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Biografia

noastră e
in partid

Primirea de către președintele

PUTERNICA EFERVESCENTA

CREATOARE ÎN ÎNTÎMPINAREA

A. I. ZĂINESCU

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit miercuri la amiază pe am
basadorul extraordinar și pleni
potențiar al S.U.A. la București, 
Richard H. Davis, In legătură cu

plecarea sa definitivă din țara 
noastră.

La întrevede®», care a decurs 
într-o atmosferă oordială a parti
cipat George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

(Agerpres)

CONGRES AL 
PARTIDULUI CONGRESULUI PARTIDULUI

Rolul factorului politic
in dialectica dezvoltării

societății socialiste
Conținutul pe care îl au în 

societatea socialistă diferitele 
domenii sociale, caracteristicile 
întrepătrunderii și interacțiunii 
lor și a componentelor lor, func
țiile pe care le îndeplinesc, a- 
pariția unor noi legități care lc 
guvernează și schimbările în 
modul de acțiune și formele de 
manifestare a legilor generale 
ale procesului istoric determi
nă funcționarea și _ dinamica 
proprie societății socialiste și 
dezvăluie afirmarea unei noi 
dialectici a dezvoltării sociale. 
O trăsătură fundamentală a a- 
cesteia este amplificarea rolului 
factorului politic in viața socia
lă.

Dezvoltarea predominant con
știentă ca proces în.care_dezvol- 
tarea socială se realizează pe ba
za cunoașterii vieții sociale, în 
care acțiunea necesității poate 
fi și este într-o măsură sau alta 
cunoscută și reglementată con
știent, nu se. realizează automat, 
în virtutea premiselor pe care 
lc creează socialismul, ci — așa 
cum s-a subliniat nu o dată în 
documentele partidului și sta
tului nostru — ea devine reali
tate prin intervenția factorului 
politic care se ridică la cunoaș
terea științifică a vieții sociale. 
Din ansamblul componentelor 
factorului conștient, diferite ca 
funcționalitate, sferă de cuprin
dere și acțiune socială, factorii 
de conducere politică a societă
ții — partidul marxist—leninist 
și statul socialist — au rolul 
liotărîtOr în procesul de trans
formare în realitate a posibili
tății și necesității dirijării con
știente a vieții sociale ; ei sînt 
pîrghiile principale prin inter
mediul cărora oamenii muncii 
acționează asupra propriilor lor 
relații sociale, cieterminînd miș
carea și transformarea societății 
conform ir.tereselo • lor.

Conducerea pe temeiuri știin
țifice a vieții sociale, cerință e- 
sențială a existenței și progre
sului societății socialiste a re
prezentat, îndeosebi de la Con
gresul al IX-lea încoace, o pre
ocupare fundamentală a parti
dului nostru. Conducerea știin
țifică a vieții sociale, componen- ' 
tă a dialecticii dezvoltării socie
tății socialiste, este — după cum 
s-a subliniat în documente'e 
Congresului al IX-lea, materia
lizată în ansamblul de măsuri 
de însemnătate Istorică care au 
marcat viața patriei în această 
etapă — strîns legată de promo
varea unei politici științifice, 
fundamentată pe cunoașterea 
multilaterală a realității în con
tinuă schimbare, de o organizare 
politică adecvată a societății; 
corespunzătoare condițiilor și 
particularităților unei țări și 
unei anumite etape de dezvoltare 
a ei, de stabilire a formelor și 
metodelor de acțiune în confor
mitate cu cerințele vieții, de or
ganizare, orientare și corelare 
a activității maselor, a tuturor 
colectivităților sociale în direc
ția înfăptuirii politicii stabilite. 
Măsurile stabilite de Congres pe

