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Membrii cooperativei agricole 
de producție din CIOLPANI, 
județul Ilfov, au dezbătut în- 
tr-un spirit de înaltă responsa
bilitate patriotică Tezele și pro
iectul de Directive ale Congresu
lui al X-lea al partidului. Dis
cuțiile au reflectat pregnant ade-

ziunea deplină a comuniștilor și 
celorlalți membru cooperatori 
fată de politica internă și exter
nă a partidului, hotărîrea lor fer
mă de a-și spori contribuția la 
intensificarea producției agrico
le în cadrul unității și, pe aceas
tă cale, să participe cu toate e-

PROFESIILE
LA ORA MAXIMEI
EFICIENTE SOCIALE

O viață izbutită, se spune, în- 
seamnă o vocație descoperită la 

W timp. O societate care posedă 
știința îă pună în valoare și să 

• întrețină vocația membrilor ei, 
îl plasează pe om pe un drum 
scurt spre fericirea rivnită. Dai 

a numai atît ? li e totuna societății 
™ moderne, care e zgircită cu 

cheltuirea oricum a metalului, 
A cu materialele de construc- 

ție și cu timpul, să investească la 
întimplare cînd este vorba de 
pregătirea profesională a celor ti
neri ?

Omul potrivit la locul potrivit 
ț nu e numai un ideal de justă 

ierarhizare a oamenilor pe scara 
valorilor sociale, dar o adîncâ 
necesitate de valorificare a incal
culabilelor energii de creație u- 
mand pe care le constituie, prin

natura lor, inteligența și aptitudi
nile. Dar cum și mai ales cine 
descoperă și măsoară aptitudini
le ? Se spune : meseria e brățară 
de aur ; dar dintre cele cîteva mii 
de profesii, care este cea peste 
care vocația unuia sau altuia se 
suprapune perfect ?

— Am făcut de curînd — ne 
spune profesoara Alexandra Cri- 
șan de la liceul „Ion Neculce" 
din Capitală — un sondaj cu ele
ni clasei a XI-a D de umanistică» 
unde sînt diriginte, despre opțiu
nile asupra viitoarei lor profesii. 
Am fost surprinsă de rezultatele 
obținute mai ales prin numărul 
mare de elevi care doreau să îm-

brățișeze profesia de actor. Nu 
mi-a fost greu să-mi dau seama 
ca multi dintre ei s-au orientat 
spre această profesie pornind de 
la datele exterioare ale acesteia. 
Cu eîțiva foști elevi ai liceului, 
actualmente studenți la teatru sau 
actori, am organizat o întilnire în 
care aceștia le-au vorbit despre 
marile eforturi pe care le recla
mă profesia, de numeroasele 
renunțări pe care le implică reali
zarea ca actor. Unii au dat înapoi. 
Alții...

VARTAN ARACHELIAN

forturile la înfăptuirea obiective
lor majore pe care partidul le 
pune în fața agriculturii.

„Am citit cu atenție documen
tele la care ne referim — a 
spus în cuvin tul său Gheorghe 
Dascălu, secretar al comitetului 
comunal de partid — și pot a- 
precia că Tezele și proiectul de 
Directive prevăd și pentru peri
oada următoare continuarea di
recțiilor stabilite de Congresul al 
IX-lea privind modernizarea în 
ritm rapid a întregii noastre eco
nomii, îmbunătățirea permanen
ta a structurii sale prin accele
rarea creșterii producției în ra
murile de bază de mare perspec
tivă pe plan intern și extern.

O atenție deosebită se acor
dă dezvoltării producției agrico
le- Pentru această importantă ra
mură a economiei naționale, în 
proiectul de Directive se prevede 
alocarea unor însemnate fonduri 
bănești, eforturile fiind îndrep
tate cu precădere către întărirea 
bazei tehnico-materiale
spre amenajările pentru irigații, 
dotarea cu tractoare și 
agricole cît mai diverse, majo
rarea cantităților de îngrășămin-

adică

mașini

DE W
GH. FECIORV

(Ccmtmuare în psg- a IH-d)

M UZINA
tn Tezele Comitetului Central 

" al Partidului Comunist Român 
pentru Congresul al X-lea al 
partidului se află un paragraf 
în care sînt precizate într-o for
mă concentrată, sarcinile esen
țiale ale educației tinerei gene
rații în etapa pe care o va des
chide apropiatul congres. „O 
atenție sporită, se precizează în 
Teze, va trebui acordată educă
rii tineretului în spiritul con
cepției științifice, materialiste 
despre lume, aJ idealurilor de 
viață comuniste, al devotamen
tului față de partid, al dragos
tei fată de patria socialistă." 
între aceste sarcini ale muncii 
educative există o indisolubilă 
legătură : formarea 
materialiste despre lume vizea
ză. în ultima instanță, înțelege
rea atît a valorii idealurilor de 
viață comuniste, cît și a nece
sității ca ele să devină o reali
tate în țara noastră 1 înțelege
rea căilor de dezvoltare a Ro
mâniei în viitor, cultivă atașa
mentul față de forța politică ca
pabilă să conducă poporul spre 
înfăptuirea acestor idealuri. Ge-

concepției

Primire la

Consiliului
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, luni după-amiază, pe 
Michel Tatu, comentator diplo-

înnerațieî care se află acum 
perioada de formare Ii va re
veni marea sarcină de a trans
forma în realitate idealuri’.e 
spre care au năzuit cei care au 
precedat-o.

Fiecare din generațiile po
porului nostru șî-a adus propria 
ei contribuție la înfăptuirea pro
gresului social. In fața unora 
dintre ele însă istoria a pus sar
cini cu totul deosebite, care le-a 
conferit o notă specifică de mă
reție și eroism. Așa au fost de 
pildă, generația de la 1848 și 
1859 și generația care a înfăp
tuit statul național unitar ro
mân. Acțiunile acestor genera
ții au fost pregătite, prin tot 
ceea ce au realizat mai valoros, 
cei care au trăit cu cîteva de
cenii înaintea lor. Un aspect ho- 
tăritor al acestei pregătiri l-a 
constituit tocmai cultivarea ide
alurilor cărora generațiile care 
au rămas în istorie și-au închi
nat viața. Cercetarea trecutu
lui ne arată că o caracteristică 
a acestor generații a consti-

(Continuare în pag. a IV-a)

președintele

de Miniștri
matic al ziarului „Le Monde“, 
care face o vizită în țara noastră.

A fost de față Vasile Cliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

(Agerprea)

Deocamdatâ, geometrie metalică; peste puțin timp o hală industrială
Foto: C. C1OBOATĂDE MAȘINI GRELE DIN BUCUREȘTI

O competiție a capacității
• OAMENI SI TEHNICA - IN CONTINUA CONFRUNTARE 
CU TIMPUL • FESTE IM DE MĂRCI DE OT>URI SPECIALE 
ASIMILATE FINA IN PREZENT • PE TURBINELE VIITOAREI 
HIDROCENTRALE uE LA PORȚILE DE FIER — 2 300 DE SEM
NATURI ALE MUNCITORILOR Dl.'. BERCENI • IN CINSTEA 
CONGRESULUI AL X-LEA AL PARTIDULUI SI A ANIVERSARII 
ELIBERĂRII PATRIEI — REALIZĂRI PESTE PLAN IN VALOARE 

DE PATRU MILIOANE LEL

creatoare

Pentru călătorul neavizaf, care 
intră tn București prin Șoseaua 
Olteniței, încrengătura da sche
lete metalice și 
alături de hale 
fumul, traficul de 
tive călăuzind

macarale uriașe 
din care iese 

locomo- 
vagoana de

diferite forme și mărimi, îruâjî 
tramvaiul în prelungire legănînd 
continuu linii pastelate — aceas
tă, dar, imensă decantare, prefi- 
gunnd o panoramă 
așternută pe mai bine 
hectare se dezvăluie

ivlRSTA
industrială 
de 130 de 
calatorului

ca o apariție inedită. In urmă cu 
wuowi patru ani, de aici începea 
cimpul, ori satul, ori insăyi veș
nicia, molcomă și indolentă.

Primul țăruș, simbolul fiecărui 
început de șantier, a fost bătut 
ciad se împuternicea în 
anul 
tund 
am bol 
chetele 
semne, 
culoasa
Răsfoim cu ajutorul machetei —

crema 
1964. Tot de pe a- 

apar, de asemenea, 
de certitudine, și ma- 
a ceea ce avea să în- 

în numai doi ani, mira- 
i geneză a industrializării.

realizată la scara 1 :1 000, de că
tre Institutul de proiectări con
strucții de mașini — file de timp 
condensat in ceea ce obișnuit 
numim hale și secții și agregate, 
utilaje și oameni, mai ales oa
meni, arcuiți în efortul unanim 
al amplului dialog dintre dorin
ță și împlinire. Cineva apasă pe

I. andreițA

(Continuare în pag. a IlI-a)

MOTTO :

iSTIMULENT
Copilul ride :
„înțelepciunea și iubirea mea • jocul I" 
Tînârul cîntâ :
„Jocul și-nțelepciunea mea a iubirea !" 
Bâtrînul tace :
„Iubirea și jocul meu e-nfelepciunea !"

LUCIAN BLAGA

cele

SAU
mai bune scene ale 

mai vestiți artiști îsl 
seară de seară forța

PRIMUL 
FESTIVAL 
AL SPEC
TACOLE 
LOR DE 
TEATRU 
PENTRU

TINERET 
ȘI COPII

(Continuare în pag. a V-a)

etapă Însemnată
In cercetarea

RELAȚIEI TEATRU
9

TINERET
Astă seară, pe scena Tea

trului Tineretului din Piatra 
Neamț are loc debutul unui 
remarcabil eveniment artis
tic. ale cărui semnificații 
privesc multiplele raporturi 
ale tineretului cu arta tea
trală : PRIMUL FESTIVAL 
AL SPECTACOLELOR DE 
TEATRU PENTRU TINERET 
ȘI COPII, PIATRA NEAMȚ, 
1989.

Așa cum am mai anunțat, 
Festivalul, organizat de către 
Teatrul tineretului și Co
mitetul pentru cultură șl 
artă al județului Neamț, sub 
egida Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, va 
reuni cîteva dintre cele mai 
prestigioase ansambluri tea
trale din tară, ale căror pre
ocupări repertoriale vizează 
pe spectatorii tineri: teatrele 
naționale din București. Iași, 
Cluj și Craiova, Teatrul ma
ghiar din Timișoara, teatrele 
„Ion Creangă" și „Țăndări
că’ din București. Studioul 
Institutului de Teatru și, bi
neînțeles, Teatrul tineretului 
din Piatra Neamț. Reperto
riul festivalului este de o 
varietate elocventă pentru 
amplitudinea registrului de 
mijloace prin care teatrul se 
adresează tineretului, de la 
Troienele de Euripîde și 
Omul cel bon din Siciuan 
de Brecht, pînă la Nu sînt 
Turnai Eiffel de Ecaterina 
Oproiu și Poveste Determi
nată de Alecu Popovici.

Un număr de premii ofe
rite de C.S.C.A . C.J.C.A. 
Neamț. Consiliul National al 
Pionierilor si ZIARUL 
„SCÎNTEIA TINERETULUI" 
vor încununa, în palmaresul 
final, cele mai substanțiale 
participări.

Programul festivalului va 
cuprinde, de asemenea, un 
amplu simpozion intitulat 
..Tineretul și teatrul*. în or
ganizarea Centrului de cer
cetări pentru problemele ti
neretului și a Comitetului 
pentru cultură și artă ai ju
dețului Neamț. Cele peste

SEBASTIAN COSTIN

(Continuare în pag. a IV-a)

Vreau să mai adaug În
semnărilor noastre despre 
prietenie încă una, în care 
să atrag atenția cititorului 
asupra unui tulburător eseu 
al lui Emerson (Ralph Wal
do Emerson : Eseuri. Buc. 
1968). îmi vine foarte greu 
să rezum acest eseu, cu atît 
mai mult să-1 repovestesc. 
Dc aceea prietenilor mei am 
preferat să le citesc integral 
acest eseu apoi mi l-au citit 
3i mie. E acesta un mod de 
iialog in prietenie, a citi azi 
:u, miîne, el, prietenul tău, 
cite un text care ți-i scump 
ție, care îi e scump lui. Lec-

CAPO
ioană, întinderea mtinii spre soa
re cu convingerea că și astrul 
poate fi apucați pe urmă des
chiderea ochilor mari către lume, 
candoarea cedind treptat teren 
cunoașterii, bucuria descoperirii 
propriului spirit, setea comuni
cării totale cu o ființă aproape 
întrutotul geamănă ; mai tîrziu

! OBSTACOL?
I de ȘTEFAN IUREȘ

Pe .... 
lumii, cei 
cheltuiesc 
talentului lor pentru a da adtn- 
cime și sclipire oglinzii adusă in 
fața noastră, publicul. Ce vor 
ei să ne determine a zări in
tr-insa ? Un singur, dar extrem 
de complex lucru : mișcarea vieții.

Un mim faimos, francezul Mar
cel Marceau, folosindu-și agili
tatea corpului și mobilitatea ex
presiei ca pe niște unelte de cea 
mai înaltă precizie, execută un 
„număr* în care toată existența 
omului de la primul ceas al tre
zirii conștiinței și pînă la cufun-

darea finală în întunericul ire
versibil se desfășoară în cîteva 
minute de magie artistică. E 
drept că scenariul acestei panto
mime pare a fi fost scris de 
însuși Shakespeare; amintiți-vă 
de celebrul monolog al lui Jac
ques Melancolicul din piesa 
„Cum vă place P" a marelui brit. 
Nici una din fazele evolu
ției și involuției noastre de oa
meni nu e trecută cu vedereâ, 
nici una dintre stările de spirit 
esențiale sub auspiciile cărora se 
desfășoară spirala vieții noastie 
nu rămîne ascunsă. întii zburdăl
niciile, pofta nepotolită de hîr-

,...... I
neliniștea întrebărilor fundamen- | 
tale, căutarea echilibrului dintre I 
sine ji lume, sensibilitatea auzului *

Icare începe să înregistreze, întîi 
superficial, apoi din ce tn ce mai 
acut, pașii timpului; și mai tîr
ziu, dureroasa pîndă a propriului 
timp în năruire, nevoia de a grăbi 
zidirea operei în lupta cu împu
ținarea treptată a forțelor nece
sare acestora, revolta împotriva 
condiției umane ; și, în fine, lenta 
înclinare in fața viitorului hărăzit 
altora, mulțumirea ciudată a ac
ceptării ideii de treaptă, — pro
pria viață componentă a scării 
celei mari — succesiunea Infinită

I

/

(Continuare tn J

de GH. SUCIU
tura devine un tărîm pe care 
se poate verifica cel mai 
bine afinitățile noastre. Pro
fesorul nostru din liceu ne 
spunea atunci că una din re
petatele șî plăcutele domniei 
sale lecturi era (și este) Pse- 
udokinogeticos, capodopera 
lui Odobescu. Pe mine nu 
mă atrăgea atunci prea mult 
această operă, a trebuit să 
treacă vreme ca să-i cunosc 
Si să-i simt deliciile, a tre
buit să treacă vreme ca 
să-mi dau seama că încă 
una din afinitățile mele e 
asemenea cu una din afini
tățile profesorului meu de 
atunci și cu a prietenului 
meu de astăzi. Prin adeziu
nea la aceeași lectură, la a- 
ceeași operă, sufletele noas- 
(Continuare în pag. a IV-a) |
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— Ați încercat vreodată cl 
vă definiți propria dv. creație 
artistică ? Sîntețl Intr-adevăr 
un actor de comedie 7

— Parafrazînd un cunoscut 
dicton aș răspunde câ nu joo 
pentru ca sfi trăiesc, el trăiesc 
pentru ca să joc. în ceea ce 
privește cea dea doua Întreba
re cred că limitarea prin de
finiție a unul actor la roluri 
de comedie sau de dramă nu mal este valablifl. Sin tem obli
gați, prm modernitatea specta
colului actual, ca și datorită 
exigențelor publicului, să tin
dem spre, atingerea calități1 su
perioare. aceea de actor com
plet.

— Ați apărut plnă acum In 
vreo 15 filme devenind, de-a 
lungul anilor, se pare, un a- 
devărat star al cinematografiei 
românești.

— Flecare dintre ele a cores
puns unui anumit timp. Mai 
legat mfi simt însă de ultimul 
— „Răutăciosul adolescent1", în 
al cărui succes, la apropiatul 
Festival internațional de la 
Moscova, cred din tot sufletul.

— Ați remarcat cumva dacă 
sentimentul dv. critic funcțio
nează șl pe terenul activității 
personale 7

— Vă mărturisesc că sînt un 
critic foarte lucid, necruțător 
chiar, eu rezultatele propriei 
mele activități artistice. Ceea 
ce nu o dată ml s-a lntîmplat...

— Dar cu realizările colegi
lor dumneavoastră ?

— Am fost ei voi rămîne 
mereu un bun spectator al tu
turor colegilor mei ; incluzlnd 
aici șl pe... Jeanne Moreau, 
Orson Welles, Annie Girard at, 
Peter Brook...

— 01 acum o ultimă întreba
re. al cărei răspuns, mulțl 
dintre cititorii noitrl tineri ar 
dori s*-l cunoască : ce-1 tre
buie unul actor pentru a fi In 
tr-adevăr. cum se 
MARE 7

apune,

— Pe lingă multă, 
multă muncă, mal este 
de... ceea ee se cheamă 
dacă nu geniu.

ION MIHU

foarte 
nevoia 
talent.

EMOȚII
20 DE

20 de ani, M de ab
ale Liceului comer- 
Craiova se despfir- 
emoție de profesorii

Acum 
solvente 
cial din 
țeau cu 
lor, de anii cel maf frumoși 
ai adolescenței. Era prima 
promoție de absolvente după 
reforma ÎnvățămîntuluL Du
ceau cu ele bucuria cu care 
întîmpinaserl vestea eliberă
rii patriei, amintirea primu
lui vot, a zilelor petrecute pe 
șantierele de reconstrucție a 

l da a se 
de a-șl 
năzuin-

orașului, hotărîrea 
realiza ca oameni, 
împlini Idealurile, 
țele.

O întîlnire la ,____
vieții — după 20 de ani._
emoții ce greu pot fl redate, 
a fost mai mult decît prilejul 
aducerilor aminte. De data 
aceasta în fața profesorilor 
Cid Mihai (directoare), Cid 
Georgescu. Ortansa Dobres- 
cu, Leontina Țațomîr, Puica 
Petrescu șl Maria Mija, au 
luat loc în bând oameni cu 
mund de răspundere în di
ferite sectoare ale econo
miei : revizori contabili, in
gineri, asistenți universitari, 
profesori. Mal mult decît 
vorbele, răsplata strădaniei 
depuse de dascăli i-a mate
rializat prin locul pe care-1 
ocupă flecare pe scara valo
rilor sociale. Ca și acum 20 
de ani, profesorul-diriginte 
Ortansa Dobrescu a făcut 
apelul celor două serii de ab
solvente. Cu glasul încărcat 
de emoții 45 de colege au 
răspuns tradiționalei între
bări : „Ce al realizat in 20 
de ani ?“. Bilanțul ? Alexan
drina Mltroescu 
rectorul Băncii 
filiala Băilești,
Tud'orică — contabil șef la 
C.A.P. Afumați, LIII Glă- 
van — asistent la Universi
tatea Craiova, doctorand. 
Floarea Măinescu — contro-

jumătatea 
'< cu

este di- 
Națlonale, 
Ecaterina

Un nou produsi

Masă plastică 
refractară

La Fabrica da produse re
fractare „Unirea- din Tîrgu- 
Jiu, a intrat în fabricație 
un nou produs, cunoscut sub 
denumirea de „masă plastică 
refractară". Materia primâ : 
bogatul zăcămînt de argile 
și șișturi refractara din ba
zinul Schela.

25 de tone din noul pro
dus au și fost livrate către 
oțelâriile Hunedoarei.

T. S.

0 CARTE DE CRITICA TEATRALA
...Ața cred o* poate fl defi

nită, pe scurt dar fără teamă 
de a gre*l| selecția de caricaturi ala lui Neagu Rldijlaiou, 
nubil o at* de Editura Meridia
ne, sub titlul DIN FOTOLIUL 
18. Spiritul malițios al carica
turistul ui-sorii tor știa si extra
gă esenței* fi. *le*> **propună un punct de vedere 
asupra spectacolelor, a drama
turgilor. a regizorilor sau a 
actorilor pe care îi „înconde
iază". Canoe tu rile lui Neagu 
Răduleecu, departe da a fl «Îm
ple Instantanee comloe, sînt — 
cele mal multe dintre ele — 
miai studii caraatarologiaa, 
miei eseuri critica, mici dlvul 
girt ale unor lumi lăuntrice. 
Intr-un limbaj grafic extrem 
da succint. B* rfirfolm numai 
cela dinții pagini șl vom con
veni numaideaît că ar fl ne
voie da multa șiruri de cuvin
te pentru a surprinde, așa cum 
o face Neagu Răduleacu din 
clteva linii, mizantropia vi
clean* a m*știl lui Eugen lo- 
neacu, reflexivitatea modem* 
a dansului Mlriamel RAducanu,

â

DUPĂ
ANI

O IMPORTANTĂ
REUNIUNE ȘTIINȚIFICA

lor principal Ia Banca Națio
nală Craiova... Majoritatea 
au absolvit o facultate, sînt 
soții și mame. Tn cadrul lec
ției de revedere, Maria Cri- 
ceotoiu, asistent social, a 
oferit colegelor același car
net în care și-au notat gîn- 
durile acum 20 de ani, pen
tru a-1 completa.

