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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul 

Uniunii Sovietice la București
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit marți, 24 iu
nie 1969, pe ambasadorul extra

ordinar și plenipotențiar al U- 
niunii Sovietice la București, 
A. V. Basov, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

DEZBATEREA DOCUMENTELOR CONGRESULUI AL X-LEA -*

VIGUROS ANGAJAMENT
X CONSTRUCTIV AL
CONGRES AL 
PARTIDULUI Întregului popor

LA INSTITUTUL DE ENERGETICĂ

Prezentarea scrisorilor de acreditare
președintelui Consiliului de Stat 
de către ambasadorul R. P. Chineze

Marți, 24 iunie a.c., președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiai 
al Republicii Populare Chineze la 
București, Cian Hai-fun, în legă
tură cu prezentarea scrisorilor de 
acreditare.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, și Cian Hai- 
fun, noul ambasador al Republi
cii Populare Chineze la București, 
au rostit scurte cuvîntări.

PROFESIILE LA ORA MAXIMEI EFICIENTE SOCIALE
/■

o Întrebare cu24ooo 
DE RĂSPUNSURI: CE 
PROFESIE IȚI ALEGI?

PROGRAM iNSUFLETiTOR
Formarea studenți
lor ca cercetători

CARE NE GĂSEȘTE PREGĂTIȚI
prof. dr. docent NICOLAE BĂRBULESCU

Vacuitatea de fizică. București

• SE POATE ÎMBUNĂTĂȚI UTILIZAREA COMBUSTIBILILOR INFERIORI • PERSPECTIVELE 
DEOSEBITE ALE FOLOSIRII ENERGIEI NUCLEARE • UN PROGRAM PRIORITAR PENTRU E- 
CONOMISIREA ENERGIEI CERE CONLUCRAREA MAI MULTOR DEPARTAMENTE • MODA

LITĂȚI DE SPORIRE A EFICIENTEI COLABORĂRII ÎNTRE CERCETARE Șl PRODUCȚIE

Dezbaterea Tezelor și a pro- 
W iectului Directivelor Congresu- 

lui al X-lea al P.C.R., care a 
avut loc în cadrul organizației 
de partid a Institutului de 
Energetică al Academiei, s-a 
desfășurat într-o atmosferă în
suflețită. Pasiunea cercetătorilor 
fjentru munca lor se afirma și în 
nteresul, în entuziasmul și sa

tisfacția cu care abordau ideile 
principale ale prevederilor aces
tor documente de mare însem
nătate, constatînd că o parte a 
studiilor întreprinse de ei s-au 
materializat în indicațiile Direc
tivelor, indicații care, la rindul 
tor, deschid noi orizonturi spe
cialiștilor energeticient După 
cum se arăta în referatul pre
zentat de ing. St. Covaci, secre
tarul comitetului de partid, In
stitutul de energetică — rare de 
curînd a împlinit 20 de ani de 
activitate științifică în cercetarea 
căilor și mijloacelor celor, maî 
potrivite pentru valorificarea 
optimă a resurselor energetice 
ale țării — constată că indicațiile 
majore ale Directivelor l-au gă
sit pregătit. Trecînd în revistă o 
serie de lucrări ale cercetăto
rilor, .care au ștudiat din timp 
direcțiile de dezvoltare ale 
bazei energetice naționale, ex- 
prîmînd satisfacția că soluțiile 
propuse de ei au fost acceptate, 
referatul conceput în urma unei 

pre- 
con- 
efi-

tr-o secție, lulnd în același timp 
mâsuri ca celelalte secții să in
troducă în planurile lor proble
me cu aplicații directe în ener
getica nucleară. După cum an 
arătat și o parte din cercetătorii 
care au luat apoi cuvîntul Ia 
dezbateri, este necesară organi
zarea unei acțiuni coordonate 
care sâ fixeze sarcini precise 
unităților de cercetare și pro
iectare ocupate în înfăptuirea 
programului nuclear național 

înființarea încă de anul trecut 
a unui sector de utilizare rațio
nală a energiei nucleare ca și 
alte măsuri organizatorice luate 
recent, au arătat participant» 
la discuții, vor permite Institu
tului de energetică să contribuie 
la elaborarea unor noi tipuri 
de agregate cu performanțe ri
dicate, la introducerea unor me
tode moderne în exploatarea 
elementelor sistemului energe
tic, la extinderea automatizării 
în această ramură.

Cercetarea științifică este 
chemată să înfăptuiască un 
program coordonat de măsuri 
care să asigure fabricarea în 
țară în proporție crescîndă a 
utilajelor pentru programul de 
energetică nucleară — remarca 
dr. ing. C. Haiduc, subliniind CU 
satisfacție că cercetările între
prinse la institut, privind alege
rea tipului optim de reactor 
pentru țara noastră, au fost 
luate în considerare la alcătui
rea prevederilor Directivelor. 
Pentru a rezolva în condiții 
bune sarcinile ce ne revin, pro

punea dînsul, se impune elabora- 
Tea unor programe prioritare de 
cercetare care să contribuie la 
proiectarea, la optimizarea pa
rametrilor și realizarea în țară 
a reactorilor nucleari energe
tici, a elementelor de combusti-

B. ANDREI

Tezele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român •pen
tru Congresul al X-lea al parti
dului, împreună cu proiectul Di
rectivelor privind planul cincinal 
pe anii 1971—1975 și liniile di
rectoare ale dezvoltării economiei 
naționale pe perioada 1976—1980 
dovedesc cu prisosință sprijinul 
pe care partidul îl dă învățămin- 
tului de toate gradele. Căci atît 
dezvoltarea economiei naționale 
cit și progresul culturii în masele 
populare necesită un invățămint 
bine organizat, pentru a da țării 
muncitori calificați și speclaliș'ff 
cu pregătire medie și superioară.

Mai demult, învățămîntul su
perior de la noi, ca din mai loa 
te părțile lumii, era organizat in 
special pentru pregătirea unoi 
buni executanți. în învățămîntul 
politehnic (ingineresc), proiectele 
de execuție incluse în planurile 
de învățămînt erau riguros adap
tate acestui scop. Iar învățămîn 
tul universitar, urmărind în pri
mul rind pregătirea de profesoii 
pentru școlile medii, JC'itea, de 
asemenea, niște executanți, dai 
cu profil didactic. După cum 
se arată în proiectul Direc
tivelor Congresului al X-lea,

„dezvoltarea susținută a economi- 
ei și creșterea eficienței activită- 
fii în toate domeniile vieții socia
le implică sporii ea rolului științei 
tn cadrul forțelor de producție. “ 
participarea ei activă la progre
sul general al societății*. Astfel. 
interacțiunea tot mai intensă din- W 
tre știință și tehnică, dintre cer
cetare și execuție, obligă învăță- a 
mîntul superior să se orienteze " 
către un obiectiv mai complex, 
în care cercetarea științifică tre- A 
buie să îoace un rol mai însem- 
uat. Inginerul de astăzi nu mai 
poate fi un simplu executant, po- A 
trivit normelor tradiționale ; e! 
are datoria să perfecționeze
ceste norme, să inoveze în secto
rul lui de activitate, ceea ce im
plică întotdeauna o cercetare ști- a fundalul 
mțifica. De asemenea, absolvcn- " i
tul universitar de la facu’tațile de 
științe exacte, fiind tot mai mult 
solicitat în producție și în insti- 
tutele de cercetare, ca și în la 
boratoarele uzinale, trebuie să în- A 
vețe încă clin anii de studenție 
principiile generale ale cercetă
rii științifice.

Potrivit acestor necesități, încă

•
 ca posturile lor sînt tn per 
nentă veghe. Priviri agere

Pe hartă ne orientăm după răscrucea, perfect geometrică, a 
celor patru puncte cardinale. Cum ne orientăm, însă, la 15, 
la 19 ani, după 8 sau 12 ani de școală generala, în fața unei 
harți cu mult mai complicate — harta profesiilor ?

Imaginea răscrucii cu patru drumuri aevine aici o palidă 
si minoră metaforă pentru că adolescenții se află, de fapt, 
în fața unei răscruci cu peste... 24 000 de drumuri 1 Acesta este, 
după o statistică recentă, numărul profesiilor practicate azi 
pe glob.

Pe fiecare tînâr îl așteaptă, deci, sute și mii de drumuri, 
sute și mii de posibilități. Dificultatea alegerii nu constă numai 

faptul că are de optat în fața unui imens număr de posi
bilități, ci, mai ales, în caracterul definitiv, ireversibil în ma
joritatea cazurilor, al alegerii. O profesie este aleasă pentru 
o viața întreaga, opțiunea este pasul hotâritor pentru realiza
rea deplină a personalității individului, pentru integrarea lui 
optimă în viața profesională și socială, pentru deplina lui 
satisfacție personală de care beneficiază, direct sau indirect, 
întreaga societate.

Cum pregătim tineretul pentru acest pas hotărîfor, cum îi 
dezvăluim această vastă li complexă harta a profesiilor, cum 
îl orientăm în fața acestei răscruci cu mii de drumuri ?

Pentru un prim răspuns iată 
un fragment dintr-un studiu e- 
fectuat de Ministerul Muncii t 
„In țara noastră, în prezent, 
funcționează laboratoare de psi
hologie în cadrul serviciilor me
dicale ale direcțiilor regionale 
C.F.R., pe lingă întreprinderile 
regionale de transporturi auto 
ale Ministerului Transporturilor 
Auto, Navale și Aeriene, pre
cum și pe lîngă întreprinderea 
de transporturi București. A- 
ceste laboratoare dau avize în 
probleme de selecție profesională 
(subl. ns.) în meserii și profesi
uni legate de siguranța circu
lației.

Pentru orientarea profesională 
a celor care și-au pierdut capa-

VIORICA DIACONESCU

(Continuare în pag. a V-fl)

niște executant!, dai

a-

25 iunie ziua grănicierilor Republicii Socialiste România

Faptul cel mai înălțător: înde-
plinirea
1-am întâlnit pe grăniceri și 

acolo unde marea tăiată pe 
' 'J. zărilor de siluetele 

•vtrr.’cv pi răscolită hi adîncuri 
de talioanele pescărești își li
niștește zbuciumul pe țărmu
rile însorite ale Pontului 
Euxin. Ei sînt primii care aud 
țipătul de dimineață al pescă
rușilor, care salută zorile din 
pragurile promontoriilor, de pe 
malurile nisipoase sau din 
înălțimea foișoareloi. Pentru 
că posturile lor sînt în perma-

? cu-

misiunii încredințate
prind tn spațiu și timp zarea 
și nimic din ceea ce se petre
ce aici, între imensitatea al
bastră de jos și cea din înăl
tuți, nu le scapă.

Despre măiestria șt respon
sabilitatea cu care-și fac ser
viciul grănicerii de aici vor
besc diplomele de „Subunitate 
de frunte’* ce se află prinse, la 
loc de cinste, tn cluburile ce
lor mai multe pichete. Le pri
vești îndelung și, dincolo de 
ele, îți apar chipuri, nume 
cunoscute, fapte emoționante

largi discuții anterioare a 
zentat o serie de măsuri 
crete menite să asigure o 
ciență sporită cercetărilor în 
perioada următoare. Astfel s-a 
considerat necesară intensifica
rea cercetărilor privind utiliza
rea combustibililor lichizi grei 
și a celor procurați din import 
pentru echipamentele energe
tice din țara — studiile urmînd 
sâ continue într-o strînsă cola
borare cu unitățile beneficiare. 
Studiindu-se sarcinile sectorului 
de procese termo-energetice în 
centrale termonucleare, fața 
de perspectivele de dezvol
tare ale centralelor atomo- 
electrice. Consiliul științific al 
Institutului a propus transfor
marea sectorului respectiv în

• COLECTIVUL între- 
prinderii șantier construcții- 
montaj Craiova și-a îndepli
nit sarcinile de plan pe pri
ma jumătate a anului. Potri
vit calculelor, pînă la sfîrșî- 
tul lunii, constructorii vor 
executa în pîus un volum de 
lucrări în valoare de circa 
16 000 000 lei- Simultan cu 
îndeplinirea sarcinilor valo
rice de plan, ei și-au înde
plinit și planul fizic de exe
cuție a unor obiective. Ast
fel, n fost terminată con
strucția fabricii de oxo- 
alcooli de la Combinatul 
chimic din Rm. Vîlcea, o 
nouă linie de silicat de so
diu la Uzina de produse so
dice Govora, instalația mo
nomer, fabricile de acid azo
tic, uree și acid nicotinic de 
la Combinatul chimic din 
Craiova și altele.

• COMBINATUL CHIMIC 
din orașul Victoria a înde
plinit, înainte. de termen, 
planul producției globale și 
marfă pe primul semestru 
al anului. Colectivul Com
binatului, care și-a reînnoit 
de curînd angajamentele a- 
sumate în cinstea Congresu
lui al X-lea și aniversării a 
25 de ani de la eliberarea 
patriei, își propune să obți
nă pina Ia sfîrșitul acestei 
luni o producție suplimen
tară de 10,5 milioane lei.

(Agerpres)

<

(Continuare în pag. a ll-a)

Fabrica de ciment și car din Tg. Jiu

Teatral de azi un teatru
al publicului activ

care conturează trăsăturile ca
racteristice ale ostașilor de la 
hotare.

...O mică așezare grănice
rească este lovită de un vini 
necruțător. Valurile lacului 
din apropiere, mugind, o în
conjurau din toate părțile. 
Unii grăniceri mai tineri se 
pierduseră cu firea.

Dar atitudinea hotărîtă și 
neînfricată a comandantului 
de pichet, sergentul Alexan
dru Giucă, a îmbărbătat pe 
toți ostașii, care au continuat 
să îndeplinească misiunile de 
pază, înfruntând urgia naturii. 
Cu un an mai târziu, 
într-una din nopți, doi 
răufăcători urmăriți de miliție 
își captau refugiul pe țărmul 
mării. Ii înfruntă însă cu curai 
și fermitate doi grăniceri, 
fruntașul Cheorghe llie și sol
datul Gheorghe "Rotaru care.

GR. STANESCU

A

Opinii despre reporturile REGIZORULUI CU PUBLICUL
(Continuare în pag. a V-a)

Relația dintre principalul creator al actului teatral și obiec
tul acestui act, dintre regizor și public, a fost, de-a lungul se
colelor de existență a teatrului universal, obiectul unor în
delungi și profunde meditații. Abordînd problema de pe plat
forma filozofice și estetice diferite, teoreticienii, artiștii și gîn- 
ditorii teatrului (și mai ales ai teatrului modern, de la Diderol 
și Saroh Bernhardt pînă la Stanislavski, Brecht, Firmin Gemier 
sau Meyerhold) au sfârșit — cu rare și nefundamentate excepții 
— prin a considera publicul drept un element constitutiv al spec
tacolului însuși. Aserțiunea este lesne de dovedit dacă ne refe
rim la momentul propriu-zis de producere a actului scenic. 
Atunci, între scenă și sală se instituie o profundă comuniune 
spirituala, un transfer reciproc de idei și de emoții, care nu re
prezintă o rezultantă a spectacolului, ci care este însuși specta
colul. Tn acest act de transmisie în dublu sens a valorilor spiri
tuale rezidă însgși esența artei teatrale. Istoricește, adevărul s-a 
demonstrat cu evidență mai ales în epocile de profundă efer
vescență socială (care a coincis întotdeauna cu o efervescență 
egală a teatrului]. Marile reprezentații antice, teatrul Revolu
ției franceze (ca, bunăoară, memorabila reconstituire care a 
celebrat un an de la căderea Bastiliei) sau teatrul revoluționar 
din Rusia sovietică (la reconstituiera cuceririi Palatului de Iar-

smuls din starea de martor inert și obligat sâ participe intens 
la acțiunea dramatica. Asupra naturii acestei participări, teo
reticienii se despart, unii propovâduind primordialitatea emo
ției, alții pe aceea a înțelegerii lucide. Independent de aceasta, 
esențialul este câ intr-o epocâ asemeni celei pe care o trăim, 
teatrul fârâ public, sau cu un public indiferent, este de 
neconceput.

Cu atît mai profunde sînt exigențele raportului dintre regizor 
și public în teatrul nostru contemporan, a cărui finalitate edu
cativă constituie o funcție deliberata, implicînd o temeinică 
responsabilitate a creatorului. Fenomenul, similar în toate do
meniile artei, este caracteristic societății socialiste, și Tezele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român pentru Con
gresul al X-lea exprimă cu limpezime înalta prețuire pe care 
partidul și statul o acordă „ariei și literaturii — factori esen
țiali de cunoaștere și inrîurire a gîndirii și sensibilității umane 
— rolului lor în înfăptuirea progresului social, în ridicarea 
conștiinței socialiste și înnobilarea spirituală a oamenilor".

CARNET 
DIURN

nâ au participat 8 000 de inferprefi și 100 000 de spectatori), 
aveau drept principiu fundamental existența unui public activ,

Asupra acestei îndatoriri ne răspund astăzi regizorii CRIN 
TEODORESCU, LUCIAN GIURCHESCU, MIHAI D1MIU, AN
DREI ȘERBAN, ANCA OVANEZ.

(Citiți ancheta In PAGINA. A IV-A)

Azi scriu despre modă, 
despre minunatele ființe ti
nere care fac tonul acestui 
sezon. Despre fetele subțiri 
și cochete, înveșmîntate a- 
lert, despre adolescenții 
crescuți cu cinci centimetri 
peste baremul tradițional.

Sînt foarte atentă și nici
odată îmbrăcămintea n-a fost 
mai frumoasa ca acum. Mai 
potrivită, mai igienică, mai

Moda
IN PAGINA A 3-A:

PROIECTUL DE DIRECTIVE IN DEZBATERE

I CAMPI0

PRODUCȚIA MAȘINILOR-UNEL
TE LA ORA MODERNIZĂRII

Participă: Ing. ALEXANDRU MĂRGĂRITESCU, ing. MIRCEA PUPĂZĂ,

ing. ION DEMIAN, dr. ing. MIHAIL POPOV
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Da, cu riscul de a se su
păra selecționerul naționa
lei de fotbal, am făcut și noi 
o selecționată, un „unspre
zece", să recunoaștem, redu
tabil ................. “
are, 
nem din capul locului, 
viciu : nu am repartizat oa
menii pe posturi. Ar fi fost 
și dificil. Apoi, pentru prima 
oară — o selecțională fără 
rezerve. E lesne de înțeles 
de ce autorul anchetei nu 
și-a asumat răspunderi în 
acest sens. Ni se pot, apoi, 
face reproșuri în privința 
„selecției". Asigurăm citito
rii că, contrar obiceiului, la 
baza selecției nu a stat nici 
un criteriu... preferențial. 
Mai există și alte deosebiri 
atît de formă cît și de fond 
între „selecționata cronica
rilor** și un team obișnuit. 
Cunoștințele practice și teo-

și— inedit Formula 
și noi singuri o spu- 

un

retice din știința fotbalului 
variază datorită eterogeni
tății dar, în schimb, amorul 
pentru „împăratul Fotbal" 
este la fel de mare și de a- 
prins.

Și-atunci care este jocul ? 
se poate întreba oricine. Este 
jocul... cuvintelor. Minunatul 
joc al cuvintelor potrivite. 
Al cuvintelor care exprimă 
adevărul — în cele mai mul
te cazuri — despre fotbal. 
Ancheta ocazionată de lă
sarea cortinei peste sezonul 
fotbalistic și axată pe o sin
gura întrebare :

CU CE ȘI PRIN CE VI 
S-A IMPUS EDIȚIA 1968/69? 
va fi în măsură să ofere ci
titorilor un argument în 
plus în atestarea afirmații 
lor noastre.

(Citiți in pag. a 5-a anche
ta noastră pe această temă).

I
I

de SÂNZIANA POP
lejeră. N-a fost 
dedicata cu atîta 
tineretului. Și nici 
stat, ca acum, la-ndemină. 
Nu s-a gindit nimeni atît de 
tandru, că există o vîrstă la 
care e colosal să te poți îm
brăca ca-n reviste, să poți 
egala eleganța idolului de pe 
scenă sau eleganța actorului 
de cinema. Dar am fost și am 
văzut. Orice fată cu părul de 
aur devine Ursula Andress 
și Katerine Spaak. Pînă-n 
doua sute de lei găsești fuste 
mini,, pantaloni și cămăși 
băiețești. Orice roșcată de
vine Dalida și orice brună 
Ana Karina fiindcă există 
costume de baie cu plasă și 
ochelari rotunzi. Cineva s-a 
interesat. Cineva știe că ves-

(Continuare în pag. a Il-a)

niciodată 
caligrafie 

nu i-a
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Primul gong al festivalului
La Piatra Neamț, atmosfera 

festivalului a invadat orașul, a- 
dăuglnd la eleganța știută a pei
sajului, în mii de exemplare, măș
tile stilizate și expresive ale Tha 
Uel. în vitrinele fi pe panourile 
orașului, afișul desenat de Mihal 
Mădescti — tlnărul picior sceno
graf al teatrului pletrean — rls- 
pîndește cu dâmlcie emblema viu 
colorată a PRIMULUI FESTIVAL 
AL SPECTACOLELOR DE TEA
TRU PENTRU TINERET ȘI CO
PII, PIARA NEAMȚ, IM», trana- 
formînd străzile într-o amplă re 
țea de căldură și de Interes pentru 
teatru. In centrul acestei rețele 
se află, firește, clădirea Teatrului 
tineretului, decorată festiv, eu 
mari eșarfe portocalii purtînd 
emblema șl titulatura festivalului. 
In flecare «eară, pe frontonul clă
dirii apare numele teatrului care 
prezintă spectacolul rApectiv.