Conf. univ. dr.
IONEL IANCU

planul economiei, al perfecțio
nării formelor de planificare ți 
de conducere in consens cu no
ua etapă de dezvoltare, cu ele
mentele calitative noi survenite 
în acest domeniu, ca și măsurile 
privind perfecționarea întregii 
vieți sociale a societății noas
tre în ansamblul ei, sînt, în acest 
sens, elocvente. Și aceste mă
suri, Ja rîndul lor, nu sînt un 
datum, un cadru imuabil și imo
bil, ci. așa cum se subliniază în 
documentele pentru Congresul 
al X-lea al partidului, ele re
prezintă doar un punct de ple
care, supus dezvoltărilor și per
fecționărilor succesive, dictate 
de viață, de exigențele și ten
dințele ei. Și aceasta, întrucît, 
în viziunea științifică a parti
dului nostru, conducerea politi
că a societății socialiste nu este 
de conceput fără Investigarea 
neîncetată a vieții sociale sub 
toate aspectele ei și dezvălui
rea tendințelor pe care le gene
rează fenomenele sociale, a in
teracțiunii și direcțiilor evolu
ției lor, a raportului dialectic 
dintre condițiile economico- 
sociale obiective și activi
tatea oamenilor, pătrunderea 
în esența acțiunii legilor obiec
tive și adecvarea conducerii cu 
acțiunea necesității. Acestea 
sînt cerințe fundamentale ale 
unei conduceri șiințifice care să 
ofere soluții corespunzătoare ne-

voilor reale, să asigure coinci
dența dintre scopurile sociale șl 
rezultatele activității practice. 
In concepția partidului nostru, 
eficiența oricărui act de condu
cere politică poate fi apreciat 
numai în funcție de măsura in 
care el răspunde unor nevoi re
ale și oferă soluții cerute de 
viață, -de influența pe care o e 
xercită asupra forțelor sociale 
care înfăptuieso progresul so
cial, de gradul tn care favori
zează dinamica societății.

Influența politicii depinde de 
modul în care ea răspunde ne
voilor reale concrete, de măsu
ra în care sînt aplicate princi
piile teoriei marxist—leniniste 
la condițiile istorice, sociale și 
naționale concrete, in care sînt 
descoperite în însăși realitatea 
specifică căile rezolvării pro
blemelor sociale. „Cunoașterea și 
aplicarea adevărurilor generale 
ale socialismului științific — 
subliniază tovarășul 
Ceaușescu — este o 
obligatorie a unei 
principiale, juste. Generalul ex
primă legile sociale obiective ; 
el nu poate reflecta însă multi
tudinea și diversitatea particu
larităților fenomenelor. De a- 
ceea. succesul liniei politice ge
nerale a partidului comunist 
«lepindc într-o măsură impor
tantă de înțelegerea particula
rului, de luarea în considerare 
a împrejurărilor concrete în 
care se aplică linia politică ge-

Nicolae 
condiție 
politici

(Continuare în pag. a V-a)
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Nu există o vîrstă zero, deși 
vîrsta noastră, a tinerilor, 
ne-a fost matematic realiza
tă într-o uriașă desfășurare 
de eforturi vizibile azi în 
chiar realitatea dinamică pe 
care o slujim ; nu există o 
vîrstă zero, deși vîrsta noas
tră, a tinerilor, a început a- 
tuncl. o dată cu cele dinții li
tere învățate la lumina stea
gurilor înălțate pe turnuri. 
In fond, însăși nașterea noas
tră, a celor mal mulțl dintre 
noi, a coincis fericit tn isto
rie cu nașterea însăși a noii 
societăți. Realitatea interioa
ră a fiecărui tînăr s-a con
stituit o dată cu constituirea 
acestei societăți, o dată cu 
construcția materială a socia
lismului.

De aceea tineretul poate 
fl definit ca un rezonator de 
largă sensibilitate al înșuși 
crezului politic căruia între
gul popor l-a dat chip, crez 
căruia șl-au închinat tntrea- 
ga viață și activitate cei mai 
uni fii al poporului, comu

niștii. Cînd spunem că bio
grafia socială șl morală a ti
neretului este cuprinsă și ex
primată chiar de biografia 
socialismului tn România, 
ieșim din zona stilului meta
foric numind direct o reali
tate tulburătoare, o stare de 
fapt. Sîntem și reprezentăm 
tot ceea ce s-a înfăptuit la 
noi tn țară tn acești ani : un 
noii regim de viață socială, 
politică și spirituală, o nouă 
— fundamental nouă — geo
grafie economică a țării. 
Sîntem tn fiecare din noile 
obiective pe care și le-a pro
pus și le-a înfăptuit socialis
mul tn patria noastră avînd 
la cîrmă Partidul Comunist. 
Biografia tineretului esțp cu
prinsă în biografia partidului.

