(ilustrate, diverse] ; CALTUN 
C. FLORIN. 21 ani, student, Bd
N. Bllceseu CI. Caransebeș, 
Județul Ciraf Kfvtda ni^exfn- 
te, spart, muriri ațMri) ; ILIK 
LE ON TIN A. 18 sal. elevă, «•- 
muni Dobrenl, jndețnl Neaaat 
(ilustratei ; GHEORGU LO- 
REANU, 20 sat ctadtat. Cămi
nul studențesc Nr. 2, B-dul Mi

• ••••••• • • • • •••••••

g/nema

PRINȚESA 
rulează la Lumina (o- 

continuare). 
20,45).

; 11 :
- ru-

Hi
ll.15 î 

Miorița
10.30 ;

NEIMBLINZITA ANGELICA - 
cinemascop — ruleazS la Patria, 
(orele 9 ; 11 } 12 ; 15 ; 17 ; 18 ; 21) ; 
București (orele 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 18 ; 
18 ; 20 ; 22) ; Favorit (orele 6,45 ;
11.45 ; 13,45 ; ÎS ; 18,15 ; 20.30).
ALEXANDRU CEL FERICIT —
— rulează ia Republica (orele 8,15 ;
11.30 ; 14 . 18,15 , 18,45 | 21,15).
PRINȚUL NEGRU — rulează la 
Luceafărul (orele 6,15 ; 11,30 ;
13.45 : 16,15 ; 18,30 ; 21) ; Melodia (o- 
r“le 0 ; 11,15 ; 13,30 ; 10 ; 18,13 |
20.30) ; Modern (orele 6,30 ; 11,45 ;
14 ; 16,15 ; 18,35 , 20,45) ; Flamura 
(orele 8 : 11,15 ; 13,30 , 16 : ia,15 ;
20.30) . NU VOR FI DIVORȚURI — 
rulează la Festival (orele 8,45 :
11.15 ; 13.30 ; 16 , 18,SO ; 21). AM 
DOUA MAME $1 DOI TAȚI — ru
lează la Victoria (orele 8,45^11,15,
13.30 , 10 : 18.30 : 28.45). “
TRISTA ’ ‘
rele 9,15-16.15 în 
AMPRENTA (orele 18.30 , 
ANUL TRECUT LA MARTENBAD
— rulează la Central (orele I ; 11 : 
13 ; 13 ; i? ; 18 ; li), pașa 
lează la Doina (orele 11,30 ; 13,45 ; 
16 , 18,15 ; 20.30). LA ORELE 9-l« 
PROGRAM PENTRU COPIL 
ROȘII ȘI ALBII — cinemascop — 
rulează la Union (orele 15,30 : 18 1
50.30) . PE PLAJELE LUMII — ru
lează la Timpuri Noi (orele »—21). 
TARZAN, OMUL JUNGLEI — ru
lează la Feroviar (orele S—13.28 In 
continuare ; 16 ; 18,38 ; 20.45); Ex
celsior (orele 8 ; 11,15 , 13.20 ; 10 ;
18.15 ; 20,30) ; Gloria (orele ■ ;11.11 ;
13.30 ; 16 . 18,15 ; 20.30). ÎN UMBRA
COLTULUI - cinemascop — 
lează la Grlvlta (orele 8 ; 1
13.30 : 16 ; 18.15 : sa.») : 
(orele 8 30 ; ll.M 13.30 ;
18,38 ; M.45) I Tomli (orele 2—17 in 
continuare). CONTEMPORANUL 
TAU — cinemascop (ambele serii)
— rulează la înfrățirea (orele 
15,30-19). PENTRU ÎNCĂ PUTINI 
DOI.ARI — cinemascop — rulează 
la Buzesti (orele 15.30 ; 18) PE UR
MELE ȘOIMULUI — cinemascop
— rulează la Dacia (orele 8,15—
16.30 : Tn continuare : 18,43 : îl).
A TRAI PENTRU A TRAI - rine- 
maccop — rulează Ia Bucegl (ore
le 9; 11.45: 14.30. 17.IS; 20) Aurora 
(9.30 ; 12 15 ; 15 : 18 : 20.45). BE
CKET — cinemascop — rulează la 
Unirea (ora 16). VERA CRUZ — 
cinemascop — rulează la Lira (o- 
rele 15.30 18 : 20.15). CĂSĂTORIE
PRIPITA * - rulează la Drumul 
Sării (orele 18 : 17.30 : 20). ROI.l^ 
ROYCE-UL GALBEN — cinema
scop — ruleazS la Ferentari (ore
le 15.30 : 18 : 20.30). NOAPTEA E 
FĂCUTĂ pentru., a visa — 
cinemascop — rulează la Ciulești 
(orele 15.30: 18: 20.30). PARADI
SUL INDR AGOSTTȚ1LOR — rulea
ză la Cotrocenl (orele 15.30 s 18). 
TATA (ora 20,38). VIȚELUL DE 
AUR — cinemascop (ambele serii)
— rulează la Floreasca (orele 9.30 ;
12.30 : 16.45 ; 20). ASASINATUL S-A
COMIS LUNI — cinemascop — 
rulează la Volga (orele 10—Ifl tn 
continuare, 18,15 ; 20,90) ; Progresul 
(orele 15.30 •» 18 ; 30,20). ADIO,
GRINGO — cinemascop — rulea
ză la Moșilor (orele 15,M ; 18 ;
20.30) VREMURI MINUNAȚI LA
SPESSART — rulează la Ponular 
(orele 18.30 ! 18). RĂUTĂCIOSUL 
ADOLESTENT — cinemascop — 
rulează la Munca (orele 18; 18; 20). 
SAMURAIUL cinemascop 

TIMIȘOARA
• nimul artistic „Cronica unul 

bufon" (Sala nr. 11, joi, ora 20).
« 20,M Telex TV « 21.49 Concert 

glmfonlc. Orchestra simfonică a

I» . truer •t•

vita ți a ca In pauzele leaitmli 
să vizităm expoziția școlară 
cu materiale executate d« 
elevi șl în final să aalstăm 
la programul atrtistic închi
nat de artiștii amatori ai 
scolii Congresului al X-lea 
al partid aiul ai aniversării 
eliberării avem imaginea 
completă a multitudinii de 
DTeocuDărl din această scoa
lă brașoveană. Pentru care 
merită toată lauda elevii, 
profesorii, organizația U.T.C.

a) Pentru sezonul 
estival magazinul 
din strada Upscanl 
81 prezintă cumpă
rătorilor un bogat 
sortiment de măr
furi : costuma de
pLajă pentru băr
bați, femei șl copil 
din material supra- 
eiastic. In culori va
riate. sandale șl ha
late de plajă, saltele 
șl bird pneumatice, 
umbrele de aoare. 
fotolii de plajă etc. 
Amatorii de cam
ping găsesc în raf
turi garnitura com
pletă : corturi, de 2 
sau 4 persoane, mo- 
kilJier ușor, din alu
miniu : pat, scaune, 
mese pliante care 
clntlreac In totel S 
kg. reșouri cu spirt 
solid. vlndlacurl 
rucsacuri, pantofi de 
baschet, pulovere, 
șepci, cutii alimen
tare cu închidere er
metică, genți de vo- 

iaj, mănuși șl pan
tofi automobilistici.

b) Lipsesc cu desâ- 
vîrșlre (de la toa
te magazinele spor
tive) : mingile de te
nis. echipamentul 
complet pentru spor
turi subacvatice (o- 
chelari, înotătoare, 
arabalete). Ochelari 
de soare, busole Ș’ 
hărțile turistice pot 
fi găsite in... libră
rii. Tot în librării se 
mal vlnd alături de 
Shakespeare, gea
mantane, cutii de 
tablă, termosuri și 
chiar biberoane pen
tru copii. In schimb, 
la magazinele spor
tive fie găsesc destul 
de rar, sau deloc, 
patine pe roți, pati
ne de gheață, săniu
țe. Acestea pot fi 
găsite la magazinele 
de Feromatal.

Datorită faptului 
că localul acesta este 
nelncăpător, un ra-

hai Vlteasal. Timișoara (di
verse] ; BALINT 1RINA, 21 
ani, merceolog, Str. Plopilor 18 
Bel aș, jadețul Bihor (ilustra
tei ; PlSLARU-BONTAȘ VA
SILI, 27 ani, Vila Dr. Cantaea- 
ziae. Piatra Neamț, județul 
Se*n| (teme de pictură) j 
CIMPINTANU LĂCRĂMIOA
RA, » ani, DIACONESCU I- 
■INA, M ani. GAFENCU GA- 
BUIELA. 20 ixl. studente. Cl
atine! atwdențace, Str Teilor • 
Haeeava (diverse, Ilustrate) ; 
GELU PRIDE1CU. 21 sal. elev 
•e. TefealeL Sir. M. Tltaitacu I 
MMtag. Jxdetal Mila «Maâ. 
sport, D astrale).

rulează la Flacăra (orele 11,10 ; II), 
DRAGOSTEA UNEI BLONDE — 
cinemascop — (orele 20, SO). CO- 
MEDIANȚI1 — cinemascop — 
rulează la Arta (orele l,3fi—18,49 în 
continuare ; 10.30). FELDMARE-
ȘALA — rulează la Vitan (orele
15,30 , 11 ; 20,15). ASTA SEARA 
MA distrez — rulează la Raho
va (orele 15,30). ACUZATUL (ore
le 111). APELE PRIMĂVERII — 
cinemascop — rulează la Pacea 
(orele 16 ; 18 ; 20). PIPELE - cine- 
mascoo — rulează la ~ "
rele 18,31 i 18 : 20,15). 
STIL PERSONAL -
— rulează la Cosmos ____
18 ; 20,15). RIO BRAVO - cinema
scop — rulează la Viitorul (orele 
15 ; 18), PRIMĂVARA PE ODER - 
cinemascop (orele 20,45).

Crîngațl (o
CRIMA IN 
cinemascop 

(orele 13.30 j

GRADINI-CINEMATOGRAFE

NEÎMBLINZITA ANGELICA - 
cinemascop — rulează la Stadio
nul Dinamo (orele 20.30). LA DOL
CE VITA — cinemascop — rulează 
ia Doina (orele 20,15). ALEXAN
DRU CEL FERICIT — rulează la 
Festival (orele 20,15). AM DOUA 
MAME Șl DOI TAȚI — rulează la 
Expoziția (orele 20,15). CRĂCIUN 
CU ELISABETA — cinemascop — 
rulează la Buzețti (ora 20,15). A 
TRAI, PENTRU A TRAI - cine
mascop — rulează la Bucegf (ora
20.15) ; Aurora (ora 24.15). BECKET 
— cinemascop — rulează la Uni
rea (ora 20). VERA CRUZ — cine
mascop — rul- -J la Lira (ora
20.15) . ILUZII — rulează la Mo<i
lor (ora 20.15) IN UMBRA COL
TULUI — cinemascop — rulează 
la Tomis fora 20.15). COMEDLAV 
ȚII — cinemascop — rulează la 
Arta (ora 22,15). RIO BRAVO — 
cinemascop 
(ora 20.15). 
rinemAsrop 
gresul-Parc ___ _____
SEARA MA DISTREZ —

RAbova (ora 28,U).

— rulează la VIfan 
PRINTVL NEGRU -

— rulează la Pm-
(ora 20.191 ASTA

PROGRAMUL I

Al
de

• 14.M Limba germani. Leetfa 
51 (reluare) g 18,M Pentru elevi : 
Consultații la fizică. Tema : Semi
conductor « ll.M Ce ați dori al 
reved-ti * Filmul artistic : ..Dra
goste tlrzie" g 12-55 închiderea e- 
mlsiunil de dimmeatl g 17J5 Te
lex TV • 17J4 Albă ca zăpada si 
eet MP te pitici -(Tll) Prezintă Tea
trul de păpuși al Palatului Pionie
rilor din București p 1143 Limba 
rusă. Lecția SI a 18.M Studioul 
pionierilor — „Atențiune, 
mim !■ • 18.M Telejurnalul 
seară • H,44 Campionatul euro
pean de box. Sferturi de finală 
(Interviziune. Eurovlzlune) p n.O 
MIndrte. Versuri închinate parti
dului • 22.M Concursul laureațiJar 
celui de-al 5-lea concurs national 
al cîntăreților șl instrumentiștilor. 
Transmisiune de la Sofia p 22,44 
Artă plastici. Prin expoziții p 
22,55 Școala specială de miliție — 
reportaj filmat p 23,85 Romanțe 
p 23,10 Telejurnalul de noapte 
p 23,35 închiderea emisiunii pro
gramului I.
PROGRAMUL II

rugămintea noastră, 
Petru Rnjan, șeful serviciului teh
nic (1 Polak Ioan, șeful atelierului 
creație de la Fabrica de confecții 
din Arad, vă recomand! produsele 
ce vor apărea In curlnd In maga- 
■ine.

„Circa 2M modele noi, pentru te
mei, mantouri și rochii, caracteri
zate prin linia modernă Imprimata 
de asimilarea In producție a gus
tului lansat de revistele de specia
litate. Am exemplifica cu rochia 
de adolescentă din ștofă luni cu o 
garnitură de trei rfndurl de tighe- 
1a, fundallțft șl guler, apoi rochia 
cu talia marcată de o garnitură de 
cercolețe șl cordon cu cataramă*.

— „Modelul 7 850, linia taliei 
marcată de cordon lat șl Intr-o e- 
legantă Îmbinare a liniilor de țe- 
lătară. Modelul 7918 aceeași linie, 
<ra două catarame laterale și cor
don.

ion de sortimen
te, cele mal so
licitate, a fost des
ființat. Vînzările au 
scăzut la jumăta
te. Cu toate aces
tea nici raioanele e- 
xistente ale magazi
nului nu slnt asigu
rate permanent cu 
mărfurile cele mal 
căutate de cumpfiră- 
tor. In Capitală exis
tă trei magazine 
specializate In arti
cole de sport și tu
rism : Cabana, Lip
scani 21 și Lipscani 
81. magazine care 
„se țin de mlnă“, 
foarte apropiate ; 
poate că de aceea 
conducerea comer
cială a municipiului 
a găsit de cuviință 
ca o parte din 
mărfurile sportive 
să fie desfăcute prin 
librăriile cartiere
lor. E o Idee, dar ae 
putea șl altfel I

I. WL

Concurs de cultură generală
Cinitind și pe această cale apro

piatele evenimente — Congresul al 
X-lea al partidului șl a 25-a ani
versare a Eliberării — Comitetul 
județean Mureș al U.T.C. In co
laborare cu biblioteca județeană a 
organizat un concura dp cultură 
generală cu o largă participare a 
tinerilor uteciști și neuteciștt din 
întreprinderi, instituții, C.A.P., 
I.A.3., I.M.A. și cooperație mește 
șugărea^că. Precedată de studie
rea amplei bibliografii din dome
niile literaturii. Istoriei, muzicii șl 
artelor plastice toate Informațiile 
referindu-se la patrimoniul cultu
rii românești mai cu seamă la di
mensiunile valorilor noastre spiri
tuale din ultimul sfert de veac, 
concursul constituie încă un mij
loc de educare patriotici șl esteti
ci a tinerilor partifi-anțl. Con- 
CvraKj desflaoarl tn trei laxe 
de la —_ ee^ re tf bngftxi. “j-j 
la r. ;‘i . tarz va avea
loc ta E.-re-p- . M^reș la 22 
tame.

C POGACE.A NU

• ••••••••««

Radi oțele vizi unii. Dirijor Emanuel 
Elenescu. Solistă, pianista Paolo 
Caffarelia (Italia). In program : 
Simfonletta nr. 2 de Zena Vancea. 
Concertul nr. 2 pentru plan gj or
chestră de Maurice Ravel e 21,45 
Seară de balet Spectacol m uzi cal - 
coregrafic prezentat de orchestra 
Filarmonicii și Ansamblul de ba
let de la Volksopera din VIena.
• 21,11 Tele-enciclopedia (reluare)
• 22,11 închiderea emisiunii pro
gramului II.

Opera Română : DON PASQUA
LE — ora 19,30 ; Teatrul Național 
„I. L. Caragia!eJ (Sala Comediaj : 
IDIOTUL — ora 24,M ; (Sala Stu 
dlo) : TRA^STI — ora 20.M
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Mâgureanu) : METEORUL
— ora 20.04 ; (Sala Studio) : TAN
DREȚE SI ABJECȚIE — ora 22.04 ; 
Teatrul Mic : IERTAREA — ora 
20.M ; Teatrul „C. I. Nottara* 
(B-dul Magheru) : VIJELIE ÎN
CRENGILE DE SASSAFRAS — 
ora 14,10 : Teatrul Giulaati : VISUL 
UNEI NOPȚI DE IARNA — ora 
19,10 ; Teatrul „Barbu Delavran-
cea- • UN ASASIN CIUDAT (pre
mieră) — ara 22.M : Teatrul 
I.A.T.C. - OTHELLO (ptetiilerâ) — 
ora 18.M ; HEDDA GABLER — 
ora 1S.M CIOCÎRLLA - ora îl M 
Teatrul Tlrdiriel Kxsât Wletori- 
el) : ȘORICELUL $r PAFL S.-- - 
ora ; ------------------
ora M.30 :
FUGIT UN TREN
Teatral 
se* Săli safari : 
Vil — iu :
Boarea) TEME"
— ora N M : Ar.sa^
(La Teatnu • 4a rari 
FANTEZIE W

CABAÂZtCj.^O
(Str. Acad—fî-ei) ■ 

ora :Z_t _ . 
Brie muzical . c

TANAS-E RE- 
[U G~*drr_a 

mm. FEitCEi 
r.Gi

ora 34 IR

A

LA CLUBUIILE TlNElfTULOi 
DIN IUCUIEȘT1

. A-

CxtxmaJ-Oab MD
.Jăe^Miase-*. rubrică a ie
tetorrr^re pertra e4«T*?. aceeMr 
pro£es»na5e _JtoeeAe±a ? -ț»- 

tatKTJSonâJe aie ONU*. 
vorWția I «e La Ml
nuser^i A*acer.îcr Ex^err.e .ara 
15.ST . ..Aeo'Ti 
ri eu orcnerrpe’e
■u-»»* m .Padfie- fora lfi

Clabal Elrrflor «aertorul IV) : 
,.VS Za dar.f*. «eară tfcx-
tractiTâ c-z formația ..Unaon* șl 
•o H stil Marian lorga M Petre 
G*a — ba<-_: fora

TehxJc-Clab (arcfaxul V) : .Joia 
tinervtu'.*j1~ eu formația de chita
re electrice ..Nordic* (ora lt).

Modera-Clak (aeetorul VTTT) : 
Matineu dansant eu lollslh clubu
lui șl formația ,,Sideral” (ora II).

CASE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

CRAIOVA
• Seară cu’tural-dlitractivl (Te

ma Casei, Jaf, ora 21,31).
CLUJ
• Ciclul de filme documentare ; 

Filmul artistic „Caia neliniștită" 
(Sala de spectacole, joi, ora 20).

Apariții in
Editura tehnicâ

APARATE DE MĂSURAT Șl I 
MĂSURĂRI ELECTRICE 1 

UZUALE (ED. A III-A I
REVĂZUTA Șl ADĂUGITĂ) 1

Cartea principiile
fundamentale de funcționare șl 
de construcție a aparatelor e- 
lectrtce de m&iurat uzuale, fo
losite In curent continuu șl 1» 
curent alternativ, precum șl 
metodele de măsurare, cu aju
torul acestor aparate, a prin
cipalelor mărimi electrice.

De asemenea, slnt tratate dia
pozitivele |1 aparatele auxilia
re necesare măsurărilor In 
rețele de Înaltă tensiune șl in 
circuitele parcurse de curenți 
mari, cum șt o serie de «Para

de măsurat speciale.

OBELI lt. LA PALATUL 
concursul «Cin» Știe cUtigă* 
ivind ca parucipxa’.i elevii 

__ _  __ _ _____ ____ •ncurxului slnt Întrebări da 
referitoare la tetoria veche și modernă a 

Bmovjlui. De 3**menea, eontrureetilor li m cere a prezenta 
producții poeți ee --rifSaale. producții de pianică și artă foto
grafică, care stat '.oato in considerația la realizarea punctaju
lui. Concursul este organizat de Comitetul județean U.T.C.. ta 
colaborare cu Comitetul municipal de cultură și artă, |i este 
închinat celui de-ai X-’.ea Congres al P.CR. si aniversării 
a S da ani da la eliberare.

(Urmare din pag. I)

dezbaterea unei cnnsfătulri la 
care au participat conducători 
ai instituțiilor de lnvățămînt su
perior, șefi de catedre si cadre 
didactice cu bogată experiență 
pedagogică. reaJirîndu-se astfel 
un schimb de experiență, de 
opinti, ce pune In atenție o 
seamă de concluzii de maximă 
însemnătate, de avut în vedere 
de către toți factorii educativi 
pentru perfection area conținu
tului ;i modalităților îndrumă
rii individuale, nemijlocite a 
studenților. Tocmai acestea 
constituie obiectul ctmtesmări- 
lor de față.