Spectacolul lnuagbral de asearl 
a aparținut, cum am fl firesc, Tea
trului Național „I. L. Caragirfle" 
din București. Prima acenl a ță
rii șl-a mutat pe tin Ir a scenă ds 
la Piatra Neamț, apeotaoolul Clas 
ești tn ♦, «Icitult din trai plate 
scurte ale Iul Paul Xverae, fn ra
fia Iul Horea Popescu. Indlsponi

bftjtâp de ultim moment au adus 
în festival aceosti reprezentație, 
deoarece Inițial fusese pioframatl 
Enigma Otiliei, care In audă lm 
perfecțiunilor dranaatlzirii, era 
fără îndoială mal adecvați. Mu a 
momentul sS lnMitlm. compa
rativ, asupra tnauflrllar color dool 
spectacole, dar am dori ca «jur- 
prizele* să se opreasel aid. Apa 
cum a foit comunicat, procramBl 
festivalului are un anume eeMU- 
bru, cite armonios $ cursiv. H 
orice derogare este otfnjenltoana. Seriozității OBpttallera a orgamao- 
torilor trebuie il i ie rtspundl cu 
o Mrlozltata cgaLi a pajrtidpanpk 
lor.

Aitazl vom asista la deal 
tacols dintre aoetea deepro care m 
tpuna el ea adrese ari ..sapaoor • 
la 7 la 71 da ani" Poveste nota Fa
nați de Al ecu PopovieS (Taati ui 
„Ion Creangl*. regla lao Cojea, 
seen ograda Ștefan Hshhr_iiaj M
Micul Prinț, dramatizare de LdM- 
pa Gltxl dupâ Antetae de SMnft- 
Exupirv (Teatrul «.Tlr-tUrteC. re
gla Radu Fencduleaeu, scenografia 
Ștefan Hablinriri).

^^®cular

CADRANDIN POȘTA
DE IERI

.FLORI DE AUGUST"
gr

T. «TOICHJTOIV

MIHAI MITBA

CONSTRUCȚII NOI

CRĂCIUNGRIGORE
Grirtfa din •- 
terminat con-

Lcenlterii orașului 8 latini 11 
primit !n lolosințâ a noul >cUcli
nici In car a flatat laboratoare, 
■All dt conaultațll, aproape sat do 
lnolperl. Anual pot consulta 
peata IM IM do eatffonl din oraș 
șl județ. Circa IM de cadre medi
cale vofhoaad la edilitatea locuito
rilor.

&. c.

cl 0

Lidia rwrocv

APROAPE
5 MINUTE CU

POETUL

INGMAR

t. * 1 » ‘

IPENT^U TiMPUL DV

iradas la rt>*

PROS CERCETĂRI 0RIGHALE
UB BOU MEDICAMENT BOHÂSESC

în M da localități «ta JjM* 
Vîlcea a-a desfășurat prima taaâ 
a unul interesant EHaleș aeaate 
„Flori de august* — tMfiat fu 
cinstea zilei de M August de Co
mitetul județean vOcea al U.T.C 
Îl Comitetul județean p«tni «al
ură ți artă. Dialogul educa pa 

scene formațiile căminflor ® 
rale ți caselor da culturi ala 
dlcatelor. Faza ]ude>**n4 va 
semna cîftlgătorll. Prctfidentl T 
Mulțl : formația corali dta Sîteâ- 
neytl, Înființați cu prilejul aces^-d 
concurs, cele din Plusegtl ■ Ma- 
giitl. din Ve «tfl ia
din Vaideem. Rețin ace 
tele „Creația populari 
șl „Dialogul dintre in 
cuprinsa în regulamentul 
cerii.

prof. COSTEA MABl50ÎL

„ECONOMIA JAR!
IN 25 DE ANI

POEȚII CINTA PATB1A
Poatti cîntl patria, Cnmuaețlla 

el. reallzlrtia obținute da popor 
în 23 de ani de vieți nouă, țn 
cinstea aceste! mari sârbi tort na
ționala, Comitatul municipal CJnl 
al U.T.C. a organizat un redtaj 
da poezia. Regla apeetaoolulul a 
aparținut poetului Theodor Mlha- 
daș. ie ere tar literar al Teatrului 
Național din Cluj. Au recitat Ma
rla Dan, Florin T ah a ras eu. Lumi
nița Rutnae 0 alții.

N. R. In cartierul 
raiul Tg. Jiu a-a 
atracția unul nou |1 modern centru 
Itomatoloflc. Cil dl rea cuprinde 1 
cabinete stomatologice, 3 labora
toare dentare, un aernclu de ra
diologie, aall de așteptare etc.

nemu
a

BRANTSCH

A AP AETT

jwol sporrjiui owERsnw

fMorta tfaalr și 
mm foarte ta- 
Vkaâ, mi-a tra
și a vgrba ca 

la 1*71 al apari la Editura 
pcairu Literaturi.

— La ea lucrați T
— Am aaaa predat un vo

tate da poezii la Editura Ti
neretului pi lacrei la un ve
lum de proil seurtl ți schi
țe dramatice.

I. M.

g NOAPTEA GENERALILOR 
Patria — 12 ; 15 ; ia ; 21
București - 0^0 ; 11,31 : 14.M ;
17.45 | 20.45.
g ARUNCAȚI BANCA IN AER 
Republica » 9 ; II : 13 ; 15 : 17 ; 11 
21,15, Festival — 9 ; 11.15 ; 13.30 
16 ; 18,30 ; 21, Favorit — 1,15 ; 11,30
13.45 ; 10 ; 1B.I5 ; 20,30.
g HOAȚA VIEȚII i Victoria — 1
11.45 ; 14,30 j 17,30 ; 20,30.
g BECKET : Centrai — 0,45 ; U.M ; 
14,30 ; 17,30, ZIARISTUL — »,R. 
g SFINTUL LA PINDA I Lumina 
— 0.45—16,30 în continuare ; 11.45 ; 
20,45.
g PIRAMIDA ZEULUI SOARE : 
Doina — 11,20 ; 13,45 : 10 ; 11.15 ;

20,30).

S
ÂNUL TRECUT LA MARIEN- 
AD î Union — 10 ; 10 ; M.ll.

g AVENTURILE LUI TOM SAW
YER, MOARTEA LUI JOE INDIA
NUL, PROGRAM DE DOCUMEN
TARE ! Timpuri Noi — 1—21 în 
continuare.
g STRĂIN IN CASĂ 1 Feroviar — 
th—13,30 In continuare ; 10 ; 18,30 ; 
20,45, Excelsior — 9 ; 11.10 ; 13,30 ; 
10 ; 13,15 ; 20,30, Melodia — @ ;
11,11 ; 13,90 ; 10 ; 11,16 ; 10,M, Mo
dem — 9,34 ; 11,40 ; 1* ; 14,30 ;
11,45 ; 11.
g LA DOLCE VITA : Grivlța — 
9 ; 12,19 ; 10 ; 19,30, tu cea firul — 
• 11 ; 13 ; 16,40 ; 20.
g PROFESIONIȘTII i înfrățirea — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
g NU VOR FI DIVORȚURI I Bu- 
zești — 15,30 ; 11.

ÎN UMBRA COLTULUI | Dacii

— 1.15—17 Id continuare : M ; V- 
g PRINȚUL NEGRI' . BjeegI — 
I X ; 12 ; 1« ; 1I N. Ciulești — 
15.31 ; if ; 2B40, Volga - I; U.« ; 
în continuare. 11,15 ; MJI.

C
ROLSS ROYCE-fL GALBEN 1 
ni rea - 15J» Pl PELS - U.

g FELDMAREȘALA : Lire —
15.3t: ii.
• VREMURI MTNUNATW LA 
SPESSART • Drumul Mrti — 
15,3a : ia ; za.u.
g NEÎMBLÂNZITA ANGELICA S 
Aurora — f ; ll.U ; 1XM ; M ; 
11 M , 16.4S, Floreasea — I ; HJ5 ; 
13.M ; ]l ; 11,15 ; 31,31. Gloria — 1 ; 
11,ÎS ; 12.M : 11 : 11.19 î MJI. T»H 
— 1 : 11.15 ; 13 31 ; II ; I».ÎL
g PENTRU IN CA PUTINI PO
LARI î Ferentari — 1540 ; 11 :
te 15. Cofroecm — 15.M ; M. SOA
RE ȘI UMBRA — MM
g PE URMELE gOÎMULCT 1 Po
cea — 15 45 : II ; MJ5.
g ASASINATUL B-A COIOfl 
LUNI : crini*xi — 11M • 11 j M l*, 
g LA EST DE EDEN : Wtnrul — 
ÎS.» ; 11 ! M.ll.
g A TRAI PENTRU A TRAI 1 
Miorița — J.te—15,M în continuare^ 
18 ; 20.30, Rahova — 11,M ; ÎL 
g ROȘII Șl ALBn, ÎN UMBRA 
COLTULUI 1 Moșilor — 15.» ; ÎL 
g PARADI8UL iMDRĂGOmri- 
LOR : Popular — 11,31 - IR CRI
MA in Stil personal — mm. 
g RIO BRAVO t Munca — 11 : 11, 
NU VOR FI DIVORȚURI — M.M. 
g PENSIUNE PENTRU HOLTEI I 
Cosmos — lă.30 ; 11 : M.lfl.
g UN DOLAR GĂURIT : Flaelra 
1B ; 17, VIȚELUL DE AUR — am
bele serii — 18,00.
g TARZAN, OMUL JUNGLEI I 
Arta — 0,15—19,45 în continuare 1

g ÎMCOTR©. OVULE f x Vttj

Opera Români i IEARA DE BA
LET aERSKWlN — ora 19,30 ; 
Teatrul National nL L. Ca- 
ragials* (Sala Comedia) i TRA-

vesti — wa Teatrul
G._]ețti VISUL UNEI NOPȚI 
DE IARNĂ — ora ll.N ; Tea- 

8a liric Muzical „C. Tăna- 
(Sala Savoy) : NU TE LAȘA 

STROE ! — ora 19,M ; (La Grădi
na Boema) : FEMEI, FEMEI, FE
MEI — ora 30.00 ; Ansamblul „Pe-1 
rimța" (in Sala Teatrului Not ta
ra] : PERINIȚA MEA — ora 11,M.

tnU

• 10, M Limba francezi. Lecția a 
14-a (reluare) g 11,31 Limba en- 
glezâ. Lecția a 13-a (reluare) • 
11.55 Ca ați dori al vedeți ? Spec
tacolul de teatru „Insula", de Mi
hail Sebastian. Cu un epilog de 
Mircea gtefineacu g 17,11 Buletin 
de știri g 17,35 Lumea copiilor. 
Aventurile Iul Plnoechlo g 17,14 
Limba germani. Lecția ■ 43-a g 
IMS VI --------- * —" M~
ta corul 
zlunll g 
Program 
formații ____ _.____ _
IX-laa Concura al artiștilor, ama
tori g 19,00 Tribuna economici g 
11»M Telejurnalul de seară g 20,1a 
Reflector g 11,21 Convorbiri lite
rare g 21,ta Concurau! șl festiva
lul de muzici ușoarfl „Orfeul de 
aur-. Transmisiune de la Sltncev 
Briag (Bulgaria) g 22,00 Tele-clne- 
mateca. ,,Karin, fiica lui Mans", 
o dramatici reconstituire Istorică 
a Evului Mediu în Suedia, în vi
ziunea scriitorului August Strind
berg. Ecranizare de AII Sjdberg g 
23,31 Telejurnalul de noapte.

invitam la concert. Cîn- 
de copil al Bidiotelevl- 
11,45 Trepte spre ilnslfi.

■uațlnut da aoltști șl 
participante la cel de-al

i'U*wwb ifo pec D

după reforma învățăm!'.tulul din 
1&4S au început li apari fi 1* 
noi preocupări în vederea pregă
tirii ttadenților pentru cercetarea 
ftiințifieL S-a mtrodm în facul
tăți ristemol participării benevola 
a ftndentîlGr h munca de cerce
tare rttintffică. organ Hfndn-<ia 
cercuri studențești, conduse de 
cadre didactice. începuturile au 
fost. în general bune, chiar dacă, 
din cauza condițiilor nefavorabile 
la care »-au desfigurat rarul ța
țele nu au fast întotdeauna cale 
Montatei

Problema aceasta trabuie prtvi- 
*fl utiri eu mai multă »eri ori ta
ta, dmareea, potrivit pruteetulad 
Directivelor Congresului al X-lea 
al PartidnJtri Comunist Român, Te 
vPt-'rtil efnrfnaJ .jn ce acorda & 
tențw formării da tpeciâUțti pen- 
fru acfirtiatw da rvTcetara In 
#ttn;eJe fttlRfate fefotire
> ««foii-.

I>apl cum am mefitiofilt afr 
foâla acthitâfs de CRt*’irt fWft- 
țifică în cercurile itudențaști nu 
ne în Drwmt un caracter obli- 
gator. Se aplică principiul cunos- 
«■t de h ..Junimea" Iul Mriorei- 
cu : Jîntrl ane vrea, rlmîne cine 
^ate*.

Pentru tnfopfuhga prevederi
lor proiectului Directivelor Can- 
gmulul al X-lea, se impune, în 
primul rinei, după părerea mea. 
ai m forțonizeza actMîGtea da 
careefan ftMnțtffod a rtudanților, 
fafrodticfM o in planurile da 1n- 
oifAnh!. astfel ea ea ai daoM 
abăgstoria pentru toți rtudertțH.

Sa știe efl în epoca noastră 
urne ea de cercetare științifici se 
deafăfoari de foarte multe ori în 
colective puternice, cuprinrind 
rpswfohyti din cele mal diverse 
ranssri ale științei. în fiecare co- 
leetiv există 1—2 conducători cu 
preftirtu itttnțific restul fiind 
emeu tanti specialiști *n tehnica 
ceroetflrii. Colectivele studențești 
de mancă științifici au avut pfnl» 
acum ca scop nums! tnsfmirea rf- 
tnrv» «tudenți In această ramuri 
de activitate, depistarea celor cu 
roca tie de cercetare fiind l&sati 
pe nlanul al doilea. De acum 
înainte. în rpiriful prevederilor 
dia wro^ctul Directivelor Con- 
uuului al X-lea, scopul activită
ți atudențafti de cercetare se cu- 
’1M >i se identifice cu însuși 
•copul jjeneral al învlțămlntului 
srrperiqf. Absolvenții acestui tn- 
rjțimfnt trebuie ti fie fnriruiti fi 
te tehnic* cercetării științifice 
urmărind cu deocehire liniile de 
dezvoltare ale economiei naționa
le. Demrec? p red ti rea de cerre- 
titor contribuie mult la dezvolta
rea ft&xțtRce, rezulți fi
de aid d activitatea de cei eata- 
ra ftimtiftd trebuie al te deafl- 
loare ■■ ta «aula rtwieutaati,

tor. pn*ra ta* MgduriL.
Feetre a peăea iaeiode m fe

tea precitirea de cum taie fțjtn- 
tifsdl ta piaaurite da tavițămfcit, 
PgfeMR ta *r4mui rind. na tifi 
mmci aaHrifaf ta flWMtamtagrM 

rvperW. ai li ea 
creeaa ri«dan^for eeU mui buna 
cond«B geuTu deriâfW'oraa atu- 
dsuihd sniriWiMaL Am în vedere 
faptul d. eu toate eforturile fă
cut® pin* acum, mai ales în ulti
mii zece aadL ftodtal intfivîdml 
al «tu dentil o* fnttmpteă teci 
țreutitl ccnUderablle. Ce-i drept 
problema aceasta ae gâ«ește me
reu ta atenția forurilor ruperiââfa 
da tavitimtat dar aduționarea

ei întfrzie mereu, deoarece luml- 
tățile de măsură nu pot conducă 
niciodată Ia rezultatele scontate. 
Modernizarea învâțăinîntului su
perior condiționează după opinia 
noastri dispariția completă a sis
temului medieval de tnvățare al 
studenților după notițele luate în 
timpul prelegerilor de ia cursuri, 
notițe de foarte multe ori incom
plete fi confuze. Studiul indivi
dual al studentului trebuie să ca
pete o bază cu mult mai serioa
să ; el trebuie si folosească lecții 
scriae, redactate de profeaor iau 
— ta caz de forță majoră — da 
către asistenții iii Dar, pentru 
aceasta trebuie tafrintă opoziția 
multor gadre did actios da preda
re — din nefericire, unde chiar 
relativ tinere — care, din diverse 
motive, dar mai alea de teama 
cuvîntului acrii, nu înțeleg si ■■ 
«upună recomandării Ministerului 
învățământului de a redacta 
cursurile predate. Este necesar ca 
recomandarea ministeTu ui si fie 
transformată fn obligații, iub re
lansa aplicării de sancțiuni : li 
nu existe cun predat în fața stu
denților, căruia si nu-i corespun
dă un text scris, după care stu
denții 1* poată pregăti examenul 
refpectiv. Iar autoritatea școlară 
li organizeze în mod ierioi mul
tiplicarea fanediată a Cursuriloî 
acrise, tatr-un număr mic de ©- 
■esnplare, după numărul studen
ților audienți, fi numai pentru ui

continuu prin analiza specialiști
lor, va dispare fără îndoială nă
ravul unor studenți de a învăța 
prin asalt, în ultima lună premer
gătoare perioadei de examene, 
sau chiar în cele 5—6 zile dinain
tea fiecărui examen. Practica în
vățăturii prin asalt se va putea 
elimina integral numai printr-un 
control riguros al studenților, e- 
fectuat de profesor, de-a lungul 
semestrelor, după metoda ce am 
indigut-o acum doi ani în coloa
nele „Setatei! tineretului- din 21 
ți 22 februarie 1967, metodă care 
a s ti mit interes și în cercurile 
universitare de peste graniță.

Modemizînd în felul acesta ac
tivitatea didactică universitară, se 
va putea trece mai departe la in
troducerea ta 'planurile de învft- 
țămint a unor ore de cercetare 
științifică. în care studenții să e- 
xecute proiecte de cercetare, așa 
după cum colegii lor do la insti
tutele politehnice lucrează proiec
ția de execuție. Sa va înțelege a- 
tunci mai bine deosebirea care 
există între învățămîntul universi
tar, în care trebuie să primeze 
pregătirea de cercetare științifică, 
potrivit unei tradiții seculare, fl 
învățămîntul politehnia, în care 
să primeze pregătirea de execu
ție, îmbinată în viitor cu o pre
gătire de cercetare ftilnțlfîcă.

Sprijinul dat de cadrele didac
tice la execuția acestor proiecte 
de cercetare va ivea repercu-

FORMAREA
STUDENȚILOR

intern. Dintre tceste cursuri, cela 
mai reușite, cuprinzînd fi conții 
buțiile proprii, didactice și știin
țifice ale autorului, să fie încre
dințate Editurii Didactice pentru 
tipărire intr-un număr suficient 
de exemplare (contrar de ceea ce 
le în timpi ă astăzi).

Cînd toate cursurile universita
re vor fi scrise fi multiplicata, 
dnd studenții vor putea pregăti 
mai ușor fi mai repede examene
le ce le au de dat, se va putea 
trece la o perfecționare mai radi
cală a planurilor de învățămînt. 
reducîndu-ie numărul iirtîor de 
cura pentru fiecare disciplină, în 
beneficiul orelor de aplicații, ceea 
oe. de altfel, este tendința mani- 
fertatl ta mai toate centrele tnd- 
Vertitar? dtn lum&

Da MaantMa. la catedrele ea 
laborator, teet rie xrpcsâ n«apA- 
M1 ae^xațu de a ae/edacta te- 
draaaAtcmre de tecrâri practica fi 
ctitegeri de probleme teas alte 
materiale pentru efectuarea ore
lor de seminar), oare vin în «ju- 
tonil studenților, taibunătățin- 
du-le munca profesională. Timpul 
afectat lucrărilor de laborator va 
fi astfel mai bine folosit, studen
ții puțind căpăta o tademînare 
mai mare în mînuirea aparatelor 
de laborator și în rezolvarea pro
blemelor pusa de practica expe
rimentală.

Cînd toate 1 cei te condiții voi 
fi îndeplinite, studenții dlipunînd 
da carturi scrise, Îmbunătățite

•luni binefăcătoare șl ta ceea ce 
privește îndrumarea Individuală, 
nemijlocită a studenților, proble
mă care preocupă astăzi ta mod 
deosebit corpul didahie univer
sitar. Este dovedit că munca de 
cercetare în laborator stabilește 
între oameni legături durahile, 
realizează o comunitate spirituală 
din care tînârul cercetător are cel 
mai mult de profitat. In piui, 
prin învățarea tehnicii de cerce
tare științifică chiar pe băncile 
facultății, se «curtează perioada 
de perfecționare post-universftari, 
astfel că tinerii cercetători vor 
putea obține eu mai multă sigu
ranță rezultate valoroase, de inte 
rea mondial. Se ști& de altfel, că 
nutrii saranțL deichixltori de dru- 
■Miri MM 1b ftRnțâ, g-au tarptM ta 
tuna] vîraM de M da ani Eto- 
«teta, Nleif Bota, LotMi de Bro
glie, Ștefan Procopiu, Henri 
Coandl șl atiția alții, dovedesc, 
prin ren urnele creat fn tinerețe, 
că „La caleur n'attend point le 
mombre dea anntes" (Valoarea nu 
așteaptă să cumulezi mulți ani). 
După părerea mea, cinci ani d* 
cercetare științifică în plină tine
rețe, în jurul viratei de 30 de 
ani, pot să dea o producție știin
țifică mai valoroasă deeft 20 de 
ani de cercetare științifici, după 
vîrsta de 35 de ani.