Au fost prezenți și colegii 
care în urmă cu 20 de ani 
absolveau Liceul comercial 
de băieți. Un scurt bilanț : 
Din cei 42 de absolvenți 4 
sînt oameni de știință, 4 ofi
țeri superiori, 4 economiști 
în cadrul comerțului supe
rior, 4 ingineri, un judecător 
la Tribunalul Suprem etc. 
Drumul în viață continuă. 
Peste alți 5 ani, tn cadrul re- 
întilnirii comune bilanțul va 
cuprinde și rubrica : ..care 
sînt realizările copiilor voș
tri ?-

EDITURA TINERETULUI
BălAnolu Emanoll i ,,Adam‘ 

— Colecția „Luceafărul", lei 
3,B0 ; Plllat Dinu : „Ton Bar
bu", lei 3,75 ; Elena Vodă : 
„Construlți și experimentați". 
(Biblioteca școlarului) lei 3,50 ; 
Novăceanu Darie : Noaptea pe 
drumurile Italiei" (cartonat), 
lei 11,50 ; Gr. Alexandreseu : 
„Suvenire șl Impresii, epistole 
șl fabule" (Col. bibi, școlaru
lui), lei 3,S0.
EDITURA ENCICLOPEDICĂ

Petrescu Justinian 1 „Pădu
rea împietrită" lei 1,50 ; GAr- 
leanu S. I. s „Haiducie șl hai
duci" (Col. „Orizonturi"), lei 
2,00.
EDITURA MERIDIANE

Muzlcescu Ana Maria șl So
rin Ulea : „Voroneț", lei 10. 
EDITURA PENTRU 
LITERATURA

Romanescu Ioanld : „Abera
ții cromatice", lei 0,00 ; Bflrbu- 
lesca Simian : „Comentarii 
critice- lei 11.00 ; Haș M. Pe
tru ! „Dor negru", lei 2,50.

Ieri s-a deschis In Sala 
Mică a Palatului R.S. Româ
nia Conferința Națională de 
Mecanică aplicată. Lucrările 
Conferinței, care se vor des
fășura In perioada 23—27 iu
nie sub auspiciile Academiei 
R.S. România si ale Minis
terului ÎnvățămîntuluL re
unesc specialiști din institu
tele de cercetări ale Acade
miei, din 
perlor, din 
tamentale 
proiectare, 
ale țării, , . . .
200 de cercetători ri apecla- 
liști din Europa. America >1 
Asia, printre care persona
lități științifice marcante.

Importantă reuniuna știin
țifică internațională. Confe
rința Națională de Mecanici 
aplicată Investighează uneia 
domenii actuale de cercetare 
cum ar fl : probleme de mț-

Invățămmtul eu- 
Instîtutele depar- 
de cercetare ri 
din marile uzine 
precum si pesta

canid aeroapațială, de dina
mica gazelor, da magneto- 
hidrodinamlcă. de teoria vi
to rațiiler, de mecanica con
strucțiilor. de rezistenta si 
încercarea materialelor etc.

In cadrul lucrărilor vor fi 
prezentate aproximativ 400 
de lucrări științifice sl re
ferate. dintre care parte 250 
reprezintă contribuția spe
cialiștilor români la studiul 
acestui compartiment mo
dem de cercetare științifică.

Lucrările Conferinței con
tinuă pe secții de speciali
tate în sala Conservatorului.

EDILITARA:

Noi tipuri da mobilă au fort pute tn oînxara In magazAnels 
„Căminul" din Capitală

Foto i AGKRFR28

LIDIA POPESCU

„RESTAU 
RANTUL
BUCUR11

Continuînd seria valorificării 
arhitectonice a vechilor clă
diri din Bucureștii secolului 
trecut, edilii orașului au ho
tă rit renovai ea vechiului imo
bil de pe strada Bordea Foe- 
naru nr. 1, care, la 1 Iulie va 
fl dat în folosință ca unul 
dintre cele mal moderne șl 
originale localuri de alimen
tație publică ale Capitalei. 
„Restaurantul Bucur*.

Structura arhitectonică a in
terioarelor este neunitară, fie
care salon reprezentind un alt 
stil ; consumatorul își va ale
ge, după dorință locul de prtnz 
sau cină in salonul maur, sau 
bizantin, salonul vinfttoresc de 
tip transilvănean, dobrogean 
sau moldovenesc. Aici se vor 
servi preparate culinare speci
fice, In limita cunoștințelor 
gastronomice (păstrate de ar
heologia culinară. Muzica, cos
tumele ospătarilor și bucătă
ria vor crea culoarea locală. 
Alte interioare vor fi decorate 
după felul hanurilor medieva
le, sau in stilul brincovenesc. 
în curtea interioară, in jurul 
unei vechi fîntînl arteziene se 
vor pescui peștii pentru pro
țap sau ciorbă lipovenească. 
Vom reveni cu noi amănunte 
la 1 iulie — în ziua inaugură
rii, cînd, sperăm că vom par
ticipa la o „cena trlmalchlon". 
Restaurantul Bucur, Hanul Iul 
Manuc șl Cafeneaua turcească 
aint obiective de mare interes 
cetățenesc care vor fi date in 
folosință în vara aceasta.

zx.

IN IMAGINI

A

chipul brăzdat de ridurile in- 
WJfeețel al iul Ioc Savs sau 
ere ti* aeriană a Danei Iliescu, 
f-p* sura ar fl nevoia da a 
amplă argumentația pentru a 
eanehlda asupra virtuților sau 
ne împlinirilor unul spectacol, 
în duda aeruhd aparent egal 
în maliția al oarlcaturilor. A- 
d ev trată antologia da o b serv a- 
ții asupra vieții teatrala eon- 
tenporana (antologia a că
rei valoare documentară este, 
da asemenea, remarcabilă), 
cartea lui Neagu Râduleacu 
afli la locul el în biblioteca 
Oricărui iubitor al teatrului.

8. COSTIN

• TIMPUL D V

• ț^rnema
A • NOAPTEA GENEMALJLO* I 

Patru — U ; 1» ; M . Ml
Bwweeti - Mfi IM»; IAJ9 J

• H.e» ; M.4A
a ARUNCAȚI BANCA IN ABB l 
Republice — •; U ; 11; U ; lî ; U;
11,11. Feeuval - t; ll.U. U.M1 
18 ; II,M ; 21, Favorit — 9,18 : 11,80 ; 

w 13,45 ; 16 ; II,U ; M,30.
• ROATA VIEȚII i victoria — 9 1• 11,48 ; 14,80 ; 17,30 ; 20,30.
• BECKET : Central — 8,41 | 
14.M ; 17,30, ZIARISTUL —
• 8 FIN TUL LA PlNDA 1 Lumina

•
 — 0,41—18,30 In continuare ; 18,41 ;

20,45.

•
 • mAMXDA ZEULUI SOARE I

Dctae — 11.80 ; 13,4* ; ie i 1*30 1
80.4A
• aNUL TRECUT LA MAEIKN- 
BAD i Union — II : II : 10,16.

•
 • AVENTURILE LUI TOM SAW

YER, MOARTEA LUI JOE INDIA
NUL, PROGRAM DE DOCUMEN-

•
 TARE 1 Timpuri Noi — 9—21 în 

continuare.
• STRAIN IN CASA î Feroviar — 
9—18,30 în continuare ; 16 ; 18,M ;

•
 30,48, Excelsior — 8 ; 11,15 ; 18,10 ;

18 ; 30,30, Melodia — 0 ;
11,15 ; ; 11 ; 11,16 ; 20,30, Mo-

u;

«fcra — I.M ; 11,« ; M ; M.88 ;
11,4* ; 11.
• LA DOLCE VTTA : Grlvița — 
9 ; 12.15 ; IC ; 19,38, Luceafărul — 
9,38 ; 18 , 11,45 ; 38.
• PROFESIONIȘTII i înfrățirea —
15.39 ; 18 ; M.S*.
• NU VOR Fl DIVORȚURI ! Bu- 
zești — 15,30 ; 18.

IN UMBRA COLTULUI i Dacia
— 1,10—17 în continuare ; 19 ; 81.
• PRINȚUL NEGRU î Bucegi —
9.30 ; 12 ; 18 ; 18,30, Gluleștl —
18,34 : II ; 20,30, Volga — 9 J 15.49 | 
în continuare. 18,18 ; 20,30.
• ROL1S ROYCE-UL GALBEN t 
Unirea — 11,10, PIPELE — II.
• FELDMAREȘALA 1 Lira —
18.39 ; II.
• VREMURI MINUNATE 
SPESSART I Drumul Sării
18.30 ; II ; 30,15.
« NEÎMBLINZITA ANGELICA 1 
Aurora — 9 ; 11,li ; 11,10 ; 1® ;
11.30 ; 30,48, Floreasca — 9 ; ll.U | 
13,M ; 18 ; 18,15 ; 20,30. Gloria — f J 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 11,15 ; 30.84, Tomis
— 9 ; 11,1* ; 13,30 ; II ; 19,ÎL
• PENTRU INCA PUȚINI DO
LARI ! Ferentari — 19,30 ; II ; 
20,15, Cotroceni — 15,30 ; II, SOA
RE ȘI UMBRA — 20.30.
• PE URMELE ȘOIMULUI 1 P>- 
cea — 18,45 ; II ; 28,15.
• ASASINATUL S-A COMIS 
LUNI i C ring ași — IS, M ; U| 30, ÎL

LA

• LA EST DB EDEN 1 VHanrtd 
15.30 ; U - M.li
e A TRAI PENTRU A TRA 
Miorița — I.»—11,31 în continuare,
18 ; 20,30, Rahova — 15,30 ; II.
C ROȘII ȘI ALBU, tN UMBRA 
COLTULUI 1 Moșilor — 15,80 ; 18.
• PARADISUL ÎNDRĂGOSTIRI
LOR : Popular — 15,30 ; 18, CRI
MA IN STIL PERSONAL — 30.30.
• RIO BRAVO : Munca — 15 : 18, 
NU VOR FI DIVORȚURI — 20,30. 
e PENSIUNE PENTRU HOLTEI I 
Cosmos — 15,80 ; 18 ; 20,15.
• UN DOLAR GĂURIT ! TlaoAra 
II ; 17, VIȚELUL DE AUR — am
bele serii — 18,00.
e TARZAN, OMUL JUNGLRI 1 
Arta — 9,15—15,45 în continuare | 
17,39 ; 19,48.
• ÎNCOTRO, OMULE f 1 Vltan — 
16,00.
a ALEXANDRU CEL FERICIT 1 
Flamura — 9 ; 11,19 ; 18,80 ; II |
11,15 ; 30,30.
• NOAPTEA E FĂCUTĂ PEN
TRU... A VISA i Progresul — 
II,M : ÎL CĂLĂTORIE PRIPITA T 
— lfl.M

GRĂDINI — CINEMATOGRAF

ÎN PĂDUREA ȘARULIU
Tradiționala întîlnire a ti

nerilor la Festivalul cultu
ral-artistic din pădurea Șaru- 
lul, minunat punct turistic 
din județul Olt. a prilejul! 
duminică o frumoasa sărbă
toare cîmpeneaacă.

Oaspeții au fost primiți 
după tradiția împămîntenltă 
la linia de hotar șl conduși 
de □ gardă de tineri în cos
tume naționale pe motocicle
te pină la locul unde urma 
■ă se desfășoare festivitatea 
pe parcursul întregii zile. 
Cele cîteva cuvinte de salut, 
adresate de Gh. Baciu, secre
tar cu propaganda al Comi
tetului județean Olt al 
U.T.C., au fost subliniate de 
invitația de a gusta din cele 
mal frumoase vase de Obo- 
ga, vinul podgoriilor din Olt. 
Și in vreme ce lăutarii își a- 
ccrdau arcușul, iar dansatorii 
se „încălzeau" pe pajiștea 
verde, sportivii celor două 
județe au desfășurat în fața 
oaspeților disputate partide 
de handbal, volei ți fotbal. 
Apoi a venit rîndul artiștilor 
amatori. Ore în șir tînăra 
pădure de stejar a purtat, 
din ram în ram, pe unduiri 
de frunze, ecoul cîntecelor șl 
dansurilor aduse pe estrada 
situată în acest decor silves
tru de către formațiile celor 
două județe.

Taraf urile din Tomeștl, co
muna Oslca, Cemătești (ju
dețul Olt) și Chelaru, ale 
•pitalului I șl Trustului de 
construcții de locuințe din 
Craiova (Dolj), formațiile de 
muzică ușoară ale caselor de 
cultură din Slatina șl Balș, 
grupul vocal sindical din Ca
racal, fluierașii din Cloroiași, 
Breasta si Birca (Dolj), soliș
tii vocali au ales din reper
toriu cele mal frumoase piese 
muzicale. Iar călușarii din 
Vllcele (Olt) șl cel din Vîr- 
vorul de Jos, precum șl an
samblurile tineretului de pe 
lingă Casa de cultură din 
Băflești (Dolj) și Cernătești 
(Olt) s-au întrecut pe sine în 
măiestrie șl vigoare artistică. 
Drumețiile și popasurile la 
complexul turistic din apro
piere, masa 
Instantaneele 
contribuit Ia 
atmosfere de
reasefi, de cunoaștere și prie
tenie.

Aplauzele au fost indirect 
adresate și organizatorilor 
din cele două județe : ct»M- 
tetul județean U.T.C., comite
tul pentru cultură și artă și 
Consiliul Județean al «indi
catelor.

la Iarbă verde, 
fotografice au 
întregirea unei 
petrecere tine-

• • • ♦ •
LI B E R.

V. KAVESCU

— 38,30. Tooui
• ROATA V1EȚT1 ! Doina — *8.4*.
• LOVITURA PUTERNICA s Ex
poziția — 20,30.• VICONTELE PLĂTEȘTI POLI
ȚA 1 B uz ești — 20,30.
• PRINȚUL NEGRU t Bucegi — 
20,30.
• ROLLS ROYCB-UL GALBEN | 
Unirea — 20.11.
a FELDMARE0ALA 1 Ura — 30,18. 
« TN UMBRA COLTULUI 1 Mofl- 
lor — 20,30.
• TARZAN. OMUL JUNGLEI 1 
Arta — M,M.
• ADIO, GRINGO l Vltan — SO, 1*.
• A TRAI PENTRU A TRAI I Ra
hova — 30.30.
« NOAPTEA ■ PACUTA PEN
TRU... A VISA I Progreaul-Paro — 
10,80.

• ARUNCAȚI BANCA ÎN AER I
Stadionul Dinamo — 30.10, Jesti
val — *0,1*.

• Teatrul Batirio Muzical „C. TM- 
naae" (Sala Savoy) „NU TE LĂSA 
8TROE l“. ora 19.30 ; Grădina Boema : FEMEI, FEMEI, FEMEI, ora 
30,00 . Ansamblul Perl ni ța (Sala 
C. I. Nottara) — PERINIȚA MEA, 
ora 10,00.

• n jo BuMoa ue ewn • Lume* copiilor. Aventurile lui Pi 
noehio • 17.54 Limba engleză. Lec
ția a 83-a • 11,15 Preludii — pro
gram sub țin ut de elevi al Școlii 
populare da artă din Pitești • 
18,3® „Ex-Terra ’69" — emisiune 
pentru școlari. Demonstrații de 
aero, nava șl rachetomodele con
struite de copil. (Interviziune) • 
18.51 Film pentru capii „Mulțu
mesc Mihaela" — producție a Stu
dioului de Televiziune București 
• 19,M Din lumea științei. în
ființarea Academiei de științe me
dicale din țara noastrfl • 19.39 
Telejurnalul da acar* • 19,51 Con
gresul al X-Iea al P.C.R, Cu carul 
de reportaj în țară. Aveți legătu
ra cu... Suceava • 29,18 Film ar
tistic : „Anotimpurile" — o pro
ducție a studioului cinematografic 
București • 21,55 Prim pian (Acad. 
Miron NI colastru, președintele A- 
eademlel R.S.R.) • R.1S Muzică 
ușoară românească cu Rodie* Fa Uu șl Alin Noreanu • 22.38 Tele 
jurnalul de noapte • 92,49 Buletin 
meteorologic o 22,55 — Criterii
Gong • Contemporaneitatea ac
tului «cenia. Participă regizorii 
Andrei Șerban, loan Halmer și 
criticii George Banu, Monica Sfi- 
vuleacu « Concluzii la Colocviul 
LT.L ; prezint* Valentin Silvestru.

(Urmara din pag. I)

a generațiilor, întoarcerea prM- 
rilor, încrezătoare, spre posteri
tate.

Temă bogată, temă fascinantă l 
Arta face transparente actele co
tidiene înecate în proza vieții, și 
tot arta dă sunet, contur și cu
loare noțiunilor abstracte — pre
cum însuși timpul. Pantomima 
lui Marcel Marceau, Tirada lui 
Jacques Melancolicul, concentrînd 
pentru noi deceniile în clipe, ne 
obligă sa luam act, din afară, de 
suprapunerea viratelor noastre, ne 
invită cu autoritate să medităm 
asupra acoperirii — aur de care 
dispun, rînd pe nnd, etapele vie
ții fiecăruia.

De ce ni se întîmplă, uneori, 
să invocăm, fie în fața altora, 
fie numai în forul nostru inte
rior, virsta, ca o explicație pentru 
neimpliniri ort pentru lucruri fă
cute numai pe jumătate ? De ce 
ne declarăm cînd prea tineri, 
cînd prea bătrini pentru ceea ce 
ne propunem la un moment dat ? 
Este oare aici un viciu funda
mental, ținînd de structura noas
tră omenească și, deci, de neîn
lăturat ? Sau poate, dimpotrivă, 
găsim astfel o scuză relativ abtlă 
pentru incapacitatea noastră su
biectivă de a ne corela scopul și 
efortul depus ? A presupune că 
ne este dat să ne apucăm prea 
devreme ori prea tîrziu da un 
lucru ce ne pasionează atunci 
cînd martor nu ne mal este ceasul 
de la mină ci toată durata exis
tenței înseamnă, cred, a nu în
țelege mai nimic din organizarea 
eodetății în care trăim.

E adevărat, copilul, auzind 
poate da zece ori pe zi întreba
rea clasică „ce vrei să te faci 
cînd ai să fii mare' realizează 
că între statura lui de-o șchioapă 
și curajosul aviator sau neîntre
cutul marinar care „o să fie el 
odată" trebuie să se interpunâ 
timp. Dar asta nu înseamnă pen
tru el altceva decît că are o gră
madă de vreme în care să se 
joace de-a aviatorul sau de-a ma
rinarul. Ce bucurie ! Se deschid 
niște porți imense, dincolo de 
care oceanul, sau oceanul aerian, 

VIRSTA - STIMULENT SAU OBSTACOL?
sau oricare alt decor al oricărei 
alte meserii admirate apare tn 
toată splendoarea lui. Aventurile 
cele mai neobișnuite, intilnirile 
cele mai neașteptate, pericolele 
cele mai mari, totul se petrece, 
încă de pe acum, adică de la 
virsta pantalonilor scurți, cu in
tensitatea realității și totul, mai 
ales, e luat în serios. Copiii nnt 
totdeauna serioși cînd fantazează, 
întocmai ca poeții autentici, alt
minteri universul închipuit de ei 
n-ar suporta nici greutatea aeru
lui și s-ar prăbuși. Preocupat pînd 
la pasiune (termen al adulților) 
de joaca lui, copilul, acest Co- 
lumb anonim, găsește în liber
tatea propriei imaginații o volup
tate inepuizabilă iar în formula 
magică ^ticeam că eram"^, un 

pașaport vizat perpetuu, eu ca- 
labilitate unicenală. Nimic și ni- 
m«7ii nu poate crea vreo fisurd 
Intre intenție și „realizarea" ei 
instantanee, căd totul are, in ul
timă instanță, fabuloasa viteză a 
gindului. Fantezia se ah men tea 
tă dm reahtate dor o depășește, 
jocul proiechnd viața celor „mari' 
intr-o imagine hiperbolică inimi
tabilă (lucru de care, vai, par a 
nu-și da seama cei moi 
dintre autorii cărților pentru 
copii.-).

Dar timpul trece și, pe nesim

țite, copilului începe să i se mo
difice scara de valori. Nu este 
vorba numai despre faptul că in 
locul profesiunilor celor mai spec
taculoase, sau cal puțin alături 
de acestea, ivesc la orizont 
altele, cu un grad de utilitate și 
interes nebănuit mai înainte. Dat 
se schimbă chiar unghiul din 
care poate fi privită lumea. Încă 
preadolescentul simte nevoia cu
noașterii unor reguli ale jocului, 
care si-i îndrepte imaginația spre 
coordonatele reale ale domeniu
lui de inspirație. Jocul „de-a la
boratorul" bunăoară, pretinde si 
manipuleze cel puțin cîteva date 
elementare ale chimiei autentica. 
Feluritele lucruri văzute disparat, 
accidental, in primii 70—12 ani 
de viață, se cer acum reunite. 

corelate. In «oue fază, la noua 
cîrrtd, pa baze unui liant tot mat 
apreciabil și mai apreciat : cu
noștințele școlara. Da la un an 
le altul, cind nu chiar de la o 
si la aha, asistăm la o laică mi
nuna ; învățătura, din obligație 
fără nici a legătură cu frumuse
țea fi libertatea jocului, decine o 
componentă indispensabilă a a- 
cestuia.

Cine știe mai mult, ciștigâ. 
Cine tți amintește mai exact, 
cine raționează mai profund, cine 
exprimă mai complet, mai clar.

mai expresiv, ciștigâ. Competiția, 
joc evoluat, mascat, antrenează 
ambiții sănătoase. Elastică, me
moria îfi lărgește mereu depozi
tele, inceptnd, totodată, — deși 
cu timiditate — să-și clarifice și 
să-și selecteze comorile. A ști nu 
mai pare cu nimic inferior lui 
a născoci; dimpotrivă. Adolescen
tul, burete conștient de sine, se 
cufundă cu deliciu în istoria ci
vilizațiilor. Enciclopediile, cu u- 
luitorul lor mozaic de date, tyi 
azarcitâ magnetismul asupră-i. 
Lectura biografiilor oamenilor re
marcabili, cu un nume legat de o 
mare operă științifică sau artis
tică, devine prilejul unor prime 
foraje in zăcămintele neexplorate 
ale propriei vocații. Abia s-a des
părțit pentru totdeauna de cra

vata roșia in trei colțuri și ado
lescentul se visează din nou pio
nier, de data aceasta in sensul 
inițial al cucîniului, de om care 
defrișează imense spații virgine, 
explorind temerar universul.

O metamorfoză fiziologică cu 
aparența binecunoscute dar cu 
o alchimie complexă și subtilă, 
precede cu un pas și condițio
nează această primăvară a spiri
tului. Elanurile romantice se des
prind, rachetă, din silueta zveltă, 
alungită, a efebului. Greutățile de 
învins, nenumărate, presupunind 

nu numai perseverență ci fi forță 
fizică, și-au lansat provocarea ; 
corpul in formare a acceptat-o. 
lată umerii lărgindu-se, iată bi- 
cepsii devenind arcuri de oțel, 
iată inima plâminii acționind 
ca agregatele unei uzine binein- 
treținute, în stare sd-fi adauge 
mereu noi capacități de producție. 
Natura, planificator plin de pre
vedere, pregătește terenul etape
lor viitoare, desfășurate în marea 
arenă a vieții...