Deăî^ur, eficae’tatea măsurilor 
intreprifi>e pentru a itatoruici 
acest s ii tem cui ubtil, nzind 
o raportare complexă mai pro
fundă a personali titii educato
rului la aceeea a anumi^rr ti
neri In cadrul relației profesor 
— «tude-nt. rămine cocxiitienaU 
de clarificarea exactă a rostului 
5i specificul-ja aciuai- Este ne- 
vc:e de această edificare ii ‘.a 
viitor, pentrj că se roe-rtatâ d.a 
partea mjltor radre 
leadtata vtafisteraâaârU. a re- 
nmării la indraMatea alnrt 
prafesioRală. c ai I :3-*= 1R-
prazraaâ orelor de rorjulta'il, 

r.u 
iaV-f— sa- pro-ecteior Ms: rar. 
îndrumarea a a-.-jt în vedere 
indivjduafi‘1 tea «udefittilj:. c*j- 
noisterea prepârilor, frârr.îr.- 
tlrtlcr. modului de a g’r.di. 
rarupGestasjectue'j-i fieri mi tinăr 
ca pr?m-să ■ interrentiei educa
rve nrper.or adecvate in raport 
de cb!t<rui »4’x Pe de altă parte, 
*401 student! care n-au încă 
exart reprezentată naiura aces
tei Îndrumări, privind-o cu 
neîncredere, ea o modalitate de 
..dădăceai**, depersonalizaioa re. 
Frecvent, numeroși studenti nici 
măcar nu cunosc numele în
drumă tom) ui lor — deci nu l-au 
căutat și n-au fost solicitați de 
acesta (la un sondaj inițiat 
da conducerea Universității 
București M din 110 de studenți 
au declarat că nu-și cunosc în
drumătorul !). în mod eronat, 
acolo unde tinerii nu sînt cu
noscut! printr-o apropiere de 
prieten și sfătuitor, îndrumarea 
se confundă cu 
terogări despre 
tea frecvenței 
șl stadiul pregfitiril 
seminarli sau lucrări practice, 
ignorîndu-se varietatea proble
melor, frămîntarilor profesio
nale, ideologice, politice, cultu
rale, diversitatea aspectelor pre
gătirii studentului pentru vii
toarea profesiune, dar și pentru 
viată. Tocmai în asemenea si
tuații apar șl fenomenele de 
,. respingere-, suspiciunile față 
de utilitatea acestei intlmităt! 
spirituale cu un profesor. Cu 
atît mal mult acest lucru s-a 
făcut relevabil în legătură cu 
respectarea criteriului opțiunilor, 
Cînd studenții au fost reparti
zați unul anumit îndrumător, 
fără ca să fie consultați, nici el

i Imp le in- 
regularl ta

la cursuri 
pentru

Venind dlnapra litoral di
rijorul Ionel Perle®, cu ao- 
tta, Lizetto Perlea — origi
nară din Focșani — si picto
rul Alexandru Perlea, frate
le dirijorului, mu oprit în 
satul Ograda, comuna Buou, 
județul Ialomița, în fața ca
sei D&rlntepti. Aici erau aș
teptați de numeroși săteni, 
care l-au primit cu aplauze 
și fiori. La cobori rea din 
mașină, Mihai Mlcu, prima
rul comunei, l-a urat bun 
sosit, și a exprimat bucu
ria de a-1 avea ca oaspete 
D« marele dirijor care a dui 
faima geniului românesc pes
te hotare. Pionierii șl șco
larii i-au oferit flori, după 
care s-a îndreptat către in
teriorul casei în care s-a năs
cut. Aici a vizitat fiecare 
cameră în parte.

— In această cameră m-*m 
nlaont e« ! a exclamat, la 
un moment dat. maestru! 
Pertee cu emoție în glas.

Lntr-una din aceste came
re, maestrul Perlea. cu îo- 
ția, împreună cu rudele și 
persoanele care l-au întdm- 
pinat, au foat invitați la masfi 
de primarul comunei.

După maxă maestrul a vi
zitat satul, apunînd cfi-1 gfi- 
aeate mult schimbat, ca, de 
altfel toate comunele șl sa
tele prin care a mal trecut 
în cursul șederii sale în 
România.

La deap&rtire. fetele din 
comună i-au dăruit maestru
lui un cos cu trandafiri șl 
clreel, despre care doamna 
Perîea a anus : -Pe acestea 
le vom lua 
New-York*.

Conduși pînă la ieșirea din 
sat. oaspeții i-au fotografiat 
în fața placardei pe care 
stă scris numele satului 
OGRADA.

A fost o zi de neuitat pen
tru sătenii din Ograda că
rora maestrul Perlea le-a 
lăsat scris aceste cuvinte ! 
„Ogrădeni, vă Iubesc din 
toată Inima, aeî m-am năs
cut”.

I
I

ÎNDRUMATORUL 
EXCAVATORISTULUI

asumate în

menite a&

dare in

i

curino, la termocentrala da la Borzețti au intrat In funcțiune grupurile 7 ți 8, cu o putere de 
200 MW. In fotografie: Vedere parțiala din camera de comanda a celor 2 grupuri de 200 MW, 

fiecare.

nid cadrul didactic respectiv, 
eonatituie o problemă Înseși in- 
tilninie acestor*, „cunoașterea" 
realiztadu-se în ședințe planifi
cate rixid. birocratic, cu întreg 
grujml

!s taairrftate* institutelor, or
ganizarea ..sătemulul tutorial" 
a vixat cuprindere* tuturor stu
denților. Dar slut situații rind. 
cu diferite argumente, măsura 
lecifersta ca atare n-a fort a- 
Dlieată- La Institutul de medi- 
cîză p farmacie din București 
au fort cuprind în procesul În
drumării numai 4—6 studenți 
pentru un cadru didactic — a* 
d.că 23 la sută la Medicină Ge- 
«rall (anii I. II d III). 50 la 
sută la Pediatrie și 75 la sută 
La Stomaiolocie — urmînd ea 
treptat să fe îneluși toți stu- 

și cadrele didactice. La 
Academia de Stud!i Economice 
au fort cuprinși în munca de 
Îndrumare individuală numai 
studenții din anul L iar din 

Îndrumarea individuala

anii II ji ffl numai repe- 
tenții și cai care aveau a- 
baterl dlicipitnare și profe
sionale, deoarece «arctoi de 
îndrumare au primit numai ca
drele de predare : la Facultatea 
de construcții-Timișoara au foat 
cuprinși In aceasta formă ce ac
tivitate numai studenții anilor 
1 și TI. motivîndu-se aceasta 
prin numărul mic de cadre di
dactice și prin specificul acti
vității anilor III, IV șl V care îs! 
desfășoară activitatea la lucră
rile aplicative. La Iași, institu
țiile de lnvățămînt superior au 
Inclus toti studenții si toate ca
drele didactice în acest sistem 
de îndrumare. însă au apărut șl 
situații anormale, cînd i-au re
partizat 2fl—38 de studenți la 
un cadru didactic. In genere, se 
constată tendința de a ie repar
tiza sarcini de îndrumare tutu
ror cadrelor didactice, inclusiv 
asistenților. Totuși, există si
tuații cînd. dintr-un motiv sau 
altul. în unele institute sl facul
tăți sînt cadre didactice care nu 
au sarcini concrete de îndruma
re nemijlocită a studenților. La 
Filologie — Universitatea Craio
va sînt cuprinse numai cadre

(Urman din pag. I)

adăugate
Inginerilor Francisc 

Busuioc,

producției de oțefl șl frnbunlti- 
țtrea calității Iul.

Det^xre valoarea „lătocll* lui 
Ion Ciâmaș. ea 51 despre reali
zările inginerului Her ban Gajș- 
par, care au dus la dublarea 
ciclului de funcționare a dispo
zitivului de încărcare de la 
furnalele de mare capacitate, 
se pot spune multe. La nume
le lor trebuie însă 
oele ale _ 
Schweigheffer, Sever 
Emil Popa, Cornel Deheleanu, 
Constantin Dan, ale maiștrilor 
Tiberiu Glrca, Emil Delapeta, 
Nicolae Mărculeacu. Ion Zam
fir. Lazăr Badea, nume care 
formează prestigiul Hunedoa
rei scutul el de aur. Prin mun
ca lor i-a realizat numai în 4 
luni ale acestui an. pesta plan, 
8 600 tone oțel, 2 8 00 tone la- 
țnlnate finite plline. Acesta rea
lizări slnt o dovadă că angaja
mentul luat în întrecerea socia
listă desfășurată In cinstea 
celei de a 25-a aniversări a eli
berării patriei de ®ub jugul 
fascist, al celui de al X-lea 
Congres al partidului va fi în
deplinit si depășit. Se vor rea
liza astfel. suplimentar. 15,000 
tone oțel, 12 000 tona laminate 
șl 12 000 tone fontă.

...Un obiectiv despre care sa 
vorbește astăzi cel mal mult la 
Hunedoara este blumingul de 
1 300 milimetri, al doilea de a- 
ceet fel din Europa. Ing. Dieter 
Braisch se entuziasmează pen
tru agregatele automatizate 
ale obiectivului. Inginerii pro
iectant! Petre Ionescu și Teo
dor Garabet sînt impresionați 
de capacitatea impunătoare a 
noului blumlng, care va da de 
două ori mai multe laminate 
aecît blumingul de 1 000 mili
metri, fratele - lut mai vîrstnic 
cu 10 ani. Operatorii principali 
Ioan Grigoreanu, Viorel Neag 
si maiștrii principali Viorel 
Barbu și Frencz Pavel, care au 
creat cu 10 ani în urmă blu
mingul de 1 000 mm, afirmă cu 
mîndrie că noul obiectiv creat 
de ei va produce anual 3 500 000 
tone laminate și va elimina 
strangularea existentă între o- 
țelării și laminoarele de pro
duse finite. Constructorii, așa 
cum ne amintim, au icurtat cu 
3 luni termenul de 
funcțiune iar acum bătălia se 

didactice aparținînd catedrelor 
facultății nu șl cei care, făcînd 
parte din catedrele altor facul
tăți din Universitate, predau la 
Filologie. La Facultatea de fi
lozofie a Universității Bucu
rești. din diferite motive un nu
măr de cadre de predare nu 
slnt antrenate în activitatea de 
îndrumare, la Academia de Stu
dii Economice București nu au 
fost utilizați asistenții. Și la 
I.M.F, București asistenții 
fost lăsati complet străini 
această activitate, deși ei 
prezintă, pe ansamblu, 687 
dre. dintre care multe cu 
chime si experiență didactică. 
De asemenea. In discuțiile cu 
cadrele didactice s-au emis șl 
păreri ca In acțiunea de îndru
mare să fie cuprinse numai ca
drele didactice care au aptitu
dini deosebite In acest domeniu, 
sau acelea care se bucură de un 
mare prestigiu în domeniul spe
cialității lor, mai ales pe linia 

au 
de 

re- 
ca- 
ve-

de 
In 
de

activității de cercetare științi
fică.

Categoric, există o variație 
disponibilități. specifice 
funcție de institut facultate, 
profilul de lnvățămînt dar că
tre dezideratul cuprinderii in
tegrale trebuie să se tindă fără 
excepție, realizarea urmînd a 
se particulariza — dar fără a 
ignora acel parametri a căror 
ne respecta re ar situa acțiunea 
in zona celui mal stringent for
malism. De pildă, pentru un 
tînlr asistent îndrumarea a 4—6 
studenți se poate exersa optim, 
în timp ce un profesor universi
tar ar reuși cu succes cu un 
număr dublu, dar nici unul, 
nici altul nu va putea să îndru
me ca un adevărat tutore, gru
puri de 85 de tineri...

Puncte de vedere și practici 
diferite s-au constatat și în pri
vința criteriilor de repartizare 
a studenților fiecărui cadru di
dactic. Aici s-au manifestat două 
tendințe : una de a se folosi sis
temul opțiunilor. Iar alta de a se _ faza secundă îndrumătorul fiind, 
face repartizarea direct d£ Jc8r 
tre facultate iau câtiflră, flecă-

dă pentru aducerea bluznlnfu- 
lul vedetă — cel de 1 300 mm la 
parametrii proiectați. Tovară
șii Gheorghe Moldrt, directorul 
general al întreprinderii de 
construcții siderurgice Hune
doara șl Cornel Conallov, se
cretarul comitetului de partid 
al I.C.S.H. ne spuneau, nu fără 
mîndrie, că prin, calitatea lu
crărilor efectuate la noul obiec
tiv, și prin gradul lui înalt de 
automatizare, sînt create con
diții ca. în cel mai scurt timp 
să fie atinși parametrii proiec
tați.

Referlndu-aa la realizarea 
sarcinilor de producție pe aceflt 
an, an hotărîtor al cincinalului, 
tov. ing. Costache Trotuș, pre
ședintele Consiliului de admi
nistrație al Centralei indus
triale Hunedoara, se arată foar
te optimist. Pornind de la rea
litatea că In mîinile hunedore- 
nilor se află soarta a mai mult 
de jumătate din producția de 
oțel, fontă și laminate a țării, 
interlocutorul nostru apreciază 
că noul cedru organizatoric 
creat la Hunedoara, pune în 
valoare mari resurse de perfec
ționare a producției. Sporire* 
indicilor intensivi de utilizare 
a agregatelor, îmbunătățirea la
turilor calitative ale producției 
de metal, optimizare® circula
ției metalului pe arterele eco
nomiei, în condiții de maximă 
eficiență, perfecționarea teh
nologiilor de elaborare și tur
nare a oțelului, sarcini conținu
te în proiectul de Directive al 
Congresului al X-lea al parti
dului, slnt măsuri 
ducă la depășirea substanțială 
a angajamentelor -------------- *“
întrecere. în prezent, atenția 
este concentrată spre punerea 
în funcțiune, la timp, a noii •• 
țelării electrice.

Se preconizează aici creșterea 
capacității de producție, îndeo
sebi la oțelării șl laminoare, 
pe seama extinderi! metodei 
de insuflare intensivă a oxige
nului în cuptoarele Siemens- 
Martin, pregătirea mai bună □ 
flerului vechi pentru oțelărle, 
îmbunătățirea procesului de e- 
laborare. turnare, laminare yl 
ajustare, creșterea procentului 
de scoatere a laminatelor la 
cantitatea de oțel elaborat. 
Consumul de metal în șarjă v& 
scădea în 1969 cu 1 000 tone față 
de nivelul planificat. Pentru 

rul cadru didactic, a unor grupe 
sau subgrupe de studenți. Din 
discuțiile purtate cu cadre di
dactice și atu den ți. a rezultat 
că formula cea mai efieienfă 
este aceea a opțiunilor. Există 
deja o bogată experiență în a- 
ceastă direcție, la numeroase 
facultăți, și aceaata va trebui 
să fie extinsă.

Dar. în sistemul de opțiuni 
intervin în mod firesc o seamă 
de condiții-limltă, deoarece 
trebuie avutl în vedere la ale
gere acei 
profesoral 
dențil In 
rente de 
seminar, lucrări de laborator — 
din anul de studii respectiv. 
Opinia generală susține din a- 
cest motiv efi este necesar ca 
întreaga activitate de îndruma
re să fie polarizată la catedre, 
aici fiind primul nivel de orga
nizare. control sl schimb de ex
periență pentru cadrele didac

membri ai corpului 
care lucrează cu stu- 
cadrul formelor cu- 
lnvățămînt -— cura,

9

tice, între altele avîndu-se în 
vedere că aceste raporturi in- 
ter-personale se grefează, In 
ambianța unei munci comune, 
pe fondul intereselor ei preocu
părilor profesionale studențești, 
en semnificațiile ce pornesc de 
aici către ansamblul personali
tății tînărulul, vizlnd multitudi
nea constituentelor acesteia. Nu 
se intră atunci în conflict cu un 
alt principiu important — al 
continuității îndrumării de că
tre același cadru didactic de-a 
lungul anilor studenției ? Aici 
îsi spun cuvîntul realitățile spe
cifice în raport cu profilul de 
învățămînt. Continuitatea se 
poate rehîiza final simplu în în- 
vățămtntul artistic, medical, pe
dagogic — prin natura procesu
lui de lnvățămînt sau datorită 
duratei reduse a studiilor — mai 
greu în învătămîntul agronomic, 
economic, tehnic și universitar 
Totuși și aici este realizabilă o 
îndrumare continuă în două 
cicluri (anii I. II și III—V). în 

țncă din anul al HT-lea, viitorul 
conducător al -lucrării de di- 

reducerea cheltuielilor de pro
ducție, va crește ponderea con
sumului cărbunilor coosiflcablU 
șl a minereurilor de fier indi
gene șl implicit reducerea co
respunzătoare a importurilor. 
Timpul de opriri (care anul 
trecut „a furat" hunedorenilor 
zeci de mii de tone fonrtă și 
oțel) va fi redua la furnale sub 
1,5 la sută, iar la cuptoarele 
Martin va scade față de plan 
cu 2 la sută.

In I960 vor începe să producă 
două noi cuptoare electrice ds 
50 tone, care vor pune bazele 
unei noi oțelărli, profilată pe 
fabricarea oțelurilor aliate.

...Un confrate de breaslă, 
acria cu 10 ani în urmă (nu fără 
repercusiuni) despre „drașul de 
lemn", grupul de barăci în care 
erau adăpostiți eroii anonimi, 
entuziaștii constructori ai Hu
nedoarei. Cel care se sacrificau 
atunci, în noroaie, frig și ba
răci, priveau cu Încredere vii
torul, erau siguri de el. Aceas
tă siguranță se traduce astăzi 
în cifre emoționante. înfrățirea 
aproape structurală între oa
meni șl oțel a făcut din Hune
doara un oraș fundamental nou, 
unde, pe o stradă cu 100 da 
case, rar mal intîlneștl o lo
cuință veche. Astăzi, 80 000 de 
locuitori gravitează zilnic ta 
jurul combinatului siderurgic, 
parcurgînd magistrala noi, săli 
moderne de spectacol, trăind cu 
intensitate în contextul urban 
pe care îl visau locuitorii bară
cilor de ieri.

La cele 10 600 apartamente 
construite recent, se vor adăuga 
anul acesta încă 1 600 . aparta
mente noi, iar pentru îngrijirea 
sănătății siderurgîștilor. s-a dat 
recent în folosință un spital, 
pentru care s-au cheltuit circa 
70 milioane lei. Și, după cum 
ne-a relatat Inginerul Gheorghe 
Vasiu, primarul Hunedoarei, 
noi gi noi obiective de interes 
cetățenesc vor prinde viață în 
acest cincinal, prin grija sta
tului.

Forța Industrială a Hunedoa
rei se răsfrînge binefăcător a- 
supra orașujui muncitoresc, a- 
dăugînd noi file de glorie isto
riei sale, plămădită din lupta 
cu greutățile, din cuiezanța 
miilor de constructori și side- 
rurglștl. care și-au Identificat 
idealurile cu otelul incandes
cent. piedestalul modernizării 
economiei noastre socialiste.

plomă — deci un cadru JAdac- 
tlc din catedrele de speciale te.

Deseori, mai mult decît crite
riul opțiunilor s-a practicat me
toda repartizării directe, pe ba
ză de tabel, a unui număr de 
studenți, fipre îndrumare. De 
regulă, s-a procedat prin îm
părțirea mecanică a grupelor de 
studii în 2—3 „subgrupe educa
tive", de multe ori atribuite 
unor cadre didactice care nici 
măcar nu aveau activități pro
fesionale cu acel Btudenți. Evi
dent, procedeul este pur formal 
și total ineficient. Așa s-a ajuna 
la disocieri, imposibil de accep
tat. între planul îndrumării pro
fesionale și altul, așa-zis „edu
cativ0 — ceea ce. pedagogic 
vorbind, este o aberație. Deși 
există în practica învățămîntu- 
lui forme organizatorice de în
drumare concretă pe linie pro
fesională — cercuri științifice, 
proiecte, lucrări de diplomă, ac
tivitatea practică din laboratoa
re, clinici, terenuri experimen
tale — și raporturi directe în
tre un anumit cadru didactic 
și studenții săi. pentru îndruma
rea multilaterală, în mod indi
vidual a unui anumit număr 
restrins de studenți, s-au creat 
structuri exterioare acestor 
realități esențiale, prin înfiin
țarea de „subgrupe educative-'

Succint, in legătură cr. reali
zarea ta fapt a cerințelor în
drumării directe, individuale a 
unui grup de studenți de către 
fiecare cadru didactic este deci 
vorba de necesitatea imperioasă 
de a se aplica cu consecvență, 
conform profilului șl situației 
specifice a fiecărei facultăți, 
Intr-un ritm mai alert preve
derile conținute în documentele 
de partid și de stat, în instruc
țiunile Ministerului Invățămin- 
tulni. Introducerea eficientă a 
sistemului, generalizarea sa ne
formală presupune în primul 
rind o bună cunoaștere, de că
tre cadrele didactice șl studenții 
pe care îi integrează, a scopu
lui și cadrului metodic-organî- 
zatorio — așa cum au fost de
finite inițial. A lucra cu deplină 
șansă de succes este posibil, 
căci ne găsim în fața solicitării 
de exercitare si afirmare mal 
complexă a măiestriei de edu
cator, acțiunea pedagogică a fie
cărui cadu didactic urnii nd să 
se cristalizeze acum mai con
cret în legătură cu anumite in
dividualități studențești, verifi- 
cîndu-se. Caracterul de noutate 
nu implică pretențioase rezol
vări teoretice, ci uzitarea fermă 
a celor mai cunoscute ,.arme“ 
ale pedagogului in relațiile de ia 
om la om. Tncît, pe această linie, 
carențele de felul celor semna
late aici nu rezultă din faptul 
că „sîntem într-o fază inci
pientă. de căutări în ce pri
vește conținutul, formele și me
todele acestei activități", așa 
cum încearcă să convingă, în 
chip de scuză, unele conduceri 
de institute și direcțil.de resort 
ale Mfnlsternlui învățămta- 
tulul...

direc%25c8%259bil.de
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COWSTRD^TOHIH- 
tn raza de acțiune 
a c omite tulul UT C.

ență minimă asupra tinerilor. 
In primul rînd, pentru că bri
găzile noastre s-au ocupat pe 
teren de toate problemele mun
cii U.T.C., fărămltîndu-și astfel 
posibilitățile de aprofundare a 
investigațiilor și pe de altă 
parte, așa cum s-a mai întîm- 
plat și altă dată, colaborarea 
noastră cu sindicatul — care 
este absolut necesară șl in acest 
domeniu al educării și întăririi 
disciplinei de producție — n-a 
fost perfect armonizată.