Pentru a putea introduce pre

gătirea de cercetare științifică în 
planurile de învățămînt, va tre
bui neapărat dezvoltată baza ma
terială a laboratoarelor universi
tare. Timp de aproape două de
cenii înzestrarea laboratoarelor de 
cercetări, ca și a cSlor didactice 
din învățămîntul superior, a cu
noscut un ritm de dezvoltare a- 
proape neglijabil, toate eforturile 
fiind concentrate pentru dezvol
tarea institutelor de cercetări din 
afara universității. Dacă pînă a- 
cum această situație producea nu
mai o îngrijorare în ceea ce pri
vește activitatea științifică ă ca
drelor didactice și, deci, soarta lor 
ta învățămînt, în viitor menține
rea acestei situații va deveni cu 
drept cuvînt dezastruoasă. Prin 
includerea cercetării științifice în 
planurile de învățămînt, dotăteâ 
laboratoarelor de cercetări din u- 
niversltate devine strins legată de 
procesul de învățămînt. In felul 
acesta, modernizarea învățămin- 
tului universitar, prevăzută în Te
zele Congresului al X-lea al Par
tidului Comunist Romdn, condi* 
ționează înzestrarea laboratoare
lor universitare de cercetări, la 
nivelul cerințelor modeme. $i, 
pentru ca munca științifică uni
versitară să se poată desfășura ta 
condiții optime, ea trebuie să fie 
organizată într-un Centru da 
cercetări al fiecărei facultăți, 
după cum i-a mai propui ta 
presa noaitră de acum dțiva ani.

Se înțelege că modernizarea 
învăț&mîntului nostrri mperior nu 
ie poate limita numai la Ideile •- 
mintlte în acest articol. Ea tre
buie iă cuprindă întreaga viață 
universitară, lă îmbuhătățeascâ 
însufl materialul uman, pe baia 
unor criterii riguroase de selec
tare.

Fără îndoială, Congresul al 
X-lea al Partidului Corfiunist Ro
mân este menit să Însemne, ca 
și pentru întreaga dezvoltare so- 
cial-politică, economici, cultural- 
științifiefi a țării, o dată memo
rabilă în evoluția învăț&mîntului 
superior de la noi, asigurîndu-i 
o linie de dezvoltare modernă, 
care să sprijine cu mai mult suc
ces desflvîrșirea orînduixii sociali^ 
te din țara noastră.

(Urmare din pag. I) 

timentațîa e o chestiune de 
civilizație. Că tineretul tre
buie să poată să se îmbrace 
frumos. Că e condiția yirs- 
tei Că e conștiința egalității 
cu toate generațiile fotogra
fiate in reviste cu agfa-color. 
Că adolescența e una, ci nu 
există discriminări, că poți 
scrie liniștit Iubitei tale prin 
corespondență despre bliu- 
gimiî pe rare țl i-âi cumpă
rat. Ei da, cineva știe bine 
utR ii îmbrăcămintea din 
magaiinc e a dovadă. Și 
itrada ® o dovadi. A displ- 
rut, In sfîrșlt, ierarhia pa
chetului. acea separare pe 
bază de relații si chilipir, 
îmbrăcămintea frumoasă se 
poartă In masă șl nu mă glft- 
desc Ia propria mea satisfac
ție estetică, admirînd rochiile 
răcoroase in trecere pe tub 
teii de Iă Șosea, cit mă gln- 
desc la însăși satisfacția a- 
dolescentulili, la siguranța de 
sine cu care 11 poartă spre 
viață Îmbrăcămintea avută 
la timp. Nu glumesc. Toți 
hărbații știu cînd li s-a făcut 
In adolescență primul cos
tum, toate femeile țin minte 
primele rochii mal elegante,

MODA
Îmbrăcămintea lor de sBrhS- 
torl. S-a strîns un fel de lu
mini, In locul acela de amin
tiri, o înțelegere caldă pentru 
zimbetul triumfal de atunci. 
Da, rochiile mele de organdi, 
le știu toate, și rochiile de 
catifea. Mă simt bine și 
acum, presimțindu-le mingi- 
ierea, mă destind, mă supra
veghez imaginar. îmbrăcă
mintea frumoasă cere ținută, 
cere neapărat, Flecare cută. 
Fiecare pliu, fiecare volan. 
O rochie se pune-n valoare si 
fetele tinere știu. O rochie 
ciștigă s-au pierde, cum elf 
ligă sau pierde frumusețea 
slujită de maniere șl de bun 
simț. O rochie confirmi per
sonalitatea dar nu-l ține locul 
niciclnd. O rochie subliniază 
ținuta dar n-o substituie. O 
rochio e o chestiune de ca
racter. Da. Există o morală 
a vestimentației pe care ti
neretul nostru și-a Insușit-o 
desăvîrșit. Există o conștiință 
a înlesnirii materiale, o con
știință a civilizației pe care 
generația tfnără o exprimă 
cu pregnanță la uri moment 
dat. Fie ca minunatele ființe 
tinere care fac tonul acestui 
Sezon să fie simbolul bunăs
tării acestui anotimp.

PROGRAM ÎNSUFLEȚITOR
(Urmare din pag. I)

bil nuclear șl a generatorilor 
de aburi pentru CNE. Legat de 
aceasta, considera necesară ex
tinderea sistemului de contrac
tare a lucrărilor de cercetare pe 
o perioadă mal îndelungată, 
ptaă la aplicarea rezultatelor șl 
obținerea randamentului scon
tat. Extinderea principiului ges
tiunii proprii va necesita din 
pârtea lucrătorilor institutu
lui, adăuga dr. ing. C. Hai
duc, depistarea problemelor de 
interes real pentru econo
mia națională — ceea ce 
ar face necesară șl organizarea 
unor analize periodice asupra 
orientării cercetărilor, a aplică
rii rezultatelor, la care să parti
cipe și delegați ai ministerelor 
și comisiilor centrale de coor
donare a cercetării științifice.

Problema îmbunătățirii fl

sporirii eficienței relațiilor 
dintre cercetare și produc
ție a revenit în toate in
tervențiile de dezbatere. Dr. 
ing. Sîmion Faur, secretarul 
științifia al institutului, propu
nea printre altele să se prevadă 
obligații precise beneficiarilor 
fn promovarea progresului teh
nic și să se specifice că aplica
rea rezultatelor cercetării în 
proiectare Irebule asimilată cu 
folosirea lor în producție șl sti
mulată ca atare. Pe linia nece
sității economisirii de energie, 
dr. ing. Damian Grecov, arătînd 
că cercetările institutului intr-n 
serie dd direcții îl situează pe 
poziții avansate pe plan mon
dial, Sublinia că departamentele 
economice din ministere nu fo
losesc încă toate rezultatele cer
cetării naționale șl posibilitățile 
existente pentru recuperarea 
energiilor secundare. Abordînd

același subiect, dr. Ing. Victor 
Ghia sublinia că institutul tre
buie să urmărească folosirea e- 
nergiei din procesele și instalații
le pirotehnologice. Există de pil
dă întreprinderi — arăta el —în 
care se dă drumul în aer unor 
gaze cu temperatură de circa 
1 200° fără că energia lor să fie 
folosită. Cercetările institutului 
nu au găsit întotdeauna aplicații 
în țară, ministerele preferind 
uneori să se orienteze spre im
portul unor Instalații care pînă 
la urmă s-au dovedit necores
punzătoare — cum e cazul celor 
de răcire prin evaporare, de 
la Hunedoara. Dr. Ing. Ion Nis- 
tor a arătat că dezvoltarea cer
cetării poate fi sprijinită prin 
introducerea, și în acest dome
niu, a posibilității de a ohține 
credite rambursabile. Totodată, 
el a arătat că pe linia studierii 
economisirii energiei, crearea în

anii următori a unul Institut 
pintru energie ar trebui exami
nata cu atenție. Eficiența cerc®* 
tării, a arătat ej, poate fi spo
rită și prin invitarea cadrelor di
dactice din învățămîntul su
perior în laboratoarele institu
telor, unde ele șl-ar putea va
lorifica cunoștințele, dispu^md 
de o bază materială pe care nu 
o au întotdeauna la catedre.

ExprimJndu-și adeziunea de
plină la prevederile proiectului 
Directivelor Congresului al 
X-lea al P.C.R., cercetătorii de 
la Institutul de Energetică au 
subliniat că acest Important eve
niment din viața partidului $1 
a întregii țări găsește institu
tul pregătit pentru a prelua 
cu cinste sarcinile ce-i revin în 
îndeplinirea mărețelor obiective 
cuprinse în programul dezvol
tării economiei naționale.

I
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Comuniștii, toți oamenii 
tensificâ strădaniile în toate

CONGRES AL 
PARTIDULUI

muncii își in-
— —__ «ferele de ac

tivitate pentru a întimpina cele două mari 
evenimente care au loc în acest an în via
ța partidului și poporului nostru : Congre
sul al X-lea al partidului și a XXV-a ani
versare a eliberării României de sub jugul 
fascist. Profundul interes și satisfacția cu 
care au fost întîmpinate documentele de că
tre întreaga opinie publică se daloresc în
semnătății deosebite a Congresului, roiului 
său în ridicarea pe o treaptă superioară a 
procesului de desăvîrșire a construcției so
cialiste.

Proiectul de Directive subliniază că Par
tidul Comunist Român pune în centrul po-

lificii sale economice continuarea in ritm 
înalt a unei economii moderne, baza Io pe 
o industrie puternică și o agricultură înain
tată, pe folosirea cuceririlor revoluției, teb- 
nico-țtiințifice contemporan». p« utilizor» 
intensivă a întregului potențial d» produc
ție, pe o înaltă productivitate a Buacii vo- 
ciale — «ingura calo prin car» s» ou- 
gură condiții din c« ia c« mai buo» pentru 
»otisrac»r»a în tot moi largă mătura a c»- 
rintelor material» ,i spiritual» ol» m»mbri- 
lor societății.

In dezvoltarea indurtnolo a tari ua rol 
deoMbit h revine SUBRAMUUI CONSTRUC
TOARE DE MAȘINkUNElTE, mdurtrie care 
a cunoscut o puternică dezvoltare după cel 
de ol IX-lea Congres ai port------- ---------------

MĂRGĂR1TESCUIng. ALEXANDRU
director general al Direcției de »asini-uoe!te di» M I. C M

MSINILE-m ROBEȘTI 
u pwmui coMPEfflmni

I
r

Realizările oamenilor muncii 
din acest sector de activitate, 
cbtinute pfnă In prezent, de
monstrează cu prisosința eli- 
ciența măsurilor luate pentru 
creșterea producției și diversi
ficarea fabricației de mașini- 
unelte din t«r» noastră. Astfel, 
fată de prevederile anuale 
s-au realizat peste plan în pri
mii 3 ani ai cincinalului peste 
2 500 de mașini unelte, existînd 
condiții ca la finele cincinalului 
să se realizeze sarcinile înscrise 
în programul nostru de activi
tate pentru această perioadă. 
Sarcina de export se va reali
za atît fizic cît și valoric. Ast
fel, față de 13 801 mașini unelte 
pjevăzute a fi exportate în pe- 
rioda 1966-1970, ie vor realiza 
peste 16 000. iar valoric sarcina 

^va fi depășită cu circa 300 mi
lioane lei. In ansamblul de sar
cini ce ne-au stat în feță în 
această perioadă, diversificarea 
fabricației a constituit un o- 
biectiv de seamă. Astfel la fi
nele anului 1970 vor exista in 
fabricație peste 130 tipodimen
siuni de mașini-unelte față de 
numai 72 cît erau în 1965.

Cu toate aceste realizări, sec
torului de mașini-unelte îi revin 
în continuare sarcini deosebite 
și, așa cum se arată în proiec
tul de Directive, în perioada 
1971-1975 producția de mașini 
unelte va trebui să sporească de 
1,8-2 ori, urmărindu-se îmbu
nătățirea structurii prin realiza
rea de mașini și agregate de 
înaltă tehnicitate, cu parametri 
tehnico- economici superiori și 
gabarit redus, cu grad de auto
matizare, inclusiv a celor cu co-matizare, inclusiv a celor 
mandă după program.

Pentru fundamentarea 
tei sarcini, Ministerul _

aces- 
........  Indus

triei Construcțiilor de Mașini, Ia 
indicația conducerii de partid, a 
trecut la elaborarea unui stu
diu în care s-au precizat deja 
nivelele și sortimentele ce se 
vor produce în etapa 1971—1975, 
căile de diversificare a produc
ției precum și direcțiile de cer
cetare și proiectare pentru tipu
rile noi de mașini unelte ce se 
au în vedere a se însuși. Astfel 
se urmărește ca în perioada 
1971—1975 să se producă aproape 
90 000 mașini unelte așchietoa- 
re, adică cu peste 30 000 mai 
multe decît în perioada 1966— 
1970. De asemenea, răspunzînd 
unor cerințe
noastre se 
mărul de 
prelucrări

ale economiei 
va dubla nu- 
mașini pentru 

prin deformare.

Apariția pe plan mondial în ultimii ani a marinilor cu 
comandă după program și a centrelor de prelucrare a schim
bat mult optica tehnologilor și deci și a constructorilor 
de mașini unelte. Referitor la trecerea pe scară industria
lă a producției de astfel de mașini, consider oportun a se 
elabora cu prioritate încă în acest an de I.C.P.M.L.A. și 
I.P.A. studiul privind diversificarea fabricației de mașini- 
unelte, cu comandă program pornindu-se de la experiența 
existentă azi pe plan mondial. Continuarea- cu fermitate a 
experienței deja acumulate în construirea primelor mașini 
de alezat și frezat cu comandă numerică sau a strungurilor 
carusel cu comandă secvențială, ne dă garanția rezolvării 
în etapa imediată a producției de mașini-unelte cu coman
dă după program.

De asemenea avem în vedere dezvoltarea cu precădere a 
producției de mașini-unelte agregate și speciale în care 
scop găsesc necesar să propun ca pe lingă marile întreprin
deri constructoare de mașini să se dezvolte secții puternice 
pentru producția de mașini agregat privind elementele tipi
zate executate centralizat.

Desigur ar fi multe de arătat din preocupările ce le avem 
In curs de fundamentare astfel ca sarcinile înscrise în pro
iectul de Directive pentru sectorul de mașini-unelte să fie 
integral realizate.

M-aș opri totuși asupra unor greutăți de care ne-am 
izbit în actualul cincinal, gîndind că acum, cînd definitivăm 
viitorul nostru program de activitate este nevaie să pre
întâmpinăm repetarea neîmplinirilor consemnate. Este vorba 
în primul rînd de rezolvarea cu precădere a deficitului de 
piese turnate, de crearea unei industrii românești de ele
mente hidraulice și de accesorii.

Propunînd construirea de fabrici specializate în dome
niile amintite, avem garanția eliminării lipsurilor din pre
zent și perspectiva valorificării mai complexe și cu mai mul
tă eficiență a noilor tipuri de mașini-unelte ce se vor pro
duce,

De asemenea va trebui să avem în vedere cu precădere 
formarea cadrelor muncitorești necesare. Mă preocupă ideea 
de a se organiza pe lîngă fiecare întreprindere producătoare 
de mașini-unelte de ateliere speciale în care muncitorii 
tineri să poată face pregătiri și să se perfecționeze știind 
că pentru producția de mașini-unelte de precizie ridicată 
trebuie să ai un fond de cadre valoros, bine pregătit.

Consider că prevederile proiectului de Directive privind 
dezvoltarea sectorului de mașini-unelte sînt realiste și po
sibil de înfăptuit, fiind absolut necesar ca în perioada care 
urmează să trecem Ia o analiză detaliată cu institutele și 
uzinele de specialitate pentru a pregăti cadrul organizatoric 
de dezvoltare în continuare a acestei ramuri tinere și de 
importanță deosebită pentru economia națională.

Proiectul de Directive in dezbatere
Dr. Ing. MIHASL POPOV

director tehnic al Institutului de cercetare și proiectări 

de mașini-unelte și agregate

________________________ 1 ____________________ ___________________
Producția mașinilor unelte va trebui să sporească de 1,8—2 ori, urmărindu-se îmbunătățirea structurii prin reali

zarea de mașini,și agregate de înaltă tehnicitate, cu parametrii tehnico-economici superiori și gabarit redus, cu un 
grad ridicat de automatizare, inclusiv a celor cu comandă program. In acest scop, vor fi mărite capacitățile la uzinele 
care dispun de experiență și de cadre calificate, se vor lua măsuri pentru extinderea cooperării cu țările socialiste și 
cu firme din alte țări, astfel incit să. fie asimilate în termen scurt noi tipuri de mașini-unelte pentru nevoile in
terne și pentru export1*.

(Din pnri« ml Directivelor Congresului a! X-lea al Partidu lui Comunist Rorr.âa privind planul cincinal pe anul 
1971—1973 și liniile directoare ale dezvoltării economiei na țjonale pe perioada 1976—------------------------------------- ‘

Cercetarea și proiectarea
strîns sincronizate

Ritmul mediu anual pentru pro
ducția de mașini unelte va fi 
de 16-17»/. lăți de 11^-12" . <dt 
revine industriei constructoare 
de mașini în asamblu, fapt ce 
demonstrează de la sine impor
tanța concentrării eforturilor în 
această subramură. Un accsnt 
deosebit se va pune pe continu
area dezvoltării exportului atît 
cantitativ dar mai ales pe ex
tinderea tipurilor de mașini u- 
nelte care se vor exporta. Ast
fel exportul valoric va crește 
în perioada 1971-1973 de 13-13 
ori față de actualul c india al. iar 
numărul de tipări de mașini 
care vor apare pentru prima da
tă la export va depăși cifra 
de 30.

Așa cum se precizează fn 
proiectul de’Directive, va tre- 
duî să se diversifice producția șl 
să se însușească mașini maî 
complexe, fapt care cere, ca a- 
tenția cercetătorilor, proiectan- 
ților și constructorilor de ma- 
șinikunelte să se axeze pe crea
rea de mașini noi, după concep
ție proprie, acest lucru fiind 
posibil prin urmărirea a trei 
direcții de bază :

1. — Să se însușească acele 
tipuri de mașini care în prezent 
fac obiectul importului In can
tități sporite sau sînt solicita
te de partenerii externi (mașini 
de rectificat universale și spe
ciale, strunguri automate și re
volvere, mașini de filetat, pre
se hidraulice etc).

2. — Din punct de vedere 
constructiv să se aibă în vede
re însușirea de mașini specia
lizate derivate din mașinile de 
bază. Astfel va fi posibilă di
versificarea tipurilor de mașini 
pentru finisarea rulmenților, re
alizarea de strunguri specializa
te, echipate cu dispozitive de 
copiat sau de rectificat variante 
de freze capabile să dea rezol
vare unor cazuri particulare de 
prelucrare.

3. — Din punct de vedere teh
nologic se va avea în vedere 
asimilarea 
se reducă 
lumul de 
subiective
se înlocuiască parțial efortul fi
zic și participarea directa a 
muncitorului printr-un grad cit 
mai ridicat de automatizare. Am 
în vedere creșterea ponderii 
mașinilor gen agregat, asimila
rea mașinilor unelte cu coman
dă după program numerică, rea
lizarea de mașini gen creație de 
prelucare etc.

de mașini la care să 
timpii auxiliari, vo- 
SDV-uri, aprecierile 
ale operatorului, si

Nouă, celor care ne desfășu
răm activitatea intr-o subramu- 
ra considerată deosebit de im
portantă pentru economia napo- 
rală. aceea a prodneerii de oaa- 
șini-onelte, ne este foarte lim
pede gradai de exigență ce tre
nai e să-l imprimăm atrrtii 
aoxstre nunei, astfel Incit să ne 
înscriem cu o emitribațîe cit 
mai mare la îndeplinirea abiec- 
tivelar stabilite in proiect ni de 
Directive. Per.tru noi în
seamnă grefarea întregii activi
tăți pe win] «mei producții de 
înaltă tehnicitate, realizarea de 
mașini-unelte și agregate mo
derne. necesare eccr^mie:. asr;- 
petitive pe piața exterr.â. Ca
drul de materializare aî aces
tor preocupări îl cer.«ttuie, de 
bună seamă, sarcinile care de
curg din proiectul Directiv ebar, 
prevâzindu se o creștere a vo
lumului producției de 
nelte cu peste 80 Ii sută :n 1975 
față de anul 197lX

între obiectivele care dinami
zează eforturile construr-rcticr 
de mașini-unelte în această pe
rioadă. urmind să capete in vii
torul cincinal o deosebită am
ploare, figurează la Ioc de frun
te necesitatea diversificării con
tinue a fabricației, capitol la 
care întreprinderea noastră — 
Fabrica de mașini-unelte și a- 
gregate București — are de ju
cat un rol marcant Importanța 
specială a ur.ei asemenea orien
tări este exprimată cit se poate 
de clar de faptul că în acest fel se 
creează largi posibilități de în
zestrare a economiei naționale 
cu un sortiment extins de tipuri 
de mașini-unelte, factor hotări- 
tor pe linia creșterii productivi
tății muncii și a ridicării ca
lității in operațiile de prelu
crare. Diversificarea — între
prindere complexă, pretențioa
să — va fi Însoțită totodată de 
creșterea ascendentă a perfor
manțelor 
mînd o specializare tot mai a- 
vansată. corespunzător specia-

mașinilor-unelte, ur-

ION DEMIAN
șeful serviciului constnirtor-șef. Uzina de strunguri Arad

Participarea substan 
țială a sectoarelor

de concepție uzinală
Faptul că în viitor sînt pre

văzute sarcini de mare impor
tanță pentru sectorul de mașini- 
unelte, reprezintă o adresă di
rectă la calitatea muncii des
fășurate în toate compartimen
tele de activitate din subramura 
noastră. Așa cum se prevede în 
proiectul Directivelor pentru 
Congresul al X-lea al Partidu
lui Comunist Român, se impune 
cu stringență „să fie dezvoltate 
și dotate sectoarele de concep
ție ale uzinelor constructoare de 
mașini în scopul modernizării și 
perfecționării continue a mași
nilor și utilajelor fabricate și 
menținerea acestor^ ia un ni

1’zării producției în celelalte 
sub ramuri industriale. Să ne re
ferim la un exemplu concret 
din producția noastră curentă. 
As.milaren in fabricație în acest 
ar. și In anul 1970 a primelor ti
puri de rriAsini de eoncepți® rt>- 
-r.â .easca mașina de alezat și 
frezat AF-100, strungul caru«e*

Ing. MIRCEA PUPĂZĂ
Arettor telMK il Fibridi ■ismi-ouette si agregate București

AVANTAJELE DIVERSIFICĂRII
eu tri r.-sa SC 1600k pre- 
csa ți prodacțîri
we tsaxti*. Ue 7cc:ilira; univer
sal exterior deschide perspec
tiva paserii in fabricația de se
rie a acestor mașini inel de la 
începutul noului cincinal In *- 
cest fe! este redus programai 
de import, se creează ia plm 
posibilitatea de a le «feri la 
export.