Cum aceste rinduri n-au pre
tenția să urmărească cronologia 
tuturor vîrstelor — sarcină difi
cilă, depășind în orice caz limi
tele unui simplu articol — să-mi 
fie permisă o săritură peste cî- 
teva lungi decenii. Am spus 
lungi ? Bătrînului nu i se mai 

par lungi, odată trăita. Ziua vieții 
a ajuns la purpura dor și la um
brela amurgului. Să nu mai fie 
loc decît pentru nostalgie ? Al
bumul ilustrat al trecutului, cu 
pagini întoarse pios, e tot ce-a 
mai rămas ? Ce-i drept: Virsta 
are haine grele, spune metafora 
populară învăluind cu tandrețe 
ceea ca limbajul medical defi
nește mc și rece : arteroscleroză, 
spondiloză, paradentoză... Cre
pusculul cunoaște nu puține ase
menea mizerii, față de care știin
ța conservării omului încă a mai 

rămas datoare (cu toate ci în 
fața ei trebuie să ne ridicăm, cu 
respect, vălăria: creșterea con
tinuă a duratei medii a vieții se 
datorește științei medicale, în pri
mul tind). Dar problema este de 
a nu lăsa spiritul sâ moară mai 
înaintea trupului ce-l poartă. Clă
tinam din cap neîncrezători ci
tind că Tizian picta încă la 99 de 
ani, cînd numai o epidemie de 
ciumă l-a răpus ; și spunem că 
excepția confirmă regula. Dai 
care e regula ? Sărbătorit, condus 
acasă cu flori, aplauze fi mul
țumiri, pensionarul părăsește cir
cuitul vieții productive pentru o 
binemeritată odihnă ; depinde 
însd de el ca acest nou orizont 
să au semene a deșert. Pentru că 
inactivitatea ucide, i se reco

mandă lucruri potrivite cu niște 
forțe sensibil diminuate ; să cul
tive flori, să citească pagini po
trivite destinderii, scrie e-
ventual memoriile. Dar el, de 
obicei, se înhamă voluntar la o 
treabă mult mai dificilă. El are 
de îngrijit floarea sensibilă a su
fletului candid, are de sădit se
mințele personalității în formare, 
are de înscris precepte de etică 
intr-un caracter neîmplinit. Cu 
alte cuvinte, are de crescut ne
poți. Aceasta este o nobilă și 
splendidă misiune, în fond cu 

nimic mai prejos de cele care au 
precedat-o. Ptnă la 75 de ani 
Victor Hugo trăise o existență 
zbuciumată; de numele lui se 
legaseră momente excepționale, 
— „la bataille d’Hernani", tri
umful romantismului, participa
rea la două revoluții — 1830 șt 
1848 —, autoexilarea vreme de 
douăzeci de ani înfocata luptă 
de unul singur împotriva tira
niei celui veștejit de el cu numele 
Napoleon cel mic, edificarea unei 
opere literare monumentale cu- 
Îmnztnd epopei, satire, culegeri 
irice, drame, romane, — ca Și 

a unei opere de desenator pe 
care posteritatea avea s-o recu
noască mare. Fusese o viață trăi
tă din plin, din tumultul căreia 
se împărtășiseră, ca dintr-un iz

vor uimitor, evenimente politica, 
Școli literare, o întreagă epocă a 
spiritualității franceze. Ce se mai 
putea aștepta de la acest geniu 
proteic ? Răspunsul a fost dt se 
poate de neașteptat: „Arta de a 
fi bunic' I

Mărturie a unor preocupări atit 
de bine integrate personalității 
poetului, incit atîtea decenii de 
viața fertilă păreau a nu fi fost 
altceva decît o răbdătoare uce
nicie, în sfîrșlt ajunsă la termenul 
înțelepciunii.

N-aș vrea să trag, didactic, 
concluzii. Totuși, nu mă pot opri 
să nu exclam : toate vîrstele sînt 
fecunde I Firește, fiecare în felul 
ei. Sîntem mereu dămiți cu o altă 
însușire, mai exact spus cu cite 
o valență nouă, un fel de self
conduct la intrarea în regatul 
fiecărei virste. Totul e să nu 
confundăm un regat cu altul și, 
iubindu-ne propria confuzie, să 
nu ne punem astfel singuri bețe 
în roate. Altminteri putem avea 
încredere în raporturile echita
bile stabilite între virsta noastră 
și ceea ce lumea înconjurătoare 
apreciază că putem realiza la anii 
aceia. La noi, copiii încep acum 
școala la 6 ani în loc de 7 ani, 
ca pînă în toamna 1968, iar ca
drele didactice sînt unanime în 
a aprecia ca pozitive rezultatele 
obținute. E un exemplu, unul 
singur, dar privește cîteva sute 
de mii dintre oamenii de mîine. 
Trebuie să dăm credit vîrstelor 
noastre — sînt platnice bune.

Din volumul „Un Uni
vers intr-n carte", în curs 
de apariție în Editura Po
litică.
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CONGRES AL 
PARTIDULUI

DEZBATEREA DOCUMENTELOR CONGRESULUI 
AL X-LEA-UN VIGUROS ANGAJAMENT 
CONSTRUCTIV AL iNTREGULUI POPOR

COTE OBLIGATORII
PE VERTICALA CALITĂȚII

Discuția la care am fost in
vitați să participăm are un o- 
hiectiv precis, pornește de la ja
loane la fel de exacte. In pro
iectul de Directive ale Congre
sului al X-lea al Partidului Co
munist Român un pasaj special 
este rezervat constructorilor dc 
mașini care realizează producția 
de utilaje tehnologice. Intre al
tele, se menționează aici „O 
SARCINĂ DEOSEBIT DE IM
PORTANTĂ A INDUSTRIEI 
CONSTRUCȚIILOR DE MA
ȘINI ESTE ASIMILAREA DE 
UTILAJE ȘI INSTALAȚII... 
PENTRU DOTAREA NOILOR 
OBIECTIVE DIN INDUSTRIA 
CHIMICA". La acest capital 
anii din urmă au consemnat as
censiuni vizibile în producerea 
unei largi game de utilaje des
tinate marilor unități chimice 
apărute pe harta economică a 
țării. După cum se știe însă și 
în următorul cincinal chimia ur
mează să cunoască un ritm înalt 
de dezvoltare. Mai mult ca 
oricind constructorii de utilaje 
irebuie să-și orienteze eforturi
le nu numai către acoperirea 
cantitativă a diversității de in
stalații necesare. Pe linia indi
caților cuprinse în proiectul de 
Directive se cere concentrată a- 
tențîa asupra îmbunătățirii ca
lității produselor „DE CARE

PIN DE IN MARE MĂSURA 
ASIGURAREA EFICIENȚEI ȘI 
COMPETITIVITĂȚII PRODU
SELOR ROMÂNEȘTI".

Iată dc ce opiniile exprimate 
Ia masa rotundă au gravitat în 
jurul acestei probleme, guverna
te de dorința normalizării pre
cise a o serie de elemente ne
dorite pe traseul proiectant — 
constructor — beneficiar. Expli
cabilă deci prezența la discu
ție a numeroase cadre tehnica 
— din unități de proiectare, din 
uzinele constructoare, din par
tea organelor de recepție.

FIRUL PERFECȚIONĂRILOR 
PORNEȘTE DE LA PLANȘETA 

PROIECTANTULUI

— Lucrez intr-o unitate pro
filată de mai mulți ani pe uti
laj chimic, spune ing. POMPI- 
LIU ALBU, șeful serviciului 
C.T.C. de la uzina „Grivița 
roșie**. Paate nimeni mai mult 
ca noi n-are posibilitatea de a 
măsura distonanțele existente 
într-o serie de proiecte pe care 
le primim. Am să mă refer la 
cîteva aspecte. Ni se întîmplă 
să găsim prescripții calitative 
pentru prelucrare extrem de 
strînse in raport cu necesitățile 
funcționale. La ce servește a- 
ceastă exagerare ?

— In acest loc trebuie să a- 
mintim o altă lacună care ne 
face greutăți nouă, celor ce exe
cutăm produsele, intervine ing. 
CORNEL ROȘU de la „Grivița 
Roșie". Ne trezim cu soluții teh
nologice recomandate, impasibil 
de realizat cu posibilitățile noas
tre tehnologice. Consecințele sint 
ușor de bănuit. Aceasta reco
mandă, cred eu, o mai bună cu
noaștere de către proiectant a 
proceselor de producție, o con
lucrare mai apropiată cu execu
tantul.

— Aș adăuga inconsecvența 
manifestată în eliminarea greșe
lilor de proiectare odată eviden
țiate, specifică ing. T. PAR- 
CANSKI de la I.P.R.O.S.I.N. 
Este bine cunoscut că în 
exploatare se verifică de 
fapt calitatea muncii prestate 
de toți cei ce conlucrează la re
alizarea unei instalații. Or, de 
vreme ce nu urmăresc perfor
manțele, calitatea funcționării 
utilajului, nici nu se poate fo
losi posibilitatea de a face co
recturile necesare.

După cum se observă, un tir 
prelungit asupra lucrătorilor din 
proiectare, a oamenilor care 
imaginează și transcriu pe plan
șetă personalitatea viitoarelor 
utilaje. Obiectivele exprimate au 
fost destul de numeroase și e- 
nunțarea lor a provocat un 
schimb de opinii fertil, nu doar 
prin nominalizarea defecțiunilor 
ci mai ales prin conturarea re
medierilor atît de necesare.

— Mă conving din ce în ce 
mai mult că profilarea proiec- 
tanților pe grupe de produse ar 
elimina mare parte din nea
junsurile de care ne izbim, 
este de părere tovarășul CA- 
IUS TANASE, inginer-șef la 
I.P.R.O.C.H.LM. Astfel, cel ce se 
ocupă doar de o grupă de pro
duse ar avea posibilitatea să a- 
jungă la un nivel superior de 
cunoaștere a lucrărilor, deci și 
de preîntîmpinare a greșelilor. 
Dar pentru aceasta este nevoie 
de funcționarea ireproșabilă a 
sistemului de acoperire cu co
menzi din partea beneficiarului. 
Altfel nu văd cum ne-ar con
veni să ținem niște oameni să 
nu lucreze nimic pînă nu le so
sește tema. Vrînd, nevrînd tre
buie să le dai altceva de făcut.

— Mai ales că nu puține sint 
cazurile cînd termenele de exe
cuție ale proiectelor sînt des
tul de strînse, este de părere 
tovarășul D.PETRESCU, inginer 
specialist Ia I.P.R.A.N.

— Să nu ne sfiim să spunem 
că adeseori la acest fapt contri
buie lipsa de operativitate, sis- 
temui încă greoi de avizare 
și expediere a proiectelor 

în cadru! ministerelor, continuă 
inginerul șef G. TANASE. Nu 
se înțelege oare cît de dăună
tor este tocmai pentru calitatea 
proiectelor această tărăgănare? 
Recurgi în acest caz la soluțiile 
cele mai la indemînă, bătători
te, poate nu cele mai economi
coase, totuși sigure. Lucru pe 
care nu-1 consider deloc nor
mal.

— A fost pronunțată în ca
drul discuției noastre drept ca
uză a calității necorcspunzătoa- 
re a unor proiecte lipsa de ex
periența a unora din lucratorii 
din proiectare, intervine ing. 
DOKU BOSTEUCA de la 
IPROCHIM. Ca și termenele de 
proiectare — atunci cînd nu 
sînt artificial scurtate —• tinere
țea personalului trebuie luată ca 
atare, drept o realitate de la 
care se cere pornit. Problema 
este ce este de făcut pentru a 
nu reduce calitatea muncii aces
tora ? Aici, cred eu, intervine, 
obligativitatea perfecționării, 
îmbinarea experienței unora cu 
tinerețea celorlalți este o solu

DEZBATERE ORGANIZATĂ DE COMITETUL MUNICIPAL 
BUCUREȘTI AL U.T.C. AVÎND CA OBIECT IDENTIFICAREA 

POSIBILITĂȚILOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII 
UTILAJULUI TEHNOLOGIC PENTRU INDUSTRIA CHIMICĂ

ție. Dar fiecare om trebuie să 
cîștige cît se poate de rapid de
prinderile implicite pentru pro
iectant.

Cu această referire s-a intrat 
într-un domeniu foarte actual ; 
necesitatea găsirii unor forme 
specifice perfecționării perso
nalului din proiectare, pregăti
re care impune nu numai un 
plus de teorie ci și o permanen
tă extindere a aprofundării la
turii practice. Problema vizează 
conducerile institutelor interesa
te în a nu amina soluțiile de 
transpunere în realitate. Dar in
tră. de asemenea, în sfera de 
influență a organizațiilor U.T.C. 
obligate a stimula, prin forme 
specifice, interesul tinerilor din 
sectorul de proiectare.

— Multe din proiectele reali
zate de institute comportă adap
tări în serviciile de concepție 
proprii ale uzinelor. Este el, pro
iectantul din uzină, specialistul 
capabil să nu repete eventua
lele noastre omisiuni?

Răspunsurile au disecat în
trebarea, au întors-o pe toate 
fețele. A rezultat, lucru deloc 
lipsit de importanță, că nu de 
puține ori și aici, în sectoarele 
de proiectare uzinale contactul 
nemijlocit cu atelierul produc
tiv se face sporadic, ineficient. 
De aici și practici de-a dreptul 
„celebre" citate : adaptări de 
ansamble la detalii și nu invers, 
soluții „acoperitoare" costisitoa
re și altele. Considerăm că este 
locul să amintim sarcinile ex
prese pe care proiectul de Di
rective le ridica în acest sens, 
subliniind rolul pe care sectoare
le de concepție proprii ale uzi
nelor constructoare de mașini 
trebuie sfi-1 aibă în scopul mo
dernizării și perfecționării ma
șinilor și utilajelor. Or, pentru 
a ajunge acolo se cer rezolvate 
multe altele începînd firește cu 
recrutarea cadrelor dotate pen
tru această muncă, organizarea 
activității lor pe principii știin
țifice.

PROTOTIPUL — LA CAPITOLUL 
„BUNĂVOINȚA"?

— Ar merita, sînt convins, să 
discutăm mult asupra acestui 
capitol, își exprimă părerea ing. 
POMPILIU ALBU. Sub scuza 
termenelor presante se elimină 
în mod nejustificat executarea 
prototipului, începindu-se in a- 
celași timp execuția întregii 
serii de produse. In mod nor
mal, orice modificare se ope
rează apoi asupra întregului lot, 
îngreunind vizibil fabricația. 
Sau în unele situații proto
tipul se execută doar pentru a 
fi arătat celor ce ar întreba de 
el. Astfel, dintr-o necesitate 
obiectivă prototipul devine o 
mostră de formalism care mai 
înghite pe deasupra și materiale 
și timp.

Consecința : prima greșeală 
ivită își amplifică efectul in 
zeci de exemplare. Un exemplu: 
din 140 tronsoane la coloana de 
carbonatare, turnate la „Grivi
ța roșie" nu s-au putut alege 
30 !

— Nu se bagă de seamă că 
de fapt nu este nici un ciștig 
în această procedură?

— întrebarea are cu atît mai 
multă importanță cu cît în cele 
mai multe cazuri de aici pro
vine un alt musafir nepoftit, 
aș zice mai ales în producția 
de utilaj chimic, — DEROGĂ

RILE, intervine ing. CORNELIU 
IOKDACHE, șef de grupă re
cepție în M.I.Ch.

intr-adevăr, un adevărat cal
var aceste derogări ! Cîteva 
exemple citate sint de natura 
să edifice mai mult decit orice 
semn de exclamare. Iată unul : 
anul trecut, la Uzina ..23 Au
gust", pentru cîteva produse s-au 
înregistrat 105 derogări ; fiecare 
retortă a avut 2—3 derogări, 
fiecare derogare cuprinzind ci- 
teva cote !

— Ca să nu mai vorbim de 
situațiile la care sc ajunge în 
acest mod, adesea de necrezut, 
continuă același preopinent. L- 
zina mecanică de utilaj chimic 
București avea de executat 
cinci vase după același proiect. 
Grație derogărilor, s-au obținut 
în realitate CINCI VASE DI
FERITE I

Cum se explică totuși ploaia 
de derogări aplicată pe cartea 
dc vizită a unor produse ? Sînt, 
desigur, și motive de luat in 
considerație : absența anumitor 
materiale, soluții îmbunătățite 

care apar ulterior ș.a. Dar de 
sici pînă la a găsi remediul în 
derogări — consumatoare insis
tente de timp, de alergătură, de 
discuții inutile — este o lungă 
distanță. Credem că forurile tu
telare pot îngrădi această prac
tică, ce riscă să ia proporții, 
printr-o acțiune liotărîtă împo
triva celor ce creează cauzele 
generatoare de derogări, com- 
bătind în același timp metoda 
aprobărilor in lanț, tendința de 
„înțelegere" a oricărei explica
ții, rezistente sau nu.

— Aici, să recunoaștem, și con
trolul uzinal își are partea sa 
de vină. Ca arbitru al calității 
el este însărcinat să nu facă 
rabat nici unei insistențe.

— Uitați ca serviciul C.T.C. 
este subordonat tot conducerii 
întreprinderii, adică aceluiași 
organ interesat în realizarea 
planului de producție ?

Și aici, ca pe întreg parcur
sul discuției, au fost date exem
ple ilustrind cazuri în care ser
viciul C.T.C. este „chemat la or
dine" recomandîndu-i să țină 
cont de „urgența" comenzii, de 
„importanța ei pentru planul u- 
zinei". Ni se pare obligatoriu a 
se lua în studiu, contramăsură la 
cele amintite, instituirea unui 
organism specializat pe proble
me de control tehnic, de sine 
stătător, un oficiu cu indepen
dență totală față de realizato
rii produselor.

(Urmare din pag. I) 

un buton — fi beculețe roșii cli
pesc intens printre linii și spații 
minuțios delimitate, aprinzind 
construcțiile reduse la proporție 
liliputană. Iată, Ia această cu
loare răspund la apel acele părți 
ale uzinei aflate deja in exploa
tare : hala oțelăriei, forja grea și 
turnatoria.

Cu această predocumeniare, 
să dăm lucrurilor cursul firesc 
al cronologiei. La 30 iunie 1966 
intrau în producție secțiile de 
ofelârie fi forjă grea. In 1968 se 
aprindea focul ți la turnătorie. 
Înscrisă ia un loc de frunte in 
Directivele celui Ge-al IX-lea 
Congres al partidului, întreprin
derea avea menirea unei muri 
producătoare de oțeluri speciale, 
piese turnate fi forjate, realizate 
din producție proprie. Utilaje 
din cele mai moderne veneau să 
sprijine capacitatea de muncă fi 
inteligența omului. Și dacă pînă 
acum uzina a asimilat peste 120 
de mărci de oțeluri pentru cup
toare electrice, dintre care foar
te multe străine, fi dacă tot as
tăzi, hidrocentrala de la Porțile 
de Fier va primi turbine al căror 
butuc rotor (de 200 tone), palete 
(40 tone fiecare) fi butuc rotor 
hidrogenerator (80 tone) sint rea
lizate aici (pentru prima oară în 
țară la astfel de dimensiuni) — 
totul se datoreșfe înțeleptei poli
tici economice dusă de partidul 
nostru, de-a înzestra econo
mia industrială cu utilaje de 
înaltă tehnicitate, cu un pronun
țat grad de automatizare, echi- 
valînd cu cele mai înaintate a- 
gregate de profil pe plan mon
dial. Oțelăria din Berceni este

— Dar să privim și din alt 
unghi de vedere pe controlor, 
mai direct prezent în dezbate
rea noastră. Se vorbește mult 
despre participarea lui la pre
venirea defectelor finale. In 
ce măsură această dorință 
este și realizată ?

De la sine înțeles, personalul 
din serviciul C.T.C. are înda
toriri deosebite, multiple, este 
încărcat cu înalte responsabili
tăți. Inchipuîți-vă câ ajung în 
exploatare vase chimice cu aba
teri de la prescripțiile de cali
tate, susceptibile de avarii. La 
ce consecințe se ajunge! De aceea 
și apreciem propunerea făcută 
de a acorda toată atenția pre
gătirii profesionale și etice a 
controlorilor tehnici de calitate, 
element de loc de neglijat cînd 
e vorba de asigurarea calității 
utilajelor ce iau drumul plat
formelor chimice.

— In mod paradoxal chiar 
beneficiarii vin uneori și favo
rizează tendința de a trece peste 
diverse amănunte ale calității, 
spune tovarășul VI A DIM IR

MlNZATU, tehnician recepțio- 
ner la M.I.Ch. Grăbiți dc terme
ne, unii dintre ei nu se sfiesc 
să accepte, prin semnătură, că 
primesc comanda chiar dacă ea 
nu se încadrează întocmai in 
normele de calitate. Ei plătesc 
această grabă abia după aceea, 
eînd utilajul se împotmolește 
mult mai repede decit se aș
teaptă. Aceeași compensație 
greșit interpretată — un avans 
inițial, anulat de consecințele 
ulterioare.