Observația este interesantă 
și ea caracterizează activitatea 
pe șantiere și a celorlalte co
mitete județene sau municipale 
ale U.T.C. Cînd în mijlocul ti
nerilor se deplasează un activist 
sau un grup de activiști, sarci
nile lor au în vedere toate as
pectele activității, începînd cu 
strîngerea cotizației și evidenta 
membrilor, pînă la activitatea 
politică și ideologică, iar după 
întoarcerea de pe teren, cum 
este și firesc. în agendele lor 
apare un amalgam de constatări, 
pe care greu le mai poți separa 
și care nu pot să impună decît 
tot o concluzie generală. Se 
merge, cu alte cuvinte, pe cer
cetarea globală a problemelor.

Diverse materiale publicate în ultima perioada în ziarul nos
tru s-au referit la prezența masivă pe șantierele țârii a tineri
lor constructori, la activitatea organizațiilor U.T.C. îndreptată 
spre mobilizarea acestora la conjugarea eforturilor lor cu 
eforturile generale pentru îndeplinirea sarcinilor de produc
ție, pentru asigurarea punerii în funcțiune în termenele sca
dente a tuturor obiectivelor aflate în lucru. De data aceasta 
ne-am propus sâ abordam activitatea unor comitete județene și 
municipale în această direcție, modul în care ele asigură în
drumarea calificata și constantă a organizațiilor din construc
ții, oprindu-ne investigațiile la comitetele județene Argeș și 
Vrancea, la Comitetul municipal Timișoara al U.T.C. și Comite
tul pe construcții — București ale U.T.C. Din multitudinea do sar
cini și atribuții ale acestora am urmărit felul în care comitetele 
respective se preocupă, în spiritul atribuțiunilor lor politice și 
educative, de cîteva din principalele aspecte ale muncii orga
nizațiilor U.T.C. de pe șantiere î pregătirea profesionala a ti
nerilor, disciplina în producție, prevenirea și combaterea fluc
tuației, și, legat de aceasta, stabilitatea lor pe șantiere, matu
rizarea lor ca muncitori cu înalte trasaturi morale și profesio
nale.

PREGĂTIREA 
PROFESIONALĂ - 

o trăsătură 
definitorie
La Timișoara, pe șantierul 

celor 1500 de apartamente, al Fa
bricii „13 Decembrie", al Poli
grafiei și altor obiective afla
te în construcție, s-au creat 
încă din stadiul de organizare 
a acestora, premisele îndeplini
rii și depășirii ritmice a sar
cinilor prevăzute, a ritmului 
constarut de lucru pe toată pe
rioada anului. Acest fapt re
prezintă condiția primordială 
pentru inițierea și desfășurarea 
în paralel cu producția a unei 
susținute activități de perfec
ționare a pregătirii profesiona
le a muncitorilor. începînd cu 
„clasicele" cursuri de ridicare a 
calificării, axate pe o tematică 
judicios elaborată, strict ra
portată Ia specificul șl dificul
tățile implicate de fiecare con
strucție în parte $i continuînd 
cu activități auxiliare, aservite 
aceluiași scop.

— Cînd am pornit la Întoc
mirea programului nostru de 
ac^Uate — spune tov. LU
CIAN SULEA — secretar al 
Comitetului municipal Timi
șoara al U.T.C. — și am ajuns 
la capitolul in care trebuia să 
ne ocupăm de urmărirea șl în
drumarea pregătirii profesiona
le a tinerilor muncitori am în
treprins inițial o atentă consul
tare a principalilor factori de 
răspundere din întreprinderile 
municipiului. Pe șantiere, am 
cerut părerea conducerii tehni
ce, a secretarilor de partid, 
președinților de sindicat și, bine 
înțeles, a secretarilor organiza
țiilor U.T.C. in privința găsirii 
celor mal adecvate forme de 
pregătire, în care ar putea fi 
antrenată masa de tineri con
structori.

Si totuși, problema pregătirii 
profesionale a ținerilor con
structori rfimîne controversată 
și dificilă, pentru că nu s-a ajuns 
la un punct comun de vedere în 
ceea ce privește structura și 
conținutul formelor de perfec
ționare a calificării acestora, 
pentru că instrucțiunile în vi
goare sînt depășite de timp, 
pentru că problema în sine este 
privită ca o sarcină auxiliară 
și. în sfîrșit, pentru că regimul 
de muncă. în schimburi pre
lungite, nu oferă peste tot 
timpul fizic efectiv pentru des
fășurarea activitătiî în acest 
domeniu. Se insistă, se indică 
cu fiecare prilej, se trasează 
sarcini ferme pentru organiza
rea învățămîntulul profesional, 
pentru asigurarea însușirii de 
către constructorii tineri, în 
principal, a tehnicii și meto
delor noi. a progresului săvîr- 
șit în meseria lor. N-am întîl- 
nit măcar un singur constructor 
cu, sau fără sarcini de răspun
dere. pe toate șantierele pe care 
le-am cercetat, să nu împărtă
șească ideea ca pregătirea pro
fesională continuă, a devenit o 
latură imperios necesară a ac
tivității generale la fiecafe loc 
de muncă.

Cu toate acestea impasul în 
care se află de multă vreme 
respectivul aspect al activității 
pe multe șantiere, n-a fost de
pășit, plătindu-se în continuare 
tribut formalismului și muncii 
de mîntuială. Se poate afirma 
că în prea puține întreprinderi 
de construcții dintre cele amin
tite există o preocupare cît de 
cît serioasă în această privință, 
cu rezultate certe. Mulți din
tre directorii de întreprinderi, 
șefii de șantiere, președinții co
mitetelor sindicale, secretari al 
organizațiilor U.T.C., și-au în
sușit în schimb un adevărat ta
lent în a explica de ce nu se 
poate pune Ia punct, în sflr- 
șit. această problemă. Pe de 
altă parte, pot fi des întâlniți 
si dintre aceia care raportează 
cu adevărată satisfacție, orga
nizarea unui număr de atîtea 
cursuri de ridicare a calificării.

cu atîția cursant!, în cadrul că
ruia au fost expuse atîtea teme 
etc. acoperindu-se cu o sume
denie de cilre care nu spun ni
mic. în realitate, multe aseme
nea cursuri figurează doar pe 
hîrtie, chiar dacă ,.din cînd în 
cînd se mai adună cîte o mînă 
de oameni într-o sală, pentru a 
asculta, după 10—12 ore de 
muncă, mereu aceleași subiec
te". după cum aprecia un tf- 
năr inginer, lector la astfel de 
cursuri pe un șantier din Cra
iova.

Fără îndoială însă, acolo 
unde activitatea șantierului 
permite, unde se întrunesc toa
te condițiile, cum arătam exem
plul Timișoarei, cursurile orare 
cu program de sală, sînt bine
venite.

Dar și aici, rezultatele în an
samblu sînt condiționate de a- 
socierea la aceste cursuri a al
tor forme, variate ca gen și 
conținut. Interesantă ni se pare, 
în acest sens, inițiativa comite
tului U.T.C. pe construcții 
București.

— In Direcția noastră gene
rală, de la Ministernl Industriei 
Construcțiilor, în diverse între
prinderi din Capitală — spune 
tov. Marin Popescu, secretarul 
comitetului U.T.C. — muncesc 
mulți specialiști, care, prin na
tura muncii lor, sînt temeinio 
informați cu progresul tehnic 
din întreaga lume. Pentru ca 
tinerii să devină șl ei măcar 
parțial, beneficiari al acestor 
cunoștințe, a soluțiilor celor 
mai îndrăznețe, ne-am propus, 
In colaborare cu sindicatul, 
deschiderea la I.C.M. 4, I.C.M. 1, 
LUT. șl I.P.B., a unor lectorate 
tehnice pe care le frecventează, 
odată sau de două ori pe lună, 
peste 1000 de tineri. Ele se rea
lizează fie Ia modul expuneri
lor, pe diferite teme de activi
tate stringentă, cum au fost: 
„Organizarea locului de muncă 
și folosirea integrală a forței 
de munci", „Productivitatea 
muncii șl posibilitatea sporirii 
ei pe șantierele noastre*4, „Pre
țul de cost și căile reducerii 
sale" etc., prezentate în ultimă 
perioadă, fie sub forma unor 
întrebări, dinainte formulate de 
tineri, la care se dau răspun
suri detaliate, competente.

La îndemîna organizațiilor 
U.T.C. stau apoi acele forme, 
consacrate, de asemenea, res
pectiv olimpiada pe meserii, 
concursurile gen „Cine știe, cîș- 
tigă“. concursul „Iubiți cartea 
tehnică" etc. In planurile de 
activitate ale comitetelor jude
țene Vrancea șî Pitești și ale co
mitetului municipal Timișoara 
însă, preocuparea pentru re
înnoirea și dezvoltarea acestora, 
pentru îmbogățirea lor tematică 
și ca modalitate de organizare 
este minimă și întîmplătoare. 
Avînd un autentic caracter de 
masă, cu posibilitatea antrenă
rii la fazele primare a tuturor

Viitoarele trasee ale Dunării, prin lentilele teodolitului Foto: O. PLECAN

tinerilor, organizarea olimpia
delor pe meserii — competiție 
care s-a bucurat de aderența 
masivă a tinerilor — este tra
tată formal. Pe șantierele din 
București, Timișoara, Pitești, 
începerea olimpiadelor a fost 
„inaugurată" încă din iarnă dar 
după cinci luni de zile, pe lîngă 
faptul că au fost antrenate doar 
una sau două meserii, nu s-a 
încheiat încă faza pe forma
țiuni.

Olimpiadele, ca și concursul 
„Iubiți cartea tehnica", iniția
tivă veche dar care n-a depășit 
încă faza de proiect, trebuie să 
fie mai concret oglindite în ac
tivitatea practică a acestor co
mitete.

— Consider insă, — spunea 
tînărul Inginer Viorel Dumi- 
trașcu, șeful șantierului 703 
C.I.L. Focsani — că înaintea 
cursurilor și a celorlalte acțiuni 
pe această linie, pregătirea pro
fesională a tinerilor construc
tori trebuie să se asigure prin 
activitatea lor zilnică de pro
ducție. La noi exista. în acest 
sens, o anumită experiență. 
Avîndu-se în vedere faptul că 
înaintea fiecărei lucrări, a fie
cărei operațiuni, tehnicienii în
tocmesc acele fișe tehnologice 
detaliate și cuprinzătoare, care 
includ întreg procesul de cons
trucție. cu soluțiile și metodele 
optime de execuție, am urmărit 
ca înaintea atacării lucrărilor 
propriu-ziae, fiecare maistru să 
„citească" împreună cu oame
nii din subordinea sa și să apro
fundeze fiecare element din fi
șele respective, pînă Ia însuși
rea lor completă de către toată 
lumea. „Discutarea" prealabilă 
a fișelor se face în timpul li
ber. fără să afecteze programul 
de muncă. Dacă fiecare maistru 
ar acorda maximă atenție pre
lucrării acestor fișe și s-ar 
strădui să transforme discuta
rea lor în autentice cursuri 
profesionale, operative și inte
resante, s-ar aduce o reală con
tribuție la formarea și integra
rea din mers a tinerilor în me
seria de constructor. Dîn păca
te însă, nu toți procedează ast
fel, mulți tratează această obli
gație cu superficialitate. Orga
nizația U-T.C. poate să-și spună 
și în această chestiune cuvintul, 
pentru că majoritatea dintre 
„elevi" șl „lectori" sînt ute- 
ciștâ.

DISCIPLINA - 
in parametrul celor 

480 de minute
O fugară anchetă printre ti

nerii de pe șantierul platformei 
Petrochimice din Pitești, pe 
tema conținutului noțiunii de 
disciplină în producție, a scos 
în evidentă superficialitatea și

modul simplist cu care un mare 
număr de subiecți intervievați, 
privesc această chestiune ma
joră. înțeleg și tratează sensul

întreg al disciplinei pe șantier, teri, ci dimpotrivă. Numai că

— Să vin și să plec de Ia lu
cru la oră fixă... (I. Petre).

— Să vorbesc frumos cu to
varășul maistru... (N. Cozac)

— Să nu mă cert cu colegii 
și să nu părăsesc fără învoire 
locul de muncă... (S. Filipoiu) 
etc.

Majoritatea răspunsurilor pe 
care le-am primit la întreba
rea : Ce înțelegeți prin a fi dis
ciplinat în timpul producției, a 
avut aceeași „consistență". Con
cluzia decurge de Ia sine. 
In abordarea acestei pro
bleme de prim ordin în 
complexitatea sarcinilor sale, 
organizația U.T.C. n-a pornit în 
primul rînd de Ia explicarea 
și urmărirea însușirii de efitre 
toți tinerii, a conținutului șl 
semnificației disciplinei, a com
portării lor în timpul celor 8 
sau 10 ore de muncă pe șantier.

Care sînt aspectele cele mal 
presante ale indisciplinei pe 
șantierele vizitate și în funcție 
de care, organizațiile U.T.C. 
de-aici trebuie să-și stabilească 
planul de acțiune ? Răspunsul 
se cunoaște și este același, atît 
la Pitești, cît și la Focșani, 
București și Timișoara : lipsu
rile nemotivate și întîrzierile de 
la program. Am stabilit, prin- 
tr-un calcul. împreună cu șefii 
șantierelor respective, că în pri
mele patru luni ale anului s-au 
înregistrat absențe cu un echi
valent valoric de circa 1 milion 
de lei.

— Care este perioada critică 
din cursul lunii în care se sem
nalează aceste manifestări ?

— Cu frecvența cea mai cons
tantă în privința absențelor, ră
mâne prima și a doua zi după 
salarii, pentru ca sâmbăta și în 
ajunul zilelor de sărbători, deși 
se lucrează după program re
dus, să se resimtă plecările cu 
o jumătate de oră sau chiar cu 
o oră mai devreme și, în sfîrșit, 
lunea, cînd 10—15 la sută din 
constructori întârzie — spune 
tovarășul Costică Stoica, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Vrancea al U.T.C.

Similare sînt șl răspunsurile 
celorlalți secretari ai U.T.C. cu 
care am stat de vorbă. Feno
menul este așadar, același. Ce 
mijloace educative sînt însă fo
losite, pentru combaterea lui ? 
Și de data aceasta, răspunsu
rile sînt aproape identice. |

— Am prevăzut și sprijinit un 
ciclu de dezbateri cu întreg co
lectivul de tineri din cadrul or
ganizațiilor U.T.C. de pe șan
tiere. a unor dezbateri tematice 
ample, spune tov. MARIN PO
PESCU. cum ar fi: „Ce răs
pundere ai pentru munca co
lectivului", ținută Ia I.C.M. 1 șl 
I.C.M. 2, „Dacă tu ești exemplu 
personal, îți este indiferentă 
comportarea tovarășului tău de 
muncă" — ținută la I.C.M. 4 șl 
I.U.T. ; „Folosirea integrală a 
timpului de lucru și influenta 
sa asupra câștigului personal", 
ținută ia întreprinderea „Gra
nitul" și I.C.M. 2 etc. La aceste 
dezbateri care se țin o dată sau 
de două ori pe trimestru, sînt 
invitați să participe, alături de 
tineri și șefii lor de șantiere 
sau Ioturi, șefii de echipe și 
brigăzi.

Nu s-ar putea nega opor
tunitatea unor astfel de dezba-

o aruncătură de ochi asupra 
materialelor întocmite și pre
zentate cu aceste prilejuri te 
edifică imediat efi ele suferă de 
generalități și teoretizări, că 
sînt lipsite de conținutul temei
nic analitic, că ideea și Inten
ția, de altfel valoroase, se for- 
malizeză și se pierd în noianul 
de „considerațiuni" didacticiste 
și plictisitoare. Or. în atenția 
celor însărcinați cu pregătirea 
materialelor trebuie să stea, în 
primul rînd, situația de fapt din 
colectivul căruia i se adresează 
și care trebuie investigată cu 
răbdare și integral.

— Am încercat și noi aseme
nea dezbateri — spune tovară
șul C. VO1NEAG, prim-secre- 
tarul Comitetului județean Ar
geș al U.T.C. — care trebuiau 
să pornească de la constatările 
unor brigăzi de activiști care 
și-au petrecut un timp mal în
delungat pe numeroasele șanti
ere din municipiul șl județul 
nostru, dar care în ultimă in
stanță ne-am dat seama că așa 
cum sînt pregătiți au o infiu-

pentru ca rezolvarea lor să se 
facă, de asemenea, la modul glo
bal. Este o veche deficiență a 
stilului de muncă, nu numai a 
comitetului județean Argeș dar 
șl a celorlalte pe care le-am 
consultat.

— Consider — spunea mais
trul ANDREI MOLDOVAN, de 
pe șantierul C.I.L. Focșani — că 
în îndeplinirea acestui obiectiv 
permanent, care este întărirea 
disciplinei tineretului în pro
ducție, organizațiile U.T.C. tre
buie să pornească și să-șl con
centreze toate forțele spre „gru
purile mici", spre formațiunile 
de lucru, adică echipe și bri
găzi. Nu acțiuni, exclusiv cu 
masa de tinerii în care tocmai 
cei certați cu disciplina se pierd, 
ci cu colective restrânse. în ca
drul cărora „radiografia4* acti
vității fiecărui tânăr apare mai 
clară, mai pronunțată. In- 
sistîndu-se pe crearea în sinul 
acestor grupuri a unei suduri 
trainfee, a unui climat de muncă 
și disciplină, se rezolvă în fapt 
o problemă, la nivel de masă.

FLUCTUAȚIA - 
o problemă 

inexorabilă ?

Mulți dintre activiștii U.T.C. 
cu care am stat de vorbă, la Ti
mișoara, Focșani, București sau 
Pitești, și-au exprimat, mai di
rect sau pe ocolite, opinia că la 
ora actuală, fluctuația tineri
lor pe șantiere nu poate fi pre
venită deoarece ea se datorează 
unor cauze obiective.

— Trebuie să luăm în consi
derare în primul rînd faptul 
că cei care se plimbă mai mult 
sînt muncitorii necalificați — 
spune tov. LUCIAN ȘULEA —- 
proveniți din mediul rural, 
unde fiecare mal are șl cîte o 
gospodărie țărănească din care 
scoate anumite venituri. Cele 
obținute pe șantiere sînt doar 
o completare, deci nu repre
zintă pentru el o sursă de exis
tență care l-ar putea lega defi
nitiv de un loc de muncă și care 
să Ie stimuleze interesul pen
tru calificarea într-o meserie.

în parte, tovarășul secretar 
Șulea are dreptate. Mulți dintre 
plimbăreți fac parte din această 
categorie. Si logica lor nu poate 
fi combătută. Stau într-un' loc. 
atît timp cît li se asigură un 
cîștig corespunzător. în momen
tul însă, cînd golurile de lucru 
se fac din ce în ce mai sim
țite, influiențînd vizibil câștigu
rile. își iau valiza șl pleacă. Sl-

tuații de această natură am în- 
tîlnit nu numai pe șantierele din 
Timișoara, ci și pe cele din Pi
tești și București, iar organiza
țiile U.T.C. n-au intervenit o- 
perativ, n-au sesizat deficien
tele în organizarea activității 
unor loturi și brigăzi, conduce
rii tehnice a șantierelor și n-au 
venit cu sugestiile lor proprii. 
Pentru că golurile de lucru, ca
zarea necorespunzătoare pe 
multe dintre șantierele vizitate, 
determină fără îndoială pleca
rea forței de muncă. Dar aces
te neajunsuri pot și trebuie să 
fie remediate. în județul Vran
cea s-au obținut în această pri
vință anumite progrese. în 
urma intervenției comitetelor 
municipal și județean, barăcile 
în care sînt cazați tinerii de la 
C.I.L. au fost degajate de pa
turile suprapuse, au fost radio-, 

■ficate, dotate cu biblioteci, au 
devenit mai curate și mai în
grijite.