Aș dori să remarc faptul că 
in perioada 1971—1975. gama 
tipo-dimensî unilor de mașini-u
nelte (strunguri caruseL ma
șini de alezat și frezat, freze 
porta le și mașini de rectificat) 
va spori cu peste 30 la sută pe 
seama realizării sarcinilor din 
planul tehnic privind asimila
rea de noi produse.

Este do menționat că intensi
ficarea în continuare a fabri
cației elementelor tipizate pen
tru mașini agregai Creează pre
misa ca numărul tipovariantelor 
de mașini agregat să crească în 
perioada 1971—1975 de peste trei 
ori. urmind ca după aceea po
sibilitățile de construcție a ma
șinilor agregat pe bază de ele
mente tipizate să fie deosebit 
de numeroase. Astfel se va da 
posibilitatea întreprinderilor be-

vel tehnic competitiv pe piețele 
externe". Neîndoios că acest lu
cru presupune nu numai o co
respondență pe plan valoric in
tre activitatea sectoarelor de 
concepție din uzine cu cea des
fășurată în institutele speciali
zate ci aduce în prim plan ne
cesitatea contribuției originale 
a acestora pe coordonatele a- 
mintite, sub semnul unei creș
teri, dorite cît mai avansată, a 
muncii de concepție în construc
ția de mașini-unelte.

în acest sens, serviciul nos
tru a insistat șl pînă acum pa 
otteva direcții care, în per ap ea-

tare ia da na rai ui asimilării ma- 
sinilar-uaelte ca caaundă pro
gram a oeser.îs mo
dernizării principalelor tipodi- 
mrnaam de mașini-unelte dlr. 
fabricația de serie, cozrâ^nad 
la posibilitatea abținerii imar 
mașini de înaltă tehnicitate, cn 
am grad avansat de automatiza
re. Realizarea in aces: an a pro
mt :purilor strungurilor carusel 
SC 1250 și a mașinilor orizon
tale de alezat ți frezat AF-85 cu 
comanda numerică constituie 
primele realizări ale trampiae- 
rii ia viață a programulni ca
dra a mia tit. De o importanță 
deosebită este realizarea în vii
tor în faza de prototip și apo; 
în faza ae serie a unor mașini 
cj comandă-program secvențială 
(strunguri carusel SC 1600. ma ' 
sini de alezat și frezat AF-100. 
freze longitudinale cu portal).

Diversificarea producției de 
mașini-unelte se manifestă în 
mod frecvent și prin crearea a 
o aerie de variante constructive 
«•licitate de beneficiar in con
cordanță cu specificul cerințe
lor Iar. Așa, de exemplu, docu
mentația tehnică a frezelor por- 
tale permite, plecînd de la trei 
tipodimensiuni de bază, con- 

ti va sarcinilor stabilite în do
cumente, vor trebui lărgite și 
■duse ]■ cote superioare. îmi 
permit să menționez cîteva din 
aceste preocupări tocmai pen
tru a sublinia posibilitățile e- 
x is ten te în sectorul de concep
ție propriu.

In sfera noastră de preocupări 
a intrat în ultimul timp reali
zarea unei familii succesive do 
strunguri care să acopere dia
metrul de prelucrare de la 250 
la 800 de milimetri. In încerca- 
'rea noastră de a găsi 
drumul cel mai scurt pen
tru soluționarea problemei pro
puse, ne-am sprijinit în mod 
substanțial pe tipizarea repere
lor și ansamblelor, adoptînd 
un sistem de construcție al ma- 
șinilor-unelte adecvat uzinei 
noastre. Am realizat astfel 4 
familii de strunguri, prezentînd 
fiecare o mărime de bază cu 
derivațiile respective. Ca «x 
primarea să nu pară prea teo
retică aș dori să amintesc că 
strungurile de bază sînt cele de 
280, 360, 500 și 710 mm diame
tru de prelucrare. De remarcat 
că în cadrul celor patru fami
lii 'de strunguri există o tipi
zare a reperelor în proporție de 
pînă la 90 la sută. Așa s-a reu
șit ca, cu un colectiv de 20 de 
persoane specializate, dintre 
care 6 de bază, să reașezăm în
treaga gemă de strunguri nor
male. Eîectulnd și fazele de pro
totip și, pArtial( seria zero, am 

s

u

strucția a altor 26 variante con- 
structii’e. De remarcat utilita
tea dotării diferențiate a mași
ni lor-un el te cu o serie de ac
cesorii speciale, cum sînt dispo
zitivele de copiat hidraulic, de 
c cpiat electromagnetic, dispozi- 
ti-e’e de filetat permițmd ast
fel o specializare și diversifi

care a acestor mașini, conferin- 
du-le un grad avansat de pre
cizie in exploatare.

Pe-sonal consider foarte bine- 
--ită măsura ca in perspectiva 

■ ..torului cincinal să se organi
zeze astfel producția Incit pe 
baia stocărilor de piese, an
sa mbit și mecanisme (comune 

Sarcinilor-ce ne revin nouă, constructorilor de mafeini-u- 
r.elte, în viziunea proiectului Directivelor Congresului al X- 
lea vor trebui duse la îndeplinire prin efortul conjugat a! 
mai multor factori. Tocmai de aceea, exprimînd angajamen
tul nostru de a investi maximum de efort în această direc
ție, găsesc necesar să amintesc cîteva probleme ce trebuie 
să-și găsească mai bine declt pînâ acum rezolvarea. Mă re- 

înainte de orice la perfecționarea sistemului de aprovi
zionare tebnico-materială, lucru consemnat și în proiectul de 
Directive. Am în vedere aici nu numai atingerea stadiului 
in rare să primim cantitativ și calitativ materialele necesare, 
ci și respectarea cu sfințenie a termenelor o dată stabilite. 
Mi-aș permite, de asemenea, să cred într-o avansare rapidă 
a căutărilor, încununarea cu succes a activității colegilor 
■aștri dia snbramura electronică, realizatorii echipamentelor 
electrice și electronice necesare echipării mașinilor-unelte. 
în mod global trebuie să emitem pretenții extrem de serioase 

- r-i privire la calitatea tuturor elementelor componente ale 
mașinilor-unelte, indiferent cine este cel ce le semnează ac
tul de naștere. în sfîrșit, insist și eu, raliindu-mi părerea 
celor ce susțin urgentarea dezvoltării unor sectoare primare 
deTamate față de celelalte, secții prelucrătoare, condiție in
dispensabilă in momentul de față, pentru a ține pasul ce
rințelor. *

izbutit si facem o economie de 
timp in asimilare de circa doi 
ard, element ce va trebui să ne 
preocupe in și mai mare mă
sură în viitor.

Cit despre unificarea măsuri
lor de mașini-unelte, presupunem 
că importanta acțiunii este bine 
cunoscută. Tocmai pornind de 
la avantajele care le prezintă 
— pe baza proiectelor tipizate 
se realizează o tehnologie și o 
pregătire a fabricației unitară

Referindu-ne la ceea ce _ ____ ___ , ___ __
vingerea că va trebui să ne aplecăm mult mai insistent asu
pra dezvoltării producției de accesorii mici pentru mașînile- 
unelte. Nu reprezintă de loc, după părerea mea, o problemă 
care să fie scăpată^din vedere sau lăsată pe plan secundar. 
Găsesc că este o carență a producției de mașini-unelte de la 
noi îaptul că se realizează atît elemente de ansamblu Ia 
mașini de bază, dar și accesoriile în cadrul fabricii proprii. 
Mi se pare nerentabil. Sînt încercări, e adevărat, pentru pro
filarea unor secții, dar mult prea timide. Uzina „6 Martie- 
Zărnești ' ” ’ .. . . _ .
accesorii 
păpușile 
exemple 
g°rie de , --------------v----
nile-unelte repetă o treaptă superioară a construcției de 
mașini uzuale, ele fiind executantele acestora din urmă. Dată 
fiind o asemenea situație, ținînd cont de preocupările care 
există pe linia centralizării fabricației de elemente standardi
zate, propunem ca la elementele hidraulice tipizate să se gă
sească în cele din urfnă un furnizor ferm. Am avea numai 
de cîștigat dacă pentru accesoriile hidraulice specifice mași- 
nilor-unelte s-ar profila o întreprindere. De asemenea, gă
sesc necesar ca diferitele elemente componente ale aparaturii 
de protecția muncii să fie executate de către o unitate spe
cializată care să preia astfel spre valorificare studiile ce 
se elaborează pe această linie,

face acest lucru numai într-o secție și atacă doar 
mecanice, pneumatice sau hidraulice. Mandrinele, 
mobile, dispozitivele hidraulice de copiat, cîteva 
numai, sînt incluse de toată lumea în această cate- 
lucrări specifice construcției de mașini. Or, mași-

J

ale industriei
axat cu precădere 

problemelor

In cadrul 
privind 
a sJbramurii 
potențialul , , _ _____
din cercetări și proiectări va 
trebui să fie ■ 
spre soluționarea r _ 
legate nemijlocit de dezvolta
rea concepției tehnice proprii în 
acest sens. Ca for de cercetare 
coordonator, al cercetării și dez
voltării în domeniul mașinilor- 
unelte, institutul nostru are și 
va avea sarcini importante în 
atingerea obiectivelor prevă
zute în proiectul de Directive.

Planul cadru pentru dezvol
tarea mașinilor-unelte cu co
ma nd A-program și în special a 
comenzilor numerice întocmit 
de ■Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Macini este în curs 
de desfășurare. Conform preve
derilor sale, ICPMUA în co
laborare cu Institutul de auto
matizări (I.P.A.) . și cu uzinele 
constructoare de mașini unelte 
— în special F.M.U.A. a reușit 
să proiecteze și să execute pro
totipurile unor mașini cu pro
gramare secvențială și nume
rică, mașini pe care vom avea 
prilejul să le vedem și în ca
drul Expoziției Realizărilor 
Economiei Naționale. In această 
direcție se poate cita realiza
rea unui strung carusel cu tra
versă fix! cu diametru 1 600 
mm cu comandă secvențială și 
a mașinilor orizontale de alezat 
șl frezat A.F.P. 85 și A.F.P. 100 
cu comanda numerică. Este în 
curs de proiectare o nouă fa
milie de mașini orizontale d« 
alezat |i frezat care dă posibi
litatea echipării cu comenzi 
program numerice.

In activitatea de cercetare a 
Institutului există o preocu
pare continuă pentru valorifi
carea rezultatelor obținute prin 
proiectele noilor mașini-unelte 
sau direct în execuție. Cerce
tările noastre au ca obiect per
fecționarea soluțiilor construc
tive ale mașinilor-unelte exis ■ 
tente în fabricație, contribuind 
totodată la realizarea unor noi 
mașini-unelte ce vin să îmbu
nătățească gama de tipodimen
siuni ce se fabrică în țară. Ast
fel s-au efectuat sau sînt în 
lucru cercetări comparativa

orientării generale 
dezvoltarea prioritară 

de mașini-unelte, 
științific și tehnic

la mai multe tipodimensiuni de 
mașini), poată fi realizată 
orice variantă de mașină cerută 
de beneficiarii Interni și pe pia
ța externă. Vom ajunge, așadar, 
la o mai mare mobilitate în re
zolvarea cerințelor, ceea ce con
stituie o trăsătură proprie unei 
producții moderne.

Fără îndoială că diversifica
rea fabricației prin realizarea 
unor mașini cu caracter univer
sal și ș unor mașini strict spe
cializate depinde în mod ne
mijlocit de munca desfășurată 
in cadrul institutului de cerce
tare și proiectare de specialita
te. Dar, în mod neîndoios, în a- 
cest sens este așteptată o con- 
trihuție directă, eficientă și din 
partea sectoarelor de concepție 
proprii ale fabricii care, așa 
cum în mod științific se argu
mentează în proiectul de Di
rective, trebuie să concure ca
lificat în producerea unor ma
șini la un înalt nivel calitativ, 
cu performanțe care să Ie facă 
competitive la export.

— considerăm că va trebui in
tensificată preocuparea în acest 
sens, în perioada care urmea
ză. Deoarece, dintr-un studiu 
întreprins pe uzină pentru a e- 
lucida această chestiune, în ca
drul preocupărilor de organizare 
științifică a producției a rezul
tat o economie de 12 milioane 
lei. Iată, așadar, material, con
cretizată preocuparea de a ge
neralise pe cit posibil existen-' 
ța familiilor de mașini-unelte.

avem de făcut în viitor, am con- 

între mașinile unelte fabricate 
în țară și cele de altă prove
niență similare, că de exemplu 
mașina de danturat FD 500, 
strungul SN 560, mașinile de 
frezat FU 320 și FV 400, mași
na de rectificat RP 250 etc. Ca 
urmare a acestor lucrări da 
cercetare, au fost întocmite pla
nurile de -valorificare a rezulta
telor cu uzinele constructoare, 
unele fiind în curs de realizare. 
Scopul lor este obținerea de 
mașini-unelte cu performante 
calitativ superioare mașinilor 
existente în fabricație.

Cercetarea unor subansam- 
ble și organe de mașini speci
fice mașinilor-unelte permită 
de asemenea, crearea condițiilor 
necesare pentru realizarea da 
mașini-unelte de concepție pro
prie și de un nivel tehnic su
perior. Pentru perfecționarea 
parametrilor funcționali și con
structivi _ ai mașinilor care jau 
viteze mici de deplasare, a unor 
subansamble cum este cazul și 
la poziționarea mașinilor-unel
te cu comandă program, se stu
diază fenomenele de frecare, 
ungere și uzură la ghidajele de 
fontă și material plastic, șuru
burile cu bile, ghidajele cu ro
le, regulatoare hidrostatice 
pentru debite mici, lagăre și 
ghidaje Hidrostatice etc.

Rezultatele unor astfel de lu-* 
crări sînt în curs de aplicare și 
conduc fie la eliminarea im
portului cum este cazul mate
rialelor plastice indigene apli
cate pe ghidaje, al uleiurilor 
fabricate in tară pentru elimi
narea mișcării intermitente, 
fie la perfecționarea mașinilor- 
unelte cum sînt, lagărele și 
ghidajele hidrostatice, șuru
buri cu bile, ghidaje cu role etc.

înființarea unor noi labora
toare în cursul acestui an va 
lărgi posibilitățile institutului 
de a.răspunde prompt cerințelor 
cuprinse în proiectul de Direc
tive. De asemenea, colaborarea 
fructuoasă cu specialiștii do la 
Institutul Politehnic București 
în domeniul încercărilor de 
mașini-unelte și a lagărelor hi
drostatice, la I.P.A. în domeniul 
comenzilor numerice și cu Cen
trul de Mecanica Solidelor și 
Institutul de Mecanica Fluide
lor ale Academiei R.S.R. în pro
bleme privind frecarea, ungerea 
și uzura și a lagărelor cu aer, 
va permite cuprinderea unul 
cîmp și mai larg de problerrîe 
utile pentru perfecționarea și 
diversificarea producției de 
mașini unelte.

Deși relativ de curlnd înfiin
țat apreciem că institutul nos
tru este pregătit să răspundă la 
sarcinile trasate în proiectul de 
Directive, unităților de cerce
tare și proiectare pentru peri
oadă care urmează.

După o activitate de aproa
pe trei ani se poate spune că 
institutul are o producție com
pusă din proiecte și cercetări 
bazate în mare măsură pe o 
activitate de concepție proprie, 
care a generat pentru industria 
constructoare de mașini o se
rie de mașini-unelte executate 
sau în curs de execuție de că
tre fabricile de mașini unelte.

Institutul lucrează de la în
ființare pe principiul auto-fi- 
nanțării pe bază de contracte, 
care șî-a dovedit eficiența atît 
în ceea ce privește răspunderea 
sporită ce o creează celui ce re
zolvă diferite probleme cît și a 
exigenței celui ce finanțează.

O problemă subliniată 
în mod deosebit în pro
iectul de Directive este 
fără îndoială cea a apli
cării rezultatelor cerce
tării în producție. Moti- 

've subiective sau obiecti
ve fac ca uneori rezulta
tele cercetării să nu poa
tă fi aplicate în termen 
util, ceea ce evident a- 
duce prejudicii economiei 
naționale. Sublinierea fă
cută în documente, că o 
cercetare se consideră în
cheiată numai după ce 
s-au aplicat rezultatele ei 
în producție, iar stimula
rea materială a celor ce 
au participat la realizarea 
cercetării să se facă în 
funcție de rezultatele ob
ținute prin aplicarea ei 
va determina, sîntem con- . 
vinși, un imbold în plus 
în munca cercetătorilor 
și proiectanților, 
du-i să depună 
mai susținute în 
materializării în 
trie a muncii lor. 
însă, și spunem ......
pornind de la elementele 
ce le oferă realitatea ră 
ar trebui să existe o sti
mulare de aceeași natură 
și pentru cei care în in
dustrie folosesc cu suc
ces realizările obținute 
prin cercetare, racordînd 
astfel mai complet inter 
resul tuturor pentru in
troducerea largă a noului.

făcîn- 
eforturi 
vederea 

indus- 
Credem 
aceasta
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largilor 
Codul 

li poa- 
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CRIN TEODORESCU: 
„UN CIRCUIT CONTINUU, 
neîntrerupt ÎNTRE EMI
ȚĂTORUL SI RECEPTORUL 
DE ARTA*.

ANCA OVANEZ: 
„MODALITĂȚILE NOI DE 
COMUNICARE URMĂRESC 
ANULAREA DISTANTELOR 
CONVENȚIONALE".

o direcționa — iată 
și justificarea profe- 
regizor.

moția publicului, a-i da îubs 
tanță, a 
miracolul
«iunil de

ANDREI ȘERBAN: 
JMMAJUL PROPRIU 
HECARU: SPECTACOL SE 
DEFINEȘTE IN FUNCȚIE DE 
SPECTATOR".

In strălucita galerie a patru- 
zecioptiștilor, figura lui Bălcescu 
se cuvine așezată pe soclul cel 
mai înalt. Dacă fiecare generație 
își creează reprezentantul sau 
caracteristic, impunîndu-1 poste
rității ca atare, pentru genera
ția de la mijlocul veacului tre
cut, Bălcescu este personali
tatea exemplară. Nu atit prin 
ceea ce e comun celorlalți 
— un reprezentant nu este o 
sumă de însușiri tipice — dt mai 
ales prin ceea ce depășește ge
nerația și epoca sa, făcând legătu
ra cu cei de după eL Evident, un 
Eliade a fost mai fecund, mai 
răscolit de demoni, mai enciclo
pedic (viața sa a fost ți mul» 
mal norocoasă], el este epoca 
însăși, detașîndu-ie însă prea pu
țin de ea. Pe rfnd Bălcescu, fiind 
contemporan cu Eliade, C. *A_ 
Rosetti si mulți îlțit fl dnce nai 
departe pe planul gfndnii. ai eata 
o prelungire în viitorime ■ patru- 
zecioptismrllui, dea a maturizare 
a lui.