In mod insistent a revenit în 
discuție răspunderea executan
tului asupra calității utilajului 
livrat. Ca de obicei nu s-a stă
ruit asupra meritelor. S-au 
menționat în schimb neajunsu
rile, din aceeași dorință de a 
contribui la prevenirea lor. De 
regulă o serie de operații — în
deosebi la prelucrarea la cald 
dar și cele de montaj, cunosc 
adesea neimpliniri evidente, 
mai ales cele de finețe. Nein- 
țelegîndu-se exact sensul dife
ritelor operații, importanța lor 
tehnologică, se trece cu ușurin
ță peste ele (de pilda încercă
rile de neglijare a protecției 
contra coroziunii, cu urmări de 
nebănuit). A rezultat necesita
tea unor acțiuni coordonate pen
tru perfecționarea pregătirii lu
crătorilor, mai ales a celor ti
neri, desfășurarea cu obiectiv 
precis a activității educative.

dotată cu două cuptoare de cita 
50 tone fiecare, acționate elec
tric fi hidraulic, alături de o in
stalație de vid, menită să scoată 
gazele din oțel, asigurind pro
dusului calități superioare, com
petitive pe toate piețele lumii. 
Presa din secția forjă are o ca
pacitate de 6 000 tone forță pa 
centimetrul pătrat (cu posibilita
te de acționare in trei trepte) fi 
pentru a realiza complexitatea 
acestui utilaj, amintim că cea mai 
mare presa a industriei noastre 

O COMPETIȚIE A CAPA
CITĂȚII CREATOARE

de pînă acum era cea de la 
Uzina „Progresul" din Brăila, 
care dezvoltă o putere de 2 500 
tone forță pe cm\

Dar să apelam pentru a sesiza 
mai exact saltul în timp al uzi
nei, la ritmul de creștere a pro
ducției de oțel. In 1966, la inau
gurare. uzina producea 22 415 
tone. La numai un an, în 1967, 
producția trecea de o sută de mii 
de tone. In acest an, colectivul 
de aici va realiza 138 000 tone 
oțel de cea mai hună calitate, 
care vor pulsa pe arterele side
rurgiei patriei, lutnd drumul 
combinatelor siderurgice de la

ADOLESCENTA PRELUNGITA 
ÎN MOD NEJUSTIFICAT

Nu puteau lipsi dintr-o ase
menea confruntare de opinii 
nici referiri la aportul cercetării 
științifice in perfecționarea con
tinuă a performanțelor insta
lațiilor chimice românești.

—* Eu consider că nu trebuie 
să evităm a arăta următoarea 
realitate. Institutul de cercetare 
și proiectare pentru utilaj chi
mic și rafinării (I.C.P.U.C.R.) 
arc în titulatură și ramura cer
cetare. Dar de trei ani de cind 
este înființat n-a realizat, de 
fapt n-a putut realiza nimic, 
afirmă tovarășul G. TANASE.

De-a dreptul Incredibil, dar 
adevărat. Iată ce spune ing. 
D. OLTEANU, de Ia I.C.P.U.C.R., 
în completarea celor auzite :

— Cercetarea presupunea to
tuși baza materială corespunză
toare. S-a stabilit ca pentru 
noi standurile de cercetare să 
fie realizate la U2ina „Grivița 
roșie" și U.Z.U.C. Ploiești. Dar 
din cauză că acestea nu prezintă 
interes de moment pentru ele 
sînt pasate de colo-colo incit 
nu dă garanția rezolvării teme
lor propuse in anul acesta, poa
te nici în anii viitori.

Folosim prilejul pentru a aduce 
în atenția M.I.C.M. această pro
blemă. Ea ține nu doar de do
rința lucrătorilor de la I.C.P.
U.C.R. de a-și onora în între
gime destinația inițială ci de 
un deziderat major al econo
miei naționale care nu admite 
deplasări de termene.

UN CADRU ORGANIZA? 
DEZBATERILOR PERIODICE

— Ne dăm scama, fiecare din
tre noi, că dezbaterea la care 
participăm dezvăluie reciproc 
aspecte noi ale domeniului a- 
supra căruia ne aplecăm fie
care. Am reținut aici o serie 
dc lucruri mai mult decît fo
lositoare, se destăinuie ing G. 
TANASE. Cred ca ar trebui să 
ne obișnuim să discutăm intr- 
un asemenea cadru.

— In Capitală există deja o 
experiență in acest sens, inter
vine ing. MARIN VOINEA, 
membru în biroul Comitetului 
municipal București al U.T.C. 
La Uzinele „Republica", de e- 
xemplu, funcționează deja un 
cerc al economiștilor pe proble
me specifice. La „23 August", de 
asemenea, un cerc al ingineri
lor dezbate diferite aspecte ale 
construcției dc mașini.

— De ce atunci n-am proceda 
și la constituirea unui cerc al 
celor ce se ocupă de utilajul 
chimic ? Să ne întilnim perio
dic, să discutăm probleme prac
tice dintre cele mai arzătoare. 
De pildă : flanșe, funduri, ștu- 
țuri, guri de vizitare. N-ar fi 
decit in avantajul rezultatelor 
muncii noastre de fiecare zi.

Propunerea merită să fie lu
ată în considerație. O formă 
organizată în sensul amintit, 
beneficiind de perfecționări or
ganizatorice este de natură să 
contribuie la aprofundarea re
lațiilor inter-compartimenta le, 
și. nu ne îndoim, să sprijine 
efortul consacrat îmbunătățirii 
calității utilajului chimic.

N. UDROIU

Reșița, Galați ți Hunedoara, ai 
uzinelor .J3 August", „Progre
sul" Brăila — ca să enunțăm nu
mai cîțiva din principalii benefi
ciari.

Este, cum spuneam, dincolo 
de efort, o vastă competiție a ca
pacității creatoare a omului, in
teligența pusă în slujba unor no
bile idealuri. De aceea, următo
rul gînd care vine după contac
tul cu severul complex industrial 
este cel eșalonat de-a lungul în- 
trebării: Cine sînt oamenii ? — 

acești zei moderni ai focului dis
ciplinat, supus gestului lor. To
varășul Grigore Cîrjan, secreta
rul comitetului de partid pe 
uzină, cu o vechime de 19 am 
în meseria de lăcătuș mecanic 
montator, ne înlesnește răspun
sul.

— Cît se poate de firesc : oa
menii de aici, din uzină, sînt oa
menii locului. Rețineți, adică, sa
tele Berceni, Valea Dragului, 
Văruști, Gostinari, Mironești, 
alte și alte sate din împrejurimi, 
din care oamenii au schimbat, la 
modul cel mai concret cu putin
ță, sapa cu maneta de conducere 
a podului rulant. Desigur, ei au

(Urmare din pag. 1) 

te chimice, extinderea soiurilor 
și raselor de animale valoroase. 
Se înțelege că acestor eforturi 
și noi, cei din Ciolpani, alături de 
toți comuniștii, de întregul so
por -— trebuie să le răspundem 
prin hotărirea de a ne pregăti și 
a munci cît mai bine“.

Referindu-se la prevederea din 
proiectul de Directive potrivit 
căruia în anii 1971—1975 pro
ducția globală a cooperativelor 
agricole va crește cu 35—40 la 
sută față de realizările anilor 
1966—1970, Ion Dragomir, vice
președinte al C.A.P., aprecia că 
acestea sînt sarcini pe deplin 
realizabile- ..în urma unei re
cente reevaluări, sublinia vorbi
torul, a posibilităților existente 
pentru sporirea producției la 
hectar a rezultat că sarcinile din 
planul de producție pe 1969 vor 
putea fi depășite cu 400 kg. la 
griu și 300 kg la porumb, iar în 
legumicultura poate fi realizata o 
producție superioară în valoare 
de pe«te o jumătate milion lei".

Relirtn^ pe un alt plan aceas
tă idee, tehniciană Costela Po
pescu. aprecia : cooperativa a- 
gricola din comuna noastră dis
pune încă de foarte mari resur
se care se cer pe deplin valorifi
cate. Este, înainte de toate, în 
interesul nostru să folosim aces
te resurse. Tocmai de aceea apre
ciez justețea prevederilor cuprinse 
în proiectul de Directive care a- 
rată că una din sarcinile coope
rativelor agricole este valorificarea 
în mod intensiv a terenurilor, a 
bazei tehnico-materiale, a for
ței de muncă de care dispunem. 
Prin lucrări simple, fără inves
tiții mari, noi putem să amena
jăm pentru irigații încă 40—50 
hectare ; prin defrișarea unor 
drumuri devenite inutile după 
reorganizarea teritoriului și a 
unor pilcuri de pomi, prin ni
velarea unor sole decopertate de 
stratul arabil, în scopul recoltă-

Instantaneu la Uzina de macini grele București: maistrul oțelar Ion Aghinoiu, supraveghind e- 
laborarea șarjei Foto: C. CIOBOATĂ

InrJ/ut mînuirea complexelor a- 
gregate alături de alții, cunoscă
tori în materie, sosiți aici de la 
întreprinderi cu profil asemănă
tor : Reșița, Hunedoara, Oțelul 
Roșu, Cîmpia Turzii, Brăila...

S-au alcătuit, așadar, mai înfîi 
niyte nuclee de cunoscători, tn 
jurul cărora s-au polarizat oa
menii cimpiei, calificîndu-se prin 
cursuri de scurtă durată în me
seriile de oțelar, forjor, turnător, 
macaragiu, electrician, mecanic 
etc. O parte din ei s-au specia

lizat la întreprinderile enumera
te cîteva rînduri mai sus, alții au 
primit, mai ales în ultimul timp, 
pașaport pentru străinătate. Cali
ficarea a fost un proces desfășu
rat în mers, o dată cu dezvolta
rea uzinei. Este semnificativ și 
aici ritmul de creștere a numă- 
rului de lucrători. In 1966, uzina 
pornea la drum cu 480 de sala- 
riați. Astăzi numără circa 2 300. 
Cotele înalte ale verticalei sînt 
atinse, astfel, într-un ritm ne
bănuit altă dată. Și dacă ar fi 
să ne oprim asupra citorva din
tre cei ce-și depun zilnic semnă
turi de răspundere în oțel, tre
buie să-l amintim între cei din- 

rii pămîntului bun de confecțio
nat produse ceramice, pot fi 
atrase în circuitul agricol cel 
puțin 30—35 hectare, iar prin 
deschiderea unor canale colec
toare a apei în exces, cele 50 
hectare de lacoviște vor deveni 
foarte hune pentru cultivarea 
legumelor, a porumbului ori a 
furajelor. „Numai prin realiza
rea acestor măsuri vom putea 
realiza un spor de recolta esti
mat la peste 50 vagoane în echi
valență porumb. Acestei cantități 
i se vor adăuga sporurile reali
zate pe seama extinderii chimi
zării, mecanizării și irigațiilor, a 
extinderii culturilor duble, anual, 
pe cel puțin patru-cinci sute de 
hectare".

DEZVOLTARE
AGRICULTURII

întreaga adunare s-a desfășu
rat într-o permanentă atmosferă 
de lucru. Numeroși vorbitori au 
făcut aprecieri pozitive asupra 
conținutului proiectului de Di
rective elaborat pe baza unei 
multilaterale și aprofundate cu
noașteri a realităților și cerințe
lor stadiului actual al construc
ției socialiste în țara noastră. 
Prin exemplificări și comparații, 
vorbitorii au subliniat superiori
tatea concludentă a agriculturii 
socialiste, marele potențial de 
organizare a producției și a 
muncii de care dispune coopera
tiva agricolă. Apropierea de Capi
tală, tradiția, i-a condus pe cei 
mai mulți dintre vorbitori să se 
refere la necesitatea dublării su
prafețelor actuale rezervate le- 
gumiculturii, de a se însuși cu 

fii pe Aurel Cetănaș, oțelar 
tosit aici de la Oțelul Roșu, care 
la cei 31 de ani este un munci
tor desăvîrșit, un umăr de nă
dejde alături de alți umeri de 
nădejde, care tocmai pentru a- 
ceastă încredere l-au trimis 
membru în comitetul de direcție 
al uzinei.

Secretarul de partid spune că 
oamenii au crescut odată cu 
uzina. Am aflat aici sensurile 
cele mai concrete care stau la 
baza acestei metafore. Le-am 

aflat în gestul tinerilor țărani Ion 
Catană și Ștefan Stoica, astăzi, 
după doi ani de la plecarea din 
sat — oțelari ; în gestul diurn al 
muncii celor 70 de proaspeți ab
solvenți ai institutelor de învăță- 
mînt superior — mulți dintre ei 
cu personalitate de acum distinc
tă ; în gestul cu care se pleacă 
peste filele manualelor cei 800 
de elevi ai uzinei care se pregă
tesc în diverse școli profesionale 
de profil — prima promoție, 
peste o sută elevi, tirmînd să 
intre anul acesta în producție ; 
în sfîrșit, în gestul tuturor celor 
care, în continuă luptă cu focul, 
își modelează personalitatea pe 

mai mult curaj hotărirea ca șl 
C-A.P. Ciolpani să devină una 
dintre principalele unități pro
ducătoare de semințe pentru le
gume ; de a fi reconsiderată 
creșterea animalelor, îndeosebi a 
vacilor de lapte și a păsărilor 
ca sursă deosebită de venituri în 
condițiile unității lor, de a se 
dezvolta mai mult sectoarele 
anexe și de deservire. Totodată, 
o atenție deosebită a fost acor
dată dezvoltării democrației 
cooperatiste. în această direcție, 
tovarășii Ioniță Oprea și Du
mitru Popa arătau că în viitor, 
consiliile de conducere, preșe
dintele unității, brigadierii să 
acorde o mai mare atenție orga
nizării muncii, să fie mai recep

tivi la propunerile ce le fac coo
peratorii, să urmărească îndea
proape felul în care se îndepli
nesc hotărîrile adunărilor gene
rale pe cooperativă și pe brigadă.

„Rezultatele obținute pînă 
acum la cooperativa noastră 
(unitatea realizează an de an ve
nituri de peste 350 000—400 000 
lei la fiecare sută hectare), re
marca tovarășul Dumitru Popa, 
sînt datorate hărniciei coopera
torilor, îndrumării atente de că
tre organizația de partid, exem
plului mobilizator al comuniști
lor care exercită o influentă 
mobilizatoare în rîndul mem
brilor cooperatori. Aceste succe
se avem datoria să le dezvoltăm. 
Ne-o cere partidul și statul nos
tru, ne-o cer propriile interese".

spirala înaltă a ridicării respon
sabilității, calificării. Anul acesta, 
decisiv în constelația cincinalu
lui, oamenii de aici îl petrec cu 
îmbogățite fapte de muncă. Din
colo de prevederile planificate, 
despre a căror realizare nici nu 
încape discuție, colectivul uzinei 
s-a angajat să realizeze peste 
plan, o producție globală echiva
lentă cu patru milioane și jumă
tate lei. din care, în cinstea celei 
de-a 25-a aniversări a eliberării 
patriei de sub jugul fascist, se 
va raporta deja, la producția 
marfă, realizarea a patru mili
oane lei; vor fi turnate cele 500 
tone piese pentru utilaj metalur
gic, ca și realizarea a 80 la sută 
din restul punctelor prevăzute în 
angajamentul anual.

★

într-o discuție avută zilele tre
cute, tovarășul ing. Tiberiu Gre
cii, director general al uzinei, ne 
relata faptul că uzina va continua 
să asigure economiei naționale o- 
țeluri speciale, sarcini sporite re- 
venindu-i și din proiectul de Di
rective ale celui de al X-lea 
Congres al partidului, tn care se 
prevede: „creșterea accentuată 
a producției de oțeluri de cali
tate, lărgirea substanțială a ga
mei mărcilor de oțeluri de înal
tă rezistență, inoxidabile, oțeluri 
pentru scule și rulmenți". „Pînă 
în 1975 — se prevede în proiec
tul de Directive — va trebui sa 
se ajungă la o producție de oțe
luri aliate de 1—1,1 milioane 
tone**.

Antd 1975 va eșalona, totodată, 
rezultate tot mai bogate în mun
că, dăruite economiei patriei de 
harnicul și talentatul colectiv al 
acestei uzine.
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„IIICOARA POTCOAVA"
prezentat de EDGAR PAPU

CRONICA FILMULUI

„DECONECTANTELE"
1. Ce reprezintâ roma

nul „NICOARĂ POTCOA
VĂ" în ansamblul creației 
lui Mihail Sadoveanu ?

— In ansamblul opeiel sado- 
venești, „Nicoară Potcoavă" este 
ultimul roman istoric și totodată 
încununarea scrierilor de acest 
gen ale marelui rapsod moldo
vean. Asemenea altor reluări Ur
zii ale unor teme din tinerețe, 
romanul celor doi frați ai lui loan

GEORGE CALINESCU i

„C« șl poezia lui Emi- 
nescu, proza lui Sadovea
nu atinga fondul cel mal 
adine al ape elfi citiți i 
noastre. (...)

Luat In totalitate, 
M. Sadoveanu a un mare 
povestitor eu o capacitate 
de a vorbi autentic enor
mă. Prin gura aa vorbește 
un singur om, aimbollztnd 
o societate arhaici, de o 
barbarie ideală, puai tn- 
tr-un decor sublim și aa- 
pru“.

în pămîntul adine și o extindere 
rămuroasă în aerul anotimpurilor 
și al vîrstelor. Este o continuă 
creștere organică atît a scriitorului 
cît și a operei, întocmai ca a co
drului, care devine mai dens, mai 
stufos și mai viguros pe măsură 
ce ne reapare mai bătrin. Alcătuit 
la 72 de ani, cînd alți scriitori — 
plini de sevă mai-nainte — încep 
să sece sau să decline, „Nicoară 
Potcoavă" închipuie copacul u- 
riaș, pe care l-am cunoscut doar 
ca tînăr lăstar în „Șoimii-. Trun
chiul său a devenit compact și 
impunător prin creșterea celor a- 
proape cincizeci de cercuri con
centrice ale vîrstei arborice, care 
indică distanța dintre adolescen
ța romanului și dezvoltarea ta 
matură. Este cal mal bltrfn și cel 
mai frumos stejar din codrul 
dfcno al operai sadoveMfti.

icriitorului însuși, care, la vîrsta 
acestor personaje ale sale, a reali
zat o expresie a romanului istoric, 
neegalată de nimeni la noi, nici 
înainte, nid după apariția ei. Aci

slavă după ce și-a îndeplinit 
dreapta menire. Prin această con
cepție de grandios echilibru u- 
man, care stă la temelia sa, ro
manul va rămîne mereu unic în 
literatura noastră.

calitate, precizată acum cu toată 
amploarea, este rolul maselor, 
precum și evocarea lor în momen-

ILYA EHRENBURG i

■-

„Existl scriitori care nu 
seamănă cu cărțile lor. 
Privindu-i te miri de unde 
ar fi luînd ceea ce scriu? 
Mihail Sadoveanu însă 
este o personalitate foarte 
armonioasă — el seamănă 
cu cărțile pe care le scrie, 
și cărțile ii seamănă (...) 
El e simplu și complex 
ca și cin tec ui Moldovei lui 
natale. El e luminos, ușor 
și grav ca minunatul vin 
pe care numai la conce
tățenii ltd D poți |W

3. Confribufia Iul la 
consolidarea literaturii 
noastre noi- ?

— „Nicoară Potcoavă" este, 
împreună cu „Ctntare omului" de 
Arghezi, cea mai valoroasă operă 
literară apărută la noi după 23 
Arghezi, cea mai valoroasă operă 
arghezian, această operă ce vede 
și ea profund influențată de acel 
eveniment ți de consecințele cale. 
Printr-fnsul, Sadoveanu își acoen-

PAUL OEOROMCU i

NICOLAE LABIȘ i

„Nu are nici o vîrstă. In 
el sînt mii de oameni 
și-ntr-însul anii proaspeți 
cu toții s-au păstrat... Tot 
puști rămtn. Mă aflu 
acum la un examen și 
vreau s-arăt că nu-s 
Intimidat.

Sentința o să vini. Ori- 
care-o fi, totuna. El pen
tru mine-i apa vrăjitelor 
fînttnL II voi slăvi In cln- 
tec cum pot slăvi doar 
luna, luhindu-1 ca pa 
munții, natalii mai, bi- 
trlni-.

Vodă „col Viteaz- desocporl ca
racterul deschis spre o continuă 
dezvoltare a creației lui Sadovea
nu, ca al însăși naturii vegetale, 
atît de iubită de eJL $1 tot ca 
acolo, un interval de coacere len
tă, sigură, neîntreruptă, vădește, 
totodată, o progresivă tmpHntare

— Virata venerabili a autoro* 
hri a-a extins, cu climatul ai in
terior și asupra personajelor. Este 
poate romanul cu ced mai mnlți 
bltrite din literatura noastră. 
Printre «4 fi recunoaștem șl pa 
neuitatul waehlaș Petrea Ctn|. șt 
pe bodarnl Dăvidaanu șl pe Co- 
rașcu Hammto hangiul, șl pe tn- 
dntătoarea presviterft Olimbl&da, 
și teci pe mnlți alții. Nn este, 
tmft, vorba da e bătrfneța decr»* 
piti, Jalnică, Inutili, d da una 
viguroasă, rodnică, activi, ca a

deaHfxăm — ea med totdeauna h 
Sadoveanu — un tflc mai adine, 
aproape rimbohe. Este vechimea, 
plină de amintiri pierdute In le
gendă, a însuși poporului român, 
conjugată cu mereu relntinerite 
lui vigoare. De aceea, aceri carac
ter bătrfnaac, în acnsul unei așe
zate înțelepciuni, risfringe și 
asupra tinerelor personaje, mai ou 
seamă arupra eroului aău Nicoară. 
Acesta adaugă actul cutezător, eu 
mobil justițiar, la darul unei minți 
definitiv împlinita, în care lucrea- 
K* cumpănirea dreptății șl județul 
bunelor rîndulell. Lipsit de sim
țul deșertidtmll, al renunță la

.ÂMnacM operei lui 
Johann Sebastian Bach, 
opere lui Mihail Sado- 
veanu este un uriaș coral, 
acompaniat de orga Mării 
șl a Codrului. In care eînt 
clntato suferința poporu
lui român, in care atnt 
slăvite virtuțile Iul".

tunari culminant undo caBtlțl, 
de altfel prezente totdeauna în 
creația sa. Prima ea te lupta pen
tru dreptatea lodală șl pentru în
depărtarea apăsării străine, rele
vată ad în atitudinea hotărîtfl 
atit împotriva boierilor dt și îm
potriva imixtiunii turcești. A doua

tete de îndaștnre pentru a-fî 
cuceri justele revendicări. Ga 
realizare artiitică, Sadoveanu își 
găsește, în această trăsătură, 
puțini rivali, ohiar pe plan uni
versal, în veacul noetru. El ri- 
mîne unul din oei mai vil și mai 
ampli evocatori ai maselor făuri
toare de istoria. In sftrșit, alătu
rarea ceangăilor de țăranii mol
doveni descoperă tradiționala so
lidaritate a poporului cu minori
tățile naționale în lupta pentru 
ciștigarea acelorași drepturi. Ast
fel, cu un tînăr avînț, bfitrfnul 
Sadoveanu aderă la cel mal tînftr 
moment din Istoria noastră.