— Noi încă n-am putut urni 
lucrurile din Ioc — spune tov. 
prim-secretar al Comitetului 
județean Argeș. Cu toate in
tervențiile noastre, cu toate in
tervențiile ziarului „Scînteia 
tineretului" șl ale altor organe, 
administrația Platformei Petro
chimice — care dispune de peste

160 de îalariați la grupul so
cial, se complace într-o con
damnabilă lipsă de solicitudine 
față de nevoile tinerilor. Bară
cile, după «e au fost amplasate 
fără cap într-un loc mlăștinos, 
sînt cît se poate de prost între
ținute, masa se servește în ace
leași condiții vitrege, iar clu
burile unde tinerii s-ar putea 
relaxa după o zi de muncă, sînt 
doar de formă.

In general, ni s-a spus că pe 
aceste șantiere, în cursul anului 
curent, fluctuația a atins un 
procent de 20—25 la sută din 
efectivul salariaților. Această 
cifră nu poate fi constituită nu
mai din muncitori necallficați, 
și nu-i determinată exclusiv de 
condițiile necorespunzătoare de 
viață sau de cîștigurile nemulțu- 
mitoare. Statisticile indică o 
accentuată fluctuație chiar în 
rîndurile tinerilor calificați și 
pentru cu totul alte motive de
cît cele relatate.

— Cîți absolvenți ați trimis 
pe șantierele Bucureștiului în 
1966, l-am întrebat pe tovarășul 
Costin Pelinescu, directorul 
Grupului școlar profesional din 
Capitală.

— Peste 700.
— V-ați interesat de evolu

ția lor în cei trei ani de muncă 
în producție ?

— Bineînțeles, nu l-am putut 
urmări pe toți, dar un astfel 
de studiu am întreprins totuși 
șl nu ne declarăm mulțumiți. 
Am constatat serioase abateri 
de la legislație, din partea con
ducerii unor șantiere și între
prinderi, oare au afectat pe 
tineri, șl au determinat plecarea 
unui mare număr dintre ei de 
la locurile de muncă unde au 
fost inițial repartizați.

— Concret ?
— Iată un exemplu : la I.C.M.

2 am trimis în vara acelui an, 
28 de absolvenți. In prezent au 
mai rămas doar 3. De ce an 
plecat cei 25 ? Pentru că II s-a 
refuzat examinarea și promo
varea in categoriile superioare 
de salarizare, cum erau îndrep
tățiți conform legilor în vigoare. 
Din cei care au mai rămas, 2 
sînt tot în categoria a IlI-a în 
care și-au început activitatea, 
iar unul, pe nume Marin Vasi- 
lescu, culmea ironiei, a ajuns 
în categoria a Vil-a. Nu punem 
la îndoială meritele acestui tî
năr, dar se vede de la o poștă 
că legea a fost încălcată și în 
cazul său, dar de data aceasta 
favorizîndu-1, pentru că în trei 
ani, nu vad cum putea ajunge in 
această categorie. Restul tineri
lor, deși aveau dreptul să se pre
zinte după 3 luni de la absol
vire în fața comisiilor de exa
minare pentru obținerea cate
goriei imediat superioară, n-au 
fost primiți sau au fost res
pinși. Nemulțumirea lor era ex
plicabilă. La I.C.M. 5 — conti
nuă tovarășul director — din 46 
de absolvenți pe care i-am trimis

acum 3 ani, doar unul a trecut 
în categoria a IV-a, ceilalți a- 
flîndu-se și in prezent în cate
goria de început. Alta este însă 
situația la întreprinderea de 
Utilaje și Transporturi, unde am 
repartizat în același an 17 ma- 
șiniști-utilaje și 45 mecanici 
auto. De aici, n-a plecat nici 
unul, pentru că legea s-a apli
cat corect șî nici unul dintre ei 
nu se mai găsește în categoria 
cu care a venit din școală.

Cele relatate sînt elocvente. 
Dacă comitetul U.T.C. pe con- 
strucții-București ar fi în
treprins o anchetă pe această 
temă în rîndul tinerilor de pe 
șantierele sale și ar fi consta
tat această anomalie care pro
voacă nemulțumirea tinerilor, 
ar fi avut argumentele necesare 
pentru o intervenție la forurile 
superioare, în vederea lichidării 
unei astfel de practici.

în discuție, ar mai putea fi 
aduse numeroase aspecte le
gate de fluctuație și implica
țiile ei. Ne vom opri însă la cel 
mai grav dintre efectele insta
bilității unui însemnat procent 
de tineri pe șantiere, anume 
permanenta criză de forță de 
munca. Cu deosebită stringență, 
acest neajuns este reclamat la 
Focșani ca și la Timișoara, la 
București, ca șl Ia Pitești, și 
pe restul șantierelor țării. Dacă 
în stăvilirea fluctuației nu s-au 
obținut însă pînă acum rezulta
tele cele mai bune. Comitetul 
județean Argeș al U.T.C. a în
cercat să compenseze lipsa for' 
tei de muncă în această peri' 
cadă, acțiune îndrăzneață și de
osebit de eficientă. Marile șan
tiere care au ca sarcină punerea 
în funcțiune încă în acest an f 
unor obiective importante cun 
ar fi Combinatul petro-chimic 
Rafinăria, Fabrica de bere, Fa
brica de stofe, Fabrica de artico
le tehnice din cauciuc etc., ai 
fost declarate. începînd cu ziua 
de 18 mai, șantiere permanente 
ale tineretului. încă din prima 
zi, au fost mobilizați la muncă 
peste 1 200 de tineri, din între
prinderile si instituțiile din ju
deț.

— Pe baza întrecerii pe care 
am declanșat-o intre aceste brl 
găzi — spunea primul secretai 
al comitetului județean — îi 
preajma celei de-a 25-a anlver 
sări a eliberării patriei, von. 
decerna drapelul de brigadă 
fruntașă, vom înmâna diploma 
de onoare a comitetului nostru 
județean, vom acorda diverse 
alte premii și stimulente mo
rale celor mai buni brigadieri

Lăudabilă șl cu ample sem
nificații, inițiativa Comitetului 
județean Argeș al U.T.C. meri
tă generalizată, preluată o data 
cu începerea vacanței de vară 
în școli și facultăți pe toate 
marile șantiere ale țării, unde 
forța de muncă prezentă nu sa
tisface cerințele ritmului nece
sar.

Unde sînt tinerii... 
veterani?

Pe șantierul nr. 15 din muni
cipiul Timișoara am cunoscut-o 
pe tînfira ingineră Elena Medar. 
Energică, bine pregătită profe
sional, autoritară și stimată de 
colectivul în care lucrează, ea 
nu are însă nimic deosebit la 
prima vedere. Numai aflîndu-i 
biografia de constructor, rămîi 
impresionat. La vîrsta ei, se 
numără totuși printre veteranii 
șantierului, pentru că de la 17 
ani cînd și-a început meseria de 
zugrav, nu l-a mai părăsit. Dar 
să nu greșim. Ani de zile, după 
orele de muncă obositoare 
Elena, împreună.cu alți tovarăși 
de pe aceleași schele, părăseau 
șantierul pentru a lua loc în 
băncile liceului seral, apoi ale 
Institutului de construcții, unde 
munca în aceste „schimburi" 
prelungite devenea și mai grea 
și mai istovitoare. Dar pasiunea 
a învins. Visul a fost împlinit. 
Ridicarea pe treapta cea mai 
înaltă a profesiunii n-a îndepăr
tat-o, ci dimpotrivă, a legat-o 
definitiv de șantier. Elena Me
dar este un exemplu, dar nu 
unic. Am întîlnit nenumărat! 
tineri pe șantierele tării, care 
au avut același destin, același 
urcuș.

— Acesta este țelul final spre 
care trebuie să tindă organiza
țiile U.T.C. din construcții, în 
activitatea Jor politică și educa
tivă de perspectivă ; aecstuî de
ziderat major, care este ma
turizarea tinerilor pe șantiere 
— maturizare cu ample sen
suri umane — trebuie să-1 con
sacre ele eforturile cele mal 
mari și mai constante, spunea 
un tovarăș activist al Comitetu
lui județean Argeș ai P.C.R., 
prezent la discuția noastră, cu 
un grup de activiști, pe șantie
rul platformei „Găvana".

Intr-adevăr, pe șantierele 
noastre au fost foarte puțini ti
neri „veterani". Ele au nevoie 
de oameni de bază, legați prin 
mii de fire de profesiu
nea. colectivul. întreprinde
rea de care aparțin, de oa
meni împliniți, definitiv contu
rați ca meseriași, cu înaltă con
știință socială. Toate aceste tră
sături trebuie să fie rezultatul 
întregii munci politice a organi
zațiilor U.T.C,, desfășurate în 
rîndu] tinerilor constructori. Ce 
forme a îmbrăcat această activi
tate în sistemul muncii comi
tetelor U.T.C. la care ne re
ferim ?

— M-aș opri în primul rînd 
— spunea tovarășul LUCIAN 
SULEA — la acțiunile noastre 
care vizau dezvoltarea dragos
tei la tineri, pentru profesiunea 
de constructor, pentru obiec
tivele la care lucrează și aș 
aminti printre acestea desele în
tâlniri de la clubul „Constructo
rul", între sute de tineri și 
oameni recomandați de propria 
lor viață petrecută pe șantier, 
cu specialiști și activiști care 
vorbeau despre politica partidu
lui nostru de industrializare a 
țării, despre perspectivele de 
dezvoltare a municipiului și ju
dețului în care trăim. Bine an 
fost primite, apoi, de către ti
neri, excursiile la marile obiec
tive ridicate în ultimii ani, ca 
hidrocentralele de pe Bistrița

șl Argeș, la șantierele celor 
pe Dunăre și Lotru, la sJte 
edificii ale industriei și culturii 
noastre. Am căutat astfel, sâ 
cultivăm la tineri admirația 
pentru grandioasele înfăptuiri 
sociale ale poporului, pentru 
cei care le-au materializat în
beton și cărămidă.

Deosebit de utile, asemeneîi 
activități și-au găsit locul si în 
planurile de muncă ale comi
tetului pe construcții București, 
într-ale comitetelor județene 
Argeș și Vrancea. Numai că ele 
nu sînt suficiente. Sudura între
tînăr. meseria și locul său de 
muncă se realizează printr-o 
gamă diversificată de activități, 
alese în funcție de nenumărații
factori care concurează în viața
fiecărui șantier în parte. Planu
rile cercetate și mai ales ac
tivitățile practice ale acestor 
comitete au fost totuși sărace. 
Ele oglindesc insuficienta pre
ocupare pentru pregătirea și 
calificarea tineretului, pentru 
dezvoltarea simțului lor gospo
dăresc — domeniu în care n-am 
găsit nicăieri vreo acțiune de 
amploare — pentru condițiile 
de muncă și de viață, pentru 
distracția și culturalizarea sa. 
Toate aepste deficiente pornesc 
în primul rînd de la stilul de 
muncă neperfecționat, de la 
pregătirea și îndrumarea incon
sistentă a activelor U.T.C., a 
comitetelor coordonatoare. Gră
itor în acest sens este e- 
xemplul comitetului U.T.C. 
de pe șantierul C.I.L. Foc
șani, alcătuit din trei mem
bri, dar dintre care doi. sînt 
numai de formă, pentru că prin 
natura atribuțiilor lor de 
servici, respectiv șeful de șan
tier șl un maistru-șef de lot — 
nu-și pot aduce nici o contri
buție la îndeplinirea sarcinilor 
pe linie de organizație. Comi
tetele municipal și județean,
deși în ultima perioadă au tre
cut la acordarea unui aju
tor mal substanțial organi
zațiilor din construcții, au ne
glijat la C.I.L. alegerea în 
comitet a unor tineri potriviți.

Spuneam însă, că stilul de 
muncă, prevederile planurilor 
de activități se stabilesc în ra
port cu o anumită situație exis
tentă într-o anumită organiza
ție. Dar comitetele U.T.C. nu 
cunosc îndeajuns. în toate de
taliile sale, structura colectivu
lui de tineri, „radiografia" lor 
profesională și spirituală. O cu
noaștere mai aprofundată, aso
ciată cu o mai stăruitoare acti
vitate în teren, cu o mai înde
lungată ședere a activiștilor în 
mijlocul tinerilor construc
tori, alături de ei pe șan
tiere. și dincolo de para
metrii acestora, trebuie să 
înlesnească descoperirea și 
punerea în valoare a acelor re
sorturi care să declanșeze di
namizarea tinerilor în procesul 
muncii, sporirea contribuției lor 
la realizările colectivelor în care 
lucrează, maturizarea șl de
săvârșirea acestora ca muncitori 
cu înalte trăsături etice și mo
rale, ca vrednici constructori 
pe șantierele țării.
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întemeiată pe cercetări sociologice șl cultu
rale din ce în ce mai temeinice, studiată cu 
o aplicație teoretică din ce in ce mai exacte, 
necesitatea unei relații permanente și dinamice 
între teatru și tineret, relație In care fiecare 
din termeni să vină Îb întâmpinarea celuilalt, 
a constituit, in repetate rînduri, șl obiectul 
unor anchete șl analize Întreprinse de ziarul 
nostru. Făceam de fiecare dată remarca în
dreptățită că inițiativele teatrelor ta această 
direcție sint puține, sporadiee, dexarranizate. 
lipsite de perspectiva unul program oaltoral 
limpede.

Sintem bucuroși, de această dată, al oe Ma
sacrăm spațiul unor realități rare ag iaeepui 
fll ne dezminte. Născute dLntr-o subliniau ku-

tenție educativi, eele trei inițiative pe care 
le a e mu a li m aici pot co na ti toi — daci realiza
torii lor ae vor dovedi consecvenți — tot atâtea 
<dLl statornice ai fertile de atragere a tineretu
lui c&tre teatru, tot atâtea exemple demne da 
studiat |i de urmat. Pe scurt, este vorba de :

— • nouă formulă, iu afirțit icrieaiă fi vb- 
hllA s matiueuluj literar pentru tineret ;

— au -atelier- al tinerilor actori, ea o plat
forma artistici fermi fi eu uo pragram da 
lucru uentinuu ;

— • soluție teedlti. Iviți dfc inițiativa «rr>- 
nixxtâei U.T.Q dintr-un teatru, de organ iz* re 
a studioului teatral al elevilor, eu participarea 
nemijlocit! n actorii ar prof «ioni jti.

Qi tail ami— te le s

un dialog pe marginea unor 
destine neîmplinite, ajunse în 
puncte nevralgice, cerind un 
efort de recuperare. Ideea re
gizorului Mihal Radoalavescu 
de a distribui aceiași interpret! 
în toate trei piesele s-a dove
dit rodnică, prezentând publi
cului bucureștean doi actori în 
roluri revelatorii pentru evo
luția lor. Traian Plrlog, actor 
de intense trăiri, dotat cu o 
deosebită capacitate de interio
rizare, tăcut fi nervos, impe
tuos și sec, «țîontan și reținut, 
conturează cu precizie postu
rile impuse de partitură. Par
tenera sa, Angela Radoala vel

cu, s-a remarcat prin dăruire și 
umor, mai cu seamă în perso
najul din Lohengrin. Cîteva ex
celente soluții regizorale fac 
din Cine ești tu ? unul din cele 
mai temeinice spectacole pe un 
text de Paul Everac.

Păstrîndu-se cu consecvență 
In ritmul și exigențele pe care 
și le-a propus de la t 
activității gale, Atelierul piteș- 
tean va deveni, pe lingă o 
școală pentru actori și regizori, 
și un „atelier” activ șl eficace 
pentru dramaturgia originală.

I
I
I
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COMAN ȘOVA

Premieră la Studioul dra

Primul matineu literar

la „Nottara

Inaugurind seria matineelor 
literare pentru tineret cu dra
matizarea după romanul lui 
Ibrăileanu „Adela", Teatrul WC. 
I. Nottara- împlinește un vechi 
deziderat al publicului ttaăr. 
acela de a lua contact prin in
termediul scenei cu operele cla
sicilor literaturii noastre, dea- 
chizind, totodată, gustul pen
tru teatru spectatorului matur 
și exigent de miine.

Surprinzînd momentele no
dale ale romanului, dramatiza
rea semnată de Constantin Tlta 
Bobeg este alcătuită eu price
pere șl căldură, cu știința de 
a menține treaîâ atenția ipec- 
tatorului pe întreg traiectul 
partiturii dramatice.

Matine» literare aau confe
rințe cu exemplificări a-au mâl 
făcut în ultimele stagiuni, în
cercări de dramatizare din o- 
perele clasicilor ori înscenări 
de fragmente, de asemenea, a-au 
mai făcut, dar — cu rare ex
cepții — ele au rămas fără ecou 
aau au eșuat, ajungînd în fi
nal la o lectură aeacă, la un 
schimb de replici anost, des
fășurat la față de cortinl, ta 
costume de stradă, lecturi in
capabilă să luicite lnterecul tâ
nărului spectator, ha mxl mult. 
îndepărtându-1 de teatru, de 
ceea ce înseamnă — pe linia 
celor mal bune tradiții — ma- 
tineul literar.

Regizorul Mire ea Avram a
realizat cu „Adela- uc spetii

• - -■

ta ta 99-
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Dona spectacole la Atelierul

matic al elevilor gălățeni

in gala Teatrului din Galați, 
aplauzele publicului 
răsunat da curl nd 
Idee Îndrăzneață 
vadă. In matin iu. 
Virgil Stnanaacu și 
Săra. ..Nota zero 1_ _____ _
tinerii spectatori au avut w 
priza da a întâlni, In rolurile 
elevilor, taterpreți eare-și tri- 
laec propria lor virată, alături 
da actorii profesioniști al tea
trului, tn rolurile profesori
lor. Inițiativa, pornite de la 
comitetul U.T.C. al teatrului 
i regizorul «peetaeolulul este 
chiar aacretarul acea tuia, tână
rul actor Grifon Driztaru) și 
sprijinită îndeaproape da eo- 
HritetaJ *-~<ețaaa U.T.C_ a »- 
vut drept eorMetdnțl îmbina
rea montani a jocului unor

tânăr 
pentru 
Venlțl 
piesa

OcteTlan

au
o

al 
lui

DE SINTEZA ASUPRA ARTELOR 
ROMÂNEȘTI
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tracul debutului și și-au însu
șit în chip surprinzător de ma
tur soluțiile — multe dintre 
ele Interesante și Inedite — ale 
regizorului. Autenticitatea și ti
morai lui Rlcă Daiclu, căldura I 
și aensibilitatea Luminiței Un- 
gu rea nu, sobrietatea lui Nlcu | 
Pogurschl șl Doru Muja, pre- | 
etala portretistică a lut Florin 
Ciripi Ins ti șl Mihal Ionescu i 
Fulger, precum șl contribuțiile 
lui Romeo Drăghlcl, Ovldlu 1 
G he rai im. Cornelia Collbaba, i 
Alexandrina Buzatu, Claudia | 
Banu. au contribuit la auccaaul 
spectacolului, care a intrat în | 
repertoriul permanent al ma- 
tlneelor teatralul glllțean.