Ceea ce impresionează înotate 
de orice, la Nicolae Bălceacu. este 
destinul tracic al vieții rata. ne da 
o parte. Iar pe de alta bărbăția 
omului de a-$i învtnre propr.J 
destin. La șase ard rămî-e. ală
turi de cei patra frați. «os£a® da 
tată, enenria vrethricei «ale ww. 
Zinca Bălcescu. nefirod reficseetil 
pentru a arimra an tr» ftrl artă 
odraslelor sale. Grija omtra ■«*©- 
nil eonii] or este însă tediAaaa 
toare la această văduvi «—^se
rată. astfel îndt Nicolae RlVrara 
învață Ind de la reofee aes are- 
eefte acasă, ma1 Efazin ia '**’*" 
particulare de filaeofie re Erts- 
mie Murgu. iar la tieismw 
îl eăsim școlar 1* Sf. Sare 
du-si coleeii urrn anal 
sale, mai ales de istorie. La 
sprerece ani intră vohmtar ta ar
mată. la douăzeci ri era tata 
condamnat la 3 ta ha Mawe 
nentru motivul de a fi r»r -Bi
la un complot îmrwtrnz dona
torului Alexandru Ghics. E ri ce 
lese din închisoare, ca ■fclti’-a 
pentru totdeauna ndreanes -ia*ă 
înceoe să desfășoare • act* 
febrilă, pentru a cccroam. paocL 
prin intensitate, o v-'ață o* enre 
ere conștient d re fi acnjtl în
ființează. fmnretml cu T'Tî C%ăea 
?i Cristian TeH. soetatMoa -*■ 
luținnară de inspirația ea—«sar- 
dă Frăția, itudiari ca k i*» 
în arhive sL la donăzecf ■ csaef 
de ani. dl

la întemeierea principatului Vala- 
hiei pină acum, urmat de altele, 
Întemeiază, împreună cu August 
Treboniu Laurian, Afugarimd is
toric pentru Dacia în care publi
ci studii substanțiale între care 
Cuvint preliminariu despre izvoa
rele istorie» românilor, Despre 
starea socială a muncitorilor plu- 

în Principatele române tn 
deosebite timpuri etc La Paris 
participă la constitaina Sodetătii 
studențilar români patronată de 
Lamartine și, influențat de duhul 
revolnției europene, cu central în 
Franța, Ișî dedici întreaga ener
gie telurilor revoluțienare, pnse ta 
slujba patriei- Este pliu* de subh-

» ..W i, h Firv 1 
» «■iesoi w» • her ai 

ke ledMr Fife 
a «va

i 
• ’ 
•c

*

oglnl da artă 
închinate 

Transilvaniei

Dansul 
f e I e q e I o r"

te up-

Na «fct tta adept al 
genera Uzări teoretice, 
teatrului rămtae nescris, 
te râ rectBil In rata stă 
cui «ău Prefer, de aceea, M
mă refer exclusiv la scurta mea 
experiență. începută pe teme
iul refuzului formulelor gata 
fixate i eăd găsesc că spectaco
lul unei formule fixa absoarbe 
și transmite viața dintr-un 
unghi foarte îngust. Ceea ce a-a 
observat drept caracteristic 
pentru toate spectacolele mele 
este efortul îndreptat spre ob
ținerea unei stări excepțio
nale de intensitate a trăirii

ttv praBentft tn marile confrun- 
târi da idei ale Înmii de azi. re* 
prerin tl prilej ul unor respo nsa- 
bde reflecții asupra menirii o- 
nmltn da cultură, ■ intelectua- 
luhaf contemporan. Au fost la 
noi teoreticierrf și practicieni 
cultnrah care n-au înțeles tot
deauna că dezvoltarea gîndirii 
creatoare, a spiritului novator 
presupun „dezbateri ideologice, 
enof run tarea de opinii, schimHul 
de idei". Este indispensabil în 
condițiile societății noastre, ie

Drumul adevărului duce de la 
confruntarea opiniilor, la promo
varea noului, de la schimbul ne
stingherit de idei la impunerea 
valorii ; fără aceasta își face loc 
impostura și inautenticitatea, 
moduri perfida de disimulare a 
învechitului.

Cultura românească are te
meinice tradiții pe tărîmul dez
baterilor de idei și mulți ctitori 
de valori spirituale la noi au 
fost polemiști cu vocația dialo
gului publicistic, însuflețiți de

I

a unui gen publicistic de reală 
eficiență, dialogul. Citesc aseme
nea materiale în „Familia", „Tri
buna", „Cronica", „Luceafărul", 
ca să dau doar cîteva exemple, 
și chiar dacă uneori interlocu
torii nu schimbă idei prea di
ferențiate, se confruntă totuși ®- 
pinii mai mult decît interesanta. 
Revenind la dialogul deja citai, 
din revista arădeană, între N. Ba
lotă și Ion Alexandru, se cuvin 
reținute unele idei despre spiri
tul criticii de la noi, căreia 1 se

4

Perfectionarea criteriilor
I

selecfiei literare in procesul 
confruntării opiniilor .

arată în același document de 
partid, ca rigoarea teoretică, exi
gența ideologică să nu excludă, 
ci dimpotrivă să presupună ^di
alogul, confruntarea liberă a pă
rerilor, in spirit științific — sin
gura cale de clarificare a pro
blemelor, de reliefare a adevă- 
rnlsi, de afirmare a pozițiilor 
Uete

de VLAD SORIANU

Absolut tot ceea ce facem nof. 
Întreaga noastrâ munci artistici 
din teatn doblndește valoare ți 
sens numai în mâsura flia care 
răspunde în public. Cici actul 
teatral se consumă pe o «inguri 
dimensiune: clipa de fațâ. N ■ 
nu ne putem Îngădui, asemenea 
poeților, pictorilor sau compo
zitorilor, să așteptăm verdictul 
posterității. Tot ceea ce dim — 
glndire, imagine, emoție — Mb 
consumă în raport cu publicuL

La recentul Congres I.T.L ce 
la Budapesta am avut chiar pri
lejul unei luări de cuvînt pole
mice tn acest sens. Susțineam a- 
colo că nu poate exista valoare 
teatrală în afara succesului. Tea- 

•trul este un circuit continuu In
tre emițătorul și receptorul de 
artă, și dacă acest circuit nu 
funcționează, actul de creație se 
produce în gol. Valoarea teatra
li este condiționată direct de 
modul în care ea se repercu
tează In public.

Firește, publicul nu cite un 
tot pmogen. Prin însăși natura 
sa socială și Istorică, el este di
ferențiat sub raportul pregătirii 
intelectuale, al gustului artistic 
etc. Aici sînt posibile două solu
ții : sau lucrezi, în chip delibe
rat, pentru un anumit public, 
căruia I te adresezi în exclusivi
tate — și acest lucru se întlmplă 
cel mal frecvent j publicul Tea
trului „Tănase" este, evident, 
altul decît cel al Teatrului Mic 
— sau te aliniezi acestor căutări 
ale unui nou limbaj specific tea
tral, care își găsește instrumente
le de comunicare nu numai în 
cuvinte, în concepte deci, ci și 
în semnele fizice, In acțiunile e- 
moționale, vizînd în acest chip o 
comunicare mai Ia sursă, și tin- 
zînd către un teatru unanim.

în ce mă privește, am orgoliul

al publicului activ
de a constata d, fiecare d*n 
spectacolele mele fiind gincr? 
pentru pubHc. nici unul dm ele 
nu a rimas firi pubXe. Daci aș 
fi simțit ci nubkc-.il nu le a:- 
cepti, le-aș fi retras imediat 
Urmăresc seară de seară reacții
le spectatorilor, fi nu mi sf.ese 
si-mi modific spectacolele, pe 
narcurs, în funcție de acesta 
reacții- O seeni sau un frag
ment care rimtn firi ecou re
prezinți o vini a noastră,, nu a 
publicului, la conștiința cAruia 
orice fapt de arti autentic re
percutează firi șoviîre.

LUCIAN
GIURCHESCU: 

„SCOPUL FINAL AL EXPE
RIENȚELOR ESTE ATRAGE
REA PUBLICULUI*.

S-ar putea ca ceea ce spun să 
sune puțin scolastic, dar mi se 
pare limpede că teatru fără pu
blic nu există, că arta noastră 
își neagă însăși rațiunea de a fi 
atunci cînd nu se adresează ni
mănui. SIntem, desigur, obligați 
să Învățăm, să experimentăm 
continuu, șl nici o experiență 
nu se poate impune dintr-odată 
tn stima și în Înțelegerea publi
cului, dar scopul final al înseși 
acestor experiențe este de a a-

a

MIHAI DIMIU 
.TEAfRUL — 
FUL CEL MAI 
SENSIBILITĂȚII 
PORANE*.

SEISMOGRA- 
FROMFT AL 

CONTEM-

nu albi dreptTeatru care să 
finalitate publicul nu există. 
Printre altele, pentru bunul 
motiv ei actul spectacular nu 
se definește ca atare decît a- 
tunei cînd i se adaugi ultime 
ia compopenti (ultima In ordi
ne cronologici, nu în aceea ■ 
importanței) : spectatorul. în 
secolul trecut, Ludwig al II-let 
de Wittelsbach, rege al Bavari- 
ei, organiza reprezentații cu 
dramele Muzicale wagneriene, 
la care el era unicul specta
tor. Dai de aceet rege istoria

în preocupările publicului. A 
face „tabula rasa" de aceste 
preocupări este cu neputință. In 
epoca la rare publicșil este preo
cupat. bunăoară, de zborurile 
astrale, nu mai poți aduce în 
speetAcole mulțimea de detalii 
mărunt-naturaliste ale realită
ții cotidiene ] din enormele di- 
measiuni ale cosmosului, oame
nii au dobfndit dimensiuni noi 
ale propriului lor spirit. Sau, 
pentru a extinde exemplificarea, 
la epoca în care publicul este 
pakonat de disocierea atomului 
în particule din ce în ce mal 
miei, spectacolul, la rîndul său, 

conceput diso- 
regizorl, 
conform 

el după 
t stilistică

din elemente a-

începe ti fie 
dat da către

Întreg 
clasice, 
Coerența 
chiar 
eterogene. Acela?! feno-

nu 
ri- 

alte

de
un 

gorilo» i 
rigori, 
obțină 
parent 
men ie petrece, șl nu lntlmplă- 
tor, In muzici, în plastică, In 
poezie. Era de la sine înțeles 
că teatrul, care a fost din tot
deauna seismograful cel mal 
nervos, cel mai prompt al sen
sibilității contemporane, nu pu
tea rămîne dator. In spectaco
lele regizorilor tineri aceste ele
mente sînt foarte pregnante. 
Regăsindu-se în ele, publicul a- 
deră cu o pasiuna din ce în ca 
mai marcată.

?1 a emoției. Visez un tea
tru In care actorul să joa
ce, minut de minut, pe via
ță și pe moarte, adresînd 
spectatorului o chemare violen
tă, activă. Privind în urmă, des
copăr că fiecare dintre specta
colele mele reprezintă aspirația 
spre o asemenea chemare i fie
care șl-a definit, deci, limbajul 
propriu în funcție de spectator.

în Iulius Cezar, am încercat 
să exteriorizez emoția copleși
toare a cuvîntului, viața sa poe
tică, cu atît mal fierbinte a- 
tuncl cînd transmite un adevăr 
politic supradimensionat, așa 
cum o face în tragedia shake
speariană. In Omul cel bun zdin 
Sîciuan, am urmărit ca, dinco
lo de tradiționala „reprezenta
re" brecbtiană, să institui o le
gătură pasionată între actori 
și public. Nu cred că această 
intenție contravine concepțiilor 
lui Brecht, căci teatrul său este, 
în cel mai înalt grad, un tea
tru al cetății, un teatru al unui 
public activ. Apoi, cu Noaptea 
încurcăturilor, mi-am propus să 
redescopăr, deopotrivă tn con
lucrare cu publicul, sentimentul 
senin al mirării, al bucuriei, al 
exuberanței. Teatrul are, fără 
Îndoială, puterea magică de a 
transforma emoția individuală 
In emoție trăită laolaltă, șl fap
tul acesta implică, pentru noi, o 
mari răspundere. A întreține •-

A apune, asemeni lui Eugen 
lonescu, „concep la modul ce! 
mal desăvîrșit un teatru fără 
public" este, dacă nu o enormi
tate, cel puțin un act de hrava- 
di gratuită. Poți refuza, dacă 
vrei, consensul cu publicul, i te 
poți opune (și dramaturgia con
testatari din Occident se opune 
deseori, în chip deliberat, pu
blicului burghez), te poți cel 
mult preface că-1 uiți, dar nu-1 
poți uită Intr-adevăr fără a-ți 
primejdui însăși substanța crea
ției. Orice delimitare de poezie, 
Intr-un sens sau în celălalt 
se produce față de public.

Pentru noi, sensul este unu! 
singur : acela de a veni în în- 
tîmpinairea publicului, de a-i 
înnobila spiritul, de a-i lărgi 
orizontul. Publicul teatrului ro
mânesc de astăzi este avid de 
cultură, este pregătit pentru e- 
moțiile cele mai pure, este apt 
pentru comunicarea cea mai de
plină cu actul scenic. Depinde 
numai de noi ca această comu
nicare să se producă tn reali
tate. Mutațiile substanțiale pro
duse In ultimii ani în sensibi- 
litatea oamenilor, tn modul lor 
de a lua contact cu viața, tre
buie în chip firesc să determine 
mutații corespunzătoare și în A 
arta spectacolului. In experien- 
ța mea de pînă acum am încer
cat — desigur, fără pretenții de A 
originalitate absolută — să ob- 
țin modalități noi de comunica
re cu publicul, în sensul anulă- 
rii distanțelor convenționale, al W 
atragerii spectatorului ca parti
cipant direct la o dezbatere care 
tl privește șl pe el tot atît cît 
pe actorii care o susțin.1 Expe
riența spectacolului cu Troie
nele lui Euripide de la Teatrul £ 
Național din Iași este, cred, des
tul de reprezentativă în aceas
tă direcție. Spectacolul se des- A 
fășoară , nu pe o scenă clasică, 
ci In mijlocul celor 80 de spec
tatori, în Imediata lor apropie
re. Este o dezbatere despre ne- A 
fericire și responsabilitate, pe • 
un ton care e în același timp 
de ritual și de confesiune di- 
rectă, și care vrea sâ solicite 
Ia modul cel mal 
parea publicului, 
și alte încercări
ale unor regizori tineri, șl cred A 
că ele exprimă necesitatea 
stringentă în teatrul contempo
ran, a unor noi raporturi cu pu- $ 
bllcul, fundamentate pe o de
plină încredere reciprocă, pe o a 
desăvlrșită comunicare spiri- 
tuală.

direct particl- 
Am cunoscut 
asemănătoare

urbană toleranță față de opiniile 
interlocutorului.

Realitatea socială a patriei 
noastre, caracterizată de sem
nele certe ale progresului și ale 
înnobilării spirituale a oamenilor, 
reprezintă un tărim al dinamis- 
racdm Înnoitor, In care creațiă 11- 
terar-artistică găsește nu numai 
rtnmilenteJe inspirației ci și cri- 
ter25e selecția severe ■ calitățit 
Prinapalul este ca aceste crite
rii să nu fie stabilite arbitrar, în 
funcție de modă sau tn lipsa ve
rificării largi de către realitatea 
literară de pretutindeni și mai 
ales de către realitatea socială 
autohtonă ; fiindcă cel mai fe
cund dialog, cea mai eficientă 
confruntare a conștiințelor ră- 
mine aceea în care se dovedește 
angajată realitatea însăși. Criti- 

— ca literară dintre cele două răz- 
bon ie ne-a lăsat pilda unor pola
rizări proteice, uneori deru- 

• tante șî nu totdeauna girate 
de spirit obiectiv, dar garan- 
tînd cîștigul pentru un exi- 

• gent climat valoric. O dezbatere 
fermă, oricît de învolburată și 
necruțătoare, dacă beneficiază 

A de ținută intelectuală, de clare și 
" ferme temeiuri idpologice nu poa

te fi decît utilă. Lipsa confruntă- 
£ rilor ideilor literare nu va putea 

decît să favorizeze „un climat Kn
eed, fără perspectivă, în care 

A mediocritatea să se , simtă la 
* ea acasă și falsele valori sa 

înflorească sub un sosire călduț" 
— cum spunea de curînd în
tr-un articol un scriitor cunoscut. 

• Criticul poate și trebuie să fie 
un judecător obiectiv și impai- 
țial, dar fără a sacrifica viața 

A interioară a ideilor, destinul lor 
w legat inevitabil de un mod sau 

altul de a Ie înțelege și apăra, 
adică de părerile personale ale 
celor ce le profesează.

Un semn bun pentru clima
tul schimbului de idei mi se 
pare frecvența în ultima vreme,

cere pe bună dreptate încredere 
în demersul poetic, criterii luci
de de orientare, norma ti vi ta te.
Discuția demarează viu și distan
ța dintre interlocutori, la început 
evidentă, lasă în concluzie ca 
punctele de vedere să comuni
ce, fără a se identifica. E pre-^ 
țioasă, pe lingă ideea criticii nor-W 
mative lipsită de prejudecăți, e- 
misă de N. Balotă, ți cea a lui 
Ion Alexandru referitoare la cri
tica filozofică, la necesitatea pre
zența criticului gin di tor. Numai 
astfel « fi cu putință cugetarea 
filozofică din interiorul fenome
nului poetic, criticul putîndu-și 
asuma față de poezie și față de 
conștiința poetică, răspunderea 
de „a întemeia adevărul poetic", 
cum se exprimă N. Balotă.

Nu mai puțin interesante 
par dialogurile inițiate de 
nica", din care l-am reținut pe 
cel cu participarea lui Eugen Si- 
mion (7 iunie 106fi).

Demnă de interes mi se pare 
apoi pledoaria pentru o critică 
prestigioasă, cu statut de magis
tratură, întemeiată pe o ideolo
gie limpede despre obligația cri
ticii tinere de a fi sincronă cu 
realitatea artistică străină, a însă 
totodată de a se confrunta cu 
marile valori nationale etc.

Sînt și cazuri cînd confrunta
rea de opinii, fie că este transfor
mată în prilej de răfuieli perso
nale, lipsilă de temei conceptual, 
fie că duce la absolutizarea pro
priului criteriu, respingînd ori ce 
alte puncte de vedere. Și Intr-un 
caz și în altul schimbul de idei 
se împotmolește, iar dialogul 
devine un monolog neintere
sant, dacă nu chiar nociv. Crt- 
respunde climatului instaura! de 
partid desfășurarea discuți, r 
vii, pline de conținut, menite a • 
îmbogăți și împrospăta tezaurul 
de convingeri care însuflețe^e 
conștiința scriitorului contempo
ran. Numai așa vom putea fi in
tr-o actualitate autentică izbutind 
a promova fără greș noul.

Anchetă realizată de 
SEBASTIAN COSTIN

t

Fepoa la cArd* IW. '
Foto O. PLEC AN

1



SClNTEIA TINERETULUI Pag. 5

A sosit în Capitală delegația 
Uniunii Naționale a Studenților 
din Suedia (S.F.S.) condusă de 
domnul Chris ter Berg, președin
te al S.F.S., care, la invitația U- 
niunii Asociațiilor Studențești din 
România, va face o vizită în țara 
noastră.

PRIMIRE LA C. C. AL P. C. R.
Tovarășul Chivu Stoica, mem

bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit marți 
delegația de activiști ai P.M.S.U., 
Condusă de Tibor Nagy, adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.M.S.U., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., a făcut o vizită de 
schimb de experiență în țara 
noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o> atmosferă caldă, tovărăjeai-

oă, au participat tovarășii Dumi
tru IvftDQvici, membru al C.C. aj 
P.C.R^ șei de lecție la C.C. al 
P.C.R., și Nicolae Ioneacu. ad
junct de șef de secție h C.C. al 
P.C.R.

A fost de față Jozsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungara te 
București

★
In aceeași zi. delegația de ac

tiviști ai P.M.S.U. l-a înapoiat Ia 
Budapesta.

Delegația Uniunii Naționale a 
Studenților din Suedia a fost w 
primită luni de*tovarășul Traian 
Ștefânescu, președinte al Consi- 
li ului VAS.K. Discuțiile s-au " 
deaftșurat într-o atmosferă cald*, 
prietenească. A

CAMPIONATUL
în memoria cronicarilor

ANCHETA ÎNTRE... SPECIALIST!

C. Mantu
(litrul KtdalM*)

La invitația Parlamentului bri
ll 'lame, marți dimineața a plecat la 

Londra o delegație a Marii Adu
nări Naționale a Republicii So
cialiste România, condusă de Ște
fan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, care, împreu
nă cu soția, va face o vizită în 
Marea Bri tenie.

La invitația Ministerului Aface
rilor Externe, marți seara a 10- 

’ lit, Intr-o vizită oficială în țara 
noastră, Janez Stenovnik, secreta
rul executiv al Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Europa 
(QE.E./O.N.U.).

Le aeroportul B&neasa, oaspe
tele a fost fntfmplnat de Miroea 
Mali ța, adjunct al ministrului 
afacerilor externa, Radu Negru, 
secretar al Comiiied Guvernamen
tala de Colaborare și Cooperare 
Economică ți Tehnică, prof.

Coi tin Murgeseu, membru cores
pondent al Academiei.

Au fost prezenți Iakșa Petrici. 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasa
dei.

Janez Stanovnik va partidpa și 
la lucrările colocviului european 
cu tema , .Dezvoltarea cooperării 
Intre statele europene — premi
să a unui climat de pace și secu
ritate în Europa*, ca reprezen
tant personal al secretarului ge
neral, U Thant

Marți an pliirit Capitala, în- 
dreptindu-se spre patrie, delega
țiile organizațiiioT Federația Ti
neretului Socialist din Italia, Ti
neretul Frontului Patriotic de E- 
liberare penală din Portugalia 
și Consiliu] Federal al Orfanin- 
țiilor de Copii și Tineret din 
R. S. Cehoslovacă, au parti
cipat la „masa rotundă” organi
zată de Uniunea Tineretului Co
munist din Români* pe tema 
,,Rolul și contribuția tineretului 
la realizarea unui climat de pace 
și securitate în Europa".

Eugen Barbu 
(Revista „Fotbal" ți Ziarul 
„Informația Bucurețtiului")

noastre interne, jocuri de mare 
frumusețe, jocuri ce ne-ar fi 
adus pretutindeni prieteni pen
tru fotbalul nostru, dacă ele ar 
fi fost transmise peste hotare, 
prin televiziune.

In aceate zile, unele delegații 
participante la „Masa rotundă” 
pe tema „Rolul $1 contribuția ti
neretului la realizarea unui cli
mat de pace și securitate în Eu
ropa0, au vizitat monumente isto
rice și obiective turistice din ju
dețele Brașov și Neamț ; Com
binatul siderurgic de la Galați și 
Delta Dunării.