NICOE.AE BALTAG

EDUCAREA TINEREI 671//?(///
(Urmare din pag. I)

tuit-o prezența in conștiința lor 
a unui puternic crez social și 
național. Acest crez le-a dat în
crederea, le-a mobilizat la lup
tă, le-a dat tăria să-șl învingă 
atit propriile slăbiciuni, cît și 
forțele care se împotriveau 
idealului lor.

Generația adultă de astăzi va 
rămâne în istorie nu numai 
prin ceea ce a înfăptuit pe plan 
politic, economic și social ci și 
prin ceea ce va crea din tînăra 
generație de astăzi, prin idea
lurile pe care 1 le va cultiva, 
prin soliditatea pe care acestea 

o vor dobîndi în conștiința fie
cărui tînăr. Sarcinile actualei 
generații adulte au fost In multe 
privințe mal complexe decît ale 
altor generații 
în istorie.

Idealurile pe 
cultivăm acum 
au un anumit «_ _ 
va trebui să ținem seama. Noi 
punem în fața tineretului idea
lul construirii unei societăți în 
care oamenii nu vor mai trăi 
sub povara grijii pentru cele ne

care s-au impus

care voim să le 
generației tinere 
specific, de care

CAPO
DOPERĂ

A NA’
TURII

(Urmare din pag. I) 

tre de prieteni pot vorbi fără 
să se ajute de cuvinte sau 
semne. Acest fel de dialog 
nu numai că e frumos, dar 
e și necesar prieteniei.

Vâ cer deci permisiunea, 
pentru că nu vreau nici să-1 
povestesc, nici să-1 teoreti
zez, să desprind cîteva fraze 
care mi s-au părut mie fie 
mai frumoase, fie mai înțe
lepte din eseul lui Emerson. 
La marii poeți, spuneam CU 
un alt prilej, cuvintele tră
iesc și dincolo de hotarele 
contextului; numai la ei, la 
marii poeți se întîmplă așa.

lată premisa eseului lui 
Emerson : „Sîntem mult mai 
buni la suflet decît se 
spune. Și un contrafort al a- 
cestei premise : „Puterile 
noastre intelectuale și active 
sporesc o dată cu afecțiu- 

- curg

cesare traiului de fiecare zl, în 
care fiecare om se va putea 
dezvolta integral șl va pune ca
pacitatea șl forța sa de muncă 
în slujba societății potrivit în
clinațiilor și aptitudinilor sale ; 
idealurile comuniste se concre
tizează într-o societate în care 
vor dispărea deosebirile esenți
ale dintre munca fizică și cea 
intelectuală, dintre sat și oraș.

Atingerea idealurilor comu
niste în țara noastră depinde în 
primul rînd de înfăptuirea unui 
anumit nivel economic. Aceasta 
presupune creșterea productivi
tății muncii, îmbunătățirea ca
lității produselor, valorificarea 
la un nivel superior a resurse
lor naturale etc. Ritmul de în
deplinire a unor astfel de »ar- 
cini este legat, în mare măsură, 
de calitățile spirituale ale celor 
care alcătuiesc generația activă 
a populației. In plus, comunis
mul presupune și un anumit 
ideal de om care se făurește 
firin efortul generațiilor actua-
e. Intre înfăptuirea idealurilor 

comuniste de viață și însușirile 
spirituale ale celor care acțio
nează în direcția acestor idea
luri există o strînsă interdepen
dență. în consecință, a educa tî
năra generație în spiritul idea
lurilor comuniste de viață în
seamnă : a) a face cunoscute 
aceste idealuri, a demonstra ca
racterul lor obiectiv și a entu
ziasma tineretul pentru realiza
rea lor : b) a cultiva însușirile 
spirituale care dau energie și 
pricepere pentru atingerea aces
tor idealuri. Realizarea acestui 
din urmă aspect presupune o 
mobilizare afectivă a tineretu
lui, în direcția indicată de idea
lurile comuniste, ca o expresie 
a unei reacții față de forțele 
care se opun idealurilor. Unele 
din aceste forțe țin de tendința 
imperialismului contemporan 
de a frîna procesul de dezvolta
re a socialismului în lume, al
tele țin de o anumită moșteni
re a vechilor relații sociale con
cretizate Intr-o serie de trăsă
turi morale negative generate 
de orînduirile sociale înteme
iate pe proprietatea privată.

In practica procesului educa
tiv tinerii sînt ajutați mai ales 
să distingă ceea ce este pozitiv 
și negativ în comportarea oame
nilor și sînt îndemnați să acțio
neze potrivit normelor moralei 
comuniste. Practicile 
însă sînt prezentate

pentru exemplificare, ca fapte 
singulare a unor anumite per
soane. Un astfel de procedeu 
este lipsit de forța formativă. 
Tineretul are nevoie să cunoas
că nu numai ceea ce este bine 
ți rău din punctul de vedere al 
eticii noastre, ci și care sînt 
formele grave cele mai frecven
te de manifestare a unor trăsă
turi morale negative. In aceste 
forme tînăra generație să vadă 
una din forțele care se opun a- 
tingerii idealurilor comuniste și 
împotriva căreia trebuie să lup
te. In aceste condiții acțiunea 
educativă apare tinerilor nu ca 
o tendință a educatorilor de a 
le vîna greșelile, ci ca o acțiu
ne cu un larg caracter social 
de a netezi drumul ipre înfăp
tuirile unor idealuri cu adevărat 
mărețe.

O astfel da modalitate de a 
privi acțiunea educativă este de 
natură să schimbe însăși per
spectiva în care tinerii privesc 
efortul întreprins pe această li
nie de către adulți. Ei ar face 
constatarea că adulțli își pri
vesc autocritic propriile lor în
sușiri, le analizează cu lucidita
te și, concomitent cu acțiunea 
formativă exercitată asupra ce
lor tineri, se supun ei înșiși 
unui proces de autoeducație. 
Gradul de entuziasm manifes
tat pentru Idealurile comuniste 
se măsoară, în ultima instanță, 
cu capacitatea de luptă împotri
va a tot ceea ce împiedică atin
gerea lor.

Dacă tineretul nu va cunoaș
te piedicile care stau în calea 
atingerii idealurilor comuniste 
și nu va dobîndi dorința și de
prinderea de a le învinge, orice 
discuție despre aceste idealuri 
este sterilă, lipsită de eficiența. 
Generațiile care s-au remarcat 
In istoria poporului nostru au 
învins pentru că s-au entuzias
mat pentru idealul căruia și-au 
închinat viața 
gătite să lupte

se

La Hunedoara:

Vacantă generoasă

Comitetul jude
țean Hunedoara al 
U.T.C. în colabora
re cu Inspectoratul 
școlar județean, ma
nifesta o preocupare 
deosebita privind 
organizarea plâcutâ 
a vacanței de varâ a 
elevilor.

Astfel, peste 375 
tineri vor fi oaspeții 
taberelor organiza
te în județ la Geoa- 
giu Bai și Bretea III, 
iar alji aproape 200 

taberele de la

Bușteni, Cozia, Sina
ia etc.

1 268 tineri vor 
merge în excursii pe 
itinerarii istorice, în 
locurile de care sînt 
legate evenimentele 
insurecționale din 
urmă cu un sfert de 
veac. Nu vor lipsi 
taberele locale t la 
Deva, Geoagiu Bdi, 
Lunca Florii, Cîmpul 
lui Neag, Rusu, Stra
ja și Alun, dupd cum

nici cluburi locale 
pentru elevi la De
va, Brad, Ordștîe, 
Hunedoara etc, un
de elevii vor practi
ca fotbalul, voleiul, 
vor participa la ac
țiuni culfural-artisti- 
ce, la întîlniri cu 
activiști de partid și 
de stat.

prof. ION VLAD 
subredneția 
Hunedoara

! La concurență cu serviciul me
teorologic, distribuitorii de filme 
anunță la sigur sosirea sezonului 
fierbinte printr-o avalanșă de fil
me eomico-aventuroase. E drept 
cd în acest an „stagiunea frivolă", 
cum denumea repertoriul de 
vară un nemulțumit de calitatea 
filmelor prezentate, nu pare sd 
repete în totul greșelile altor veri. 
Au mai fost prezentate fi filme 
bune și foarte bune (spre exem
plu recentul film ^Noaptea gene
ralilor" și este anunțat pentru pe
rioada imediat următoare .Prin- 
ț«a tristă".

Find frtunci avem do vizionai 
wi fel de ciclu etalon, trei filme 
reprezentând maxima și minima 
valorică a stagiunii. Bineințeiea a 
vorba de maxima ft minima -de
conectantelor". Dad de filmele 
^Alexandru cel fericit-. »Na- 

1 îmbhrodta Angelica*1 și „Aranoațl 
I banca în aer-, toate trai produațU 
L ele studiourilor franceze.
j în extremis, „Alexandra cal fe

ricit- poate fi numit un prospect 
turistic pentru bucuriile solitare 
ale vacanței. Eroul, excelent in
terpretat de Philippe Noiret, □ un 
wite fermier terorizai de o soția 
oare-i planifică cibernetic timpul 
de lucru, alungtndu-l astfel de la 
somn, marea plăcere a lui Ale
xandru, ca să nu mai vorbim de 
interdicția de a chita unicul local 
al satului, unde m poate 
pierde timpul la biliard. Cfteca 
gaguri de bun gust. In mantera 
trariițlondld a umorului bonom 
francez, sfirșeso odată cu moartea 
soției intr-un accident de auto
mobil „Răzbunarea" eroului, In 
a doua jumătate a filmului, a 
puțin îngroșată, atingînd un co
mic absurd : proaspătul văduv sa 
claustrează In casă dormind ln- 
continuu. Liniștea somnului a 
păzită de un simpatia și bine 
dresat cățeluș care te ocupă Șt 
cu aprovizionarea casei. Gestul 

‘ lui Alexandru face senzație prin- 
î tre bărbații satului care-i devin, 

rînd pe rînd, fideli admiratori. De 
aici un mic scandal pe tema „ex
ploatării" lor de către neveste. Un 
mio șl amuzant scandai cu bune 
scene de observație psihologică. 

Finalul filmului, puțin misogin, 
anulează — tot cu ajutorul de
zinteresat al simpaticului patru
ped — o încercare de căsătorie 
a eroului, amenințat din chiar 
ziua nunții de o reîntoarcere la 
situația primului mariaj.

! Producția regizorului Yves Ro
bert, justifică încrederea noastră.

1 Nu același lucru despre „Arun- 
cațl banca în aer-, film de aven
turi comice salvat doar prin in
terpretarea actoricească oferită de 
Louis de Funes. Există antren, 
exirtd comic, dar totul în manie
ra grăbită a unor producători care 

4b tw să ambaleze" frumos, pentru 
a vinde cît mai scump, o marfă 
ieftină.

Acesta ar fi filmul deconectant

(

•mm fer M «I mm șl f& 
mal feconooâonȘ Mte toîȘMBd p*- 
bheul dupd oda mai stupida 
toda da a captiva intaraud eș^- 
taiorului. Xrte vorba de MN>- 
îmbiînxlte Angelica- el patrulea 
episod dintr-un serial intermina- 
bd.

Aloi ^penlbUuT poate fl efieM* 
te adori 0 pa aorax lot. Fanta
sia ți așa destul do sdraod a bd 
Bernard Bordario — oare a 
oit" ți glatoarilo românești ou • 
țușanaa tetetolatd fgȘapte băieți 
și • ștrengăriți" — a da o penu
rie rotKXtotoara. Netmbltnziie o- 
roM a •maatecaK acum tefr-o 
afacere navolâ, răpită da pteațl 
dupd ea «n elegant ți prostuț a- 
mirai a sechestrase pe galera re
gelui Franței, și vtndută la Can- 
dlca, la un târg do sclava ce 
aproviziona haremurile de pe țăr
murile de sud ale Modtteransi» 
1ntr-o licitație de un gust dubios.

E salvată, dar nu mult timp, 
Borderie mai face un film cu «- 
ceeași eroină și astfel în final no 
prezintă... genericul viitorului 
film „Angelica țî sultanul", plus 
cîteva secvențe „dinamice" In 
care eroina a biciuită sub ochii 
pofticioși ai unui fioros sultan. 
Dacă domnul Borderie nu-și poa
te opri producția de filme de 
gang, în schimb noi putem stopa 
achiziția lor. O soluție caro se 
impunea de mult.

TUDOR STANESCU
?. S. Nu înțelegem ca rost are 

In programul „Ecran bucu- 
reștean" editat de întreprinderea 
Cinematografică a Municipiului, 
următoarea reclamă caro sa face 
acestui film: „Neîmblânzita An
gelica : aventuri oare ne vor ri
dica valorile tenxionala, culoare 
și muzică, o lume de farmec și 
mistere și un peisaj insolit, iată 
doar dtevt din dementele de •- 
tracție pe care ni le oferii noul 
episod din odiseea frumoasei și 
aprigei Angelica-.

Curat, valori t Curat, tenriona- 
U!

ETAPĂ IN

CERCETAREA
RELAȚIEI
TEATRU
TINERET *

sporesc o dată cu 
nea“. Apoi „versurile" 
firesc și înțelept :

„O persoană 
pentru mine 
niment și nu 
dorm".

„Cînd mi-e —
nul, mă-nfior de plăcere ca 
îndrăgostitul cînd cineva îi 
ridică în slăvi logodnica".

„Sufletul se înconjoară cu 
prieteni pentru a pătrunde 
inlr-o singurătate maî depli
nă, pentru a se cunoaște, mai 
bine pe sine însuși : și o 
vreme trăiește in izolare 
pentru ca să jubileze în 
propria sa tovărășie și con
versație".

„Nu are importanță cîți 
prieteni am și în ce anume 
măsură mă multi im orie
conversația cu 
cît printre ei 
ruia nu-i pot

„Un prieten este o persoa
nă cu care pot fi sincer. In 
prezența lui, pot gîndi cu 
voce tare. Mă aflu, în sfîr
șit, în fața unui om atît de 
real și de egal îneît pot le
păda pînă și cele mai intime 
articole vestimentare ale 
disimulării, curtenia șl re
zerva pe care oamenii nu 
le dezbracă niciodată, șl-1 
pot trata cu simplicitatea șl 
integritatea cu care a® In- 
tllnesc doi atomi chimici41.

nouă 
un mare 

mă

este 
eve- 

lasă să

lăudat priete-

mulțumește 
ei, atîta timp 
este unul ca- 

corespunde".

negative 
mai ales

și au fost pre- 
împotriva forțe- 
opuneau acestui

educa tînăra ge-

Ceramică din Miercurea Ciuc

• •••••

lor care 
ideal.

Iată de ce ■ „
nerație in spiritul idealurilor de 
viață comuniste înseamnă, mai 
ales, a-i cultiva capacitatea de 
a înfăptui aceste idealuri : iar 
aceasta presupune stabilirea u- 
nui anume echilibru între for
mele verbale și cele active de 
educație. O generație de acțiune 
in spiritul unui anume ideal se 
formează prin acțiune. Foto: O. ARC ADIE

Brăila — oraș cu o ceche 
tradiție culturală — a găz
duit de curînd prima con

fruntare din cadrai fazei interju- 
dețene a Concursului al IX-lea 
al formațiilor de amatori mu- 
zical-co'-egrafice la care an parti
cipat județele Constanta, Tuleea, 
Galați Brăila — eveniment de 
reală însemnătate îu contextul 
mișcării artistice din țara noastră.

Urmărirea acestei faze ne-a 
prilejuit cîteva constatA-i care fac 
obiectul nodurilor de mai jos. 
Mai întii vom remarca varietatea 
genurilor abordate — ansamMuri 
folclorice, formații corale, de dan
suri populare, brigăzi artiriice, 
formații de estradă, taiafuri, or
chestre de muzică ușoară, forma
ții coregrafice, soliști de muzică 
populara, ușoară și cultă. Dar 
această varietate de genuri — vă
dind diversificarea preocupărilor 
amatoare pe măsura complexității 
vieții contemporane — s-a făcut 
însă într-un fel în defavoarea fol
clorului. In acest sens se poate 
remarca o oarecare subțiere a a- 
cestuia, loctd predominant defi- 
nlndu-l în competiție celelalte ge
nuri — în special estrada, orches
trele și soliștii de muzică ușoară.

Dacă pentru explicarea acestei 
situații județele Galați și Brăila 
revendică „motive obiective" 
(inexistența unul specific pronun
țat) acestea na pot exista sub nici 
o formă In scuza celorlalte două 
județe participante Constanța 
și Tuleea.

In firv’TCmu! prezentat de ju
dețul Constanța, cu excepția a 
cffnrtn numere — printre cere 
jnifa df dansuri dobrogene pre
zentată de formația de danturi 
mixtă a Fabricii Ho ciment din 
Medgidia. «ufa de dansuri coi- 
nkcjîi aromâne prezentată de 
grupai roregnriic bă*băferc el 
Căminului cultural din Babadug. 
programul surfinut de Corul că
minului cultural din Cobadin fca"

programul prezentat de Casa 
de cultură din Isaccea (lucrul este 
surprinzător mai ales luînd în 
considerație faptul că nu cu mult 
timp in urmă, la Festivalul fol
cloric al orașelor de la Dunăre 
care a avut loc tot în Brăila, ju
dețul Tulcea s-a prezentat cu un 
program folcloric autentic și ine
dit).

După cum semnalam inițial, 
genul artistic predominant a fost

acest concurs brigăzile artistice 
care- — fără să reabiliteze pe 
de-a întregul genul — au cunos
cut o reală înviorare. Am întâlnit 
în textele cîtorva dintre ele re
plici spumoase (din păcate nu a- 
cestea au fost predominante) ca
re satirizau aspecte ale rutinei, 
avansării prin intervenții, de în
cadrare în posturi necorespunză
toare, ale lipsei de responsabili
tate în procesul de producție etc.

războiului și reluată în 1953) — 
avînd ca instructori și dirijori 3 
amatori pasionați : Petrică Beș- 
chea, Lucian Șoancă și Andrei 
Heinel.

Cu un repertoriu demn de re
marcat s-au produs reprezentan
ții muzicii clasice, ai muzicii u- 
șoare și populare.

In sfîrșit, ar fi de risipit multe 
cuvinte de laudă la adresa a nu
meroase formații și a multor so-

întrecerea artiștilor amatori în faza inter-judefeană

NOTE DUPĂ 0 PRIMĂ CONFRUNTARE
re de altfel a fost distins de două 
ori consecutiv eu premiul 1 pe 
țară la Ziua recoltei) — preocu
parea pentru valorificarea folclo
rului fi formelor de manifestare 
artistică proprii zonei respectiva 
nu s-a remarcai In mod deosebit. 
Același lucru se poate spune fi 
despre județul Tuleea — aici fn- 
ttlnindu-sa chiar un lucru deloc 
dorii ți anume un caz de parodie 
folclorică, da folclor degradai —

estrada, cu realizări certe — riva
lizând și chiar depășind calitatea 
unor programe de estradă profe
sioniste — din partea județului 
Brăila (estrada sindicatului Uzina 
da construcții industriale șl rutie
ra — regla — Dumitru Corean) 
și intr-un fel a județului Galați, 
dar și cu programe mai puțin fi
nisate și șlefuite.

De un interes deosebit In Hn- 
duriia asistenței s-au bucurai te

în ca privește formația corală, 
părerea ce vehicula în ultima vre
me, cum că aceasta ar fi o for
mulă depășită, a fost dezmințită 
de reacția afirmativă a publicu
lui, în această ordine de idei un 
exemplu îl poate constitui Corul 
bărbătesc sindical al Combinatu
lui de celuloză si hlrtie — urmaș 
demn al vechiului cor „Armonia" 
înființat în Brăila tn anul 1921 
(cu activitate întreruptă In timpul

liști vocali — dar nu este încă 
timpul potrivit — faza interjude
țeană abia a început.

Înainte de a încheia, sa mai 
impun cîteva observații. Preselec- 
țla făcută la faza județeană nu a 
părut să fi fost suficient de se
rioasă, motiv pentru care au fost 
prezente In concurs echipa elab 
pregătite, sub nivel mediocru, 
oeea ce a dus la încărcarea peste 
măsură a programelor — și deci

a prelungirii orelor de concurs cu 
mult după miezul nopții — fd- 
cîndu-le greu de susținut și chiar 
de urmărit. Primul exemplu l-a 
constituit județul Constanța. Aici 
vechea rivalitate sindicat-așeză- 
minte și cooperație S-a oglindit 
și în program, fiecare prezentând 
programe separate, imaginea de 
ansamblu nefiind unitară, așa 
cum era de dorit. Ceea ce a dus 
la prelungirea fără margini a pro
gramelor a fost și faptul că, neți- 
nîndu-se cont de condițiile sceni
ce, numerele programelor de cete 
mai multe ori nu s-au succedat 
normal, creîndu-se nejustificate 
goluri de timp.

Ar mai fi de adăugat o anu
mită tendință a unor formații de 
a intra în competiție numai din 
dorința de a finaliza cu orice 
preț, cînd de fapt aprecierea ta
lentului. a măiestriei artistice a 
amatorilor de către masele de oa
meni ai muncii ar trebui să de
vină principalul factor care să a- 
tragd pe amatori în concurs ; con
curs deci nu pentru premii ci 
participarea la un act da cultu
ră. lată numai cîteva lucruri de 
care ar trebui să țină seama ju
dețele ce vor intra In curind In 
conoun. Sperăm oa programele 
lor să ne rezerve surprize plăcu
te șl fcwtructtoa. Le așteptăm.

(Urmare din pag. I) 
treizeci de comunicări care 
vor fi prezentate cu această 
ocazie, vor urmări relația 
teatru-tlneret în diversele ei 
aspecte ; problemele gene
rale. sociologice și psiholo
gice ale teatrului pentru ti
neret, specificul estetic al 
dramaturgiei adresate tine
rilor, raportul concret dintre 
teatre șl spectatorii tineri, 
prezența tinerelor generații 
de creatori în arta scenică 
românească. Remarcabilă este 
nu numai varietatea tema
tică. ci. mai ales, varietatea 
unghiurilor de analiză a 
problemelor. Pentru prima 
oară, oamenii de teatru se 
vor întîlni într-o asemenea 
dezbatere nu numai între ei, 
ci cu psihologi, pedagogi, fi
lozofi, ceea ce se înscrie pe 
linia tendințelor moderne de 
cercetare a caracterului mul- 
tidlsciplinar al realităților 
estetice. Printre comunicări 
vor fi o serie de cercetări 
sociologice concrete, lucrări 
de psihologie a teatrului, ob
servații asupra fenomenelor 
contemporane din evoluția 
teatrului și asupra raportu
rilor lor cu spectatorul tînăr, 
generalizări ale unor expe
riențe fertile, ale unor con
tribuții efective la dezvolta
rea teatrului pentru tineret 
și copii. Dezbaterea va avea 
un caracter concret, aplicat 
la realitatea teatrului româ
nesc contemporan, si tocmai 
aceasta îi poate asigura o 
eficientă reală.