I
I
I

Insă neputința creatoare, absen
ța flăcării, este asimilată științei, 
de ce să ne mai mirăm de rezul
tate ? încercarea unor onești 
erudiți, foarte savanți în dome
niul lor, sau trecînd drept așa 
ceva, dar lipsiți de talent, de a 
se substitui în scara valorilor 
unor puternice spirite sintetice 
creatoare, nu poate crea decit 
confuzie. Nici Iorga, nici Cftli- 
nescu nu au respins erudiția „ca 
instrument", dar n-au avut cul
tul ei. Desigur, fără ediții demne 
de încredere și complete, fără 
depistarea și publicarea docu
mentelor, fără un studiu atent 
al izvoarelor și influențelor certe 
(vezi cazul teatrului lui Alecsan- 
dri, al unor poezii eminesciene 
ce s-au dovedit a fi traduceri 
fidele) și fără capacitatea de a 
face comparații de valori pe pla
nul literaturii universale, riscăm 
să divagăm în gol, să tragem 
concluzii pe o realitate incomplet 
cunoscută, să cităm drept exem
plu de genialitate națională 
ceea ce nu e decît un izvor tra
dus ad litteram, sau să luăm 
veverița drept elefant. Toate 
aceste condiții preliminare ale 
Istoriei literare sînt tndispensa-

ANDRA TEODORESCU

luată de alți autori, așa cuta 
aceeași simfonie de Beethoven 
este interpretată mereu de alți 
virtuoși ai baghetei ? So vor ter
mina oare rosturile de „știință" 
ale istoriei literare cînd vom avea 
bibliografii complete, ediții per
fecte, studii de izvoare și compa
ratiste exhaustive ? Nu cumva 
adevărată știință în istoria lite
rară este tocmai știința do a 
scoate din aceeași partitură 
sensuri și frumuseți noi ? Aș 
vrea să citez aici pe taxași 
părintele „științificilor" isto
riei literare : G. Lan son, cars 
în prefața celebrei sale „Is
torii a literaturii franceze" scria : 
„Tn literatură, ca și în artă, nu 
putem pierde din vedere operele, 
infinit și idefinit receptive, si 
despre care niciodată, nimeni nu 
poate să afirme că lo-a epuizat 
conținutul sau că le-a fixat for
mula. Este un mod de a spune 
că literatura nu este un obiect 
de cunoaștere (savoir) : ea este 
exercițiu, gust, plăcere. Nu o știi, 
nu o înveți : o practici, o cultivi, 
o iubești. Cuvîntul cel mai ade
vărat pe care-1 putem spune des
pre ea este acela al lui Descar
tes : lectura cărților bune este ca 
o conversație ce ai avea-o cu oa
menii cei mai de treabă ai seco
lelor trecute, o conversație în 
care ei ne-ar împărtăși gîndurila 
lor cele mai bune. Matematici
enii pe care literatura îi amuză 
«1 eare merg la teatru ian iau ta 
mînă o carte ipre a ie recrea« 
sint mai aproape de adevărata 
atitudine, decît acei oameni de 
litere care nu citesc ci „des
poaie" și cred că fao deatul a- 
tunci cînd convertesc în 
orice lucru tipărit pe care duo 
mina. Literatura este des
tinată spre a ne da o plăcere, 
dar o plăcere intelectuali, lega
tă de jocul facultăților noa
stre intelectuale, și din oara 
aceste facultăți ies întărite, uor 
țite, îmbogățite. Și astfel, litera* 
tura este un instrument de cul
tură interioară : iată adevăratul 
său oficiu-. Călinescu nu credea 
și nu făcea altceva 1 Fascinația și 
extraordinara frumusețe a cărții 
sale nu este, în ultimă Instanță, 
decît rezultatul genialei Iul ști
ințe de a vibra, de a ie umple 
de frumusețile obiectului, și de 
a ni le dezvălui apoi nouă, co- 
munieîndu-ne emoția sa. Strălu
cirile operei sale sînt de fapt ale 
nestematelor de el descoperita 
în literatura română, fi pe care 
ni le plimbă în fața ochilor. 
Sînt reflexele luminilor geniului 
său eăiînd peste grămezile da 
aur și peste mătăsurile ratifice 
adunate de el la un loc : operele 
literaturii române. El este 
Enescu interpretând pe Bach, 
Enescu ce a știut să vadă că 
teratura română poate fi 
imensă cantată, al cărei cor
diriiar s-a făcut, spre a ne face 
s-o auzim și noL El a posedat 
suprema știință ■ istoriei lite
rare : aceea de a intui viața și va
lorile perene ale unei literaturi, 
și de a le face sensibile tuturor. 
Dar pentru aceasta, talentul sau 
geniul sintezei este tot atît de 
necesar ca și în poezie, roman, 
muzică sau pictură. In accepția 
ei ultimă, sinteza fiind creație.

Se face simțită, în momentul 
de față, o adevărată „foame de 
sinteze", explicabilă dacă ne gîn- 
dim că, după 25 de ani, socie
tatea noastră, omul acestei noi 
realități zămislite de un sfert de 
veac de epocale transformări, nu 
are Încă la îndemînă o Istorie 
vie a patriei, o veritabilă istorie 
a literaturii române, a artei, a 
gîndirii sociale și filozofice, în 
care să descopere proiecția vre
mii noastre asupra trecutului 
apropiat sau îndepărtat. Căci 
adevăratele și marile sinteze au 
fost totdeauna acte de înstăpî- 
nire asupra „duratei" istorice și 
spirituale, de la un anumit meri
dian al dezvoltării social-poli- 
tice a unei societăți și unui po
por. Fiecare mare epocă și-a re
descoperit trecutul pe măsura șl 
în luminile ei. Epoca noastră aș
teaptă acele sinteze care să dea 
senzația unei confruntări vii 
dintre personalitatea noastră is- 
t ori co-spirituală prezentă șl tot 
ceea ce înseamnă „trecutul-, 
încă viu în prezent. Sinteze fău
rite de oameni în al căror suflet 
fi în a căror ardere spirituală să 
se simtă pulsînd deopotrivă 
timpul nostru și timpul istoric, 
indisolubil legate. Nu e, oare, 
semnificativă însăși această dez-

I batere, care ne face să presfm-
țim apropiata apariție a unor 
asemenea sinteze ? Fiindcă, așa 
cum spunea Marx, societatea 
nu-fi pune decît probleme pe 
care a ajuns în stare să le re
zolve.

Bazele teoretice ale unei ain- 
teze de istorie literară l-au do
vedit din ultimele discuții, a fi 
destul de șubrede și confuze, ta
cit discuția ta contradictoriu a 
luat uneori un aspect întristător 
de scăzut simplifieîndu-se, în re
plică, aproape exclusiv la alter
nativa „sinteză colectivă sau 
sinteză individuală". Pe măsură 
ce ne depărtăm însă de arena 
confruntărilor unor subiectivi
tăți interesate, și părăsim critica 
concretă a unei întreprinderi 
anume, mai mult sau mai puțin 
fericită în rezultate, putem dis
cuta probleme la nivelul princi
piilor.

Este evident că ta istoria lite
rară, ca și în istoria propriu-zisă, 
necesitatea sintezelor colective 
este astăzi Impusă de însăși tre
buința de a face față unei canti
tăți de informație ce crește în 
progresie geometrică. Nici un 
istoric literar nu poate, singur, 
să-și făurească și instrumentele, 
să stăpânească exhaustiv fiecare 
sector ee intră în ansamblul lu
crării și să încerce a fi arhitectul 
unei vimrru de ansamblu. Con
lucrarea unor fpirtte, ttlpîne 
fiecare la narte oe tn anume 
d-'ioeura. dai vtrind Imoreani 
ridicarea unui unic edifica, este, 
deci toerentă fi poribilL

De b c vreme asistăm însă la 
un ciudat proces de falsificare a 
noțiunilor. Se consideră „știmță- 

non — sau anti 
, metoda și 

maniera lui Calinescu fiind asi- 
Imilate unui gen de subiectivism 

desfrînat și iresponsabil. Dacă

I

I
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Condiția
sintezei

în istoria
literară

DAN ZAMFIRESCU

bile. Dar ele nu epuizează feno
menul, ci doar pregătesc ade
vărata operă de sinteză. Ce! ce 
fabrică excelente cărămizi nu c 
neapărat și un arhitect sau ingi
ner genial.

Dar în fond car a este rostul 
istoriei literare ? Numai acela de 
a &e face al știm despre ceva ? 
Sau mai ales aceia de a ține vie, 
de a amplifica p a face să ro
dească o durată spirituală, de ■ 
transforma un destin spiritual 
individual sau colectiv într-un 
factor de germinație continuă 
în actualitate ? De ce istoria 
anei literaturi așa de cunoscută, 
pînă ta amănunte, ca literatura 
franceză, este iarăși și iarăși re

un 

un 

li- 

o

5i

din Pitești

teatrului „Al. DaviUa

plteftean m do-

In mal puțin da dooi b '. 
de la primul spectacol al tiu, 
ATELIERUL 
vedeete activ, tavsattr. îndrti- 
neț, montând dnd plena rcml- 
neștl într-un act șt a picai 
atrălni, In premieri pe tari- 
Eita demn de remarcat faptul 
că în ultimele două Ktagznnl

Conștiința de sine
și spiritul critic

(Urmară din IMig D

dat ta curm]mea lor, care si fi 
istoriei lor atâția martin dp am 
dat noi, de la cel dintâi xtriznoj 
Decebal pînă la pandurul Vhd:- 
mirescu care ne privește încă din 
adîncul tuturor fîntâmJor de șea. 
Haiducii medievali ta ții noastre 
nu sînt în esența decît tot niște 
luptători lirici. Nedreptatea so
cială nu era nici cinstită nia 
frumoasă și atunci se rizboiaa 
împotriva ei in chip individual 
sau în cete restrinse.

încet, în veacuri, însă, se ză
mislea și lucra, pe fondul gene
ral liric, și spiritul critic, p au
toanaliza lucidă, cumpănită in 
balanța dialecticii mai cuprinză
toare. Tn anume lustru cutare vo
ievod se lupta, cum ar zice tot 
Sadoveanu, cu precede re, în al« 
lustru, din alt veac, cutare cărtu
rar stringer și proba spre obține
rea unei concluzii argumente din 
documente evidente, pipăibile. 
Au venit apoi viemuri de preci
pitare mai intensă și pentru isto
ria noastră. Prima oară cînd pu
tem vorbi de o ideologie izvo- 
rîtă din analiza stărilor de fapte 
de ia noi a fost epoca pașoptis
tă. Cei mai lucizi reprezentanți 
ai ei, Nicolae Bălcescu și Avram 
Iancu, au sfîrșit însă tot liric. 
Epoca aceasta pusese o piatră de 
hotar în istoria noastră și numai 
lipsa de înțelegere a unora a pu
tut să vadă într-un reprezentant 
al epocii următoare ca Titu Ma- 
iorescu un antipașoptist și nu un 
continuator firesc a operei în
cepută de pașoptiști, un conti
nuator însă la care spiritul critic 
dobîndise valențe în plus. Cum 
zice Tudor Vianu, „Etosul care 
străbate opera lui Maiorescu este 
acela al supunerii la obiect". Pen
tru prima oară se delimita rigu
ros un obiect, arta în cazul a- 
cesta, și se dădeau judecățile de

ți putea da de auiB tacoio •" 
zexnpte ■tmuiairife Domuau * 
erau Insă îeshrtaM, -OtiettaT un 
m lestirteosa sas. dacă vreți ■■ 
■e tac* b rn aorsată-
tri și implicit b coflete! integral 
a] poporahn. Această meatou p-a 
animat-a. de b nașterea sa. 
Partidul Comunist Român. taai- 
mat cu filozofia rtotcuț nzătne- 
re a matariahsmnlni diairetir p 
istoric. Societatea ta Intimi ei. 
și în istoria eL era analizată și 
valorificată țmindu-re cont de 
legile care-i sint specifice. Ouai 
lirismul sufletului nostru era su
pus la proba de foc a ștâmțed 
după metoda dialectică.

Nu vreau să fac aid o expu
nere exhaustivă a ctștig4rii eon- 
șriin/ei da hna a spiritului și a 
sufletului nostru, aceasta presu
pune conlucrarea mai multor 
specialiști, (hitre eare cred că 
poate fi trecut, fără sfiali, scrii
torul acestei epoci) d doar să 
subliniez că numai ta ultima ju
mătate de secol, sub influența 
tot mai puternică a ideilor co
muniste, această conștiință de 
sine a început să se cristalizeze, 
ca să ajungă, în ultimii ani, b 
o treaptă superioară.

Documentul care mi-a sugerat 
aceste constatări, Tezele “ 
Iui Comunist Român, 
strează din plin că am 
treapta de la care ne 
privi lucid nu numai în mani
festările noastre creatoare de tot 
felul, ci putem privi cu aceeași 
luciditate însuși sufletul nostru. 
Tezele nu sînt viziunea unor per
sonalități, nu sînt ideile unui 
partid oarecare, d ele sînt rezul
tatul autoanalizei multilaterale 1

Partidu- 
demon- 

ajuns la 
putem

fi aufietumi tuli teului 
popor. In efe ne ifgfciim fiecsss 
ca tadmd Și tcCi hooreoaă ca 

bre deschis] !_ipaușiK- Partidă 
Cormimt Romla. prâ Corne e- 
hd sta Central coridor do tos- 
iepcianes cnraioasft a tewlfuăm 
XiteelM Cosuynm. ■ deznonotraf 
U4 o dată că o Sonet dm 
spetei nenmnim. du.» 

stat p a^r popor,
ah aucsrtAțn romtaefti. pooof 

f"1 contribmnd ta feU
lor b eonbnoa dertxătare d 
cocoondarv a i iMtatițn ^po-

1 ComanBt Rorain e re- 
pn iriilistol tntrefft societăți p 
iDMadali oresom a cea asa. tna- 
ăatatL as zice, tn motestul ooo 
statarder de ptaă acom. cea mu 
capabâ de spent critic lucid, de 
obiectivizare pe toate planurile. 

m»tl dea. documentai cn- 
pintr-'nri principiile după care, 
ber si conștient de cine, dorește 
al se călăuzească un popor ta* 
treg. De fapt prin considerarea 
critică, obiectivă a tuturor aspec
telor, prin confruntarea dialecti
că a lor, ceea ce l-a închegat tn 
teze, putem spune, a devenit lege 
de urmat Și ce lege am putea 
urma cu mai deplină hotĂrfre fi 
cu mai mare încredere dedt cea 
care a izvorit din analiza multi
laterală a faptelor prezentului, 
scontând, totodată și efectul ur
mării ei în împrejurările viitoru
lui de miine 1 Creatorii de azi în
țeleg mai bine ca oricînd că este 
datoria lor să dea, cu mijloace 
care le sînt proprii, analize cit 
mai fidele asupra acestui timp, 
înnobilîndu-$i creația de uma
nismul adînc al epocii noastre.

Tezele sînt documentul matu
rizării unui partid ce a condus 
destinele țării un pătrar de veac, 
sînt documentul maturizării po
porului care un afert do veao a

da totdatezna. dar an atfiu«at 
acestui safiet al aoatra moștenii 
râdul tecad și ștont* revo'.uțio- 
aari a neep Xu ne temem al 
psMB ta lena fraxa ca aceasta :

mecțxxilm că se mai manifest! 
încă o serie de deficiențe în ac- 
trrgtatea orcanelor de partid șî de 
rtat ta manca lor de conducere 
și mțaiaiara a ecooomiei și a 
vieții sociala, tn combaterea și 
tnJăturaaea fenomenelor de biro- 
cratioa. superficialitate inefi
cientă, hi controlul îndeplinirii ri
guroasa a holărîrilor". într-o a- 
semenea constatare, de o deplină 
obiectivitate, cînd nu mai vrem 
să dăm vina pe „obiect-, ci să 
giiim cauza unei întârzieri sau 
chiar a unei erori în noi înșine, 
în spiritul și sufletul nostru, so
cotesc că am ajuns într-adevăr la 
treapta cînd optimismul nostru 
are cele mai solide temeiuri 
Cînd partidul constată lucid, ta 
fața întregul ui popor lipsurile, 
veștejindu-le co curaj, cu atât 
mai mult noi, ca cetățeni *au 
membri de partid trebuie să ne 
autoanalizăm fiecare cu toată 
fermitatea si si găsim în noi în
șine virtuțile cele mai de sea
mă pe care să le punem în folo
sul întregii societăți. Să facem 
întocmai ca Partidul. Nici nu fa
cem altfel. De aceea mîndria 
noastră de popor liber, de cetă
țean liber e legitimă. De aceea 
putem spune cu mîndrie senină : 
există un asemenea Partid, există 
un asemenea Popor, există un a- 
semenea Cetățean. Există, pen
tru că fiecare în parte și îm
preună uniți au conștiința depli
nă a existenței lor.

I aproape exclusiv noi
— călinesamismul,
____ i î—. ___

TIMIȘOARA Filmul etnografic 
și folcloric în cercetarea științifică

și in învățămint"
Pent.’u noi. folclorul are mai 

mul: tacit o valoare este ti ci. 
El reprezinte. In egali măsură, 
un atestat ae existență și de 
vechime-

Ineriimahfl deci, ca docu- 
mw. și ca valoare artistică, 
fo’ckrrul este, la noi, un feno- 
□n vru. în plini evoluție. A- 
vem privilegiul rar de a-1 trăi 
9 ranouste direct, acum. and 
alte popoare l-au pierdut chiar 

Ia amintire. SI ne mai mire 
fascinația eu eare l-a privit 

pietatea cu 
marii noștri 
model desl- 
Izvor de in-

eara 
Sas 

rara apelau la el 
-LasirL ea ta un 
virai: t* neprețuit 
nnratte ?

Ca orie* fenomen în mișcare, 
folclorul suferă anumite muta
ții. în Krimă dependentă de 
schimbi rile Intervenite în via
ta si felul de a gîndl al colec- 
tivltăm eare-l produce. Cu 
tâmpul, anumite obiceiuri evo
luează ta alt seni decit cel tai- 
ttal. chtar dispar apre a
lin locul altora, mai noL De 
aceea, pentru cercetători 
pui tatautev-JM. cu o deosebită 
acuitate, problema consemnării, 
a înregistrării fidele a materia
lului folcloric si etnografic e- 
x is tent. Uneltele rudimentare 
de lucru ae dovedeac, adesea, 
ineficiente nu. ta orice caz. 
necorespLinzl:oare stadiului ac
tual de dezvoltare a tehnldL 
în țara noastră, primul care a 
preconizat utilitatea foloairii 
celor rnai moderne procedee 
tehnice ta etnografie și folclor 
a fost sociologul D. Guști. Ul
terior, praf. univ. dr. doc. Mi
hai Pop, directorul Institutului 
de etnografie și folclor din 
București, a continuat efortu
rile anterioare, reușind al Im
pună evidenței necesitatea in
troducerii metodelor cinemato
grafice în cercetările de specia
litate. Printre cei mal entuziaști 
aderenți la noutățile da acest 
ordin a-au dovedit membrii 
Cercului științific de folclor 
înființat în anul 1966 la Uni
versitatea din Timișoara. A- 
vînd în conducerea sa cadre 
pasionate șl competente, prin
tre care prof. univ. Eugen To- 
doran, lector univ. Gabriel Ma
nolescu, asist, univ. Vasile 
Crețu și 1. I. Popa, cercul de 
folclor și-a propus să contri
buie la ‘ ’
tradiții folclorice bănățene, în 
cadrul Universității.

tele acestui climat efervescent 
n-au întârziat să se arate. Efec
tuând o fructuoasă cercetare pe 
teren, membrii cercului au pu
blicat un volum de „Studii de 
folclor- ; în 1968, au organizat 
un simDozion. Iar recent, între 
23 și 25 mai 1969. un Seminar 
internațional cu tema „Filmul 
etnografic și folcloric în cer
cetarea științifică și în invă- 
țămint**.

Lucrările Seminarului au cu
prins : dezbateri teoretice (in
clusiv de ordin metodologic) a- 
supra problemelor folosirii fil
mului în cercetarea etnografi
că si folclorică si în procesul 
de învățămînt din acest dome
niu ; proiecții ale unor filme 
realizate de Institutul etnogra
fic al Universității din Zagreb

integrare a culturii noastre tra
diționale în cultura tehnici 
modernă a României socialiste. 
Asupra „Necesității unei cate
gorisiri a filmelor etnografice- 
folclorice documentare" a con
ferențiat prof. dr. Milovan Ga- 
vazzi din Zagreb. Prof. univ. 
dr. doc. Mihai Pop a relevat 
importanța observării directe 
ca bază pentru alcătuirea fil
mului cu conținut etnografic și 
folcloric, avertizînd asupra fap
tului că folosirea indiscretă sau 
inadecvată a aparatului poate 
duce la denaturarea caracteru
lui obiceiului sau fenomenului 
studiat. Aceleiași păreri i s-a 
alăturat și asist, univ. Vasile 
Crețu. care a demonstrat, in 
mod convingător, că reconsti
tuirea este acceptabilă numai 
în cazul obiceiurilor dispărute, 
păstrate doar în amintirea ti
no r bătrînl. In rest, filmarea 
,,pe viu" constituie unica ga
ranție a autenticității. La între
barea dacă documentarul tre
buie să fie știință sau artă, a- 
aist. univ. I. I. Popa a optat 
pentru o îmbinare a acestor 
nuanțe, cu o grijă deosebită 
pentru exactitatea datelor în
registrate. Un alt principiu dis-

Memoria colectivă
și memoria peliculei

reînvierea frumoasei

Rezulta-

și de alte centre de cercetări 
ale R. S. F. Iugoslavia, de In
stitutul de etnografie șl folclor 
al Academiei R.S.R. șl de cer
cul de folclor al Universității 
din Timișoara ; discuții pe mar
ginea acestor proiecții ; în fine, 
o vizită la Obreja, comună cu 
bogate tradiții folclorice, din 
llidețul Caraș-Severin.

în comunicările prezentate, 
t-a subliniat faptul că folosi
rea filmului în cercetarea fol
clorică si în scop didactic mar
chează un moment important al 
ridicării științei umaniste la 
nivelul de dezvoltare al științei 
și tehnicii moderne, al apro
pierii acestora de procesul de 
Invățămînt; s-a insistat, de a- 
semenea, asupra uriașelor avan
taje pe care le implică utiliza
rea filmului în 
pentru posteritate 
de folclor 
procesului,

consemnarea 
a faptelor 

șl în consemnarea 
activ șl actual, de

cutat („Regie șl montaj în fil
mul etnografic"), a fost sinte
tizat de lectorul univ. Gabriel 
Manolescu : „Și scenariul rigid 
și filmarea la întâmplare sînt 
la fel de contraindicate. Se im
pune, în prealabil, o 
țită observație asupra 
lui ce urmează să fie 
de peliculă".