La Ateneul] Român a avut 
loc marți seara, sub auspiciile 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă și Uniunii 
Scriitorilor, o manifestare oma
gială consacrată împlinirii a 
80 de ani de la moartea hu 
Mihail Emin eseu.

Cu acest prilej a vorbit cri
ticul Valeriu Răpea nu.

Marți, a avut loc la Iași un 
simpozion organizat de Comitetul 
județean de cultură și artă, îm
preună cu Filiala locală a Uniu
nii artiștilor plastici, consacrat 
împlinirii unui sfert de veec de 
la moartea pictorului patriot Oc- 
tav Băncilă.

Ediția ultimă a campionatu
lui nostru de fotbal a fost ca- 

• racterizatâ prin imprevizibil.
Dacă luăm ultimele etape, des
fășurate* sub semnul unor aprigi 
bătălii pentru puncte, avem 
.maginea unei încleștări de uri 
dramatism pe care n” l-am mai 
cunoscut După un început sen
zațional, U.T.A., scăpată în 
campion sigur după toate calcu
lele. are o perioadă de relanti 
de care profită urmăritorii, în
tre care se înscriu la un moment 
dat, între alții, în afară de Di
namo București : Rapid, „U“ 
Cluj, Dinamo Bacău. Această 
cursă pasionantă pentru primul 
loc este cîștigată abia în prima 
repriză a ultimului Joc de la 
Cluj, pe care arădanii l-au cîș- 
tigat mai ușor declt bănuiam. 
In subsolul clasamentului în
fruntările aveau sâ ia aspectul 
apocalipsei Nu mai puțin de 5

• echipe candidează, cu ajutorul 
mașinilor electronice de cal
culat, la gloria de a fi a 15-a 

— echipă în clasament și a doua 
‘ i divide.

înscria

9

Fănuș Neagu
(Ziarul „Scînteia tineretului")

Campionatul a avut doi eroi j 
Dumitrache și Teașcâ. Dumitra
che, fiindcă ne-a învățat să în
vingem și să credem în cîntecul 
mlngei cînd șueră iarba și se 
Îneacă în plase. El a fost spe
ranța șl împlinirea acestui joc 
cu inimile noastre. Teașcă, pen
tru că a găsit clipa In care să 
spargă un cer boltit dezastruos 
deasupra Piteștlului.

Două furtuni, două explozii. 
$1 marele drum spre Mexic.

Ion Bâleșu
(Ziarul „Munca")

(Urmare din pag. I)

i-au reținut ți predat organe
lor In drept.

Imagini, simple amintiri ? 
Mai mult dedt atît. Tradiții 
scumpe continuate cu bărbăție 
de grănicerii aflați acum în 
subunități. Pe cițiva dintre 
i-nm^punoscut chiar cu-cîteva 
zile ?n urmă. Sînt veniți din 
mu te părți ale țării. Redesco
peri în firea lor și patosul 
doinelor argeșene, ti poezia 
tulburătoare a Bărăganului, ți 
pasul apăsat al Sirbelort ți vi
goarea celebrilor călușari. Dar, 
mai presus de toate, eu •- 
dus la ei crezul de azi, sftnt, 
de neclintit al tinerei gene
rații socialiste — dragostea 
nețărmurită față de patrie ți 

^partid.
~ Ne-a întărit această convin
gere, pe lingă multe alte fapte, 
ți pasiunea cu care se instru
iesc grănicerii 1n timpul dintre 
orele de veghe. Bunăoară, cei 
din pichetul comandat de ur
gentul Constantin Ciobanu. 
Era noapte, tîrziu, cînd co
mandantul pichetului a put 
pe subordonați într-o nouă 
situație tactică. „...Paznicul de 
noapte de la Salvamar ne in
formează că a observai In a- 
propierea bărcilor silueta unui 
Om. Dacă facem legătura intre 
sesizarea lui ți informația pri
mită despre doi indivizi sue- 
pecți apăruți In raion ți cele 
două camere de cauciuc gătite 
sub nisipul de pe plajă, nu 
fneape îndoială că ne aflăm In 
fața unei tentative de trecere 
a frontierei. Dar pe unde vor 
acționa infractorii, ce posibi
lități vor avea P“

Ei bine, din foarte multe 
ipoteze, comandantul sub
unității de grăniceri, sergentul 
Ciobanu, acest tlnăr de numai 
22 de ani, trebuie să găsească 
pe cea mai probabilă. Șl asta

în timp scurt, făcind legătura 
logică dintre informații, indi
cii, presupuneri. Dacă urmă
rești însă modul In care ser
gentul analizează situația, îți 
dai insă repede seama că, în 
ciuda vîrstel tale, el posedă 
o evidentă maturitate grăni
cerească.

în scurtă vreme a luat ho
tărârea : „Vom acționa pe di
recția...".

Au urmat ore de efori, da 
afirmare a iscusinței ți bărbă
ției. Soldatul Alerandru Vladu 
s-a mascot intr-o crăpătură a 
malului de unde putea supra-

Faptul 
cel mai 
înălțător

regheu bărcile Salcamaruhd. 
Soldatul Constantin Sîrghie 
t-a strecurat nevăzut ți neauzit 
de nimeni In marginea unei 
poteci înguste ca ducea la 
țărm. Soldatul Tudor Culiman, 
ingenidt. ți-a săpat a ascunză
toare In nlripuf da pa plajă. 
„Porțile" către mare erau te* 
cfcUe Pa oriunde ar fi lnctr- 
eat id treacă infractorii, ai 
s-ar fi lovii de acest cerc de 

•oameni hatărlți ți vigilențe
Unul dintre „infractori", 

elas cu grifă dintre grănicerii 
cei mei ingenioși și capabili Să 
or teza problema tefr-o aplica
ția (pentru că într-o aplicație 
s-a petrecut tot ceea ea vă

relatez), a încercat cu abilitate 
să înșele vigilența grănicereas
ca. Pe timpul zilei nu a între
prins nimic care ar fi putut 
stîmi bănuieli, dar, o dată cu 
lăsarea serii, el s-a apropiat 
tîrîș de mal, tncercînd să taie 
lanțul unei bărci pescărești cu 
care să plece în larg. Sergentul 
Ciobanu, comandantul piche
tului, prevăzuse îrwd dinainte, 
ca la șah, și această poribdita- 
te. „Infractorul" a fost desigur 
reținut.

într-o zi urîtă, posomc^.tă. 
l-am găsit pe sergentul Cioba
nu in dreptul unui foișor. 
Ploaia ce căzuse pînă atunci 
H muiate ți fața ți foaia de 
cort Am înfiripat cu el, In 
cîteva clipe doar, o discuți?.

— Sînt aici multe greutăți 
de înfruntat — îmi spunea 
Ploaie, vînt, arșiță. Dat pe 
toate le învingem. Vă fac o 
mărturisire, eu personal, parcă 
sini mai bărbat de cum eram, 
să zicem, cu un an în urmă, 
îi fi spuneam zilele acestea 
sergentului Gheorghe Ape- 
troaiei, cel care in curind îmi 
ve lua locul la comandă : „De 
fapt ca ne poate înălța mai 
mult fn propria ființă dacii 
faptul ci la cei 21—22 de am 
ai noștri, țara ne-a încredințat 
•pre veghe o parte din hota
rul ei l Această încredere me
rită orice sacrificiu".

De unde oare asemenea tă
rii î Se spune uneori că, In 
•orii dimineților mv te ta time - 
cifWd nopților. pe malurile 
abrupte nu pe de
nirfn mlngWafa de vndutrUe 
mdrri. grănicerb rini ringuri 
in veghe. Nu, ei niciodată nu 
•ini singuri. Cu ei patrulează 
ti de si ți erai de ceas, eu 
Mima fierbinte ți conștiința 
aureolată de demnitate, țara 
toată.

•
 echipă in clasament și 
care părăsește prima 
Golul ae la Constanța 
în minutul 84. deci Cu ® minu- 
te Înainte de Izbăvirea poslbllâj 
aruncă zăbranicul asupra unei 
echipe care ivea cele mai mari

•
 sanse să se salveze : Progresul, 
în aceleași minute, la Tg. Mu
rei condamnatul de drept,

•
 F C Arge#, produce cea mal 
fantasticâ răsturnare de rezul
tat din istoria ultimelor cam- 
. pionate. A S.A. trăiește o orâ șl

9 lUmâtate de coșmar și jucătorii 
mureșeni nu cad pradă unei 
crize de nervi datorită numai

A inventării tranzlstorilfir.
Vreți ceva mai mult ? Anche

tele comisarului Maigret, Răz- 
• bunătorii și Sffntul la un loc nu 

au reușit, de-a lungul atîtor 
săptămîni, să ne dea atitea sen- 
zațlL

Campionatul recent sflrșit îmi 
stăruie încă în suflet, amintirea 
lui mâ urmărește șl mă obse
dează. Plnă la ultima etapâ ml 
se păruse obositor, lung, nein
teresant. După ultima etapă ml 
s-a părut minunat. Ce dumini
că fraților 1 Ce meciuri ! Ce sen-

4. Faptul că Vaslle Alexandru 
se află la un pas de diploma de 
medic.

5. Faptul că Pîrcălab are 27 de 
ani și cîteva luni.

6. Faptul că C.F.H. Cluj a in
trat In divizia A, în timp ce la 
Timișoara continuă lupta dintre 
Guelfi și Ghibelini.

7. Faptul că Steaua se meta
morfozează de vreo patru ani, 
deși nu scapă Campionatul sau 
Cupa.

8. Faptul că Nelu Nunweiller 
este cel mai bun mijlocaș con
structor al Turciei.

0. Faptul efl Ion îonescu • pe 
locul II în Bundesliga.

10. Faptul că Boc și Sătmărea- 
nu consideră că meciul cu Por
tugalia e mai greu dețlt toate 
cele de pini acum.

Gh. Nicolaescu
('Ziarul „Sportul")

ba căderea cortinei peste cea 
de-a 51-a ediție a campionatu
lui țării am rămas cu un lucru 
— țlnînd de esență șl cu deose
bite semnificații șl, mai ales, 
implicații pozitive în producția 
mai fertilă a întrecerii abia în
cheiate.

Despre ce este vorba ?
Despre ADEZIUNEA (la în

ceput drămuită apoi, pe parcurs, 
fără menajamente) JUCATORI-

și care anul acesta a mal luat 
șl Cupa „Fair-play“ (cu alte cu
vinte, mă bucur că U.T.A. e 
campioană, dar îmi pare rău că 
în Cupa Campionilor nu luptă 
„plăieșii" din Ștefan cel Mare) ; 
ca oltean, sînt peste poate de 
satisfăcut că, împreună cu Petre 
Dragu, am ajuns să vedem niște 
olteni cîștlglnd titlul... la juven- 
tiștl (de altfel dacă adăugăm șl 
„Trofeul Petthowschi", înseam
nă că, din cele cinci mari trofee 
ale campionatului, cralovenii au 
pus mina pe două 1) j mă bucur 
că, plnă la urmă, cei care în 
1966 promovaseră în „A“ prin 
protecție de... arbitri acum au* 
revenit acolo unde le stă bine 
(Jucătorii de la Politehnica 
București m-au rugat să trans
mit public mulțumirile lor fotba
listului Badea pentru șutul său 
cu care a făcut, în sfîrșit, drep
tate) | șl nu știu dacă trebuie sâ 
mă bucur că favorițll mei din 
Cluj s-au clasat cu două locuri 
mai sui decît anul trecut, deși 
la un moment dat nu se mal 
Înțelegea nimeni cu el fiindcă 
A văzuseră... campioni.

Eftlmle lonescu
(Revista „Fotbal")

Pentru mine campionatul a 
însemnat mal întii o victorie a 
oboselii j dacă ne place să fo-

Campionatul încheiat de cu
rind a fost, dupâ părerea mea1 
cel mai pasionant din ultimii 
zece ani. Ediția 1968/ 69 va in
tra în „istorie1* pentru că titlul 
a fost ciștigat de U.T.A., echipă 
fără nume sonore dar discipli
nată și pentru că, sînt sigur, 
„drama" dinamoviștilor bucu- 
reșteni nu se va șterge ușor din 
amintirea multora.

Campionatul trecut ne-a dat 
tea mai bună reprezentativă 
națională, a făcut să renască 
speranțele tuturor într-o afir
mare europeană, oarecum îm
plinită, dacă, bineînțeles, echi
pa se va clasifica pentru turne
ul din Mexic. Nu se poate trece 
cu ușurință peste eforturile 
unor antrenori privind îmbună
tățirea jocului unor echipe ca 
Dinamo București, Universita
tea Cluj, Dinamo Bacău., U.T.A., 
Jiul și nici peste „miracolul" 
Teașcă care, cum a făcut nu 
știm, a reușit, în ceasul al doi
sprezecelea. să mențină pe 
F.C. Argeș în prima divizie a 
țării. Acum, după încheierea 
campionatului, putem vorbi și 
de unele Individualități de ta
lie internațională, nume care 
s-au făcut remarcate pe Wem
bley, la Paris, Atena și Lau
sanne, Jucătorii Dumitrache, 
Lucescu, Dinu, Rădueanu, Săt- 
măreanu „cotați" ca valori in
discutabile fn arena europeană 
șl cu care, de ce n-am spune-o, 
ne mîndrlm. Nu pot să nu a- 
mintesc în aceste cîteva rîncTuri 
aportul noii conduceri a F.R. 
Fotbal, care a reușit să pună 
ordine fn privința respectării 
datelor calendaristice ale cam
pionatului, a imprimat o exi
gență mai mare față de abate
rile disciplinare ale unor fotba
liști, a asigurat condiții optime 
de pregătire echipei naționale.

Campionatul trecut constituia 
un bun ciștigat de mișcarea 
noastră fotbalistică, atît din

DE CE Șl PRIN CE S-A IMPUS 
FOTBALUL ANULUI 1968 1969

e Valentin Pâunescu
(Ziarul „Scinieia")

Prin ce ml s-a 
campionat ? Iată o 
care este greu să 
doi peri

Aș putea să zic, 
lucrul cel mal

lmpu< acest 
întrebare la 
răspunzi in.„

de pildă, că 
important pe 

• care ni l-a dat acest campionat 
fconstă în faptul că a scos la su
prafață o echipă națională cum 
nu am avut In ultimii douăzeci 
de ani. Sau că acei băieți des
pre care scriem că au învățat 
fotbalul la școala televizorului, 

A ,.noul val", s-au prezentat cu 
Îndreptățite cereri de integrare 
In realitatea imediată a fotbalu- 

• lui nostru. $i au reușit să-și 
impună punctul de vedere nu 
pe criteriul tinereții lor, ci pe 
cel al valorii incontestabile. 

V Dumitrache, Boc, Domide, Lu- 
cescu. Dinu, Dobrin, Radu Nun- 
weiller, Sătmăreanu, Radu lo- 

£ nescu. Beldeanu, Caniaro, Haj- 
nal, Ștefănescu (Steaua). Neagu 
și Dumitru de la Rapid, lată 

• doar rfteva nume dintre multe 
altele a căror virată nu depă
șește 25 de ani, făcind parte 

• din aceeași generație... învingă
toare.

Prezența lor, duminică de du
minici, pe terenurile de joc, 

£ dorința, exprimată concret în 
evoluția de pe gazon, de a se 
impune a dus la creșterea va- 

• loni partidelor șl *dupâ mulțl 
ani din itilourile cronicarilor 
n-a mal curs venin, d licoarea 

. dulce a laudelor.
V Am vfizut, în competițiile

zâții! Ce carnaval a fost la Arad! 
Ce urlete de bucurie s-au slo
bozit deasupra Piteștiului ! Ce 
tragică scenă la Constanța : 
Neacșu plîngea. Oaidă pllngea, 
în timp ce Badea se descâlța 
alături, pur și-simplu.

Acesta e fotbalul I Asta dl fi
nal de campionat !

De aceea vin și propun : n-ar 
fi oare mai bine ca tot cam
pionatul să se compună dintr-« 
singuri etapă ? Adică din ul
tima...

loan Chlrllâ
(Revista „Sport")

Fotbalul sezonului 1968/60 m-a 
impresionat prin victoria netă 
pe care a repurtat-o asupra iro
niei (ușoare) și zeflemelei (de 
dragul ei). Intr-adevăr, nu poți 
să nu încerci un sentiment de 
compătimire privind chipurile 
întristate ale unor umoriști, care 
au pierdut O imensA zonă de 
inspirație.

Sezonul 1968’60 a pierdut ca
ricaturile cu mingi în înaltul 
cerului, a pierdut cupletele în 
care era cîntatâ formidabila 
șansă a lui Dan Spătaru de a 
fi abandonat fotbalul în favoa
rea marilor victorii pe gazonul 
muzicii ușoare, a pierdut- a 
pierdut., a pierdut...

In sfîrșlt, satira și umorul 
l-au pierdut pe Voinea, subiec
tul lor nr. 1.

Inel o dată, un cald •entiment 
de compasiune .

Șl acum, iată ce m-a împra- 
donat realmente mai mult :

1. Faptul câ U.T_A. ■ glslt ao- 
lutia ae evitare a retogradlrii 
prin clștigarea campionatului.

1. Faptul câ Dumitrache a ra
tat cel mal ușor gol al anului 
tn finala Cupei

3. Faptul că Voința a marcat 
tn același meci, cele mal grele 
goluri ale anului.

LOR LA TRAVALIUL SPORIT, 
și ca volum și ca intensitate, 
fn timpul orelor de antrena
ment „Dacă așa procedează 
fotbaliștii de peste hotare, cu 
care noi ne măsurăm forțele în 
competiții ce angajează culorile 
țârii, de ce să nu facem șl noi 
la fel* — și-or fi spus — într-un 
suprem act de conștiință — și 
un Boc, și un Dumitrache, și 
un...

Și această nouă mentalitate, 
factor abstract, s-a transformat 
la nevoie tn elemente concrete : 
punctele cucerite de Boc, Dumi
trache et comp, pe terenurile 
din Lausanne și Atena ; perfor
manță eare-i apropie pe tricolo
rii nhștri de Împlinirea marelui 
lor vis : calificarea la un turneu 
final al campionatului mondial, 
suprema competiție a sportului 
cu balonul rotund.

losim termenul de maraton 
fotbalistic avem pe drept oca
zia să-1 Întrebuințăm pentru 
ediția recent încheiată Apoi, 
această întrecere pe 30 de eta
pe, 240 meciuri și 21 600 de mi
nute a fost generoasă cu toți : 
i-a dat lui Lereter cununa după 
care jinduia de două decenii și 
lui Dumitrache, într-o singură 
ediție, o consacrare ratată de 
alții în 10 compionate.

punct de vedere orgenixatoria 
cît șl tehnic.

Petre Dragu
(Ziarul „înainte" Craiova)

Gh. Mllrol
(Revista „Viața studențeaseB")

In primul rfnd am reținut 
niște satisfacții generale. Adică : 
la federație tronează de cltva 
timp un spirit de lucru sănătos 
și pe deplin principial (de-a colo 
de unde altădată veneau doar 
aere de suficiență, acum bate un 
aer înviorător 1) j cluburile au 
căpătat ceva autonomie ți se 
vede : naționala mai are nevoie 
num<j de două ..vize* pe pașa
portul pentru Mexic ; teamurile 
noastre au lansat în arena cu 
lei 30—40 de mînji dlnh-e care 
mulțl au cotă mare la „bursa" 
microbiștilor ; presa Sportivi a 
făcut un serios ms Înainte pe 
linte obiectivitătii și aolldarității 
în fața interesului oomun al 
fotbalului romănesc ș.a.m d.

Dați-ml. însă, voie să rețin și 
cîteva satisfacții personale : îmi 
pare bine că a cucerit laurii 
campionatului un club care anul 
trecut a deținut titlul Ia juniori

Dan Pâtrașcu
(Ziarul „Informația

Bucurețtiului")

In primul rînd acest campio
nat a scos în evidență un/echi
libru mai pronunțat între valo
rile Celor 16 echipe participante. 
Dovezi : ultima clasată a învins 
liderul șl pe urmăritoare, patru 
formații au luptat pin^ în ulti
mul minut al întrecerii maraton 
pentru evitarea retrogradării, 
scorurile categorice, Ia diferențe 
„astronomice" au fost țxtrem de 
rare..,

In al doilea rînd, această edi
ție a „plasat" pe arena socce- 
rului nostru un val de tinerețe 
care are și atributul derivat de 
la talent. Mă refer la Codrea, 
Crețu, Oprea, frații Kun, Pe
trescu, Beldeanu, Radu lonescu, 
Ștefănescu, Crîngașu, Ariciu etc. 
De altfel, și succesele obținute 
pe plan internațional — cele 
mai Importante din întreaga Is
torie a fotbalului nostru — s-au 
putut materializa datorită tine
reții componenților lotului. Și 
aceste excelente evoluții ale e- 
vantulul h (Londra) — b (Laui- 
sane) via Atena sint strlna le
gate de acest campionat...