Intre autorii comunicărilor 
se numără oameni de teatru 
— dramaturgi, directori și 
animatori de trupe, regizori, 
actori, secretari literari — 
critici si teoreticieni teatrali, 
cercetători Științifici de pres
tigiu. Cităm cîteva nume din 
fiecare categorie, cu scuzele 
de rigoare pentru inevita
bilele omisiuni determinate 
de spațiu : Radu Beligan. Ion 
Lucian, Ion Cojar, Mihai Di- 
miu, N. Al. Toscani. Alecu 
Popovici, Virgil Stoenescu, 
Mihnea Gheorghiu. Virgil 
Brâdăteanu, Andrei Strihan, 
Traian Selmaru. Horia De- 
leanu, Andrei Băleanu, Ana 
Maria Narti, H. Wald, Pavel 
Cîmpeanu, Ovidiu BSdina. 
La lucrările seminarului va 
participa, de asemenea, dom
nul Paul-Louis Mignon, se
cretarul Centrului național 
francez al Institutului Inter
național de Teatru.

Spectacolele și comunică
rile programate la Piatra 
Neamț, precum și amplele 
discuții care vor avea loc 
pe marginea lor, vor putea 
marca debutul fertil al unei 
temeinice investigații în do
meniul relațiilor tineretului 
cu teatrul. Asa cum ziarul 
nostru a subliniat cu mai 
multe prilejuri, în acest do
meniu teatrul românesc a 
cunoscut, în ultimii ani. nu
meroase inițiative pline de 
interes. Acestora le-a lipsit 
însă caracterul de sistem, 
viziunea teoretică unifica
toare, perspectiva limpede și 
consecventă. Din acest motiv, 
considerabilele virtualități 
creatoare ale teatrului nos
tru, pe de-o narte, și Imen
sele disponibilități ale publi
cului tînăr, pe de altă parte, 
au rămas în bună măsură 
independente, fără suficiente 
puncte de contact, fără un 
puternic curent reciproc de 
sensibilitate care să Ie acti
vizeze. Festivalul de la 
Piatra Neamț constituie unul 
dintre primii pași mai deciși 
în direcția strîngerii unor 
contacte care reprezintă una 
din principalele rațiuni de 
existentă ale teatrului româ
nesc contemporan.

SABINA CArAUJU

NICOE.AE


SClNTElA TINERETULUI Pag. 5

Plecarea spre patrie a unor participant 

la masa rotundă „Tineretul

și securitatea europeană"
Au părăsit Capitala, îndrep- 

tîndu-se spre patrie, delegațiile 
unor organizații care au parti
cipat la lucrările ,,mesei ro
tunde" organizată de Uniunea 
Tineretului Comunist din Ro
mânia pe tema „Rolul și contri
buția tineretului la realizarea 
unui climat de pace și securi
tate în Europa" : Tineretul So
cialist și Tînăra Generație a 
Partidului Populist din Austrie; 
Tineretul Comunist, Tinerii So
cialiști, Tineretul Socialist șl 
Federația Națională a Tineretu
lui pentru Libertate șl Progres 
din Belgia ; Tineretul Liber 
German din Berlinul de vest ; 
Uniunea Tineretului Comunist 
Dlmitrovlst din R.P. Bulgaria : 
Organizația Unită a Tineretului 
Democrat din Cipru ; Tineretul 
Comunist, Consiliul Tineretului 
șl Tineretul Liberal din Dane
marca ; Uniunea Tinerilor Co
muniști și Federația Națională 
a Tineretului Socialist din Spa
nia | Uniunea Sodal-Democra- 
tfi a Tineretului și Uniunea 
Centrală a Tineretului Social- 
Democrat din Finlanda ; Mișca
rea Tineretului Comunist, Tine
retul Socialist șl Comitetul pen
tru Relații Internaționale ale 
Tineretului șl Educației din 
Franța ; Tineretul Liberal din 
Marea Britanie ; Tineretul De
mocrat „Lambrakifl" ți Tinere
tul Uniunii de Centru din Gre
cia j Uniunea Tineretului Co

munist din R.P. Ungară ; Fede
rația Tineretului Comunist și 
Federația Tineretului Socia
list al P.S.I.U.P. din Italia ; Ti
neretul Socialist din Luxem
burg ; Liga Tineretului Comu
nist din Norvegia ; Federația 
Tineretului Partidului Muncii 
din Olanda ] Comitetul de Coo
perare al Organizațiilor de Ti
neret din R.P. Polonă ; Tinere
tul Socialist din Portugalia ; Ti
neretul Liber-German din R.D 
Germană ; Tineretul Muncitor 
Socialist German, Tinerii So
cialiști Germani, Tinerii Demo- 
crați (Tineretul liberei), Uniu
nea Tineretului Sindical, Tine
retul Socialist „Die Falken" și 
Tlnâra Uniune din R.F. a Germa
niei; Federația Tineretului de 
Stingă, Federația Tineretului So
cial-Democrat și Organizația de 
Tineret a Partidului de Centru 
din Suedia • Uniunea Tineretu
lui Socialist din Elveția ; Orga
nizația Națională a Tineretului 
din Turcia ; Uniunea Tineretu
lui Comunist Leninist din 
U.R.S.S. ; Uniunea Tineretului 
din R.S.F. Iugoslavia ; Federa
ția Mondială a Tineretului De
mocrat ; Uniunea Internaționa
lă a Tineretului Socialist; Co
mitetul European al Consiliilor 
Naționala ale Tineretului ; Tl- 
naretul Federalist Mondial | 
Adunarea Mondială a Tinere
tului.

*j.
J*

TURUL ROMÂNIEI

JURISTUL VĂ RĂSPUNDE

Reîncadrarea in muncă după 
satisfacerea serviciului militar

Cuprinse în Codul Muncii, 
dispozițiile de principiu ce 
privesc reîncadrarea în mun
ca a tinerilor după satisface
rea serviciului militar, reflectă 
grija legiuitorului — manifes
tată în mod deosebit și sub 
acest aspect — pentru a asi
gura tinerilor locuri de mun
că corespunzătoare capacității 
și pregătirii lor, pe cît posibil 
aceleași sau asemănătoare ce
lor avute înainte de îndepli
nirea obligațiilor militare. în 
spiritul acestor considerente, 
dispozițiile articolelor 102 și 
103 alin, 2 din Codul Mun
cii statornicesc cadrul legal în 
temeiul căruia întreprinderile 
fi instituțiile de la care au ple
cat tinerii sini obligate să-i re
primească în muncă la cere
rea acestora în postul avut sau 
In unul echivalent. Aplicarea 
corespunzătoare a acestor dis
poziții precum și elucidarea 
unor aspecte practico mențio
nate în scrisorile adresate re
dacției de VIRGIL POPES
CU din București și NICO- 
LAESCU ȘTEFAN din Bra
șov, impun însă prezentarea 
altor prevederi legala, complex 
de drepturi și obligații atît ale 
tinerilor cît și ale unității, de 
a căror respectare depinde în 
bună măsură rezolvarea unul 
caz sau altul.

Mal întfi, trebuie predzat 
termenul pînă la care, tfnărul 
oe și-a efectuat obligațiile mi
litare ie poate adresa unității 
în vederea reîncadrării tale.

îstrucft nu există un text 
de lege apodal care aă mențl- 
nnaoa termenul în care tlnftnri 
lisat k vatră trebuie aă m a- 
dreeeae unității păstra raf" 
drare, prin interpretare, ur- 
meazi si se aplica dlfpodtffle 
art 133 litera a din Codul 
Mundi, potrivit cărora zngijx- 
tul poate cere reineadrarea 
numai dacă s-a prezentat la 
locul de muncă In eel mult 
90 de zile de la terminarea 
stagiului militar. Adresfndu-ae 
unității în cadrul acestui ter
men el urmează să fie înca
drat pe funcția deținută Îna
inte de încorporare sau pe 
alta în raport de posibilitățile 
întreprinderii așa cum vom 
vedea, în unele cazuri

speciale din momentul în ca
re se cere reîncadrarea în 
muncă.

Astfel, dacă postul deținui 
înainte de incorporare mai 
este vacant, unitatea are obli
gația să-l încadreze pe acel 
post. Cînd însă datorit! pro
cesului de producție a fost 
necesară angajarea unei alte 
persoane, tânărului i se poate 
oferi orice alt post liber ase
mănător celui avut. întrucit a- 
cesteia nu 1 se poate desface 
contractul de muncă. Refuzul 
întreprinderii de a soluționa 
favorabil cererile de reinte
grare în muncă adresate în a- 
semenea condiții dau dreptul 
odor interesați să se adreseze 
Comisiei de judecată pentru 
rezolvarea situației lor.

Există totuși unele situații, 
asemănătoare celei relatate de 
PRICĂ NICOLAE din Brăila, 
cînd, datorită unor motive 
speciale tînărul este lăsat la 
vatră la scurt timp după în
corporare. Care sînt drepturi
le, respectiv obligațiile pri
vind reîncadrarea în muncă în 
atari situații ?

Pornind de la dispozițiile 
legale, unitățile nu pot desfa
ce contractul de muncă al an
gajat ilor chemați să satisfacă 
serviciul militar decît după ce 
au trecut 60 de zile de la 
data încorporării. Prin conse
cință, dacă In acest interval 
de 90 de zHe, timp In care 
contractul de muncă nu este 
darfăeui ci doar suspendai 
pentru o cauză legală, angaja
tul te pre* . ta locul de 
muncă In cel mult 10 zUe de 
la lăsarea la vatră, unitatea 
ere obligația eă-l Tt^neadrese 
pe poetul acut înainte de te- 
oorporore și ou salarizarea oo- 
respuneătoare. în aoeastă si
tuație, pentru a răspunde li 
întrebării adresate de CRĂ
CIUN VASILE din Bîriad, 
relevăm ci atunci cînd la 
data încorporării angajatul a 
primit compensația în bani 
pentru concediul anual de o- 
dihnfi neefectuat el trebuie 
l-o restituie unității în trei 
rate lunare, urmtnd ift-și efec
tueze concediul asemănător 
eu ceilalți salariațl.

MIRCEA NIC O LAE

(Urmare din pag. I)

Ce se întîmplă cu alții ? Întîm- 
plarea poate face ca aspirația 
spre o profesie să coincidă cu 
vocația sa reală, alteori însă... 
Sugestionarea îndelungată și per
severentă a copilului de ieri, a 
adolescentului de azi de către
părinți sau de cei din jurul fami
liei spre una dintre profesiile de 
medic, de artist sau de inginer» 
ca să numim aici doar cîteva din
tre profesiile „ce iau ochii“, 
se confundă cu stimularea voca
ției. Ce se întîmplă la capătul 
drumului pe care-1 înscriu ei prin 
terminarea unei facultăți ce profi
lează slujitori ai acestor profe
sii ? Psihologul Ursula Șchiopu 
făcea publice rezultatele la care a 
ajuns supunînd observației 50 de 
absolvenți de la diferite facultăți 
imediat după terminarea exame
nului de stat. La 16 dintre su
biecții aflați sub obseivație s-au 
mărturisit aptitudini clar contura
te privind profesia aleasă, sau in 
locul acestora s-a subliniat pre
zența aptitudinii de a învăța ușor, 
aptitudine de substitut cerută de 
profesia în cauză. în 29 de cazuri, 
tinerii observați erau studenți cu 
rezultate mult mai bune la exa
menul de stat de cit la oeJe din
ouraul anilor de facultate, datori- 
tă unei marcate capacități de mo
bilizare pentru studiu — act de 
înaltă voință, de in torre fi da 

în aceeași oachetă 
a depistat fl tineri cu 
tete la iftrșttnl anilor

de facultate, dar oare aveau în 
atenție locuri do muncă cu totul

diferite de pregătirea lor. Diplo
ma constituia în unele din aceste 
cazuri o punte de pătrundere în- 
tr-un loc de muncă și nu într-o 
profesie. Rezultatele anchetei nu 
surprind ; orice repetare a cerce
tării duce, credem, la ace
leași concluzii, care sînt, în 
mare parte, Și în același timp și 
explicațiile fluctuațiilor de cadre 
cu pregătire superioară nu numai 
dintr-un loc de muncă în altul 
dar — paradoxal ! — dintr-o pro
fesie în alta. De cele mai multe 
ori ideea fixă a unei profesii —• 
și neapărat a acesteia 1 — cu care 
se autosugestionează pînă la 
identificare mulți adolescenți care 
au ignorat, sau n-au fost ajutați 
la timp, să-și descopere realele 
vocații, face victime ; ei îngroașă 
rindurile mediocrităților cu diplo
mă de licențiat I

Aici se află prefigurată postura 
omului destinat pentru muncă da 
concepție și de-abia capabil a! re
alizeze atribuțiile unui funcționar 
auxiliar... în fiecare dintre aceștia 
însă înmugurise cîndva o vocație 
reală, un vis nedesfoliat apoi la 
timp, aptitudini spre o alt! di
recție profesională care nu vor 
mai rodi niciodată. E o fatalita
te, întâlnirea vocației cu una din
tre profesii — și numai cu aceea ! 
— e un foc al hazardului P

— Nicidecum, ne răspunde dr. 
G. C. BontUă, șeful laboratorului 
de prihometria de la Institutul da 
expertiză fi recuperare a capaci
tății de muncă. Problema a fost 
rezolvată în mare parte în mul
te țări și, ceea ce eate fi mal to- 
texennt, m a gării • fetcJvara
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IUBIȚI
FOTBALUL ?

Vă internează ce gîn- 
daic despre campionatul 
recent încheiat: e EU
GEN BARBU e IOAN 
CHIRILA e FANUȘ NEA- 

ON BAIEȘU 
MANTU

k
* GU • ION 

e CRISTIAN 
e VALENTIN PAUNESCU 
e GHEORGHE NICO- 
LAESCU • GHEORGHE 
MITROI e DAN PATRAȘ- 
CU • EFTIMIE IONESCU 
• PETRE DRAGU ?

Urmăriți, in numerele 
ziarului nostru din urmă
toarele zile, o anchetă 
inedită :

„CAMPIONATUL - IN 
MEMORIA CRONICARI
LOR".

s
*

€

< 
t

►

$ 
s 
î:
ș

►
» 

« ►
<

s►►4
■:

Tudor Vasile a cîștigat 
etapa a Vl-a dar...

Nu ! Nu a fost etapă calmă Ieri 
în Turul României. Organizatorii 
competiției, Federația română de 
ciclism, Loto-pronosport, șl ziarul 
Sportul au de ce sâ fie mulțumiți. 
Chiar dacă tricoul galben pare a 
da dovadă de oarecare stabilitate, 
preferîndu-1 deocamdată pe Jur
gen Wanzlik (R.D.G.) etapele cu
nosc zeci de tentative de evadare 
mai mult sau mai puțin reușite. 
Oricum, ele dau spectaculozitate, 
curaj și contribuie la înregistrarea 
unor medii orare destul de ridica
te. Și ieri, în ciuda celor două 
efițărări de la Pănlceni șl Piatra 
Craiului, media orară a fost de 
41,350 km.

O evadare mal Importantă ae 
produce In apropiere de Pănlceni. 
Se poate spune fără să greșim, că 
a fost evadarea echipei Franței, 
deoarece a cuprins pe toți cel 5 
cotnponefițl ai acesteia (Hezard, 
Allary, Mollet, Vlard și Menard) 
cărora nu 11 s-au mal adăugat de
cît alergătorii De Blaere (Belgia) 
Și Huster (R.D.G.). La punctul de 
cățărare, trece primul Viard ur
mat de Huster și Mollet. La In
trarea în Huedin fugarii au 1’15” 
avans fată de pluton. Sprintul dis
putat în centrul orașului e cîștigat 
de Huster urmat de Mollet șl He
zard. Cel de-al doilea pluton din 
care face parte purtătorul tricou
lui galben, Wanzlik, șl Gabriel 
Molceanu începe să se agite. Din 
păcate Molceanu Ișl rupe furca la 
20 km după Huedin. Va face apoi 
totul pentru a recupera din timpul 
pierdut, dar tricoul galben se va 
depărta la aproape 3' de el.

In acest timp Wanzlik dă dovadă 
de multă energie, îșl găsește 
parteneri și reușește să prindă pe 
fugari. Pe serpentinele care urcă 
■pre Piatra Craiului se desprind 
7 alergători, punctul de cățărare 
fiind trecut în ordine de norve

gianul Andreser, francezul Viard 
șl Huster (R.D.G.). Dar nici aceas
tă evadare nu va reuși pînă la 
sfîrșlt șl astfel un pluton de 22 
cicliști îșl vor disputa victoria în 
drum spre Oradea.

Pe stadionul Crlșul, Viard gre
șește la Intrare, Wanzlik va țlșni 
dar totodată va Jena pe Tudor 
Vasile în sprintul acestuia apre li
nia de sosire. Pe bună dreptate (șl 
chiar cu oarecare blîndețe) Wan
zlik a fost retrogradat cu un loc 
în clasamentul etapei care a reve
nit astfel lui Tudor Vasile.

Tras puternic de Molceanu, cel 
de-al doilea pluton va sosi după 
2’26”. Astăzi din nou o etapă grea. 
Oradea-Timlșoara, 165 km în care 
așteptăm mal mult de la cicliștii 
noștri.

Clasamentul etapei : 1. Tudor 
Vasile (România B) — 3h45'24” ; 2. 
Wanzlik (R.D.G.) — 3h 45’39” ; 3. 
Suciu Stefan (Dezrobirea Brașov) 
— 3h 45’ 54”.

Clasamentul general individual :
1. JUrgen Wanzlik (R.D.G.) 17h 

43’ 30” ; 2. Yves Hezai-d (Franța) 
17h 44’56” ; 3. Constantin Grlgore 
(România B) 17h 45' 43” ; 4. Walter 
Ziegler (România A) 17h 45’ 62” ; 
D. Tudor Vasile (România B) 17h 
45’ 65” ; 6. Realfsen Slggen (Nor
vegia) 17h 48’ 05”.

Clasamentul general pe echipe t
1. Franța 53h 15’ 48” ; 1. R.D.G. 

Mh 18’ 32" ; 3. România B 53h 17’ 
60” ; 4. Belgia 53h 21’59” ; S. Steaua 
53h 22’ 13” j 6. România A 63h 
22’ 16”.

D. ȘTEFLEA

i\TII! HENȚIE Șl ElEAIIIATE
în unele sate din județul Ia

lomița etapa I, ediția de vară a 
„Cupei“, s-a încheiat, în altele 
se fac „pregătiri'' iar în cele care 
BU mai rămas întrecerile nu au 
început și nici nu se cunoaște 
precis data cînd vor înce
pe. Nu spunem a noutate 
ftfinnînd că prima etapă e 
cea mai importantă din toată 
competiția. In această perioadă se 
popularizează diverse sporturi 
mai puțin cunoscute și practicate 
în comune, se amenajează bazele 
sportive dar mai ales se inițiază 
acțiuni care să atragă pe terenul 
de sport pe toți tinerii apți fi 
pasionați de această activitate. 
Mai exact, întrecerile primei eta
pe nu se desfășoară lntr-o lingu
ră zi și nici în dteva ore d în 
30 de zile, așa cum de altfel pre
vede și îegulamentul. în aceste 
zile se organizează însă întrece
rile în care tinerii sînt inițiați în 
sport, sînt ajutați să se perfecți
oneze, iar apoi în întrecerile ur
mătoare sînt selecționați cei mai 
buni pentru viitoarele etape. Și 
dacă se procedează așa, cei care 
nu se califică în etapele următoa
re, rămîn în continuare iubitori ai 
uneia iau mai multor discipline 
sportițe pe care o practică și mai 
tlrziu. Ași cum s-a procedat și 
în comuni Dragoș Vodă, din ju
dețul Ialomița. Cu toate că ulti
mele confruntări în etapa pe co
mună nu au avut loc, au fost însă 
organizate întreceri la atletism, 
volei, handbal, trfntă care au a- 
trai do fiecare dată numeroși ti
neri.

Nu la fel stau lucrurile în alte 
eomune din județul Ialomița.

Dar mai întîl ii pornim do lo 
^jnteoțfile- comitetului județean 
U.T.CL, adică da la planul do 
mi «uri ftabilit pentru bcma dao- 
fășurare a MCupri tin*etuluf do 
la izta- In acest .document* m 
■pune i

1. Comitetul județean U.T.C, 
prin tetele comunale, asocia
țiile sportive și activiști, va mobi
liza tineifi la întreceri, va face 
înscrierea concurenților, va popu
lariza competiția.

2. Consiliul județean pentru 
cultură fizică fl sport se va ocn- 
pa da îndrumarea tehnică, de tri-

............ toate
BMte-

fl. Uniunea județeană a coope
rativelor agricole de producție va 
asigura mijloacele de transport și 
unele materiale...