Implicațiile apelului

amănun- 
obiceiu- 

memorat

Implicațiile apelului la fil
mul etnografic șl folcloric In 
învățfimîntul universitar au 
fost expuse, metodic și suges
tiv, tot de Gabriel Manolescu. 
Referirile critice n-au fost o- 
colite. Remarcînd că în învă- 
tămîntul nostru superior mij
loacele vizuale sînt încă privi
te cu multă suspiciune, că mij
loacele vizuale dinamice sînt 
evitate cu totul, vorbitorul a 
evidențiat consecințele frumoase 
pe care le-ar antrena renunța
rea la rutină : ecranul aduce în 
fața spectatorilor obiecte și

acene pe care diferite incon
veniente (spațiu, timp ’ etc.) 
le-ar sustrage pentru totdeau
na privirii acestora ; obiectul, 
pe peliculă, are o prezentă a- 
proape efectivă în fața noai- 
tră ; Imaginea înseamnă o re
întoarcere la modurile de gîn- 
dire legate de concret, o reîm
prospătare a imaginilor noastre 
despre lume, prin evadarea 
dintr-un plan abstract, pur ver
bal ; în plus, prin înlocuirea ți
nui cura lung, descriptiv, prin- 
tr-o imagine vizuală rapidă, se 
obține o considerabilă economie 
de timp, afectat, astfel, expli
cării sensurilor esențiale ale 
fenomenului în discuție. Proiec
țiile care au urmat aveau al 
convingă pe toți participant!! 
de ajutorul acordat de filmul 
etnografic studiilor compara
tive.

Institutul etnografic din Za
greb a încercat să realizeze a 
panoramă etnografică a repu
blicilor din componenta țării 
vecine : „Marea familie slo
venă" (Slovenia), „Meșteșugul 
opincarilor", „Transportul u- 
nei case țărănești de lemn* 
(Croația), „Tatuarea unei feti
țe" (Herțegovina), ,, 
laptelui cu ajutorul pietrelor 
fierbinți" (Bosnia). Dintre fil
mele românești, s-au detașat 
categoric, excelentele realizări 
ale lui Vasile Crețu : „înmor- 
mîntarea cu bradul" și „Soare, 
soare..." — momente rituale din 
obiceiurile de după înmormin- 
tare întâlnite în satul bănățean 
Mehadica. Producțiile Studiou
lui „Al. Sahia" au urmărit mal 
mult spectaculosul și pitorescul 
decît acuratețea înregistrării. 
In plus, din „Tara Moților" a 
lipsit chiar comentariul, care-1 
aparținea, după cum am foet in
formați, lui Mihail Sadovea
nu ; „Sursele folclorului" au 
beneficiat, în schimb, de o ar
mătură ideatică susținuți prin 
versurile lui Lucian Blaga. 
Căci, cu fiecare nouă secvență, 
camerele de luat vederi îți pro
puneau aceeași tulburătoare 
credință : „Eu cred că veșnicia 
s-a născut la sat". Adevăr ve
rificat cu strălucire în comuna 
Obreja, de lîngâ Caransebeș, 
unde oaspeților români, sîrbi și 
francezi, descinși cu totul în
tâmplător la nunta localnicului 
Gheorghe ’Hru, muncitor meta
lurgist la Oțelul Roșu, li s-a 
oferit o mostră spontană și 
grăitoare da ospitalitate româ
neasca. Și, aș zice cu un cu- 
vînt totuși inadecvat, un veri
tabil recital de hore si obice
iuri de nuntă. Iar atunci clnd 
mireasa pulveriza, din poartă, 
molecule da sare și grîu asupra 
oaspeților, sentimentele noastre 
căutau iarăși silabele poetului 
din Lancrăm : „Laudă semlnte- 
lor, celor de față și-n veci tu
turor !".

NICOLAE BALTAG

„Fierberea
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TELEGRAMĂ • LA INVITAȚIA Consiliu
lui Superior al Agriculturii, 
miercuri seara a sosit în Capi-

I
I
I

MITiA BIBICICI. președintele Vecei Executive Federale 
a R.S.F. Iugoslavia, a transmis o telegramă tovarășului ION 
GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, in care se apune i

Vă mulțumesc In modul cel mai călduros pentru felicită
rile și urările pe care mi le-ați adresat cu prilejul alegerii 
în funcția de președinte al Vecei Executive Federale a Re
publicii Socialiste Federative Iugoslavia.

împărtășesc convingerea că relațiile de prietenie și colabo
rare dintre țările noastre se vor dezvolta în continuare mul
tilateral șl urez poporului frate român și Dumneavoastră 
personal noi succese în eforturile pe care le depuneți pentru 
construirea socialismului în țara Dumneavoastră și consoli
darea păcii în lume.

I 
tală dl. S. A. Ibrahimi, secretar ■ 
general al Ministerului Agricul- I 
tuni al Marocului. Oaspetele va | 
vizita institute de cercetări și 
stațiuni experimentale, unități a- I 
gricole de stat fi întreprinderi | 
ale industriei constructoare de 
mașini și va avea întrevederi cu I 
membri ai conducerii agriculturii I 
țării noastre.

7â

MEEU&IAN

„EUROPENELE" DE BOX
EDIȚIA
Tadeusz

redactor de sport la

A XVIII-A
Olszanski

ziarul Sztandar Mlodich

BUCUREȘTI '69
Gheorghe Fiat

maestru emerit al sportului

MIERCURI DIMINEAȚĂ 
Mircea Malița, adjunct al minis- 
trului afacerilor externe, a primit 
pe membri ai delegației comer
ciale a Consiliului de export nor
vegian, care face o vizită în țara 
noastră.

• MIERCURI DIMINEAȚA

★
în aceeași ri. Marcel Popeooa, 

Vicepreședinte al Camerei de Co
merț, a oferit un cocteil în sa
loanele Hotelului AthânAe Pa
lace în cinstea delegației comer
ciale a Consiliului de export nor- 
vegiaiL

a 
plecat la Moscova tov. Nicolae 
Toader, ministrul petrolului, pre
ședintele Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria de pe
trol fi gaze, care va paitidpa 11 
consfătuirea președinților comlxh- 
lor permanente de ramură dia 
țările membre ale CJL.E.R.

^^^CADRUL SCHIMBURI- I 
LOR prevăzute în înțelegerea da ■ 
colaborare pe anul 1969 dintre 
Uniunea scriitorilor din Românit 
și Asociația oamenilor de litere 
din Polonia aa sosit în București 
prozatorii polonezi Barbara Na- 
vrocka, redactor la „Tribuna 
Luda”, fi Stanislas Pogacxewzkl 
Oaspeții vor vizita edituri și re
dacții de reviste hterare, vor face 
un schimb de expaiențl cu edi
tori și acriitori din Capitală fi 
din țară.

I
I
I
I

Seară culturală organizată

de I. li. R. C. S.
In întîmpinarea sărbătorii na

ționale a Suediei — 6 iunie — 
institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a orga
nizat miercuri o seară culturală, 
la Casa de cultură a I.R.R.C.S

Manifestarea a fost deschisă de 
Octav Livezeanu, vicepreședinte 
al Institutului. Criticul de artă 
George Sbârcea a conferențiat 
despre „Muzică, artă» viață in 
Suedia1.

A urinai un recital de poezie 
suedeză susținut de actorii Irina 
Petrescu ji Șerban Cantacuzino, 
după care a fost prezentat un 
program de filme suedeze.

In asistență se aflau funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe» Comitetul de 
Stal pentru Cultură ți Artă» oa
meni de artă și cultură» ziariști.

Au fast prezenți, de asemenea, 
tonul Cari Rappe, ambasadorul 
•diei la București. membrii 
'lasadei fi al ți membri ai

• MIERCURI DIMINEAȚA 
s-a înapoiat din R. P. Bulgarii 
delegația de activiști ai Partidului 
Comunist Român. condusă de to
varășul Vasil e Marin, prim-zecre- 
tar al Comitetului județean Ialo
mița al P.CJL, care, la invitația 
P. C. Bulgar, a făcut o vizită tu 
schimb de experiență.

La aosire, în Gara de Nord, 
delegația a fost lnttmpinată de 
tovarășul Bujor Sion, șef de lec
ție la C C. al P.C.R-, de activiști 
de partid.

A fost de față Gheerghi Bogda
nov, ambasadorul R- P. Bulgaria 
la București.

• O DELEGAȚIE a Consi
liului Național al Frontului U- 
nltății Socialiste, condusă do 
tov. Vasile Potop, secretar al 
Consiliului, a plecat miercuri 
seara în R. P. Bulgaria, unde, la 
invitația Consiliului Național al 
Frontului Patriei, va face o vi
zită de schimb de experiență.

• ASTĂZI ÎNCEP LA MOBENA 
campionatele europene da lupt* 
greco-ramana la care participi 171 
de sportivi din 31 de țări.

România este prezenta ev un 
lot de opt luptători fu frunte eu 
campionul mondial Gboorgbe Ber- 
ceanu.

■ TENI8MENII IO MĂ NI Hla 
Nactase fi Ion Tiriac in furnizat 
e mare surpriiă In campionatele 
internaționale ale Franței, elimi
ni nd Ia sferturile de finali ale 
probei de dublu bărbați cu •—X 
fi—1, 7—fi redutabilul cupla profe- 
rionist australian Ken Row wall — 
Fred fltolle. In semifinale, ju el ta
rii români var Initial perechea 
anitrallanl Roy Emerson — Bod 
Laver.

amht,____
corpului diplomatic.

A fost de fată dL Stig Lund
gren, președintele Asociației pen
tru educația muncitorilor (A.B.F.) 
din Suedia, care face o trizitd In 
țara noastră la invitația I.R.R.C.S. 

(Agerpres)

• MIERCURI A PARASIT 
CAPITALA, îndreptîndu-M fipre 
patrie, delegația de procurori ai 
Republicii Populare Bulgaria, 
condusă de Ivan Vvesksv, procu
ror general, care k invitata 
procurornini mânerul al Repabberi 
Soeiahrte România, Augustin 
Aleza. a făcui © vizită în țxra 
noastră.

La plecare, delegația a fost sa
lutată de Augmtm Alexa fi cadre 
de conducere din Procuratura 
yen exală.

Au fost de față Gheorehi Bog
danov. ambasadorul Republics 
Populare Bulgaria k București, 
și membri ai ambasadri

• ANSAMBLUL ARTISTIC 
MILITAR din Bre tis Ura, care 
întreprinde un turneu în țara 
naeatri, a susținut miercuri ace
ra, în cala ^Fantasio- din Con
stanța, primul spectacol pe Lito
ral. în zilele următoare, Ansam
blul va prezenta spectacole k 
Casa de cultură din Mangalia șj 
Teatrul de stat din Constanța

S-a încheiat primul concurs 
al revistelor școlare

plastice-Brașoc, Premiul II — 
ciriei ^Maeaic^, u Școlii generale 
nr. 84 din București, iar Premml 
III reciriei ^Tinere ramuri". ■ 
Școlii generale din comune Sto*- 
nd. judeftd Gorf

A fast acordat, de asemenea, 
un premiu special revistei ^Șfafe 
ta istefdor", redactată de eleva 
Școlii generale nr. 188 din Bucu-

Miercuri, la încheierea primu
lui concurs al revistelor școlare, 
inițiat In cadrul manifestĂnloi 
dedicate celei da a XX-a ani
versari a organizației purtătorilor 
cravatelor roții din țara noastră 
Consiliul Național al organizației 
pionierilor a decernat 4 premii ți 
10 mențiuni. Premiul I a fost 
atribuit revistei ,,Primii pași", a 
clasei a Vl-a de la Liceul de arte

I
I
I
I
I
I
I
I

I

• TN BUNDA A J-A a tur- 
■■■lul lateraApanal fila șah fifi 
la Liakllana. Mărcii maastrn 
romla Flarin Gheerghlu, Ju- 
clad cv plMtlt aetre, a remi
zat 1b Z9 da matlil ca Unxl- 
cker iB.F.G.1. Alta rexvltzte s 
Trlngov-DiBdavaTlcl 1—1 ; Fo- 
rlatM-Bareu 1—1 ; Gllcorlcl- 
■ etaiiefa reraJxl : PfaBincl-Ma- 
tavarlei 1—fi ; Puc-Muill riml- 
*£. la elacaumcnt eandace mae
ștri] AIfttB Flavian m 2 punc
te, armat d« THașov — 14 
*uet«. Gheerghlv M afli ta* 
tr-n grag le > jveitori, top 
ev cita ■■ *aaet.

• LA TORINO av evBtinaat 
Întrecerile eancvrnJvi Interna
tional da atlefizaa, la cari 
yartlelY* r^rtivl dl a mai mal
ta tfrl «ara>eae. America de 
Rad șl 8-U.A-

Camșlaaw] «Umple Ia alrltn- 
ra ca prfijîna, Bek Seașren, a 
terminat tnvtngitor în proba 
■a favorltl cv u rezultat re
marcabil : 1,33 bl locul le- 
cvvR a-a clasat italianul Dlo- 
vlil ev 1.28 m.

GALA A IX-A
Filmul „europenelor- M 

derulează, trepidant, în con
tinuare. Nici nu știu clnd au 
|1 trecut cinci zile pline din 
acest festival al boxului. 
Ieri la prinz timpul a fost 
ceva mal recâ si. parcă, pu- 
giliștii au boxat mal reținut. 
Dar, dacă mă gindesc bine, 
mal degrabă miza calificării 
l-a îndemnat la prudență $1 
nu atlt frigul. Fiindcă toate 
cele zece perechi n-au încli
nat spre risc ci au preferat 
boxul economic, eficace. 
Ml-a plăcut mult Ion Covaci 
pentru vitalitatea lui, pen
tru modul cum crede în vic
torie. De altfel, fără a vă 
face complimente, toți ro
mânii care au evoluat pînă 
acum mi s-a părut că au o

încredere fanatică în victo
rie ceea ce paihologic vor
bind, în box, are o impor
tanță capitală. Adăugind și 
pe greul Ion Alexe — victo
rios net în fața francezului 
Victor — șansele echipei 
dumneavoastră de a obține 
un rezultat final meritoriu, 
devin caneiderabile. Doi ita
lieni — Carpetti și Fachettl 
— au evoluat cu multă am
biție. pe măeura prestigiului 
antrenorului „azzurilor**, Na
tale Rea. Primul, cu o 
„dreaptă** care lovește ne
cruțător. l-a scos din cursă 
pe maghiarul Harcska. Mai 
bine spua, în acest meci, 
Rea l-a învins pe Papp... 
Skalka, una dintre speran
țele lotului nostru — singu
rul polonez care a boxat la 
prinz — a greșit fundamen
tal : el n-a știut să-1 țină la 
distanță pe Fachettl, a pre
ferat clincl-ul șl... toate so
cotelile au Ieșit pe dos.

Aici Ia București, pînă a- 
cum, n-au învins In primul 
rînd cei tari, ci cel lntell- 
genți. Și această Inteligență 
a fost vizibilă, în gala a 
IX-a, la Alexe, Frolov, Fa- 
chettl șl „vulpoiul- semigreu 
Dan Pozniak. Pronosticuri 
nu se încumetă nimeni încă 
sft enunțe. Este devreme. 
Dar că ediția românească a 
.europenelor" de box este 
marcată din plin de prezen
ța boxului tehnie, de calita
te — este o opinie la care 
mă raliez fără rezerve. Ne 
mal așteaptă încă șase gale 
de mare spectacol...

GALA A X-A
Gala jubiliară disputată la 

lumina reflectoarelor a che
mat Intre corzile ringului 
23 de boxeri. 14 dintre a- 
ceștia al-au continuat cursa 
Dentru cucerirea medaliilor 
Bl a centurilor de campioni. 
Sportivii rămași în competi
ție se dovedesc excelent 
pregătiți. Iar meciurile cîsti- 
gă în dinamism șl spectacol, 
ceea ce satisface în totali
tate. chiar șl ne cei mai exi
gent! pasionați ai boxului. 
Sî Cînd spun că actuala e- 
dițle a europenelor cîstigă 
în valoare, de la meci la 
meci. îmi permit o compa
rație cu edițiile precedente 
pe care le-am urmărit în 
1965 la Berlin si 1967 la 
Roma.

Printre cei care au evo
luat aseară s-a aflat si spor
tivul maghiar Orban. un 
boxer cu toate calitățile ne
cesare unul mare performer. 
El are șanse aproape certe 
la cucerirea titlului euro
pean al categoriei.

Sportivii români au con
tinuat, cu o singură excep
ție. Pușcaș, seria succeselor. 
După comportarea de pînă 
acum sînt îndreptățit să 
cred că el vor realiza o 
performanță superioară edi
țiilor anterioare a europene
lor. La categoria muscă cred 
că Ciucă îl va „răzbuna" pe 
Dobrescu. Dumitrescu merge 
cu pași siguri spre una d 1 
medaliile cucerite cîndva ue 
actualul său antrenor, Lu
cian Popescu. Alexe, Monea. 
Silberman, la fel ca $i toți 
ceilalți sportivi români ră
mași în competiție trebuie 
să se mobilizeze pentru îm
plinirea unei performanțe 
maxime. $i-ag dori aceasta 
si Dentru faptul că genera
ția mea de boxeri — la fel 
de bună, ca cea de nzl — 
nu a-a bucurat de un ase
menea prilej ; să boxeze a- 
casă. cu cei mal buni pu- 
gilistl europeni. Printre pro
tagoniști au rămas cei mai 
buni dintre boxerii Europei. 
Fără îndoială revelația com
petiției sînt boxerii brita
nici. La fel de bine B-au 
prezentat în întrecere spor
tivii irlandezi, vecinii noștri 
iugoslavi si al unor țări cum 
sînt Grecia. Turcia.

„Pentatlonul atletic școlar" REZULTATE TEHNICE PROGRAMUL GALEI DE AZI

înaintea ultimului act GALA A IX-A eu începere de la ora 19,00 se va desfășura prima gală a 
semifinalelor după următorul program: categ. semimuscă: Gyorgy 
Gedo (Ungaria—Jose Escudern (Spania), Franco UdeJia (Italia)— Roman 
Rozek (Polonia) ; categ. muscă ’ Nikolai Novikov (U.R.S.S.) — Fl- 
nppo Grasso (Italia) ; Constantin Clucă (Romania) — Artur Olcqh

CATEG. PANA ; Tatar (Turda) 
învinge la puncte pe Tslronis 
(Grecia) ; Mihailov (Bulgaria) 
dispune la puncte de Pri
chard (Tara Galilor). CATEG. U- 
ȘOARA : Capretti (Italia) întrece 
la puncte pe Harcsa ^Ungaria) ; 
CATEG. MIJLOCIE MICA : Ion 
Covaci (România) învinge prin a- 
bandon (rep II) pe Egle (Aus
tria) ; Facchettl (Italia) cîștlgfl la 
puncte la Skalka (Polonia) ; 
CATEG. SEMIGREA : Jensen (Da
nemarca) Învinge la puncte pe 
Stankov (Bulgaria) CATEG 
GREA : Ion Alexe (România) în- ---- . victor 

a Ger- 
de Ce-

(Polonia) ; categ. cocos ! Aurel Dumitrescu (Romania) — Mlck£y 
Pinner (Anglia) ; Mike Dowling (irlanda) — Alda Cosentino (Fran
ța) ; categ. semiușoarâ : Calistrat Cuțov (România) — Serghei Loma
kin (U.R.S.S.) : Stolan Pllicev (Bulgaria) — Ryszard Petek (Polo
nia) ; categ. mijlocie : Simeon Glieorgliiev (Bulgaria) — Vladimir 
Tarasenkov (U.R.S.S.) ; Reîma Vlrtanen (Finlanda) —■ Mate Parlov 
(Iugoslavia).

• BUCUREȘTI s Marele sta
dion ba cure ștean ^23 August” a 
găzduit faza pe municipiu a con
curau!oi ^Pentatlonul atletic șco- 

1 a două zile de 
spectaculoase întreceri, cele opt 
echipe de fete, și tot a ti tea de 
băieți, campioane ale fazei pe 
sectoarele Captialei, și-au dispu
tat intiietatea și dreptul de a 
candida k finala pe țară a con
cursului. Echipele reprezentative 
ale Liceului „Gheorghe Lazar”, 
campioane ale sectorului VI, au 
realizat și de data aceasta „du- 
bloul" : primele locuri la cele 
două categorii.

S-au clasat în continuare i
fete — Școala profesională Dîm
bovița și Școala profesională
F.R.B ; băieți — Liceul „I. L. 
Car agi alo” și Liceul „Aurel Vlai- 
cu“. Cîteva rezultate remarcabile 
obținute de tinerii atleți bucu- 
reștem atestă că întrecerea, în 
general, s-a ridicat la un bun ni
vel tehnic : Vladimir Toma — 
6,68 m la lungime, Gheorghe 
Dumbravă, 15,30 m la greutate și 
Ruzandra Co las ca — 5,20 m la 
lungime, toți de h Liceul „Gh. 
Lazăr” ; Viorica Brad (Școala 
profesională Electromagnetica) — 
14^0 m la 
na Stancu,

Dîmbovița) — 62.6 sec. pe 400 m 
plat.