Ni s-a prezis o vîrstă și 
am luat act de realitatea ei 
vie; vîrsta spirituală către 
care am mers și mergem 
este idealul luminos, respi- 
rînd un umanism adevărat, al 
socialismului. Partidul a a- 
rătat întregului popor, tine
retului, resursele din care se 
poate împlini pe deplin aceas
tă vîrstă. Partidul este sfă
tuitorul înțelept al minții și 
inimii noastre, energia și e- 
chilibv.il. adine al nostru, 
:umpăna clară a rostului nos
tru de-a fi și a munci pe a- 
ceste pămînturi suverane. I- 
dealul pentru care milităm 
se asimilează cu munca pen
tru înflorirea patriei, cu îm
plinirile pe care le vedem, 
simțim șl trăim în spațiul ei 
generos. Toate acestea ne în
dreptățesc pe toți, de orice 
vîrstă, de orice profesie, a 
vedea tn partid, tn conduce
rea sa, imaginea nobilă a iu-

Evoluția noțiunii
3 3

de teatru pentru

inițial.
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30 000 mc pe cel de
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SUCCESE ÎN ÎNTRECERE

DE PE ȘANTIERELE 
de navigație „Porțiie

JUDEȚUL HUNE- 
devreme planul de

suplimentar, pină In prezent, o producție marfă, 
și încasată, de peste 30 000 000 lei, sumă care 

cu 6 milioane angajamentul

ÎNDEPLININD PLANUL PE 7 LUNI la principalii 
indicatori înainte de termen, unitățile industriale ale ju
dețului Botoșani au creat premisele obținerii unei producții 
suplimentare de peste 23 milioane lei.

iiü

Macheta tonei „Ă

HARTA METALURGIEI

INT RE PRINDERI LE INDUSTRIALE DIN JUDEȚUL 
BUZĂU au anunțat îndeplinirea planului de producție pe 
7 luni ale anului șl, totodată, a angajamentelor luate tn 
cinstea Congresului partidului și a aniversării unui sfert 
de veac de la eliberarea patriei. Un calcul estimativ, 
întocmit la Direcția județeană de statistică, arată că s-a 
obținut 
vindută 
întrece

CONSTRUCTORII ȘI MONTORII 
SISTEMULUI HIDROENERGETIC ți 
de Fier“ au depășit cu peste 50 000 000 lei volumul de lu
crări ce le-a revenit de la începutul anului, îndeplinindu-și 
în acest fel sarcinile de plan pe șapte luni. In acest inter
val, ei au turnat în plus 26 000 mc betoane, au depășit cu 
100.000. mc yolumul de excavat'' ți cu 
draga ie în ' albia Dunării.

UNITĂȚILE INDUSTRIALE DIN
DOARA au îndeplinit cu 3 zile mai 
producție pe 7 luni. Acest important succes este rodul însu- 
flețitei întreceri socialiste desfășurate în cinstea celui de-al 
X-lea Congres al partidului și a aniversării eliberării pa
triei, de colectivele de mineri din Valea .Jiului, Poiana 
Ruscăi și Munții Apuseni, de siderurgiștii de la Hunedoara 
și Călan, de lucrătorii din celelalte întreprinderi din județ.

COLECTIVELE ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE 
DIN JUDEȚUL VÎLCEA și-au îndeplinit angajamentele 
luate în cinstea celui de-al X-lea Congres al partidului și 
a zilei de 23 August. La producția globală, pe întregul 
județ s-a înregistrat o depășire valorică dc 40 900 000 lei, 
față de 34 400 000 cît prevedea angajamentul luat pe în
tregul an.

Sfera producției materiale
principalul teren de 

afirmare a capacității 
organizațiilor UT.C

DUMITRU GHEORGHIȘAN
prim secretar al Comitetului municipal București al U.T.C.

mișcării teatrale
3

de azi
TRAIAN ȘELMARU

în 
cietății 
rație s-a dovedit a fi întotdeau
na la înălțimea marilor sarcini 
social-politice, economice, cul
turale pe care poporul nostru 
le-a înfăptuit cu hotărîre, sub 
conducerea înțeleaptă a parti
dului. Recentele documente 
pregătitoare ale Congresului al 
X-lea al partidului, atît Tezele 
cît și proiectul de Directive su
puse dezbaterii largi a poporu
lui jalonează cu claritate dru
mul ascensiunilor viitoare, obi
ectivele dezvoltării noastre în 
următorii ani. Acest program 
marchează o nouă treaptă în 
istoria României, precizînd ro
iul fiecărei categorii sociale. în 
ansamblul eforturilor de ridi
care a economiei țării la un ni
vel fără precedent. Integrarea 
organică a tineretului in acest 
efort general constituie o înda
torire esențială pentru organi
zația U.T.C. Direcțiile de pers
pectivă ale activității organelor 
și organizațiilor U.T.C. stabilite 
In hotărîrile partidului, direcții 
care au stat la baza măsurilor 
adoptate de Consfătuirea pe