Nu e uitată cooperația de con
sum, direcția agricolă județeană, 
consiliul popular județean etc., 
etc. Nu a existat însă o persoană, 
nn for care să intervină prin mă
suri eficiente pentru ca toate an
gajamentele să se și realizeze iar 
prin aceasta competiția să-și atin
gă scopul pentru care a fost crea
tă i atragerea maselor de tineri de 
la sate la practicarea organizată

CUPA TINERETULUI
DE LA SATE“

mi tarea unor activiști la 
concursurile fi procurarea 
Halelor sportive necesare.

practică șl la noi In urmă cu mal 
Dine de trei decenii. Evident, în 
condițiile de atunci. în 1936 au 
fost înființate prin lege trei Insti
tute psiho-tehnice — la Bucu
rești, Cluj și Iași — care dirijau 
activitatea unui număr de oficii 
de orientare profesional- Institu
tul psiho-tehnic din București — 
subordonat ca și celelalte două 
de Ministerul Muncii — controla 
activitatea celor două oficii (apoi 
3) existente în București, precum

TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea pre
ședintelui Republicii Franceze, GEORGES POMPIDOU, ur
mătoarea telegramă :

Amabilul mesaj pe care Excelența Voastră mi l^a adresat 
în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia și în numele dv. personal, cu ocazia alegerii mele ca 
președinte al Republicii, m-a emoționat în mod profund și vă 
exprim sincerele mele mulțumiri. La rîndul meu, țin să vă 
asigur de convingerea mea că relațiile de prietenie tradițio
nală și de cooperare care unesc cele două țări ale noastre vor 
continua să se dezvolte în mod fericit în interesul popoarelor 
român și francez.★ ★

Președintele Consiliului de Stat el Republicii Socialisto 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat Alteței Sale Re
gale Marele Duce JEAN AL LUXEMBURGULUI, următoarea 
telegramă :

Ziua națională a Marelui Ducat de Luxemburg îmi oferă 
prilejul de a transmite Alteței Voastre cele mai bune urări 
de fericire personală și de prosperitate pentru poporul 
luxemburghez.

Ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Socialiste România, 
Cornelia Mănescu, a trimis o 
telegramă de felicitare lui Mau- 
rice Schumann, cu prilejul numi
rii acestuia în funcția de Minls- 
tru al Afacerilor Externe al Re-

★

publici! Franceze, în care se ex
primă convingerea că bunele re
lații dintre România și Franța 
se vor intensifica continuu, în 
folosul celor două popoare, al 
păcii și al cooperării internațio
nale.

țul sînt numai 3 echipe. Deci, fără 
a mai lungi vorba, întrecerile pri
mei etape au fost pregătite în a- 
proape trei zile și au durat cîte
va ore. Cum era firesc, nu au a- 
vut nici un ecou. Cei selecționați 
așteaptă etapa a Il-a, iar ceilalți 
o nouă competiție de masa.

Concluziile la consemnările de 
mai sus mai că nu-și mai au 
rostul. Aspectele prezentate ilus
trează cît se poate de limpe
de că în întrecerile popularei 
competiții sătești, deși vară — 
startul a înghețat. Acest îngheț 
artificial este efectul lipsei de 
preocupare a principalilor fac
tori răspunzători și organizatori 
—organele și organizațiile U.T.C.
șl asociațiile sportive, al imobi- ™ 
lității acestora, al lipsei de iniția
tivă și responsabilitate față de 
propriile obligații.

GH. NEAGU O

Lucrările Comisiei juridice
a Marii Adunări Naționale

țârei Centrului Internațional de 
informare științifică și tehnică — 
semnată la Moscova la 17 fe
bruarie 1969 — care a fost pre
zentat de tovarășul Ștefan Bîrlea, 
prim-vicepreședințe al Consiliului 
Național al Cercetării Științifice. 

In urma dezbaterilor care au 
avut loc. Comisia juridică a avi
zat favorabil, în unanimitate, 
proiectul de decret.

La Palatul Marii Adunări Na
ționale a avut loc, în ziua de luni 
23 iunie 1969, o ședință a Co- 
misiei juridice, sub conducerea 
tovarășului prof. univ. Traian Io- 
nașcu, președintele comisiei.

în cadrul ședinței a fost exa
minat și discutat, din însărcina
rea Consiliului de Stat, Proiec
tul de decret pentru ratificarea 
Convenției referitoare la înfiin-

Primirea 
la Ministerul

Afacerilor Externe 
a ambasadorului 

R. P. Chineze
Luni, 23 iunie, George Maco- 

vescu, prim adjunct al ministru
lui afacerilor externe, a primit în 
audiență pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Repu
blicii Populare Chineze în Repu
blica Socialistă România, Cian 
Hai-fun, în legătură cu apropia
ta prezentare a acrișorilor de a- 
oreditare.

Luni aeara a sosit în Capi
tală, L. Ben Osman subsecretar 
de stat pentru agricultură al 
Tunisiei, care, Ia invitația pre
ședintelui Consiliului Superior 
al Agriculturii, Nicolae Giosan, 
va face o vizită oficială în țara 
noastră.

Oaspetele a fost întîmpinat la 
io si re pe aeroportul Bâneasa da 
președintele Consiliului Supe
rior al Agriculturii, șl alțl re
prezentanți ai C.S.Ă.

A fost prezent Mahmoud 
Maamourl, ambasadorul Tuni
siei la București.

în timpul vizitei în țara 
noastră, ca oaspete al A.D.I.R.I., 
dr. Ttirkkaya Ataov, profesor 
la Facultatea de Științe Politice 
a Universității din Ankara, a 
conferențiat Ia sediul Asocia
ției despre „Turcia în concertul 
națiunilor”, iar în cadrul unei 
mese rotunde a vorbit despre 
„Predarea relațiilor internațio
nale în facultățile din Turcia41.

(Agerpres).

și continuă a sportului. De la In
tenții la fapte este o distanță 
prea mare. Practic, cum s-a pro
cedat în majoritatea celor 36 de 
comune unde s-a încheiat prima 
etapă ? (în afara acestora mai 
sînt 19 comune unde se fac și nu 
șe fac încă pregătiri). Printre cei 
care au alcătuit planul de măsuri 
se află, bineînțeles, și comitetul 
județean U.T.C. care a stabilit 
cum să se desfășoare prima eta
pă. Dar, dup! cum vom vedea însă, 
una vorbim (și scriem) ii alta fa
cem. Vom reda cu multă fideli
tate relatarea tovarășului Petre 
Măoeașă, șeful comisiei sport, a- 
supra felului cum s-a organizat 
prima etapă în comuna Valea 
Ciorii i

..Vineri. sCmbătă fi duminică 
dumnealui a stat la Valea Ciorii. 
Mal exact, vineri a anunțat orga
nizațiile U.T.C. să facă mobiliza
rea tinerilor, slmbătă, împreună 
eu asociația sportivă fi oosnitetul 
oomunal U.TC^ s-a ocupat da 
amenajarea terenului fi procu
rarea onor materiale sportiva. A- 
poi ■ vBwift rin« da duminică — 
ziua întrecerilor. Comuna are 2ă7 
de ute ” 1 iar la start s-au pre
zentat 49 din care 40 la rută 
erau elevi și cadre didactica. Pro
ba de trfntă, rport cunaecut și da 
copy, nu a arat loc deoarece nu 
a ezutst derf! un concurent în
treceri de oină nu au avut, de ■- 
temenea loc, deoarece în tot juda-

clase primare către o meserie pa 
har» unui complex examen pc- 
boiogic. La început consultațiile 
psihologice erau facultative, apoi 
efe au devenit obligatorii pentru 
profesiile cuprinse în ramurile in
dustriilor metalurgice fi chimice. 
în aceste industrii contractul de 
ucenicie nu se Încheia fără ates
tatul de trecere a unui era men 
psihologic de aptitudini. Desigur 
că linte ti interesat ai aflafi teh
nica acestui examen Iată ce cu

I

I

MAKTI ULTIMA

PRONOEXPRES

Prezentînd Asigurarea com
plexă a gospodăriei, este nece
sar să se precizeze — încă de 
la început — că aceasta cu
prinde :

— bunurile din gospodărie;
— persoana care a încheiat 

asigurarea și soția (sau soțul) ;
— obligațiile (despăgubirile 

dvile) ce ar rezulta, pentru 
asigurat șl membrii familiei 
sale, față de proprietarul imo
bilului In oare locuirea, mu 
față de alte persoane, ca ur
mare a unor daune fl acciden
ta. întîmplate h domlcful •- 
■iguratulul

Asigurarea complexă a goa- 
podăriei «prinde bunurile a- 
riguratahri. ede ala macabri
lor famfflsl fl ale oricăror al
tor peraoana care locdeac îm
preună șl goapodărrec în co
mun cu acesta, precum fi oeJe 
■parțtnînd altor persoane, da
că se afli în folosința mo păs
trarea axiguratnlui sau a mem
brilor familiei sala

Administrația Asigurărilor 
de Stat acord! dasnigubM în 
cazurile de deteriorare sau 
disti ugere a btu5^rilm asigura - 
te, provocate de : taecndiu.

trasnet, explozie (chiar dacă 
trăsnetul sau explozia nu au 
fost urmate de incendiu) 
ploaie torențială, grindină, 
inundație, furtună, uragan, 
cutremur de pămînt, prăbuși-

lor de către un vehicul, car
bonizare totală sau parțială 
(ori topire chiar și fără flacă
ră), furt prin spargere etc.

Despăgubirile se plătesc ți- 
nlndu-se leama de valoarea

Ce avantaje oferă 
asigurarea complexă 

a gospodăriilor 
cetățenilor ?

ra da teren, ahmecara da te
ren sau la caz de pagube 
produM da greutatea zăpezii 
tas a gbeții. cădere pe clădi
rile sau adăposturile în care 
■a află bun uzita asigurate a 
unor obiecte cri a prăbușirii 
clădirilor aan adlpoaturilai 
reepectfva, precum fi a izbirii

bonurilor la data daunei, în 
limita ramd prevăzute în con
tractai de asigurare.

Penoana, care a încheiat a- 
rigurarea la care ne referim, 
precum fi soția (sau ■oțul) a- 
ceateia. sînt asigurați pentru 
cazurile de invaliditate perma
nent! fi de deces, produse Ia

domiciliul asiguratului, ca uiv 
mare a unor evenimente subi
te (întîmplate fără voința asi
guratului) și anume; incen
diu, trăznet, explozie, cutre
mur de pămînt, prăbușire de 
teren, lovire, alunecare, acțiu
nea violentă a unei persoane, 
■tacul din partea unui animal, 
acțiunea curentului electric, 
arsură, deger are, înec, intoxi
care subită, asfixiere din cau
za subite etc.

Suina asigurat! In cazul de 
invaliditate permanent! totali 
■au deoea se plătește în în
tregime, iar dac! invaliditatea 
permanentă este parțial! ie 
plătește un procent din «urna 
asigurată, corespunzător gra
dului de invaliditate perma
nentă.

Iată, pe sourt, doar cîteva 
din avantajele pe oare la ofe
ră Asigurarea completă a gos
podăriei. în încheiere o preci
zare : prima de asigurare este 
foarte convenabilă : numai 2 
ld pe an pentru fiecare 1 000 
de lei din valoarea bunurilor 
asigurate.

V. ZAMFIRESCU

I
I

I

I
I

ll față de proferia pe eara 
ales-o fc ce postură afertrvi ae 
află : dona nedocas. wdiiuMt. 
în sfbfit, ultima hfă dintre cefe 
oareaun auxiHare era cea medi
cală pfetată atit de aaedicxil 
ofiouhu dl p de medan ^eoa- 
hfti fi care consta tatr-o exrzză- 
oare antroposaetrici. mm aareea 
al «mțwrilrw ett. Această fisă te 
încheia cu medicafe
aaapra capacității de muncă. Fi» 
prihografică era reznltatnl con-

ohaerrațtile fteute asupra subieo- 
tului tn timpul răspunsurilor ■- 
cestuia fe interviu erau cntutin- 
nate fa fița nr. 5, fifa psibotehni- 
că. Complexitatea acestui examen 
poate fi obsmrată nu numai din 
compfexitatea investigațiilor, dar 
fi dte durata lor : examen de opt 
ore ta două etape distribuite de-a 
bragul a două xife. La capătul 
acestor mvesti eațri re elibera un 
certificat psihologic de aptitudini 
profcsăocafe. în medie, anual, ia

PROFESIILE LA ORA MAXIMEI
EFICIENTE SOCIALE

și pe cele din Ploiești, Craiova, 
Brașov. Brăila, Calați și Constan
ța. Institutul psihotehnic din Cluj 
orienta activitatea oficiilor din 
Oradea, Timișoara, Arad și Reși
ța etc. Ele au ființat pînă în 1943 
și la conducerea lor s-au aflat : 
la Iași, pentru un timp, Mihai 
Ralea, h București C. Răduleecu- 
Motru, iar apoi am trecut eu la 
oonduoerea acestui Institut în câ
teva cuvinte, rolul oficiului de o- 
rientare profesional!, așa cum 
lăsa să se Înțeleagă încă din titu
latură. era în principal orientarea 
adaleacantflor absolvenți a patra

prindea el : a) completarea de că
tre psiholog a unei fișe familiale 
a adolescentului prin realizarea 
unul interviu cu părinții în care 
informațiile solicitate elucidau 
dorința (și motivația) părinților 
pentru profesia pe care o doreau 
copilului lor și în al doilea rfnd 
dorința (și motivația) adolescen
tului despre opțiunea sa profesio
nală ; b) fișa școlară, completată 
de directorul a au dirigintele da
lei în care alături de rezultatele 
școlare erau specificate următoa
rele i 1) dacă as simte la elev că 
ara proiecte de viitor (fi care P) |

remnării interviului, cu subiectul, 
adolescentul. Interviul sonda 
motivația opțiunii acestuia (mora
lă, materială, prin condițiile locu
lui de muncă, de demnitate sau 
prestigiu social al profesiei alese), 
opțiune determinată prin mime
tism sau sugestie (influența me
diului, a împrejurărilor). De ase
menea. sonda mobilările intuiti
va (temperament, caracter, diferi
te tendințe) sau de ereditate, de 
obiceiuri iau tradiții (de mediul 
familial, de mediul aocial-geogra- 
fic) etc. Rezumatul taformațiilas 
precedente la care re adăugea

București, arau examinați aatfd 
aproximativ 2 000—3 000 de ado
lescenți.

— Astăzi, după cnm știți, la 
aoi se încearcă revitahzarea des
coperirii aptitudinilor prin utili
zarea testelor. Ne aflăm, în ciuda 
unei tradiții pe care, în linii mari* 
ne-ați schițat-o, în fază incipien
tă, experimentală. Poate aă na 
mulțumească această experimen
tare a experimentării unui instru
ment cu excelente rezultate în 
alte țări fi pînă nu de mult, fi 
la noi?

— S-e pus orablsna răposai=

iii omului potrivit la locul potri
vit. Totuși mrm determini care 
dintre mai multi oameni este în- 
tr-adevar cel mai potrivit pentru 
un anumit loc de muncă dacă 
refuzi testării rolul tău consacrat 
de socretatea modernă ? în anul 
trecut Ministerul Muncii a luat 
iniția tis-a de a pune cu seriozita
te problema înființării unui cen
tru metodico-ștunțific pentru se
lecție și orientare profesională. 
Dar lucrurile, de la propunerile 
judiooare făcute în această di
recție, n-au mai avansat Rezol
varea acestei probleme este de o 
atit de mare acuitate îneît dez
voltarea economiei noastre nu se 
poate lipsi de utilizarea testării.

ă pot spune că sînt deja nume
roase locuri de muncă — la Ga
lați. la Combinatul siderurgic, ia 
Reșița, la Combinatul chimic Fă
găraș — unde au început deja 
oamenii să-și pun! problema fo
losirii testelor. Ei vin și ne cer 
ajutor, cer informații etc. Faptul 
este salutar ca intenție, căci apli
carea testelor nu se poate face 
oricum, fără o strictă specializare, 
fără etalon a re, într-un cuvînt, 
fără existența centrului metodi- 
co-științific de care aminteam. 
Cît de bine au intuit necesitatea 
folosirii acestui criteriu modern 
oamenii care alnt ocupați în con
ducerea unităților sau ramurilor 
economice se poate vedea și prin 
solicitările pe care le-am primit, 
deși instituția în oare lucrez nu 
are un astfel de rol statutar. So- 
Udtărife noastre au foit, printre

altele, testarea muncitorilor, teh
nicienilor, inginerilor propuși sa 
fie trimiși în străinătate pentru 
specializare sau, într-un alt caz, 
testarea unor oameni propuși 
pentru funcții de conducere în o- 
biective industriale ce urmează 
să fie date în folosința. V-am o- 
ferit aceste exemple ca să dove
desc nu numai cît de utilă ar fi 
testarea în orientarea profesiona 
lă a adolescentului, ci și sprijinul 
serios pe care-1 poate oferi ea în 
stabilirea unor oameni potriviți în 
diferite eșaloane ale economiei.

★

Procesul de dezvoltare econo
mică și culturală deosebit de in
tens pe care-l anunță proiectul 
de Directive, cerințele de organi
zare modernă, științifică a mun
cii pun astăzi pe un plan de ma
re importanță problema descope
ririi și utilizării sociale eficace a 
aptitudinilor. Pentru unele cate
gorii de aptitudini există deja in 
unele școli un cadru favorabil 
dezvoltării lor: clasele cu cei mai 
buni matematicieni, fizicieni, cla
sele de limbi străine etc. Este su
ficient ? Și mai ales folosim noi 
cu suficientă utilitate descoperi
rea, pentru fructificarea lor* a 
aptitudinilor, facem tot ceea ce 
este posibil pentru a preîntâmpi
na cea mai neiertătoare risipă 
care este nedescoperirea la timp 
a inteligenței și aptitudinilor ? De 
aceea aceste rînduri se vor un de
but Intr-o amplă dezbatere pe 
oare o deschide redacția noastră 
In coloanele ziarului.



□ □□
Numeroase obiective

americane și saigoneze atacate

CONTRA
ATAC“

Patrioții sud-vietna- 
mezi au bombardat cu 
rachete și mortiere du
minică noaptea spre 
luni 26 de baze și obiec
tive militare americane 
și saigoneze, relatea
ză agenția FRANCE 
PRESSE, citind un pur
tător de cuvînt al corpu
lui expediționar ameri
can din Vietnamul de 
sud.

FĂRĂ PER
SPECTIVE

Nu este un secret faptul că 
mitingurile și demonstrațiile 
studențești din ultimii ani, or
ganizate în sprijinul încetării 
războiului din Vietnam, a de
mocratizării sistemului de tn- 
vățămînt. lichidării segregației 
rasiale, încetării colaborării 
dintre unele institute de tnvă- 
țămînt superior și Ministerul 
Apărării, nu sînt pe placul u- 
nora din politicienii americani. 
De aceea, Administrația a 
hotărît să treacă la „contra
atac".

Comitetul Camerei Repre
zentanților pentru problemele 
educației examinează în pre
zent un proiect de lege care 
stipulează anularea fondurilor 
federale alocate universităților 
ce nu iau măsuri „pentru a 
pune capăt tulburărilor ‘ din 
orașele universitare. Elaborat 
de Ministerul Sănătății, Edu
cației și Bunăstării, proiectul 
reprezintă una din formele 
noilor presiuni ale autorități
lor împotriva activităților cu 
caracter politic ale studenților 
americani. Dar el s-a lovit de 
o puternică 
partea 
după 
U.P.I. 
greșul 
să se 
să-și _____  ,________  ,
nici un fel de amestec fede
ral".

O a doua măsură care stîf- 
nește proteste la țel de tii. 
este hotărîrea Ministerului 
Justiției de a organiza o „forță 
specială", însărcinată cu des
coperirea studenților conside
rați drept „instigatori la ac
țiuni violente". Planurile in 
vederea constituirii unei ase
menea „forțe speciale" au fost 
dezvăluite subcomitetului Se
natului S.U.A. pentru alocații
le bugetare de către Jerris 
Leonard, ministru adjunct al 
justiției. Subliniind că această 
echipă specială de agenți poli
țienești este deja pe cale de 
constituire. Leonard a solici
tat fonduri pentru colaborarea 
cu „unele servicii de spionaj 
din afara ministerului".

Propunerile Administrației 
Nixon în această problemă 
s-au lovit de o opoziție ne
scontată și din partea primari
lor orașelor americane reuniți 
într-o conferință națională la 
Pittsburgh. Așa, de pildă, pri
marul orașului San Francisco, 
Joseph Alioto, s-a împotrivit 
unei prezențe permanente a 
polițiștilor în orășelele univer
sitare.

Promotorii proiectelor res
pective își pun mari speranțe 
în măsurile anunțate pentru a 
contracara mișcările studen
țești. Observatorii din Wa
shington sînt însă mult niai 
sceptici întrucît, după cum se 
subliniază, organizațiile mili
tante democratice ale studenți
lor americani au atins deja un 
grad de maturitate care le va 
permite să facă față și acestor 
noi presiuni.

Comandamentul american de 
la Saigon a calificat nouă din a- 
ceste atacuri ca fiind importante 
prin amploarea și puterea lor dis
tructivă. Pentru a 48-a oara con
secutiv a fost atacaiă cu mortiere 
și rachete tabăra specială ame
ricană Ben Het din regiunea res
pectivă. Printre obiectivele bom-

bardate de patrioți figurează și o 
unitate de infanterie americană 
dislocată î: apropiere de Tam 
Ky și tabăra americana de lingă 
Tay Ninh. In rindurile trupelor 
americane și saigoneze s-au sem
nalai morți și răniți.

La 30 km nord-est de Saigon 
i. în regiunea Platourilor înalte 
au acut loc duminică ciocniri în
tre forțele patriotice și unități ale 
armatei americano-saigoneze. In 
cursul acestor angajamente s-au 
înregistrat morți și răniți de am
bele părți.

Duminică și luni dimineața, a- 
v ioane de tip „B-32u cu efectuat 
cinci raiduri de bombardament, 
arunoînd 900 tone de bombe în 
zona Platourilor înalte și în apro
piere de Saigon, unde se presu
punea că ar exista concentrări ale 
forțelor patriotice.

împotrivire din 
cadrelor didactice care, 
cum releva agenția 

„au bombardat Con- 
cu scrisori în care cer 
permită universităților 

rezolve problemele fără

,,/VAa/i Dan 
pasul S.DA.

a

Comcntind conferința de 
presă din 19 iunie, a președin
telui S.U.A., Richard Nixon, 
ziarul „Nhan Dan", organ de 
presă al C.C. al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam, 
scrie că in afirmațiile făcute 
de acesta nu se întrevede nici 
un element nou în politica a- 
mericană în Vietnam. Nixon a 
declarat, scrie ziarul, ca speră 
să vadă „în viitoarele două 
sau trei luni un progres14 la 
conferința cvadnpartită de la 
Paris, dar el nu a menționat 
nici o acțiune pozitivă din 
partea americană, care să poa
tă duce la progresul la care se 
referea.