I conul tu „rentat! 
Iar". Li capătul 
spectaculovie Ini

I
I
I
I

greutate și Alexandri- 
(Școala profesională

Din buletinul

SUB SEMNUL REVOLUȚIEI

VIOREL RABA
• ARAD : Stadionul „Gloria* 

din localitate a găzduit finala pe 
județ a celor mai bune 18 echi
pe de băieți și fete care au luat 
startul în cadrul pentatlonului 
atletic școlar. Dintre echipele 
de fete care au participat la eta
pa pe județ cea mai bună com
portare a avut-o reprezentativa 
liceului din orașul Ineu, pregă
tită de profesorul Bauer Fran- 
cisc, net superioară celorlalte, 
atît prin performanțele individu
ale, cît și prin omogenitatea 
echipei. Locul secund — Liceul 
„I. Slavici" din Arad, urmat de 
Liceul din Sîntana.

Nu mai puțin disputată s-a 
dovedit întrecerea dintre echi
pele de băieți, unde locul I a 
fost ocupat de echipa Liceului 
nr. 3 din Arad, urmată de echi
pa Grupului școlar a Uzineloi 
de vagoane și Liceul nr. 1 din 
Arad. (SIMION PALCU).

Ziarul „Scînfaîa linere- 
lului“ oferâ cita o cupă 
primelor echipe clasate, 
la băieți fi la fete, în ca
drul etapei finale de la 
Sibiu a concursului „Fen- 
tallcnul atletic $ ca Iar".

competiției
Sport a C.G al U.T.G a omologat rezultata la obfl-Secția

Ririv in urma disputării celei de-a III—a alape, p« județ, sta
bilind — conform regwlameatului competiției — in ordinea 
punctofwluî, cele opt echipe aii etica de băieți și fete care 
și-au cîștigot dreptul de a participa la finala pe fără — Sibiu, 
7—8 iuaie.

FFTF : Liceul nr. 2 teșita — 15 728 puacle ; Liceul nr. 4 
Conslanta — 15 697 p. j Uceuf ar. 5 lași — 15,340 p. ; Liceul 
•Gkeerfba Lasir" iRcvroșa 15 303 p. i Uceel nr. 2 Floiești 
■- 13 908 p. ; Liceul Ineu — 13 886 p. ; Uceul nr. 1 listrita — 
13 801 p.; Liceul nr. 1 Givrgie — 13 755 p.

BĂIET! : Liceul nr. 1 Giurgiu — 14 582 puncte ; Liceul nr. 3
lefi — 14 027 p.; liceul «Obeeraba Laxâr" București —
13 881 p.; Liceul v. 11 Ouf - 13813 p^; Liceul sr. 3 Arad —
13 562 p.; liceul „I. P. Hașdeu" Buzău — 13 532 p.; Liceul 

* utried metallurgic Galati — 13 267 p.; Liceul ar. 2 Reșița 
13201 p.

(Agerpres)

ȘTIINȚIFICE Șl TEHNICE
(Urmare din pag. I)

ferate va progresa și după aceas
ta, trecînd treptat liniile dieseli- 
zate pe tracțiunea electrică, mai 
economică și mai puternică. în 
acest context să observăm că ale
gerea sistemului de curent alter
nativ monofazat de 50 perioade 
fi 25 kilovolți în firul de cale, 
deschide perspective foarte fa
vorabile pentru electrificare, da
torită reducerii considerabile a 
costului stațiilor de alimentare, 
care se conectează direct la sis
temul energetic și datorită con
centrării mari de puteri pe loco
motivă. Utilizarea redresoarelor 
cu siliciu pentru Alimentarea 
motoarelor de tracțiune cu cu
rent continuu, reprezintă soluția 
de avangardă în acest domeniu, 
în acest sens Directivele prevăd 
dezvoltarea unor capacități de 
producție pentru celule qu siliciu, 
asimilarea cărora cu materiale 
din țară s-a asigurat prin cerce
tări întreprinse și prototipuri 
elaborate la Institutul de cerce
tare departamental (I-C.P.E.).

Consider prevederea unor 
sarcini prioritare pentru cerce
tarea științifică, orientată spre 
atingerea de rezultate ce se pol 
aplica în cît mai scurt timp în 
producție, ca o măsură salutară

cere va permite concentrarea 
eforturilor pe probleme practice 
de mare importanță și va cimen
ta colaborarea între verigile lan
țului care trebuie «1 lege cerce
tarea de producție.

închei cu un sentiment de a 
nu fi reușit să comentez decît 
puține aspecte din orizontul larg 
cuprins de proiectul de directi
ve. M-am referit la acele domenii 
pe care s-a axat activitatea mea 
de cercetare de peste 40 ani. Aș 
dori ca tineretul nostru să-fi dea 
seama de efortul pe care, sub 
conducerea înțeleaptă a parti
dului, poporul nostru a reușit 
să-l depună, spre a ajunge în 
această fază de dezvoltare pe 
care generația mea de ingineri a 
visat-o, dar nu a trăit-o dedt în 
aceste ultime decenii. Intr-ade
văr, oportunitatea unor mari ac
țiuni ca electrificarea căilor fe
rate, mecanizarea fi intensifica
rea agriculturii, a ost studiată 
și recunoscută de inginerii noș
tri încă din anii 1920-1930. Rea
lizările au lipsit. Ele au început 
abia după eliberarea țării noastre 
și se datoresc concepției funda
mentale privind programul de 
dezvoltare socialistă a țării noas
tre, promovat de către Partidul 
Comunist Român.

vlnge la puncte pe A. 
(Franța) ; Hussing, (R. F. 
maniei) dispune Ia puncte 
merys (Cehoslovacia).

GALA A X-A
Categ. pani s Orban (Ungaria) 

dispune Ia puncte de Lalne (Fran
ța) ; Richardson (Anglia) Învinge 
la puncte pe Pușcaș : categ. ușoa
ră : Jakubowski (Polonia) întrece 
la puncte pe Zaharopoulos (Gre
cia) ; Stoicev (Bulgaria) clștigfi la 
puncte la Vesellnovlcl (Iugosla
via) ; categ. semi mijlocie : Victor 
Silberman (România) învinge la 
puncte pe Manfred Wolke (R. D. 
Germană) ; Musallmov (U.R.S.S.) 
învinge la puncte pe Sandal (Tur
cia) ; Meier (R. F. a Germaniei) 
învinge la puncte pe Ikonomatoa 
(Grecia) i Klrlakov (Bulgaria) în
trece la puncte pe Henderson 
(Scoția) ; categ. mijlocie mică : 
Imrie (Scoția) dispune la puncte 
de Tanopoulos (Grecia) ; Tregubov 
(U.R.S.S.) întrece Ia puncte pe 
Kovacs (Ungaria) î categ. semi
grea : Ion Monea (Romfinla) în
vinge Ia puncte pe Frankem (An
glia) : Schlegel (R. D. Germană) 
învinge la puncte pe Krepi (Po
lonia) ; categ. grea : Denderyi 
(Polonia) clștlgg la puncte la Oz- 
bey (Turcia) ; Pandov (Bulgaria) 
dlzpune la puncta de L<mant (R.D. 
Germană).

aur!
nou» I. Covaci va cobori victorios treptele ringului

ANUNȚ
Fabrica da Confecții și Tricota ța București primește înscrieri 

pentru examenul de ©dna ‘era In Școala Profesională la specia
litățile :

— CONFECȚII TESATUK FETE Șl BAIEȚT) DURATA ȘCOLA
RIZĂRII 2 ANI

— CONFECȚII TRICOTAJE ȚETE) DURATA ȘCOLARIZĂRII 
2 ANI

— TRICOTEURI (FETE Șl BAIEȚT) DURATA ȘCOLARIZĂRII 
2 ANI

— FINISORI (BAIEȚT) DURATA ȘCOLARIZĂRII 2 ANI
— ELECTRICIENI (BAIEȚT) DURATA ȘCOLARIZĂRII 3 ANI
— MECANICI DE ÎNTREȚINERE (BĂIEȚI) DURATA ȘCOLARI

ZĂRII 3 ANI

Doritorii se vor prezenta la sediul întreprinderii din București 
bd. Armata Poporului nr. 7t sector VII, serviciu învăfămlnt cu 
următoarele acte :

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A 8 CLASE (ORIGINAL)
CERTIFICAT DE NAȘTERE (COPIE LEGALIZATA)
CERTIFICAT MEDICAL, MICRORADIOGRAFIE Șl ANALIZA 
STNGELUI

înscrierile se fac pînă la 25 iunie 1909. Se primesc candidați din 
București și din comunele cu o distanță de maximum 50 km. de 
București.

EXAMENUL DE ADMITERE SE TINE PE DATA DE 1 IULIE 1969 
ji consta din PROBE SCRISE $1 ORALE LA MATEMATICA $1 
LIMBA ROMANA.
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ANGLIA — MEXIC 4—0 
IN REVANȘA

Selecționatele de fotbal ale 
Angliei șl Mexlevlnl, care ter
minaseră la egalitate (•—•) prl* 
m partidă. s-au îvltlnlt în 
■■ecl revanșa In orașn] Gnidi- 
kajara. Peste M W de speetn- 
terl av asistat la e veritabili 
âevaenstratio ■ echipei engie- 
aa. lavlBgfltaaru ev icarvl di

DAN DEȘLIU
frumoasă victorie aCea mal________ ______  _

boxerilor noștri. Ia actuala edi
ție a Campionatelor Europene, 
eate opera lui Victor Silber- 
min — învingător fără drept de 
aneT In fata campionului olim
pic, Manfred Wolke. După ce 
Pușcaș ne a făcut să suferim, la 
BTOBfhi recepțlonînd cascadele 
de Dumnl ne care 1 le aervea 
englezul Richardson, cu o dăr-

în finala „Cupei României" Steaua și Dinamo
Procrxmate cel puțin neae- 

rioa (Federația de fotbal nu știa 
de atlta amar de vrem că a- 
ceastă ziptirrJnă « Închinată 
exclusiv box'jlui ? !). «emiflna- 
>!e Cupei Rominlei s-au ju
cat. la București. în special în 
fața unor tribune goale. Com
petiție fără strălucire gi fără 
succes în Europa Cupa începe 
să devină și la noi un fel da 
povară. Trebu-e spus, cu toată 
■erioritatea, că o pîndește ano
nimatul cel mai cenușiu- R •- 
devărat acum că și ploaia to
rențiala. care a transformat te
renul Intr-o fin tină largă și 
cleioasă, l-a ținut pe multi 
dintre microbiști In casă sau 
în localurile cu meniu fix si 
șpriț acrișor. Dar, o mare vînă 
pentru băncile dezolant de 
pustii $1 triste o poartă auto
rii calendarului sportiv. Tare 
le-aș imputa măcar unu la sută 
din biletele rămase in magazia 
cu deconturi nejustificate și 
pierderi planificate. Stadionul, 
Ieri, arăta ca un lac în care 
s-au de-strămat toate dragostele. 
Intr-un asemenea pustiu, doar 
naturile sinucigașa i-ar ilmțl 
tn mină bună.

Steaua, care a catapultat-o 
pe Rapid, între două cenușare, 
de se uită tot Giuleștiul la Dan 
și la Răducanu printre dește 
plrllte de țigări, a intrat în te
ren împinsă de vîntul de pa 
Bărăgan, mirosind mai mult a 
zăpadă decît a obraz de pier
sici, șl de dorința expresă de 
a-î administra Farului golul 
care s-o ducă în finală. Prin 
vraful de lut moale, tocmai 
bun de lipit prispele și prin 
care scrumbiile de Dunăre « 
îl înotat ca pa brațul Chilia.

FĂNUȘ NEAGU la distant® de

Steaua a gonit ea pa o sosea 
de beton spre poarta Farului șl 
a Întrecut-o cu 5—2. Dar, golul 
care s&-i aducă dreptul de a 
participa în finală l-a tnacria 
abia în minutul 73. prin exce
lentul Crăiniceanu. ieri cel mai 
bun om al partldeL Steaua, e- 
ch’nă unde a bătut ceasul deș
teptării tocmai în finalul sezo
nului. dkpune de un lot capa
bil de mari rurprize. Alături de 
Crălnieeami așea Dumele lui 
Pantea, jucător cu explozie, de
rutant și bun trăgător la poar
tă, precum și pe-al iul Dumitru 
Nicolae. care a scos în chip 
senzațional două mingi de pe 
linia porții — a doua printr-o 
foarfecă amintind de Ion To- 
nescu din perioada Iul de glo
rie. Singurul militar în notă 
discordantă, Voinea. înaintașul 
incapabil si Introducă mingea

în poartă da
1 metru.

Pe terenul, 
ciul băltii de _______ _ __
rul a muncit enorm de mult, a 
și condus cu 2—1. dar atacantii 
săi au ezitat să tragă de la dis
tantă. iar apărătorii, masivi șl, 
unii grași, au fost răsturnați de 
fentele lui Crliniceanu si Pan
tea. Ne-a supărat faptul că ste- 
lijtîl au protestat mult și. pe 
nedrept, cînd arbitrul Mureșa- 
nu a sancționat cu o lovitură 
de la 11 m. faultul comis de 
Vigu, asupra Iul Ologu, In spa
țiul de pedeapsă. Sîntem sătul 
de maidane, e carul să înțe
leagă toată lumea acest lucru.

In rest, o partidă frumoasă, 
care ne dă speranțe pentru o 
finală de 2Île mari. Căci, la Su
ceava. Dinamo București, așa 
cum așteptam cu totii, a obți
nut calificarea. Mă bucură 
zîmbetul plăcut de pe fețele 
bucureștenilor.

semănat eu 1 li
la Carcaliu, Fa

nicie nu tocmai britanică, aș
teptam — de ce n-am spune-o — 
destul de îngrijorați „meciul 
Serii". în care bronzul de la 
Ciudad de Mexico urma să se 
confrunte cu aurul... Debutul 
Intîlniril nu ne-a lăsat să între
vedem, nici pe departe, acel 
final stupefiant, repriza aceea 
absolut memorabilă, dominată 
d’a capo al fine de voința de a 
învinge. Wolke a făcut tot ce 
era omenește posibil pentru a 
stopa furtuna adversă — dar 
Silberman, în ciuda unei hemo
ragii care-1 incomoda evident, 
și-a păstrat intacte ..rezervele 
strategice" : forța, elanul, luci
ditatea. Si mă gîndeam, 
rind cu sufletul la gură 
tibilul său „sprint" că 
aceste calități decisive
lipsit. In momentele-cheie 
Antonlu, lui Mihal Aurel si Iul 
Stumpf, oricare dintre ei puțind 
fi prezenți, după mine, în rîn- 
durile semifinalistilor.

Există însă, anumite victorii 
care anulează parcă toată amă
răciunea acumulată anterior, șl 
performanta acestui flăcău ne
gricios. cu siluetă de atlet antic, 
se înscrie, cred. în categoria a- 
mintltă. Acum, drumul spre aur 
este deschis I Vreau să 
Victor Silberman nu 
opri decît pe cea mal 
treaptă a podiumului.

urmă- 
irezls- 
tocmai 

le-au 
lui

cred că 
se va 
înaltă

joi ultima zi la
LOTO



A N C H ETA IN T E R NAȚIONALĂ

TINERETJL Șl VIITORUL EUROPEI
□□□□

Ziarul nostru începe publicarea unei ample 
anchete internaționale pe tema „TINERETUL Șl 
VIITORUL EUROPEI"

La întrebârile puse de redacția noastrd :

T. CE TREBUIE ÎNTREPRINS PENTRU DEZ
VOLTAREA COOPERĂRII INTRE NAȚIUNILE 
EUROPEI?

2. CARE ESTE ROLUL TINERETULUI IN E- 
FORTURILE CE SE DEPUN PE PLAN GENERAL 
PENTRU DESTINDERE Șl SECURITATE IN 
EUROPA ?

3. CUM APRECIAȚ1 INIȚIATIVA UNIUNII TI
NERETULUI COMUNIST DIN tOMANIA DE A 
ORGANIZA O MASA ROTUNDA A ORGANI
ZAȚIILOR DE TINERET DIN EUROPA CONSA
CRATA PROBLEMELOR SECURITĂȚII EURO
PENE?

au râspuns conducdtori ai organ.z lor de 
tineret de cele mai diverse orieaiân pclibce din 
numeroase fân ale Europei. astăzi
primele răspunsuri.

MINCIO CIUNTOV
secretar al C.C. al U. T. C. D.

din R. P. Bulgaria

Interesul vital al tineretului
1. Cred că în domeniul coope

rării intereuropcne exista o bază 
larga pentru initiative fructuoase. 
Evoluția lucrurilor arată câ sint 
posibilități mari pentru dezvol
tarea cooperării între țările 
europene în .domeniul economic, 
cultural, tehnico-științîfic etc. 
Țările socialiste din Europa prin
tre care și Bulgaria se pronunță 
și activează consecvent în acest 
sens. Un exemplu elocvent al 
preocupării pentru cooperarea în- 
tereuropeauă și asigurarea unui 
climat dc pace și securitate pe 
continentul nostru îl constituie și 
Apelul de la Budapesta al state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia, inițiativa acestor state 
în direcția convocării unei confe
rințe a tuturor statelor europene 
pentru găsirea color mai hune căi 
și mijloace de promovare a secu
rității europene.

2. Tinerelul joacă un rol deo- 
sehit de important în întreaga 
viață socială din zilele noastre.

Totodată, el are un interes vital 
în crearea condițiilor de pace și 
securitate care să-i asigure posi
bilitatea valorificării marei aale 
forțe creatoare. De aceea tînărn 
generație a Europei participă 
mereu mai activ la eforturile pen
tru destindere și securitate euro
peana. Un aspect elocvent al a- 
cestei tendințe îl constituie și do
rința manifestată în cercuri mereu 
mai largi ale tineretului din toate 
țările Europei de a extinde lega
turile sale în scopul unei mai 
bune cunoașteri reciproce. Tinere
tul bulgar își aduce aportul la o 
mai bună cunoaștere și apropiere 
între tinerii de pe continentul 
nostru, la crearea unui larg front 
unit al tineretului in lupta anti- 
imperialistă, pentru pacea și secu
ritatea Europei. Evident, după o- 
pinia mea, lupta pentru asigura
rea securității europene nu poate 
fi desprinsă de lupta împotriva 
tendințelor de revizuire a rezul

tatelor celui de-al daftea răriuM 
mondial. de ignorare ■ realităților 
de pe eofrimeutnl itxtra. indoihr 
existența celor două state ger
mane.

X Prietenii noștri români par
ticipă activ la extindereo coope
rării intre tinerii din țările euro
pene, pentru anim eforturilor 
tinerei generața alături de po
poarele continentului nostru în 
crapul destinderii țâ seruritățu în 
Europa. Recenta ședință de la 
Budapest a Corni te tii lui Execu
tiv al F34.T.D. a apreciat pozitiv 
inițiativa Uniunii Tineretului Co
munist din România de ■ organi
za o masă re tun di consacrată 
securității europene. Personal, 
cred că este o inițiativa utilă care 
ar putea avea o influență bună in 
domeniul unificării eforturilor ti
neretului în promovarea secu
rității europene. Sper că aceasta 
inițiativă va fi încununată de suc
ces.

• • Ciocniri 
violente la
Montevideo
Pentru a patra zi consecu

tiv, în cartierul Cerro din 
Montevideo au avut loc noi 
docmri intre forțele de poliție 
ți muncitorii de la întreprin
derile frigorifice cărora li s-au 
alăturat ți studenții. Pe stră
zile acestui cartier ți în alte 
patru puncte din capitala u- 
ruguayană au fort ridicate ba
ricade. Folosind întregul ar
senal de care dispun, forțe ar
mate ți de poliție au interve
nit pentru reprimarea munci
torilor. Au fort operate mai 
multe arestări. Corespondentul 
agenției France Presse, relata 
după aceste noi incidente că 
această parte a orașului Mon
tevideo avea un aspect dezo
lant, străzile fiind presărate de 
ruine, iar arborii scoși din ră
dăcini. Pe de altă parte, po
trivit unor surse guvernamen
tale, autoritățile uruguayene 
încearcă să găsească o soluție 
negociabilă a actualului con
flict de muncă de la între
prinderile frigorifice, ai căror 
lucrători se află în grevă de 
50 de zile. Guvernul discută 
un proiect de lege prin care 
se propune sporirea indemni
zației de șomaj și majorarea 
salariilor lucrătorilor din in
dustria cărnii.

franța: înaintea
scrutinului decisiv
• Divergente in rindul centrului

• Declarația generalului de Gaulle

OSSI SJOMAN 
președintele Ligii tineretului democrat 

din Finlanda
A

Orientul Apropiat
• REUNIUNEA DE LA NEW YORK A REPREZENTANȚILOR 
CELOR PATRU MARI PUTERI • LUPTELE DINTRE ARMATA 

IRAKIANĂ Șl UNITĂȚILE KURDE

In Curațao

Căile înțelegerii europene revenire
la normal

1. Aceasta este în momcniu! 
dc față poate cea mai importan
tă și arzătoare problemă a Eu
ropei, relațiile între țări Jeler- 
minînd pacea, liniștea și securi
tatea popoarelor. După opinia 
noastră, în dezvoltarea cooperării 
internaționale între națiunile 
europene s-ar putea face pași 
înainte pe două căi. In primul 
rînd la un nivel oficial — între 
State, adică prin dezvoltarea re
lațiilor economice, culturale și 
științifice între toate statele euro
pene. în aceasta privința ar tre
bui să facem totul ca sa înlătu
răm obstacolele care mai îm
piedică lărgirea și dezvoltarea 
acestor relații. în al doilea rînd, 
la nivelul relațiilor dintre orga
nizații și persoane. Aceste rela
ții, care ar trehui să se dezvolte 
în și mai mare măsură, contri
buie nemijlocit la dezvoltarea 
schimburilor de informații din
tre popoarele europene, la mai 
buna cunoaștere reciprocă, la 
înțelegere și apropiere. Pentru 
aceasta este necesar și bine să

ne întâlnim cît mai des posibil, 
să avem contacte, ichimhnri de 
păreri sincere, deschise.