In al treilea rina șl poate cel 
mal important, menționăm ma
rea regularitate a desfășurări! 
campionatului In ciuda nume
roaselor obligații Internaționale. 
Este poate cel mai mare clștlg 
■1 ediției recent încheiate;

Ca ex-cronicar de sport «1 
„Ramurilor0 și al ziarului 
„înainte" din Craiova, de-a lun
gul acestui campionat am fost, 
în mod firesc, mai aproape de 
activitatea fotbalistică din Bă
nie... Am urmărit evoluția cel 
puțin ciudată a băieților Iui 
Coidum — Frînculescu Și am 
văzut încă o dată cit de capri
cioase pot fi echipele studen
țești (vezi acel egal cu repre
zentativa R.D.G. în deplasare și 
aceâ înfrîngere pe teren pro
priu în fața „Vagonului" I)... 
L-am urmărit, de asemenea, 
pe Oblemenco : acest băiat s-a 
maturizat, a devenit mai subtil, 
mal „doxar" — șl dacă In tre
cutul campionat n-a dat mal 
multe goluri faptul nu se dato
rează doar multelor accidentări, 
ca și împrejurării că „tînfiruT 
s-a străduit să fie și creator, nu 
doar realizator. Un duo Dumi
trache — Oblemenco, despre 
care Începe să se vorbească, mi 
se pare șl posibil șl eficient. 
Insa cu o condiție : să exista 
între cel doi încredere și pre
țuire reciprocă.

Din acert campionat mai re
țin : turul de forță izbutit de 
Teașcă (o echipă „inventată* și 
alta salvată de la naufragiu) 
salvarea neglorioasă. a lui 
Bone, capotarea tragică a lui 
Drăgușin și, bineînțeles, cura
jul pe care l-a prins provincia 
în urma succesului, meritat, re
purtat de arădeni. Prevăd, In 
campionatul viitor, lupte și mal 
crîncene dedt 1n cel recent în
cheiat.

Despre arbitraje ? Mai bine 
să tăcem. *

Anchetă realizată de
VASILE CABULEA

(Urmare din pag. I)

citatea de munci luncțloneazl în 
cadrul Institutului de expertiză 
și recuperare a capacității de 
muncă un laborator pslhotehnia.

Ministerul Învățămîntului ■ 
înființat un sector de orientare 
școlară și profesională in ca
drul Institutului de științe peda
gogice din București care cer
cetează problemele realizării o- 
rientării școlare și profesionale 
în cadrul procesului de învăță- 
mînt. S-a fixat un număr de 
școli, care serveso ca bază ex
perimentală a Institutului de 
științe pedagogice București, In 
acest domeniu".

Sînt suficiente aceste măsuri?
— Stadiul actual al orientării 

și selecției profesionale este de- 
I parte de a satisface cerințele e- 

conomiei, este de părere tov. 
Dumitru Văcariu, director ge
neral adjunct al Direcției ge
nerale a forței de muncă 
din Ministerul Muncii. In pre
zent nu se poate concepe 
o organizare științifică a pro
ducției și a muncii fără- a 
se ține seama de utilizarea ra
țională a factorului uman, iar a- 
ceasta nu se poate realiza fără 
a se recurge la serviciile orien
tării șl selecției profesionale. De 
aceea considerăm că este impe
rios necesar să se treacă la or
ganizarea activității de orienta
re și selecție profesională, In în
treaga țară, prin crearea orga
nismelor care să înfăptuiască a- 
ceastă activitate Indispensabilă 
pentru mersul înainte cu efici
ență sporită al economiei noas
tre naționale.

Argumente puternice pentru 
înstltuționalizarea activității de 
orientare profesională la nivelul 
cerințelor șl, mal ales, al posi
bilităților economiei naționale, 
le-am cules pe... ruta profesio
nală a tinerilor din orașele 
București, Brașov, Constanța,

247 DE CAZURI:
Ploiești, din 273 de elevi 

al liceului seral de pe Ungă u- 
tina 1 Mal, muncitori calificați 
în școli profesionale, doar 26 in
tenționează sfl rămînă după ab
solvirea liceului in aceiași me
serie. Unul vrea să devină 
distribuitor de materiale, altul 
dactilograf (I), un strungar tln-

jește după rihriculturâ, un ope
rator chimist intenționează tâ 
ie facă cabanier (0, o ț exil o are... 
cosmeticianâ etc. etc.

Un asemenea raport dispro
porționat devine îngrijorător. 
Ce explicație poate avea această 
situație ? Răspunsul H primim de 
la Constanța, unde fenomenul ae 
manifestă în proporții asemă
nătoare :

— Uneori mâ Întreb cum 
să-i numesc : muncit or l-elevi, 
sau elevi-muncitorl ? se întreba 
ing. Dumitru Fui o rea, directorul 
Șantierului Naval Constanța- 
De abia vin din școala profe
sională, nici nu au timp să se 
acomodeze cu munca, să se inte
greze în colectiv, șl deja încep 
să pună^condiții : să lucreze în 
schimburi de zi. concedii, scutiri 
de activități obștești etc. Evi
dent că aceasta diminuează 
randamentul.

• 94 după absolvire* școlii 
elementare

• 11 tn timpul școlii
• • niciodată
• 2 nu răspund
Ce garanții poate asigura o 

ho Ur're luată de la o luni la 
alta sau, chiar, de la o săptă
mână la alta ?
.Ce v-a determinat al alegeți 
meseria actuală *■

• 53 întâmplarea
• 26 sfatul părinților
• 25 posibilitatea de a clștlga 

mai bine
• 8 Înclinațiile
• 4 sfatul profesorilor
• 4 sfatul prietenilor șt al 

colegilor.
Deci : 1. aproape 56 la sută

din decizii au fost luate la In
tim plare 2. aproximativ 3 la 
iută din numărul deciziilor s-au 
datorat sfatului profesorilor din

cu caracter administrativ, șl-au 
schimbat profesiile).

Dar rit a costat pregltirea a- 
cestor muncitori ? Din același 
studiu reiese că valoarea pregă
tirii lor atinge suma de 
2 600 000 000 lei. Cheltuieli neefi
ciente făcute pentru pregătirea 
unor elevi care au intrat în 
școala profesională fără să se 
țină seama dacă au sau nu apti
tudini șl interes pentru meseria 
respectivă, folosindu-se numai 
de prilejul pe care l-a oferit 
statul de a dispune dol-trel ani 
de întreținerea gratuită, iar după 
abeolvire, la prima ocazie, și-au 
ales alte meserii ^decît acelea 
pentru care au fost'pregătiți cu 
mari cheltuieli.

— Daci orientarea profesio
nală ar reduce procentul nea- 
daptabilllor la profesie, nu cu 80 
la sută cum rezultă din întreaga 
literaturi de specialitate, ci doar

lor : să acorde a «latență în pro
bleme de orientare profesională 
întreprinderilor șl organizații
lor economice din raza județului 
care nu au organizate servicii 
proprii pentru această activitate: 
să acorde consultații de specia
litate școlilor, precum și direct 
tinerilor. în vederea alegeriLjus- 
te a profesiei. Apoi. Laboratoare 
psihoîehnice în unitățile econo
mice. Incepind cu marile uzine 
și combinate. Aceste laboratoare 
au scopul să selecționeze cadre 
Calificate pentru diferite funcții 
și posturi ae specialitate, să facă 
orientarea muncitorilor pentru 
cursurile de calificare după apti
tudini, să selecționeze candidați 
înscriși pentru admiterea la șco
lile profesionale, ucenicie la lo
cul de muncă, licee de speciali
tate. școli de maiștri etc., să pro
pună soluții pentru organizarea 
științifică a pregătirii muncitori-

CE PROFESIE Iți alegi?
Apoi, după absolviră, devin 

funcționari plerduți pe ici, pe 
colo. Avem cazuri concrete de 
tineri sudori, strungari, devenițl 
ipistați, numărători de colete In 
port, taxatori pe mașini, peda
gogi și suplinitori. De ce acest 
slalom printre profesii ? Sînt 
sacrificii nejustificate pa care le 
face economia.

— Și ce propuneți ?
— O mai riguroasă selecție 

la admiterea în liceul aerai, 
avizul întreprinderilor. Dar cred 
că cel mai important deziderat 
îl constituie orientarea, depista
rea și întărirea aptitudinilor in 
timpul școlii elementare pentru 
ca adolescentul sâ învețe și să 
presteze o profesie care iă-i 
placă și sS-1 producă sentimentul 
de satisfacție.

O ANCHETA FULGER

„Cînd v-ați glndlt prima oară la 
alegerea profesiunii 7“ (Răspund 
120 de strungari de la Uzina de 
mașini electrice — București).

școala elementară. Acest raport 
ne scutește de orice comentariu.

154 000 DE CAZURI
Două cifre înregistrate de re

censămintele cadrelor de munci
tori calificați prin școlile pro
fesionale :

In 1964 — 221 9M 
1968 — 437 63C

Dar în perioada dintre cela 
două recensăminte școlile profe
sionale au pregătit 320 838 mun
citori calificați. Ceea ce ar în
semna că număful lor a-a dublat 
în acest interval. Aplicînd coefi
cientul de 3 la sută pierderi de 
cadre anual la fiecare promoție, 
și la fondul de bază, rezultă 
154 000 muncitori calificați mai 
puțin.

Aceasta înseamnă că jumătate 
din numărul absolvenților școli
lor profesionale repartizați in 
producție în ultimii cinci ani nu 
lucrează ca muncitori calificați. 
(Bineînțeles că marea lor ma
joritate au trecut în alte munci

cu 30 la tută și totuși economiile 
ar întrece cu peste 20 de ori 
cheltuielile pe care această ac
tivitate le necesită — este de 
părere tov. A. Mîrza, director 
general în Ministerul Muncii.

— Dar știm că prin HCM 226/ 
1968, sarcina de a studia și or
ganiza orientarea profesională 
revine Ministerului Muncii. Ce 
s-a făcut practio în acest In
terval ?

S-a elaborat un studiu care ■ 
fost supus discuției unor minis
tere și organe centrale, fiupă o 
largă consultare, Ministerul 
Muncii a alcătuit un proiect de 
hotărîre. In prima etapă (pînft 
în 1970) propunem organizarea 
unul Centru metodic de orienta
re profesională al Ministerului 
Muncii, cu atribuții de elabo
rare a materialelor metodologice 
și de îndrumare metodică a ce
lorlalte oficii și servicii, care 
trebuie să realizeze in practică 
sarcinile orientării și selecției, 
în centre de județ, Oficii de o- 
rientare profesională. Sarcinile

lor, să urmărească integrarea ar
monioasă a absolvenților de școli 
și cursuri în procesul muncii.

— Desigur că organizarea pre
conizată va determina cheltuieli 
(asigurarea cadrelor de specia
liști, dotarea cu teste și aparate, 
asigurarea spațiului necesar etc.). 
Cine le va suporta ?

— Pentru organismele subor
donate Ministerului Muncii 
cheltuielile se vor suporta de la 
bugetul de stat (s-a propui su
plimentarea planului de chel
tuieli al Ministerului pentru a- 
nul 1969 cu 3 milioane),,Iar altă 
parte de către întreprinderile 
Beneficiare. Aceste cheltuieli se 
vor recupera însă în timp foar
te scurt, ca urmare a erectelor 
economice rezultate din aplica
rea unei concepții noi, științi
fice, în orientarea și selecția 
cadrelor.

Deși cu un deceniu și jumă
tate în urmă dispuneam de un 
institut de orientare profesio
nală bine dotat cu aparatura și 
mijloacele de investigație mo

derne, de laboratoare foarte 
puternice, i-a renunțat le spri
jinul lui prlntr-un gest de ne
gare al unuia dintre marile 
imperative ala timpului : ori
entarea și selecția profesională.

Efectele ignorării acestui co
mandament al progresului, au 
avut drept consecință perturba
rea deciziei individului suprali
citat de necunoscutul unor mari 
și extrem de multiforme profi
luri profesionale.

Sîntem de acord și cu punc
tul de vedere de a fi folosite 
toate mijloacele materiale și 
bănești de care dispune Minis
terul Muncii. Dar condiția 
esențială pentru ca activi
tatea de orientare să fie 
eficientă — așa cum o de
monstrează experiența mon
dială — este ca ea să fie Încre
dințată unor oameni din multi- 
f)le profesii. Fiind o activitate 
nterdisciplinară, la înfăptuirea 

ei își dau concursul .psihologia, 
medfcfna. pedagogia. sociolo
gia, științele economice, stat s- 
tica etc. — specialiști de care 
Ministerul Muncii nu dispune.

Am considerat că sînt mai Im
portant de ridicat probleme de 
ansamblu general, care ilustrea
ză foarte pregnant și convingă
tor. prin cifre și date exacte, e- 
fectul, în primul rind econo
mic. pe care-1 ridică orientarea 
profesionali.

Evident, problema este eu 
mult mai complexă, oferind un 
cîmp larg de studiu nu numai 
economiștilor, d în aceeași mâ
luri pedagogilor, sociologilor, 
psihologilor. Este ceea ce ne 
propunem să dezbatem în an
chetele noastre viitoare, deoa
rece, așa cum s-a arătat în Ho- 
tărlrea C.C. al P.C.R cu pri
vire la sarcinile organizațiilor 
de partid, de stat și obștești, 
ale U.T.C. pentru îmbunătățirea 
muncii educative în rlndul ti
neretului : „Probleme cum sint 
Orientarea profesională a tine
rilor, valorificarea aptitudinilor 
lor corespunzător economiei na
ționale, calificarea profesională, 
perfecționarea continuă a pre
gătirii, practica în producție a 
elevilor și studenților, încadra
rea in producție a absolvenților 
NU ȘI-AU GĂSIT ÎNTOTDEA
UNA SOLUȚIONĂRILE CELE 
MAI ADECVATE".

Cupa Balcanică
• ROMANIA — BULGARIA 

2—1 (1—0)
Tinerii fotbaliști români au mai 

ffleut un pai" spre un trofeu de 
circulație balcanică. Ieri, aici la 
Sibiu, după un joc în care au 
fost ceva mai buni, au învins cu 
2—1 echipa de tineret a Bulgariei, 
pretendentă șl ea 1a clștigarea tur
neului. Cum a fost meciul ? Ine
gal și cu accente rare de specta
culozitate. Totuși, nu putem 
trece cu vederea că tinerii 
noștri fotbaliști au controlat mai 
mult jocul, materiallzîndu-și 
superioritatea prin două go
luri frumoase : primul l-a mar
cat ca un maestru Domi
de în mln. 15 iar al doilea 
colegul său de club, Florin Dumi- 
treicu tn min. 51. Deci, U.T.A. și-a 
făcut șl aici datoria. Reprezentan
ții ei (II cităm șl pe Broșovschi) 
au fost cei mai buni. Apărarea 
luată în întregime de la ,U“ Cra
iova (Oprea, Niculescu, Deselnicu, 
Popa) i a descurcat mai greu, a 
fost imobilă yi Imprecisă cu ex
cepții Iul Oprea care a apărat ex

celent. Adversarii noștri (jucători 
tehnici, buni la intercepție, au 
egalat prin Denev In mln. 54 și au 
avut și o bară) legau uneori fru
mos fazele și șutau periculos. Ar
bitrajul — corect, bun.

In program a survenit o schim
bare : astăzi, ambele meciuri se 
vor juca la Sibiu într-un atrac
tiv cuplaj — orele 18,15 Bulgarla- 
Turcla ; orele 18,00 — România-Ai- 
bania.

C. VASILE
• GRECIA—TURCIA 3—2 (0—1)

Meci frumos, disputat la început 
echilibrat, dominat în prima re
priză de către echipa Turciei ca 
urmare a golului Înscris în minu
tul 10 de extrema stîngă. Ender din 
lovitură liberă de la 20 metri, rico
șată în zidul apărării. In repriza 
a doua grecii «chimbă tactica, ata
că mal clar și reușesc să înscrie 
de 3 ori Iar turcii în ultimul mi
nut reduc, din scor, întîlnirea în- 
cheindu-se cu rezultatul de 3—2. A 
foit un joc spectaculos.

V. RAVESCU

Turul României
Prima parte a etapei de ieri 

• a foat mai curînd monotonă de
oarece cele cîteva tatonări (ar 
fi exagerat să le numim tenta
tive) n-«u putut înviora ritrfiul 

• demn mai curind de.„ ciclotu
rism. Primul sprint de la Sa-
lenta a dat cîștig de cauză lui 
Dumitru Nemțeanu, urmat de 
Constantin Ciocan și Patzig 
(R.D.G.). In liniștea din pluton 
mocnește ceva șl după ce tre
cem de Chisineu-Cnș un grup 
de 11 cicliști forței ritmul, se 
desprind de ceilalți șl iati rea
lizați tentativa mult aștepta
te. Printre autorii ei. purtătorul 
tricoului galben, acest inepuiza
bil Wanzlik, francezul Viard,
norvegianul Andresen româ
nii Ion Cozma, Ion Ardeleanu. 
Nicolae Ciumeti, Constantin 
Grigore și Ștefan Cernea. Gru
pul fugarilor 
(R.D.G.) stA aproape 
pe ultimul loc " 
vansul fațâ de 
întoarcerea în 
fugarii au 2’30” 
timp în pluton 
așteptare. 16 cicliști, 
care și alergătorii noștri Tudor 

A Vasile, Ștefan Suciu, Constan- 
" tin Grigore, Gabriel Moiceanu.

în care Dertz 
continuu 

Iți sporește a- 
urmăritori. La 

județul Timiș, 
avans. în acest 
se renunță la... 

printre

Vasile Burlacu șl Constantin 
Ciocan pornesc în urmărirea 
fugarilor pe care-i ajung cu 10 
kilometri înainte de sosire. La 
Timișoara din nou emoții. Va 
reuși oare Wanzlik, cunoscut 
pentru sprintul său final, să 
clștige și această etapă? Nu. Tu
dor Vasile va ști să atace vi
guros la momentul oportun, 
cîștțgind a doua etapă consecu
tiv. • Prezenta a trei din com
ponent echipei B a țării noas_ 
tre în primele 5 locuri ale cla
samentului general ne dau spe
ranțe într-o eventuală victorie 
românească.

Clasamentul general indivi
dual : 1. Wanzlik (R.D.G.)
22h 08* 55” 2. Tudor Vasile — 
România B 22h 11* 05” ; 3. Con
stantin Grigore — România 
B 22hir23”; 4. Andresen
(Norvegia) 22h 11’46” : 5. So- 
fronie — România B 22hll’52”; 
6. Menard (Franța) 22h 12’08”.

Clasamentul general pe echi
pe : 1. R.D.G. — 66h 33*17” ; 2. 
Romârfia B — 66h 34’ 20’’ : 3.
Steaua — 66h 39’ 1.3” ; 4. Româ
nia A -- 6fih 39’ 16” ; 5. Franța 
— 66h 40’ 02” ; 6. Belgia —
66h 46’15 ’.

D. ȘTEFLEA



□ □ □
Pentru promovarea

cooperării internaționale
Intervenția delegatului român la sesiunea Consiliului P. N. U- D.

La cea de-a opta sesiune a 
Consiliului de Administrație a 
P.N.U.D. (Programul Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare), în ca
drul dezbaterii obiectivelor și 
principiilor de funcționare a Pro
gramului, marți a luat cuvîntul 
delegatul român, ambasadorul 
Nicolae Ecobcscu.

Subliniind importanța deosebi
tă a științei, cercetării fundamen
tale și aplicate, a utilizării teh
nologiei avansate în opera de

ministrului
de externe

al Republicii 
Vietnamului

dezvoltare economică, delegatul 
român a apreciat că P.N.l'D. 
este chemat să exploreze Intr-o 
mai mare măsură, in activitatea 
sa, toate posibilitățile de folosire 
a noilor factori ai progresului.

Vorbitorul a imirtat asupra 
faptului că P.N.U-D. a fost creat 
pentru a oferi cadrul nwresar pro
movării cooperării intexuaționale 
în vedere* sprijinirii tuturor ță
rilor care na an atins an nivel de
plin de dezvoltare, indiferent de 
zona geografică unde s-sx ritm. 
De aceea, a spus cL Programei 
are obEgatia de a-$x adapta fer
mele p metodele de M-tri-uate 
la cri ir Ir specifice fiecărei țâri 
|i mvehilm exxstent

Programul Nițmâor U aste 
pentru Dezvoltare, are p ă—dci’- 
tanta fu net* de crtahrWnr al co
operării internatxKKXje. Ei hi por» 
t? fndephm acest roi aa moui 
prin moto luare* fipt.rnCn o 
cunoștEririor tehnice aie 
icr ji pjrx-rra kw la Lt*no* 
Liniar aflate tu procesai) 
tării. ci p p™ tia-uX»^ma . ■ 
fiecăreia dmtre »rt*«îf mie k»* 
tr*« fanar ispartMt de pe*»'

P.S’.l’D 0-0 mări «dnac*. «t

Inchsierea Adunării
mondiale pentru pace

de Sud
„Soluția globală în 10 puncta 

propusa la § mai de Frontul Na
țional de Eliberare din Vietna
mul de sud se bazea-â pe drep
tul populației sud~vieii»ameze bt 
autodeterminare*. a declarai 
Nguyen Thi Binh, ministrul ald- 
cerțjor externe al Republicii 
namului de sud. tntr-tm interviu 
acordat corespondentului la Pa
ris al agenției TANTVC. Frontul 
Național de Eliberare, a arătat 
Nguyen Thi Binh, a proput 
proces democratic vizmd fonda
rea unui guvern de coaliție Pro- 
vizoriu. care să aibă drept sarci
nă pregătirea alegerilor genera
le ... în timp ce plamd de pace 
al președintelui Nixon este o ne
gare a drepturilor fundamenta
le ale poporului rsoatn*. Steterir»- 
du-se la retragerea aice 25650 
dc solda} t americani. wrrtf 
președintele isatcrW ăa
externe al Republică Vtetaaa^ă^ 
de svd a arătat oi Metta ■■ r-e 
alt scop dectt de a po
porul american fi de a iad^ee ia 
eroare opinia publică

Doamna Nguyen Tm B rA « 
declarat că delegația Repab&cn 
Vietnamului de sud la P 
va continua eforturile r* 
se ajunge la o soluționare 
bilă a problemei Vietnamului da 
sud, pe baza soluției în 10 panctt 
a FM'.

x

Ședințe ale
unor comisii

C. A. E. R
La Brno s-au încheiat lucrări

le celei de-a 11-a ședințe a Co
misiei permanente C.A.E.R. pen- 
tru industria ușoară.