procesul de edificare a so- 
socialiste, tînăra gene-

țară a Uniunii Tineretului Co
munist, au ridicat întreaga 
muncă politică și educativă a 
organizației, determintnd-o, în 
același timp să stabilească noi 
raporturi intre conținut și for
mele în care se manifestă. Sînt 
create toate condițiile pentru 
a asigura un cîmp nelimitat 
aplicării inițiativelor valoroa
se, acțiune care poate și tre
buie să se facă pe baza consul
tării și angajării plenare a ti- 

transpunerea ei în 
Organizațiile U.T.C. 
ramurile economiei 
din industrie și agri- 

șantierele de

nerilor la 
practică, 
din toate 
naționale, 
cultură, de pe 
construcții, din transporturi au 
astfel creat cadrul concret al 
activității lor viitoare — acela 
de a acționa direct, prin forme 
educative cu eficiență sigură 
In cîmpul economic.

Pornind de la aceste idei aș 
vrea să mă refer îndeosebi la 
preocuparea permanentă a or
ganizațiilor U.T.C. din Capitală, 
a Comitetului municipal Bucu-

(Continuare în pag. a H-a)
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In dimineața aceasta, șan

tierul Expoziției realizărilor 
economiei naționale ne-a în- 
tîmpinat cu cîteva elemente 
pe care nu le văzusem alal
tăieri : au început să fie am
plasate primele porțiuni ale 
elegantei îngrădituri metalice, 
au fost construite alte cîteva 
cabine de cărămidă aparentă, 
destinate, probabil, birourilor 
de informații, straturilor de

plante ornamentale de pe a- 
leea principală li s-a aplicat 
prima tunsoare artistică iar 
pompele de extracție de la 
sectorul rezervat industriei de 
mașini pentru petrol și chi
mie se prezintă în straie noi 
de vopsea galbenă și albas
tră, armonizate izbutit cu ar
gintiul cunoscutelor turle pro
duse de „1 Mai“ din Ploiești... 
Dar acestea sînt numai cîte-

va din noutățile marelui șan
tier — și numai cele din 
preajma intrării, observate în 
trecere. Celelalte noutăți — 
cine le-ar putea contabiliza ? 
—■ se numără desigur cu su
tele și miile, ele reprezentînd, 
la fiecare loc de muncă — 
aici, în preajma pavilionului 
circular sau dincolo, pe ma
lul Herăstrăului — pași iuți 
și siguri către marele verni-

Pentru a măsura într-un 
propriu dezvoltarea teatrului ro
mânesc în acești ani se pot face 
demonstrații dintre cele mai fe
lurite. în această privință, este 
profund semnificativă evoluția 
noțiunii de teotqu pentru tineret. 
S-a depășit de mult artificialita
tea modului de a se pune aceas
tă problemă, artificialitate care,, 
se știe, a avut ca efect nu numai 
slăbirea legăturilor așa-zisului 
„teatru pentru tineret“ cu patri
moniul marii culturi, dar și crea
rea ad-hoc a unor instituții tea
trale neviabile. Era vorba, de 
fapt, despre niște spectacole di- 
dactic-moralizatoare. fără a avea 
prea mult comun cu actul artis
tic. Nici nu e de mirare că toate 
„teatrele tineretului“ înființate pe 
această bază au eșuat și a trebuit 
pină la urmă să-și înceteze exis
tența. Ceea ce nu poate însemna 
că, beneficiind de un program 
autentic, sprijinit pe opere drama
tice adevărate și nu simple, „com- 
peraje" didacticiste, asemenea 
teatre nu sînt posibile și necesare. 
Un exemplu în acest sens ne stă 
oricînd la îndcmînă. Noțiunea de 
teatru al tineretului" înțeleasă

în spiritul îngust de care vor
beam era atît de compromisă, 
îneît la venirea sa la direcția a- 
cestui teatru, Radu Penciulescu 
i-a schimbat denumirea în Tea
trul Mic.