2. Este foarte natural ca pro
blema aceasta ■ păcii, a destin
derii și securității ffl preocupe 
în primul rînd tineretul- Și tine
rii din Europa recunosc că în 
realizarea acestui deziderat exis
tă încă multe probleme pentru 
rezolvarea cărora luptă. De 
exemplu, noi nu putem accepta 
să se modifice frontierele stabi
lite după cel de al doilea război 
mondial. Consider că asemenea 
pretenții mențin încordarea în 
Europa. Considerăm, de aseme
nea, că existența blocurilor mili
tare este o cauză a tensiunii din 
Europa și luptăm pentru desfiin
țarea lor.

Condiția primordială pentru a 
se ajunge la o soluție este res
pectarea de către fiecare atat a 
independenței și suveranității 
celorlalte slate. Noi considerăm 
că rolul tineretului trebuie să se 
manifeste în primul rînd in lup

ta pentru respectarea acestei 
condiții esențiale.

3. Inițiativa Uniunii Tinere
tului Comunirt din România 
«te foarte bani fi va reprezenta 
fără îndoială o contribuție con
cretă In rezolvarea acealei pro
bleme atât de complexe cmn 
e«ie aecuritalea europeană. Pro
fit de această podbilitate pentru 
a mulțumi prin intermediul 
„Sein leii tineretului “ invitației 
primite de a participa la aceas
tă masă rotundă.

Sperăm că ocazia acestei largi 
întâlniri ’reprezentative a tinere
tului european va fi bine folo- 
iitâ și că pe baza acestei iniția
tive și a concluziilor ce se vor 
desprinde va continua activitatea 
pentru concentrarea eforturi
lor tineretului în lupta pentru 
asigurarea securității continen
tului. Sperăm că împreună cu 
reprezentanții tineretului român 
să ne reîntâlnim și să discutăm 
asupra acestei probleme și la 
conferința internațională, care 
va avea loc în capitala țării 
noastre, Helsinki.

Situația din Curacao, 
posesiune olandeză dîn 
Arhipelagul Antilelor 
Mici. începe se norma 
llieze. după tulburările 
izbucnite vinerea trecută.

DANIEL ANTONINI
șeful comisiei internaționale 

a Mișcării Tineretului Comunist Francez

Martf. m jdrul unei reuniuni 
Intre par lamentări si liderii 
sindicali s-a ajuns la un acord 
privind anularea d*darării gre
vei generale, după ce sindica
tele au obținut promisiunea de 
majorare a salariilor muncito
rilor si îmbunătățirea sistemu
lui asigurărilor sociale.

In aceeași zi a avut loc o șe
dință a Adunării legislative în 
cursul căreia au fost analizate 
cauzele izbucnirii incidentelor 
din insulă. Primul ministru. 
Clro de Kroon, a anuntat că va 
prezenta parlamentului un ra
port complet asupra ultimelor 
evenimente. In timpul reuniunii 
de marți, parlamentul din An- 
tilele olandeze a adoptat, cu 14 
voturi pentru și 6 împotrivă, o 
moțiune prezentată de partidul 
democrat (de guvernământ), în 
care se cere dizolvarea parla
mentului într-un termen cît mai 
scurt și organizarea de 
generale. Premierul Ciro 
Kroon a declarat că se va 
seama de această cerere și 
organiza alegeri în decurs 
90 de zile.

alegeri 
de 

tine 
va 
de

• LA REȘEDINȚA particu
lară a lordului Caradon (Marea 
Britanie) a avut loc marți cea 
de-a 13-a reuniune a ambasa
dorilor la O.N.U. al celor patru 
mari puteri, consacrată căutării 
mijloacelor unei soluții politice 
a conflictului din Orientul A- 
propiat. După reuniune, care a 
durat trei ore, nu a fost publi
cat nici un comunicat. O nouă 
ședință este prevăzută pentru 
miercurea viitoare, după care 
adjuncții celor patru ambasa
dori vor continua contactele 
pentru a formula, în scris, 
punctele asupra cărora s-a pu
tut ajunge la un acord sau po
zițiile respective.

Potrivit certurilor 
ee bine informate, 
ambasadorilor vor 
pini la sfirțitnl lunii 
mied să fie apoi suspendate,
cel puțin temporar, pentru a se 
permite lui Gunnar Jarring,
reprezentantul secretarului ge
neral al O.N.U.. U Thant, în O- 
rientn! Apropiat, să stabilească 
contacte cu părțile implicate in 
conflict fi să ia cunoștință de 
opiniile lor asupra concluziilor 
Ia care s-a ajuns.

• LUPTE DEOSEBIT de vio
lente la care au participat uni
tăți de aviație, artilerie ți 
tancuri au avut loc săptămina 
trecută in partea de nord • 
Irakului între trupe ale guver
nului irakian și unități militare 
ale minorități! kurde, anunță 
postul de radio kurd, citat de 
agenția U.P.I. Unitățile mili
tare ale generalului Barzani, 
afirmă postal de radio, au res
pins o ofensivă majoră lansată 
de trapele guvernului de 
Bagdad. Pozițiile ocupate 
trupele generalului Barzani 
fast atacate de două brigăzi 
armatei irakiene susținute

avioane, tancuri și artilerie. A- 
vioanele au lansat napalm asu
pra pozițiilor kurde, distrugînd 
întinse suprafețe de culturi.

Pregătirile în vederea 
celui de-al doilea tur de 
scrutin al alegerilor pre
zidențiale din Franța se 
desfășoară in ritm susți
nut.

Unele incertitudini care per
sistau in legătură cu menține
rea candidaturii lui Alain Po- 
her par să fi dispărut deplin 
după declarația de marți a 
președintelui interimar, deși 
nici o surpriză nu este exclusă 
pînă joi la miezul nopții, cînd 
expiră ultimul termen de re
tragere a candidaturilor. Poher 
și sprijinitorii săi justifică 
hotărîrea de a continua lupta 
electorală prin dorința de a 
menține Centrul ca entitate 
politică distinctă. Dar, tocmai 
în rîndul grupărilor do centru, 
rămînerea lui Poher în bătălia 
electorală provoacă serioase 
disensiuni. în sinul Centrului 
național al independenților se 
înfruntă două tendințe : una 
care dorește să se alăture unei 
majorități ce l-ar avea în frun
te pe Pompidou, iar alta care 
vrea să rămînă fidelă pre
ședintelui interimar. Această 
dispută a determinat o amîna- 
re a definirii poziției Centrului 
național al independenților 
pînă la 10 iunie.

Puternice divergențe ies la 
iveală și în rîndurile grupului 
„Progres și democrație". Se 
crede că numeroși deputați ai 
acestui grup ar putea să ur
meze exemplul liderului lor, 
Jacques Duhamel, și să se ra
lieze lui Pompidou.

Foștul premier și gauliștîi 
încearcă să constituie o coali
ție sprijinită pe actuala majo
ritate, grupările de centru și 
unele grupări de dreapta. De

altfel, și în rîndul acestora din 
urmă s-au produs unele de
plasări, ca de pildă ralierea 
grupării lui Tixier Vig- 
nancourt la candidatura lui 
Pompidou, după ce în primul 
tur de scrutin 1-a sprijinit pe 
Poher.

Pe de altă parte, cercurile 
politice constată că hotărîrea 
de a cere alegătorilor să se 
abțină de la vot la 15 iunie, 
adoptată de Partidul Comunist 
Francez, nu semnifică renun
țarea comuniștilor la o luptă 
politică activă. „A te abține, 
scrie miercuri dimineața 
„L’Humanite", nu înseamnă a 
te dezinteresa de scrutin. Po
ziția noastră este ofensivă, ea 
are semnificația unui protest 
împotriva unei false alterna
tive.

• GENERALUL DE 
GAULLE, care se află în- 
tr-o vizită în Irlanda. a decla
rat unui grup de ziariști, marți 
seara, că este satisfăcut de re
zultatele primului tur de scru
tin a! alegerilor prezidențiale 
din Franța. De GaPlle a adău
gat c& a urmărit cu atenție 
posturile de radio franceze care 
au relatat desfășurarea votului 
în primul tur de scrutin.

• COMISIA ADMINISTRA
TIVA a Confederației Generale 
a Muncii din Franța s-a întru
nit miercuri după-amiază, la 
Paris, pentru a analiza rezul
tatele primului tiur de scrutin 
al alegerilor prezidențiale de Ia 
1 iunie. Un comunicat publicat 
la sfîrșitul ședinței menționea
ză că. Unind cont de situația 
creată după primul tur de scru
tin, Comisia administrativa a 
C.G.T. cheamă pe oamenii mun
cii francezi ca, la 15 iunie, să 
se abțină de la vot.
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„Masa rotundă — o inițiativă 
interesantă și utilă"

1. încercînd să răspund la 
aceasta întrebare, ceea ce îmi 
vine în minte în primul rînd 
este problema divizării Europei 
în blocuri militare. Cred că pen
tru dezvoltarea cooperării între 
națiunile europene, înainte de 
toate trebuie întreprinse acțiuni 
concrete în vederea desființării 
acestor blocuri. Acum, în 1969, 
cînd s-au împlinit 20 de ani de 
la înființarea N.A.T.O., se pune 
problema luptei împotriva re
înnoirii pactului. Desigur, des
ființarea pactului N.A.T.O. ar 
însemna totodată și desființa
rea Tratatului de la Varșovia, 
ceea ce în ansamblu ar consti
tui un puternic stimulent pentru 
«dezvoltarea cooperării europene 
în toate domeniile s economic, 
cultural, științific etc.

Franța a dovedit că este preo
cupată de dezvoltarea cooperă
rii cu toate țările socialiste, cu 
toate statele continentului. 
Această acțiune este susținută și 
de tineretul francez. Noi spriji
nim astfel poziția Partidului Co
munist Francez în ceea ce priveș
te securitatea europeană, dezvol
tarea unui climat de cooperare 
pe continent.

2. Putem da un răspuns clar : 
fără îndoială că problema secu
rității europene privește direct 
tineretul, pentru că de aceasta 
depinde dacă el va trai mîine în 
destindere sau în tensiune. E 
vorba de înseși eforturile «ale 
pentru propriul viitor. De mai

mulți ani, în țările capitaliste și, 
poate, în primul rînd în Fran
ța, are loc următorul fenomen s 
tineretul deține un rol tot mai 
important în viața politica și 
socială. Mase din ce în ce mai 
largi ale tineretului susțin pu
ternic acele acțiuni îndreptate 
spre destindere, pace, progres.

Tineretul care a cunoscut 
războiul și urmările acestuia are 
oroare față de război și este 
foarte sensibil la acțiunile de 
destindere, de creare a unui cli
mat de pace și înțelegere, și, deci, 
de siguranța și liniște. Puternica 
și larga mișcare a tineretului 
împotriva războiului din Vi
etnam este un exemplu în ac«t 
sens.

Aș mai vrea tă amintesc un 
lucru. In ultimii 10-15 ani i-a 
dezvoltat puternic dorința tine
retului de a călători, de a cu
noaște lumea, ceea ce natura și 
mai ales oamenii au creat în ac
tivitatea lor milenara. Tineretul 
comunist francez este dornic să 
meargă să vadă, să ia contact 
direct, să discute cu tinerii din 
țările socialiste, din întreaga 
lume. Iată un lucra care cred ci 
trebuie susținut și dezvoltat, pen
tru ca aceasta contribuie direct 
la cunoașterea, înțelegerea și 
prețuirea reciprocă, la dezvolta
rea cooperării și destinderii.

3. Am mai avut posibilitatea, 
în cadrul ședinței Comitetului 
Executiv al F.M.T.D., să-mi

exprim punctul de vedere cu 
privire la inițiativa Uniunii Ti
neretului Comunist din România. 
Este, intr-adevăr, o inițiath ă 
concretă, deosebit de intere
santă fi utila mișcării noastre. 
Se va permite un larg ichimb 
de opinii privind rolul fi posi
bilitățile de acțiune ale tinere
tului în această problemă capi
tală a continentului european — 
problema securității. Masa ro
tundă de la București va prile
jui in primul rînd confruntarea 
unor puncte de vedere fi în ace
lași timp găsirea unor puncte de 
contact între diferitele curente 
de opinii care există astăzi pe 
continentul nostru. Acest lucra, 
odată început, ar trebui sa M 
caute ulterior noi mijloace de a 
ajunge la un pas mai departe 
spre țel, pe ealea asigurării se
curității europene. In al doilea 
rînd, această inițiativă «te deo
sebit de interesantă pentru noi 
înșine, tinerii din Franța, pen
tru că ea va permite o confrun
tare și posibilitatea de a găsi noi 
puncte comune ale pozițiilor 
tinerilor din Franța*

Interviuri 
realizate de 
Al. Plntea 
Em. Rucăr
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Președintele Nixon
in drum spre insula Midway

Președintele S.U.A^ Richard Nixon, a sosit marți Ia Colo
rado Springs în drum spre insula Midway, din oceanul 
Pacific, unde se va întilni duminică cu șeful regimului sai
gonez, Nguyen van Thieu.

El a declarat câ din cauza im
portanței pe care o a co'dă acestei 
întâlniri ■ hotărît să includă în 
delegația sa pe toți principalii săi 
consilieri militari și civili, veniți 
de la Washington fi Saigon. In 
urma acestea măxnri, din delega
ția S bA vor fac* parte secreta
rul de stat, William Rogers, mi
nistrul apărării, Melvin Lai rd, 
Henry Kissinger, consilier prin
cipal al Casei Albe pentru pro
blemele externe, generalul Earl 
Wheeler, șeful comandamentului 
mixt al statelor majore americane, 
Henry Cabot Lodge, conducăto
rul delegației S.UA la convorbi
rile de pace de la Paris, generalul 
Creghton Abrams, comandantul 
forțelor americane din Vietnam, 
și alții.

Potrivit agenției U.P.I., pre
ședintele Nixon se află supus u- 
nor presiuni crescînde din partea 
unei însemnate părți a Congresu
lui S.UA. pentru a obține o re
glementare pașnică a conflictului 
vietnamez. Această presiune, 
menționează agenția citată, se in
tensifică pe măsură ce cresc pier
derile americane pe cîmpurile de 
luptă sud-vietnameze, numeroși 
congresmeni denunțînd „mane
vrele obstrucționiste- ale liderilor 
saigonezi pentru a se împiedica 
realizarea unui acord la Paris. în 
fruntea acestei campanii s-a pla
sat senatorul Edward Kennedy,

care a declarat săptâmîna trecută 
că șeful regimului saigonez, 
Thieu, va trebui „să ducă singur 
mai departe războiul din Vietnam 
dacă nu este pregătit să facă con
cesii rezonabile Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul 
de sud-.
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Londra împotriva apartheidului din Africa de sudDemonstrație

• ACTIVITATEA forțelor 
triotice a fost concentrată 
ultimele 24 de ore în regiunea 
septentrionala a Vietnamului 
de Sud. Tabăra specială a for
țelor inamice de la Ben Het și 
fortificațiile militare america- 
no-saigoneze din sectorul Dak 
To au fost principalele obiec
tive ale noilor atacuri lansate 
de patrioți.

Lupte între detașamente ale 
Frontului Național de Elibe
rare și forțele americano-saigo- 
neze au avut Ioc, de asemenea, 
la 22 kilometri sud-vest de Sai
gon și la 58 kilometri nord-vest 
de capitala snid-vietnameză.

• LA BURSELE din Paris. 
Londra și Frankfurt pe Main a 
fost înregistrată marți o scă
dere vertiginoasă a prețului au
rului. La Paris, kilogramul de 
aur fin a fost cotat la 7 300 de 
franci, ceea ce constituie cel 
mai scăzut preț al metalului 
galben de la 19 februarie 1969.

La Londra șl Frankfurt pe 
Main această scădere a prețului 
aurului a fost explicată, printre 
altele, printre vînzările masive 
de „aur proaspăt" provenit din 
Republica Sud Africană.

• PURTĂTORUL de cuvînt 
al guvernului vest-german a a- 
nunțat miercuri hotărîrea ca
binetului de la Bonn de a în
trerupe relațiile diplomatice ca 
Cambodgia, ca urmare a recn-

na- 
în

A

«nașterii de către această țară 
a Republicii Democrate Ger
mane.
• MINISTRUL apărării al 

Canadei. Leo Cadieux. a decla
rat marți în Camera Comune
lor că nu poate dezvălui propu
nerile privitoare la retragerea 
trupelor canadiene din Europa. 
El a adăugat că propunerile re
prezintă numai o bază de dis
cuție pentru comitetul militar 
al N.A.T.O., dar indiferent de 
concluziile la care se va ajunge, 
guvernul canadian nu va re
veni asupra hotărîrii sale de a 
proceda la aceste reduceri de 
efective.
• LA ATENA a foat semnat 

acordul greco-bulgar cu privire 
Ia reglementarea cursului flu
viului Marița. care delimitează 
frontiera dintre cele două țări, 
anunță agenția B.T.A. Lucrarea 
se va face pe baza unui proiect 
elaborat în comun de cele două 
părți și va servi la preîntâmpi
narea inundațiilor frecvente 
provocate de acest fluviu.

• JENO FOCK, președintele 
Guvernului revoluționar mun- 
citoresc-țărănesc ungar, aflat 
Intr-o vizită la Praga, a avut 
o întrevedere cu Gustav Hu- 
sak, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, trans
mite agenția C.T.K. Cu acest 
prilej s-a făcut un schimb de 
informații asupra situației din
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FRANȚA. La Bourget s-a deschis Salonul aeronautic internațional. Fotografia noastră înfă
țișează o imagine de ansamblu

sa
cele două țări și au fost discu
tate probleme ale colaborării 
politice, economice și culturale 
dintre cele două țări.

• BIAFRA a informat guver
nul portughez asupra hotărîrii 
sale de a pune fin libertate 
grupul de tehnicieni italieni 
capturați de forțele biafreze Si 
condamnați la moarte de un 
tribunal biafrez, a anunțat pur
tătorul de cuvînt al Ministeru
lui de Externe al Portugaliei. 
Reprezentantul Biafrei, a pre
cizat acesta, a comunicat Mi
nisterului de Externe că gu
vernul biafrez a acordat prizo
nierilor „Clemență", urmînd ca 
aceștia să fie puși în liber ta ta 
cît mai curînd eu putință.

După catastrofa 
navală de la 

manevrele SEATO
Un purtător de cuvînt al 

marinei militare americane 
a anunțat marți seara că 
cercetările în vederea des
coperirii unor eventuali su
praviețuitori din rîndul ce
lor dati dispăruți în urma 
ciocnirii dintre contra- 
torpilorul american „Frank 
E. Evans" șl portavio
nul australian „Melbourne- 
au fost abandonate. Or
dinul a fost remis flotilei 
de 10 nave americane, brita
nice și australiene care par
ticipau Ia cercetări.

Purtătorul de cuvînt a a- 
dăugat că cercetările amă
nunțite efectuate la locul 
catastrofei s-au soldat cu 
eșec.

Portavionul australian a 
fost avariat în timpul cioc
nirii. El are o spărtură cu 
diametrul de 1,2 m deasupra 
liniei de plutire, puntea de 
decolare a avioanelor a fost 
și ea avariată, iar sistemul 
de catapultare nu mai poate 
fi folosit, a declarat minis
trul marinei al Australiei, 
Clive Kelly.

La Washington s-a anun
țat formarea unei comisii dn 
anchetă. Nu se știe data la 
care va fi convocată această 
comisie și nici durata inves
tigațiilor sale.

Pentagonul a anunțat că 
în urma acestei catastrofe 
un marinar a murit, 73 sint 
dati dispăruți, iar 200 au 
fost salvați de portavionul 
australian „Melbourne".
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