La lucrările ședinței au partici
pat delegațiile țărilor membre — 
Bulgaria. R. S. Cehoslovacă, R.D. 
Germană, Mongolia, Polonia. Ro
mânia, Ungaria și U.R.S.S.

La ședință au participat, în ca
litate de observatori, reprezen
tanții R.P.D. Coreene și Republi
cii Cuba.

Tn legătură cu hotărirea celei 
de-a XXlI-a sesiuni a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, 
precum și a Comitetului Execu
tiv C.A.E.R., Comisia a aprobat 
planul de activitate, îndreptat 
spre adîncirea și dezvoltarea co
laborării economice și tehnico- 
științifice a țărilor membre ale 
C.A.E.R. în domeniu] industriei 
ușoare, inclusiv problemele spe
cializării și cooperării în produc
ție. La ședință au fost, de ase
menea, trasate 
rării pe viitor 
vind creșterea 
tății Comisiei.

Pârtiei nan ții 
cultat referatul consacrat celei 
de-a 20-a aniversări a creării 
Consiliului de Ajutor Economi^ 
Reciproc și au făcut bilanțul 
laborării țărilor membre în 
meniul industriei ușoare,

Vizita in Franța a 
delegației U.G.S.R.

Delegația 
M. A. N.

la Londra
LONDRA

tai L - Bre-?

s .
I

ORIENTUL APROPIAT
• Un nou incidetS itraeliano ■ egiptean

• Aruncarea fw otr ■ ane/ conducte de petrol

pe tt'ifarid lirocMvi

europene pe 
coLaborării tu 
ji strădaniile 
unei conferin-

in drepturi a tuturor statelor, pro
movare* colaborării economice, 
lehnico-stimțifice și cw’turale In
tre fta^le europene, desființarea 
tu^nrer halelor militam ct-răine, 
creare* de znoe denudearizate, 
awwIHre? relațiilor dintre cele 
dâăal state germane.

Adunare* a salutat inițiativa de 
a ie convoca în luna octombrie 
19^9 o conferință a reprezentanți- 
Lx opiniei publice 
tmu securității și 
Europa, precum 
pentru organizarea
țe h nivelul guvernelor.

Adunarea mondială pentru 
pace a adoptat o rezoluție de 
•■■'idiritate cu Vietnamul.

Adunarea a adoptat dc aseme
nea, un apel în care se spune : 
-'Telul nostru limpede îl constituie 
asigurarea — pentru fiecare po
por din toate regiunile globului 
pămintesc — a unei vieți pașnice 
In condiții de securitate, demnita
te umană și progres soda], atit 
pentru țara sa, cît și pentru binele 
tuturor celorlalte popoare, pe 
baza egahtlțri In drepturi, dreo- 
b-Jej L ’*îNedeterminare $â api-

P.ARIS 24. — Corespondentul 
Agerpres, AL Gheorghiu, transmi
te : Marți dimineața, delegația 
sindicală din România, condusă 
de tovarășul Gheorghe Apostol 
președintele Consiliului Central 
al U.G^JL, a avut o întrevedere 
cu Benoit Frachon, președintele 
C.G.T^ Georfbs Seguy, aecretani] 
general, precum și cu ceilalți 
membri ai Biroului Confederal al 
C.G.T. Tovarășul Gheorghe 
Apostol a relevat că vizita dele 
gației române In Franța și vizita 
făcută anul trecut in România de 
delegația C.G.T., condusă de to
varășul Georges Seguy, contribuie 
la întărirea relațiilor de prietenie 
și cooperare dintre cele două or
ganizații. dintre dasa muncitoa 
re română și dasa muncitoare 
franceza.

Conducătorul delegației sindi
cale române a informat apoi pe 
larg pe cei prezenți despre acti
vitatea și preocupările actuale ale 
U.G5.R.

In cursul aceleiași zile, condu
cerea Confederației Franceze De
mocratice a Mundi (C.F.D.T.) a 
oferit în dnstea delegați» 
U.G.S.R. o masi tovărășească, h 
care au partidpat Eugece 
Descamps. secretarul general. 
Rene DecaiUon, secretar al Fede
rației gaz și electricitate, precum 
și alți conducători ai acestei or
ganiza ții Cu acest prilej, s-a fă
cut un schimb de informații hi 
legătură cu activitatea celor două 
organizații și s-a căzut de acord 
ca In viitor relațiile lor să fie 
întărite și mai molt. C.F.D.T. a 
invitat o delegație a U.G.S.ft. să 
viziteze anul viitor Franța.

• LUNI SEARA a sosit la 
Budapesta, îa invitația C.C. al 
P.M.S.15m delegația de activiști 
ai P.C.R., condusă de tovarășul 
Florca Dumitrescu, vicepreșe
dinte ai Consiliului Economic. 
La sosirea pe aeroportul Feri- 
hegyi, oaspeții au fost întîmpi- 
nați de Jozsef Kaplar, adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.M.S.U^ Au fost prezfinți, de 
asemenea, Ion Avram, însărci
nat cu afaceri ad-interim al 
României la Budapesta, și alți 
reprezentanți ai ambasadei.

25 iunie și 27 iulie, sînt două 
date extrem de semnificati
ve în istoria poporului co
rceau. La 25 iunie se împli
nesc IA ani de la începerea 
războiului de agresiune îm
potriva R.P.D. Coreene, iar 
27 iulie este ziua care mar
chează victoria repurtată 
de poporul coreean în acest 
război, victorie care se ani
versează în acest an pentru 
a 16-a oară In R.P.D. Coreea
nă, perioada cuprinsă între 
aceste date istorice a fost 
declarată drept lună a luptei 
comune pentru retragerea 
trapelor americane din Co
reea de sud.

După cum se știe, in ciuda 
concentrării unor imense 
forțe militare și financiare 
și a folosirii unei masive 
scale a metodelor și mijloa
celor de război, inclusiv a 
armei chimice și bacteriolo
gice interzisă de legile drep
tului internațional cu privi
re la ducerea războiului, a- 
gresiunea americană a fost 
respinsă cu succes de po
porul coreean care și-a apă-

tr-o vastă bază militară me
nită să contribuie la realiza
rea scopurilor lor a'grcsîve 
in Asia. In baza unui „tratat 
de apărare reciprocă'* înche
iat cu Li Sîn Man în august 
l‘?53, aproape înainte ca cer
neala semnăturii dc pe acor
dul de armistițiu să se fi 
uscat, în Coreea dc sud sînt 
dislocați peste 60 000 de sol
dați americani, la care se 
adaugă avioanele de luptă 
și navele militare a! că
ror număr e în continuă 
creștere. Coreea de sud în
săși șî-a dublat aproape e- 
fectivele militare, care au 
ajuns la 31 de divizii, dînd 
azi impresia unui stat în în
tregime militarizat, in al 
cărui buget cheltuielile mi
litare reprezintă peste 80 la 
sută din total, ale căror con
secințe triste sînt înapoierea 
economică, șomajul la care 
se adaugă lipsa pînă și a ce
lor mai elementare drepturi 
și libertăți democratice. Ac
ceptarea de către regimul- 
maxionetă al lui Pak Cijan 
Hi a prezenței trupelor și

Cauza dreaptă 
a poporului 

coreean

Poliția mtarvenind în timpul recantelor incidente de la Univer
sitate*] Ann Arbor din Michigan (S.U.A.)

nex, hietitf agenția .Associated 
Pre*»- El a axă ta t că instalare* de 
b*ae ale taior de gneriî*
pe teri*c7_ ? hbanez ar putea 
âw ia an ronfhct direct Intre 
îoruik arr^3 ■ e p armata Eba-

• MA2TI. CONSTANTIN 
FLIT AN. aHtaMdanil le-

S«dafirt* tmiati 
la Paris, a prez rotat la A- 
cadetaia diplomatică inter
națională comunicare* «Ro
mânia și securitatea euro
peană**. Au participat amba
sadori și alți membri ai 
corpului diplomatic din 
Paria, personalități din via
ța politică și culturală pari
ziană, ziariști.

jp e

directivele elabo- 
a proiectelor pri- 
eficacității activi-

co- 
do-

ceaLa Ulan Bator a avut Ioc 
de-a 35-a ședință a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru trans
porturi. La lucrări au luat parte 
delegații din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană. Mongo
lia, Polonia, România, Ungaria Si 
U.R.S.S.

Comisia a discutat problemele 
legate de pregătirea centenarului 
nașterii lui V. I. Lenin și sarcini
le care decurg din hotărîrile ce
lei de-a XXII -a sesiuni a Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc și celei de-a 41-a ședințe a 
Comitetului Executiv al C.A.E.R

Introducerea — definită oficial ca „tem
porară si experimentală- — a unor «pos
turi speciale' polițienești în universită’ile 
guatemaleze a înrăutății și mai mult o si
tuație oricum explozivă. Măsura aceasta, 
urmărind «lichidarea' ogHației care dăi
nuie de cîteva luni in rîndul jtodentimii, 
nu numai că nu și-a atins scopul, dar a 
contribuit la intensificarea incidentelor. A- 
proape zilnic sînt semnalate ciocniri în
tre studenți și poliție ; se operează zeci de 
arestări.

Miercurea trecuta, în incinta universită
ții „San Antonio* din Guatemala Gty, in
cidentele au reizbucnit, mai puternice de- 
cît aricind în trecut. Facultatea de drept 
a fost închisă pentru o săptâmînă ; 12 stu
denți au fost arestați. Unii profesori au in
tervenit pentru a împiedica poliția să ares
teze și alți studenri refugiați In biroul de
canatului. Ordinul dat de rectorul universi
tății, profesorul Garda, prin care au fost 
interzise adunările studențești nu a făcut 
decit să învenineze atmosfera. Aproape o 
sută de polițiști au pătruns In clădirile fa
cultății ae științe în momentul în care se 
organiza o adunare de protest stu
dențească In fata clădirii unde se 
instalase „postul special* polițienesc. Lo
vind studenții cu bastoane de cauciuc, po
liția a operat arestări. Incidente asemănă
toare au avut loc la Facultatea de medici
nă. Pentru a scăpa de urmărirea polițiști
lor, unii studenti medicinist! s-au refugiat 
în birourile decanatului și în capela din in
cinta clinicii universitare. Facultatea de 
științe politice și economice a fost ocupa
tă de studenți timp de 48 de ore, tinerii 
asediind pur și simplu „postul special* po
lițienesc instalat în incinta facultății. Deca
nul, profesorul Irimeo, s-a opus pătrun
derii unor detașamente de poliție trimise 
să reprime acțiunea protestatară studen
țească. Cu aprobarea decanului, itudenții

Represiuni Ia
Guatemala

ca-
(de

au organizat o adunare generală în 
drul căreia și-au expus revendicările 
fapt, revendicări comune întregii studen- 
țimi guatemaleze) : reducerea taxelor ex
trem de ridicate, măsuri pentru atenuarea 
supraaglomerării din sălile de cursuri și 
laboratoare, restructurarea sistemului de 
învăfămînt considerat ca arhaic și retro
grad, autonomia universitară și, în genere, 
democratizarea universității.

Frămîntările studențimii guatemaleze au 
actualmente un caracter generalizat dacă

ținem seama că au fost consemnate de
monstrații studențești și ciocniri și în cel 
de al doilea centru universitar al țării, la 
Branca, ceea ce face ca, practic, toate in
stituțiile guatemaleze de învățămînt supe
rior să fie antrenate activ în mișcarea pro- 
testatar-revendicativă. Ceea ce amplifică 
îngrijorarea autorităților este faptul că ac
țiunile de solidaritate cu studenții devin 
frecvente în rîndul cadrelor didactice uni
versitare. Un gest semnificativ, de răsunet, 
este cel al profesorilor de la Facultatea de 
drept a universității „San Antonio- care 
au adresat Ministerului Instrucțiunii Publice 
un memoriu cerînd retragerea imediată a 
„posturilor speciale" polițienești din facul
tăți, încetarea oricărui «mestec al poliției 
în universitate, eliberarea studenților a- 
restafi, reducerea imediată a taxelor de 
frecvență și anularea taxelor de examene, 
crearea unei comisii guvernamental-parla- 
mentare pentru elaborarea unei reforme 
democratice a învățămîntului superior.

Se pare că guvernul de la Guatemala 
City, în ciuda intensificării mișcării studen
țești, încearcă să evite închiderea pe ter
men lung a facultăților, din motive de 
prestigiu. Surffe din preajma autorităților 
lăsau, însă, să se înțeleagă că se așteaptă 
să fie luate noi măsuri represive întrucîf 
cele adoptate, inclusiv crearea „posturilor 
speciale* de ooliție, nu au dat rezultate.

Cele aproape trei luni care au trecut de 
1a declanșarea noului val de demonstrații 
studențești, au arătat că măsurile represi
ve, indiferent de caracterul și amploarea 
lor, nu pot frîna mișcarea protestatară a 
tineretului studios din Guatemala. Satisfa
cerea revendicărilor majore ale studenți
lor și, în primul rînd, democratizarea vieții 
universitare rămîne singura soluție de na
tură să pună capăt frămîntărilor studenți- 
mii guatemaleze.

• IN legătură cu hotărirea gu
vernului suedez de a recunoaște 
R. D. Vietnam, la Stockholm a 
sosit Nguyen Tho Chan, amba
sadorul R.D.V. la Moscova, care 
va reprezenta concomitent țara 
sa in Suedia. J

Nguyen Tho Chan a declarat 
că R.D. Vietnam este gata să 
stabilească relații diplomatice cu 
toate țările.

Efectivele militare 
canadiene vor fi 

reduse
anunță ministrul«

apărării al Canadei

P. N.

Efectivele forțelor ar
mate regulate ale Cana
dei vor fi reduse în ur
mătorii trei ani la apro
ximativ 80—85 mii oa
meni, a anunțat luni iu 
CameraComunelor mi
nistrul apărării, Leo 
Cadieux.

Măsura se înscrie în progra
mul guvernamental de revizuire 
a politicii canadiene de apărare 
pentru a o adapta necesităților 
și posibilităților reale ale țării, a 
arătat el, precizînd că guvernul 
intenționează să reducă și forțe
le de rezervă, astfel ca în vii toi 
cheltuielile militare să nu depă
șească nivelul actual de un mi
liard de dolari.

Fără a intra în detalii, Cadieux 
a declarat că reducerile vor afec
ta în special personalul neopera- 
țional, aviația militară de trans
port, programele de rcînzestrare 
a flotei de submarine cuprinzînd 
și desființarea unor baze militare, 
inclusiv regruparea bazelor uni
tăților flotei navale de suprafață 
și a forțelor aeriene, între care și 
cele staționate în prezent în Eu
ropa occidentală.

In conformitate cu noile mă
suri, forțele armate ale Canadei 
vor fi orientate în direcția apă
rării teritoriului țării.

rat cu eroism patria. Aceas
tă victorie a arătat în mod 
clar că nu poate fi învins 
Un popor care luptă pentru 
independență și libertatea 
patriei, pentru dreptul de a 
decide singur căile propriei 
dezvoltări. Victoria obținută 
în război a dat puporului 
B.P.D. Coreene posibilitatea 
de a reface in ritm rapid 
economia distrusă și de a-și 
continua activitatea de con
struire a bazelor societății 
socialiste. Succesele remar
cabile obținute de R.P.D. 
Coreeană în redresarea și 
dezvoltarea economică, în 
domeniul social și cultural 
in anii care au trecut de la 
încheierea acordului de ar
mistițiu constituie o dova
dă clară a energiilor pe care 
le poate desfășura un popor 
liber și stăpîn pe drepturile 
sale.

Există, din păcate, și un 
revers al medaliei. Evoluția 
înregistrată în anii de după 
război in Coreea de sud ara
ta ci speranțele opiniei pu
blice laternaționale intr-o 
rectemestarc ■ problemei 
c*r*ne pe cale pașnici, in 
cnalarmitate ro aspirațiile 
potMrald rarer**. ■■ s-ai 
înfăptuit La 11 ani de la în
ceputul războiului și 16 aai 
de la semnarea acordului de 
armistițiu, Statele Unite nu 
numai că șl-au menținut 
trupele staționate In Co
reea de sud, el continuă să 
transforme această țară In-

bazelor americane In Co
reea de sud este un factor 
care contribuie la menține
rea tensiunii in Extremul 
Orient.

Orientarea reacționară a 
politicii regimului de la 
Seul a fost demonstrată fără 
echivoc și de participarea 
Coreei de sud la agresiunea 
împotriva poporului viet
namez alături de trupele 
S.U.A. și ale celorlați sate
liți. In același timp a avut 
loc o înmulțire a actelor d* 
violare a acordului de ar
mistițiu prin provocări orga
nizate împotriva R.P.D. Co
reene. „Grija** manifestată 
pentru întreținerea tensiu
nii de-a. lungul paralelei 38 
se combină cu reprimarea 
cruntă a maselor, a căror 
nemulțumire este în conti
nuă creștere. Totodată, regi
mul marionetă a] lui Pak 
Cijan Iii a respins toate 
propunerile practice realis
te ale guvernului R.P.D. Co
reene îndreptate spre nor- 
malizarea situației și apro
pierea dintre cele două sta
te coreene pînă la soluționa
rea pe cale pașnică a proble
mei uaificârij țării. Împreu
nă ca întregul nostru popor, 
tineretul României lși expri
mă convingerea că nobila și 
dreapta cauză a poporului 
coreean va triumfa, că el își 
va împlini aspirația sa na
țională — unificarea pașnică 
și democratică a Coreei.

BAZIL ȘTEFAN

seu r* rt
• MINISTRUL DE EXTERNE 

AL CANADEI, Mitchel Sharp, a 
reafirmat, într-o intervenție In 
cadrul dezbaterilor din Camera 
Comunelor, hotărîrea țării sale 
de a normaliza relațiile diplo
matice cu R.P. Chineză pe baza 
principiului recunoașterii aces
teia ca unic reprezentant al po
porului chinez. „Stntem hotărîți 
să ducem o politică de recunoaș
tere a existenței unei singure 
Chine*4, a declarat el.

• IN UNIUNEA SOVIETICA 
a fost lansat marți satelitul ar
tificial al Pamîntului „Cosmos- 
287“. El va efectua cercetări ști
ințifice în conformitate cu pro
gramul anunțat anterior.

• EA CHICAGO s-a încheiat 
convenția națională a organiza
ției „Studenți pentru o societate 
democratică** (S.D.S.). Delegații 
au ales noua conducere a S.D.S- 
ului și au adoptat o rezoluție în 
csâ-e condamnă războiul din 
Vietnam. S-a hotărît, de aseme
nea, organizarea unor demon
strații de protest împotriva a- 
gresiunii americane în Vietnam, 
ce se vor desfășura la Chicago, 
în zilele de 26—28 septembrie.

• IN SALVADOR a fost de
clarată starea de urgență și s-a 
ordonat mobilizarea rezerviștilor 
ca urmare a încordării relațiilor 
cu țara vecină, Honduras. înrău
tățirea relațiilor dintre cele două 
țări s-a produs în urma expul
zării din Honduras — din mo
tive pentru moment neclare — 
a 10 000 de cetățeni salvadorieni, 
în specia! muncitori agricoli.

„Cavalcada 

prieteniei" 
în orașul Malakoff din re

giunea pariziană a avut loc 
cea de-a doua „Cavalcadă a 
prieteniei’*, organizată de U- 
niunea pionierilor din Franța 
(L’Union des Vaillants et 
Vaillantes) și municipalitatea 
orașului. Aproximativ 10 000 
de copii francezi, majoritatea 
costumați, împreună cu dele
gațiile organizațiilor de pio
nieri din România, Bulgaria, 
Ungaria și Italia au defilat 
cîntînd și dansînd pe tema 
„Soare pentru toata lumea“. 
Ei au strigat în cor „Pace și 
prietenie", „Solidaritate cu 
toți copiii din lume și mai a- 
les cu micii noștri prieteni 
vietnamezi**. Care alegorice 
de-a lungul cortegiului au 
ilustrat ideile esențiale ale a- 
cestei mari manifestări pentru 
o adevărată copilărie și pen
tru solidaritate internațională. 
Manifestarea a avut loc sub 
semnul celei de-a 10-a aniver
sări a Declarației drepturilor 
copilului, adoptată de Aduna
rea Generală a O.N.U.

• IN CADRUL COLABORĂ
RII ECONOMICE și tehnice 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară 
Mongolă, la 24 âunie 1969, la 
Ulan Bator, într-un cadru fes
tiv a avut loc deschiderea șan
tierului de construcție a clădi
rii Circului de Stat.

Anglia a rupt ultimele 
legături cu Rhodesia
Marea Britanie a rupt marți, 

ultimele legături cu Rhodesia. 
Regina Elisabeta a acceptat de
misia guvernatorului general al 
coloniei și a reprezentantului ei 
personal, sir Humphrey Gibbs. Tn 
același timp ministrul de externe 
Michael Stewart a anunțat în Ca
mera Comunelor că a cerut misiu

nii rhodesiene din Londra să-și 
înceteze activitatea în termen de 
trei săptămîni. Misiunea britani
ca de la Salisbury va fi rechema
tă în același termen. Ministrul a 
precizat că ruperea legăturilor cu 
Rhodesia este urmarea adoptării 
noii constituții rasiste în acest te
ritoriu.
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