Referindu-se la încercările 
guvernului american de a 
convinge opinia publică că a 
intervenit ceva nou în politica 
sa, ziarul arată că această ten
dință sc explică prin faptul că 
S.U.A. a suferit înfrîngeri din 
ce în ce mai grele pe cîmpul 
de luptă și, în consecință, au 
de făcut față în prezent atît în 
Statele Unite cit și în lumea 
întreagă, unei mișcări de opo
ziție față de războiul din 
Vietnam. Constituirea Guver
nului revoluționar provizo
riu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, care în decurs de o 
săptămînă a fost recunoscut, 
de peste 20 de guverne și a fost 
salutat călduros de opinia pu
blică mondială, a agravat im
pasul în care se află Statele 
Unite.

Calea onorabilă pentru 
S.U.A., scrie ziarul, o constituie 
recunoașterea drepturilor na
ționale fundamentale și drep
tul la autodeterminare ale po
porului sud-vietnamez, retra
gerea trupelor americane din 
Vietnamul de sud, fără nici o 
condiție, așa cum se propune 
în soluția generală a Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud.

Luînd cuvîntul la cel de-al doi
lea Congres al forțelor aeriene și 
antiaeriene ale Armatei Populare 
Vietnameze, generalul Vo Nguyen 
Giap, membru al Biroului Politic, 
secretar a C.C. a Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri și ministrul apărării al R. D. 
Vietnam, a făcut o trecere în re
vistă a victoriilor obținute în ulti
mii doi ani de poporul vietnamez, 
în nord și în sud, în lupta îm
potriva agresiunii americane.

în urma înfrângerilor suferite, 
a arătat vorbitorul, agresorii ame
ricani au fost nevoiți sa înceteze 
necondiționat bombardamentele 

‘ asupra R. D. Vietnam și să în
ceapă convorbirile cu delegații 
guvernului R. D. Vietnam și cu 
cei ai Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud. Se 
poate afirma, a continuat Vo

R. D. Germano. Termocentrala de la Thierbaeh (vedere parțială)

□t

sud vietnamezi

continuă demon-In Japonia 
sfrafiile împotriva reînnoirii 
Iralalului japono-anierican. 
în fotografie, un aspect de 
la o asemenea manifestațiedespre im-

in Vietnam
Nguyen Giap, că imperialiștii a- 
mcricani au recunoscut în mod 
tacit eșecul strategiei lor și se văd 
obligați să găsească o soluție „o- 
norabilă" a războiului și să „dez- 
americanizeze" războiul. Ei inten
ționează să pună în aplicare planul 
de „retragere în etape" a trupelor 
S.U.A., înlocuindu-Ie cu trupe 
saigoneze, dar continuă totodată 
politica lor neocolonialistă în 
Vietnamul de sud, perpetuînd 
sciziunea Vietnamului. Aflați în- 
tr-un impas serios, agresorii ame
ricani încearcă să consolideze 
administrația saigoneză și armata 
saigoneză și utilizează tot mai 
multe bombe, obuze și gaze toxi
ce pentru a devasta zonele elibe
rate din Vietnamul de sud, lan
sează operațiuni militare repetate 
și pun în aplicare așa-numitul 
program de ,,pacificare accelera
tă" pentru a-i reprima, persecuta 
și masacra pe compatrioții noștri.

Toate victoriile poporului nos
tru, a arătat Vo Nguyen Giap. 
pornesc de la linia revolu
ționara și militară corectă a 
partidului de a intensifica 
revoluția socialistă în nord și 
revoluții populară național-demo- 
crată în sud, de a obține reunifi- 
carea națională pe baza indepen
denței și democrației, de a con
strui un Vietnam pașnic, demo
cratic, 
contribui 
lagărului 
păcii în 
lume.

Vorbitorul a subliniat apoi ma
rile merite ale forțelor Armate 
populare ale R. D. Vietnam în 
lupta împotriva agresiunii.

puternic și prosper, de a 
efectiv Ia consolidarea 
socialist și li apărarea 
Asia de sud-est și în

Tulburări
A

Potrivit știrilor captate prin 
radio la Lima, peste 10 000 de 
țărani au ocupat duminică a- 
rașui Huanta, situat la 600 km 
sud de capitala peruviana, în 
urma unor adevărate lupte de 
strada cu poliția, care s-au 
soldat cu 12 morți și 50 răniți. 
Țăranii au dinamitat podurile 
de acces în oraș pentru a îm
piedica aducerea de întăriri. 
Aceleași surse au indicat că 
prefectul și subprefectul pro
vinciei au fost luați ostateci 
de țărani care cer eliberarea 
liderului lor Mario Calvacanti 
Gamboa. Ministrul peruvian de 
interne, generalul Armando 
Artola, a anunțat că guvernul 
a luat măsuri pentru restabili
rea ordinei, localitatea Huanta 
fiind în prezent izolată com
plet de restul țării.

Aceste incidente se adaugă 
tulburărilor ce au avut loc, la 
sfîrșitul săptămânii trecute, în 
orașul Ayacucho, unde 6 per
soane au fost ucise și cîteva 
zeci au fost rănite în urma 
ciocnirilor dintre studenți șl 
poliție. Incidentele au început 
vinerea trecută cind studenții 
au manifestat cerînd reforma 
sistemului de învățămînt. Sîm
bătă, poliția a atacat Univer
sitatea unde se baricadaseră 
studenții și grupuri de munci
tori ce s-au solidarizat cu ei. 
Poliția a folosit arme de foc 
împotriva manifestanților care 
au răspuns cu pietre și cu stic
le incendiare.

Dispariția 
unui secret

Două informații au venit să aducă în lumină, pe plan oficial, 
alianța politico-militară dintre Lisabona și Pretoria. In capi
tala lusitană se anunța zilele trecute desfășurarea cu succes" 
a unor manevre combinate terestre și aeriene la care au luat 
parte ,,undeva pe teritoriul Republicii Sud-Africane" trupe 
sud-africane și ale corpului expediționar portughez din Africa. 
Aproape concomitent, în capitala R.S.A. era anunțată apropiata 
constituire a unui „organism consultativ comun pentru coordo
narea militară" care urmează să întrunească reprezentanți de 
resort ai Pretoriei și Lisabonei.

Bazele alianței lusitano-sud-africane au fost, de fapt, puse în 
mod practic în 1958 cind doi înalți demnitari ai ministerului de ex
terne sud-afrlcan au dus tratative ..discrete" la Lisabona. în 
1961, în timpul vizitei in capitala Portugaliei, fostul premier al 
defunctei federații a Rhodesiei și Nyasalandului. IVelenski, a 
primit mandat din partea prietenului său Wcrwoerd (pe atunci 
prim-ministru la Pretoria) să discute cu Salazar chestiuni pri
vind „urgentarea unei cooperări militare „între Lisabona șl 
Pretoria". în primăvara anului 1962 amiralul Rodriguez, guver
natorul Mozambicului, „în voiaj de vacanță" prin R.S.A. a 
avut convorbiri confidențiale cu forurile militare sud-africane. 
Prin aceste tratative „în umbră", a fost perfectat mecanismul 
colaborării militare portughezo—sud-africane. Amintim doar ci- 
teva din datele concrete ale acestei alianțe militare în acțiune.

— în septembrie 1962. trupe portugheze (provenind din Mo
zambic) au participat la manevre militare desfășurate în Re
publica Sud-Africană ; totul s-a petrecut în cel mai strict se
cret iar militarii portughezi au purtat uniforme ale armatei 
tugheze și sud-africane.

— în mai 1963, tot in cel mai strict secret s-au desfășurat 
în Mozambic aplicații comune ale trupelor de parașutiști por
tugheze și sud-africane.

— în august 1965, tot în Mozambic, s-au desfășurat manevre 
ale unităților motorizate portugheze și sud-africane.

— Un acord secret semnat la sfîrșitul anului 1965, stabilea 
construirea în comun de către Lisabona și Pretoria a unui mare 
aerodrom militar în Caprivi Stript (la granița dintre Angola 
și Africa de sud-vest.)

— Un alt acord secret încheiat în primăvara anului trecut 
prevede construirea, tot in comun, a unei baze speciale pentru 
trupele helio-purtate în punctul Bera, situat la frontiera Mo
zambicului cu R.S.A.

Cum se explică faptul că mențiunea „strict secret" care în
soțea pîna acum toate acțiunile legate de alianța militară dintre 
Portugalia și R.S.A. a fost brusc abandonată ? Generalul Rihter. 
locțiitorul șefului statului major a! armatei sud-africane, lăsa să 
se întrevadă, într-o declarație făcută presei, mnbiluriJe care 
au determinat schimbarea. El spunea : „Colaborarea militară 
dintre Lisabona și Pretoria trebuie cunoscută ca o forță majoră 
pe continentul african". Nu e greu de observat aici o încercare 
de a intimida mișcarea de eliberare africană. Aceasta nu în- 
tîmplător, exact în momentul în care în Angola, Mozambic, 
Rhodezia de sud, pozițiile colonialiste sînt asaltate mereu mai 
viguros de valul luptei de eliberare. „Desfășurarea de forță", 
care stă in ^intenția celor ce au ridicat vălul secretului de pe 
alianța militară Llsabona-Pretoria nu are. însă, în mod evident, 
șanse de succes. Pentru că alianța aceasta, care reflectă, în fond, 
neliniștea dușmanilor mișcării de eliberare a popoarelor afri
cane, este o alianță a celor condamnați de istorie.

E. R.

Ședința unei

comisii a
OSTRAVA 23 (Agerpres). — 

Zilele acestea a avut loc la 
Ostrava (R.S.C.) cea de-a 44-a 
ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru construcții de 
mașini. La ședință au luat parte 
delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R. : Republicii Populare 
Bulgaria, Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Republicii Demo
crate Germane, Republicii Popu
lare Polone, Republicii Socialiste 
România, Uniunii 
Socialiste Sovietice 
Populare Ungaria.

In conformitate 
între C.A.E.R.
R.S.F.I., la ședința Comisiei au 
participat reprezentanți ai Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia.

Un loc important în lucrările 
Comisiei l-a ocupat examinarea 
problemelor și sarcinilor care re
zultă pentru Comisia permanentă 
C.A.E.R. pentru construcții de 
mașini din hotărîrile celei de-a 
XXIII-a sesiuni (speciale) a Con
siliului și celei de-a 41-a ședințe 
a Comitetului Executiv al Consi
liului.

Comisia a adoptat recomandări 
privind specializarea și coopera
rea în producție și satisfacerea 
necesarului țărilor membre ale 
C.A.E.R. pe perioada 1971—1975 
în linii tehnologice complete

Republicilor 
și Republicii

cu Acordul 
și guvernul

k;

C. A. E. R.
pentru fabricarea plăcilor aglo
merate din așchii de lemn și fi- 
brolemnoase și a pînzelor de șle
fuit pentru asigurarea producției 
acestor .plăci și a examinat pro
bleme referitoare la specializarea 
producției de mașini și utilaje 
pentru lucrările de finisare în 
domeniul construcțiilor. Comisia 
a aprobat programul lucrărilor 
sale referitor la elaborarea reco
mandărilor de specializare și co
operare în producție și de satis
facere a necesarului țărilor mem
bre ale C.A.E.R. în linii tehno
logice, mașini și utilaje pentru 
industria alimentară. Au fost e- 
xaminate, de asemenea, formele 
colaborării țărilor interesate în 
domeniul creării și completării 
sistemelor automatizate de co
mandă a proceselor de producție 
pentru diferite obiective ale ra
murilor industriei.

Comisia a examinat informarea 
pe 1968, privind mersul realiză
rii recomandărilor organelor 
Consiliului adoptate de țări, în 
legătură cu specializarea și co
operarea producției construcții
lor de mașini și a adoptat o serie 
de măsuri legate de activitatea 
sa.

Ședința s-a desfășurat în spiri
tul prieteniei și al înțelegerii 
reciproce.

l &

VUITA DELEGAȚIEI SINDICALE

PARTS 23. — pontktHuJ
Aferpr**. AL Ghrnrghlu. 
transmite : Delegația sindicală 
română, condusă de tovarășul 
Gheorghe Apostol, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
a vizitat, duminică, orașul Pau 
din regiunea Pirineilor și a 
avut convorbiri cu reprezen
tanții organizației locale a 
Confederației Generale a Mun
cii (C.G.T.).

Luni dimineața, delegația a 
vizitat Uzina chimică a Socie
tății Naționale de Petrol 
„Aquitania" (Societe Naționale 
du Petrol d’Acquitaine — 
S.N.P.A.) din localitatea Lacq. 
una din cele mai importante 
întreprinderi industriale din 
sudul Franței, care prelucrează 
zilnic peste 25 milioane mc de 
gaz natural și asigură 50 la 
sută din consumul total de 
gaze naturale din Franța.

După vizitarea uzinei, mem
brii deiegației sindicale româ
ne au avut o intîlnire cu mem
brii comitetului sindical al or
ganizației C.G.T. din între
prindere. Cu acest prilej, tova
rășul Gheorghe Aposiol a sub
liniat că vizita deiegației 
U.G.S.R. se înscrie in cadrul 
bunelor relații existente între 
sindicatele române și cele fran
ceze și că discuțiile și contac-

tHi» dirceie cu conducerea
C.G.T.. ‘u crganiz.i', > sindi
cale din Franța, cu reprezen
tanții organizației sindicale 
din întreprinderea S.N.P.A. 
contribuie la dezvoltarea și în
tărirea solidarității muncito
rești internaționale.

In seara aceleiași zile dele
gația română s-a reîntors cu 
avionul la Paris.

Lupte în Yemen
POTRIVIT unor știri tran

smise din Aden de coresponden
tul agenției U.P.I., în provincia 
Boida din Republica Arabă 
Yemen se dau în prezent lupte 
între trupe ale guvernului de Ia 
Sanaa și unități rebele care s-au 
răsculat împotriva guvernului 
republican. Trupele rebele care 
s-au alăturat unităților regalis
te conduse de Ahmed Garown 
au obligat unitățile premierului 
Hassan Al Amri să se retragă. 
Potrivit altor știri, transmise de 
U.P.I., aviația republicană a 
atacat cu rachete unitățile re
bele. Au fost transportate pe 
calea aerului unități militare 
guvernamentale în regiunea lup
telor, pentru ca împreună cu 
triburile care susțin autoritățile 
de la Sanaa, să acționeze împo
triva trupelor răsculate și a ele
mentelor regaliste.
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Preocupări politice la Paris
O modificare a stilului diplomafiei 

franceze?
O dată depășită situația 

delicată a dozării responsabilită
ților în noul guvern francez, con
stituit duminică, președintele 
Franței, Georges Pompidou, și 
premierul Jacques Chaban-Del- 
mas, lucrează — după cum infor
mează agenția France Presse — 
la definitivarea declarației de po
litică generală a guvernului, care 
va fi prezentată joi în Adunarea 
Națională. Componența guvernu
lui atrage atenția prin prezența, 
alături de personalitățile gaulliste, 
a unor lideri republicani inde
pendenți și centriști, care S-au 
declarat favorabili în ultimul mo
ment alegerii Iui Georges Pompi
dou ca președinte al Republicii.

în felul acesta, guvernul con-

Fr
I

După cum s-a anunțat frontiera de uscat de la La Linea dintre Spania și colonia britanică Gi
braltar a fost blocată î în imagine. La Linea, după blocare

• POLITICA guvernului pe
ruvian, vizind folosirea bogății
lor țării spre binele poporului, 
nu va fi modificată, în pofida 
amenințărilor americane de a 
recurge.la represiuni economice, 
a declarat Ramires Novoa, se
cretarul general al Comitetului 
peruvian pentru apărarea resur
selor petroliere, sosit în vizită 
la San Jose. Novoa întreprinde 
un turneu .prin America Latină 
pentru a explica măsurile luate 
de guvernul peruvian față de 
societatea nord-americană „In
ternational Petroleum Com
pany*. care, după cum a decla
rat el, „a transformat Peru 
tr-o colonie".

CONGRESUL U.T.C. 
DIN CHILE

pe-

în-

LA SANTIAGO DE CHILE 
au luat sfîrșit lucrările celui 
de-al VI-lea Congres național 
al Uniunii Tineretului Comunist 
din Chile. In apelul adresat ti
neretului 
Congres 
apărarea 
la munca 
naționalizarea 
cupru exploatate de societățile 
americane.

chilian, delegații la 
se pronunță pentru 
drepturilor tinerilor 
și învăță mint, pentru 

zăcămintelor de

• LA ULAN Bator s-a anun
țat oficial că R.P. 
Turcia au stabilit 
matlce la nivel 
transmite agenția

Mongolă șl 
relații diplo- 
de ambasadă, 
Monțame.

• LA KHARTUM a fost sem
nat un acord cu privire la sta
bilirea de relații diplomatice 
între Sudan și Republica Popu
lară Democrată Coreeană, 
convenit să 
schimbul de 
plomatici cu rangul de ambasa
dori.

S-a 
se procedeze la 
reprezentanți di-

viului Zambezi. Bacul transporta 
totodată și 30 de mașini militare 
încărcate cu materiale de război. 
S-a comunicat oficial că cei 156 
de soldați și maișinile militare 
erau în drum spre regiunile din 
nordul Mozambicului pentru a 
participa la represiunile lansate 
de unitățile portugheze împotri
va forțelor de eliberare.

tează pe plan parlamentar pe o 
majoritate teoretică de aproxima
tiv 370 de deputați din cei 4°^ 
cît numără Adunarea Național^fr

O problemă de importanță ma
joră, care va trebui să-și găseacă 
soluționarea pîna cel mai tîrziu 
joi, este și cea a desemnării nou
lui președinte al Adunării Națio
nale, post rămas vacant după nu
mirea lui Jacques Chaban-Delmas 
în funcția de prim-ministru. în le
gătură cu aceasta, grupurile par
lamentare din Adunarea Națio
nală se vot întruni marți pentru 
a-și propune candidați, precum și 
pentru alegerea unor noi preșe
dinți ai acestor grupuri, in locul 
celor care au intrat în noul gu
vern. In această situație se afla 
grupul parlamentar U.D.R., al 
cănii lider, Henry Rey, a fost 
numit ministru al departamente
lor și teritoriilor de peste mări, 
cel al republicanilor independenți, 
Raymond Monden, care a devenit 
ministru al transporturilor și cel 
al grupării „Progres și democra
ție modernă" — Jacques Duha
mel, care a primit portofoliul Mi
nisterului Agriculturii.

O analiză atentă a listei noului 
guvern francez îi determină pe 
observatorii politici din capitala 
Franței să tragă concluzia că în
locuirea lui Michel Debre la Mi
nisterul Afacerilor Externe cu 
Maurice Schumann ar putea in
dica — după cum relevă agenția 
France Presse — „o modificare a 
stilului diplomației franceze". De 
altfel, președintele Georges Pom
pidou declarase încă în timpul 
campaniei sale electorale că unul 
din obiectivele pe care le va ur- 1 
mări pe plan extem, în cazul cînd 
va fi ales, este relansarea poli
ticii vest-europene a Franței, fără 
a fi abandonată politica franceză 
de lărgire a relațiilor între Est și 
Vest.

Se constată și unele schimbări 
față de trecut în privința organi
zării activității curente a gu
vernului. Atrage atenția fap
tul că numărul secretarilor de 
stat s-a dublat, dar ei nu vor par
ticipa la ședințele Consiliului de 
Miniștri, excepție făcînd numai 
Leo Hamon, consilier tehnic în
sărcinat cu problemele informații
lor și Jacques Chirac, secretar de 
stat la Ministerul Finanțelor și E- 
conomiei.
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• UN BAC care transporta 156 
de soldați portughezi s-a scufun
dat în noaptea de sîmbătă spre 
duminică în fluviul Zambezi, la 
aproximativ 200 km de localita
tea Beira, a anunțat oficial co
mandamentul militar portughez 
din Mozambic. în această cata 
strofă și-au găsit moartea 112 
soldați, numai 44 izbutind să se 
salveze. Se crede că toate cele 
112 persoane dispărute au fost 
mîncate de crocodilii care tră
iesc în număr mare in apele fiu-

• PRIMUL ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, a sosit luni la 
Tokio într-o vizită oficială de 
cinci zile. La aeroport, premie
rul indian a fost întîmpinat de 
primul ministru. Eisaku Sato, 
ministrul afacerilor externe, 
Kiichi Aichi, și alte persoane 
oficiale. Programul vizitei in
clude, în afara convorbirilor ofi
ciale, o întrevedere cu împăra
tul Hirohito și o deplasare la 
Osaka.

Ciocniri în zona Canalului Suez
CAIRO 23 (Agerpres) — Un 

purtător de cuvînt egiptean a 
anunțat că in noaptea de du
minică spre luni două unități 
de comando ale R.A.U. au 
efectuat raiduri în teritoriul 
ocupat de armata israelianâ 
și că operațiunea s-a soldat cu 
distrugerea a trei fortificații,

a unui depozit de muniții și a 
unor vehicule blindate.

TEL AVIV 23 (Agerpres). — 
La Tel ‘ 
patrulă 
ceptală 
forțele 
cerca să traverseze Canalul 
Suez, intr-un punct situat la 
sud de El Kantara.

Aviv s-a anunțat că o 
egipteană a fost inter- 
duminică noaptea de 
israeliene pe cind în-

„Graba guvernului englez 
de a vedea începute lucră
rile tunelului pe sub Canalul 
Minerii constituie un ele
ment al politicii sale privind 
intrarea în Piața comună", 
scrie ziarul britanic „Sunday 
Express". Ziarul precizează 
că guvernul de la Londra 
încurajează cele trei grupuri 
financiare care și-au anunțat 
dorința de a participa la rea
lizarea acestui important 
proiect de a pune cit mai 
curînd la dispoziția construc
torilor suma de 250 de mili
oane de lire sterline. Agen
ția Associated Press mențio
nează ca cercurile bancare 
franceze și engleze nu s-au 
pus încă de acord asupra 
procedurii de creare a fon
dului necesar construcției 
tunelului.

Cercurile informate arată 
că un acord forma] asupra 
acestui proiect urmează să 
fie semnat intre guvernele 
francez și englez spre sfîrși
tul acestui an. Lucrările de 
construcție ar urma să în
ceapă, potrivit acelorași sur
se, in 1971 și să dureze cinci 
ani.

*

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA) Bueurtfti, Plata „8ctataR“, T*L 17.00.10, 17.00.20, Abonamentele M fac la oficiile poștale ai difuzorll din întreprinderi ti instituții. Tiparul i Combinatul poligrafic „Casa ScInteU* 40.362
i

£4