Că sub conducerea sa, Teatrul 
Mic a devenit unul din primele 
teatre ale tării, asta se știe. Cînd 
a fost sala din Sărindar un ade
vărat teatru al tineretului ? Cînd 
se numea astfel sau după aceea, 
cînd în mod organic, tinerețea 
conducătorului și a colectivului 
s-au oglindit în alcătuirea reper
toriului, în caracterul de dezbatere 
a problemelor ce frămîntă lumea 
noastră de azi și a făcut să stea 
în centru preocupările tineretu
lui ? Multe din piesele scrise 
..pentru tineret“ n-au fost altceva 
decît niște scheme, prelucrări 
simpliste ale unor teze. Un tea
tru preocupat cu adevărat de 
condiția sa contemporană, inte
resat de lucrări de mare forță 
meditativă și educativă este un 
teatru al tineretului dar și mai 
mult decît atît. „Secunda 58“, 
„De n-ar fi iubirile“, „Ori cit ar 
părea de ciudat" de Dorel Do
rian, „Simple coincidențe“ de 
Everac, „Iertarea“ de Băieșu 
sînt piese inspirate din proble
matica tinerei generații ca și pie
sele lui Al. Mirodan, a cărui pri
mă piesă de această factură, 
„Ziariștii“, a fost reprezentată de 
Teatrul Național. „Nu sînt tumul 
Eiffel“ de Ecaterina Oproiu lan
sată la Piatra Neamț în monta
rea lui I. Cojar este elocventă, 
ia rîndul său, pentru seria de pie
se despre care e vorba. De altfel, 
trebuie spus că evoluția ideii 
de teatru pentru tineret se dato- 
rește în mare măsură teatrului 
din Piatra Neamț. Aici n-a fost 
întii firma, ci întîi conținutul. Și 
dacă azi, Teatrul din Piatra 
Neamț se numește Teatrul tine
retului, e, cred, consacrarea unui 
principiu : că teatru pentru ti
neret nu înseamnă un teatru al 
dădăcelei filistin-moralizatoare, 
deci al plictiselii fără margini, ci 
unul al tinereții, al culturii, al 
îndrăznelii. In numele acestui

(Continuare în pag. a IV-a)
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soj din prima decadă a 
august.

Așa stînd lucrurile, să 
oprim în acele locuri sau 
fata acelor exponate despre 
care, dintr-un motiv sau altul, 
începe să se vorbească mai

- 120 de ani de la moartea 
lui S. PETÖFI -

I
I

PETRE DRAGU

(Continuare în pag. a V-a)
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FORMAȚIILOR STUDENȚEȘTITURNEE ALEînflăcărate cuvinte

Ieri, la poligonul 
de instrucție și expe
rimentări al Coman
damentului pompieri
lor a avut loc cere
monia depunerii ju- 
rămîntului militar de 
către ostașii noului 
contingent al Corpu

lui de pompieri al 
Capitalei. Cel "mâi ti
neri urmași ai istoricei 
companii de pompieri 
participantă la eveni
mentele revoluționare 
de la 1848 au trăit 
prin depunerea ju- 
rămîntului militar un 

moment solemn, înăl
țător, de profundă 
semnificație ostășeas
că. Ei au avut cinstea 
și bucuria de a de
pune jurământul în 
anul jubiliar al celei 
de-a 25-a aniversări a

ostășești...
I eliberării patriei și în 

zilele cînd întregul 
popor participă cu 
însuflețire, alături de 
partid, la marele bi
lanț al înfăptuirilor 
socialiste, 

Continuînd seria 
contingentelor ante
rioare, care au jurat 
credință sub faldurile 
aceluiași tricolor, ti
nerii ostași sînt astăzi 
hotărîți să depună 

: toate eforturile pentru 
însușirea cunoștințelor 
militare și de servi
ciu, pentru a apăra, 
oridnd va fi nevoie, 
proprietatea obșteas
că, socialistă și bunti- 
rile cetățenilor. Subu
nitățile ostășești, care 
astăzi s-au prezentat 
la drapel, au obținut 
la pregătirea militară

calificativul de „bine“ 
și „foarte bine“. Pes
te 80 la sută din efec
tivul unității deține 
insigna „Militar de 
frunte“, iar 10 com
panii ale acestei uni
tăți au obținut diplo
ma de „Subunitate 
de frunte“. In moder
nele care de luptă, 
specializate, multe 
dintre ele creație a in
dustriei românești, 
noii combatanți defi
lează maiestuos cu 
hotărârea fermă că în- 
flăcăratele lor cuvin
te, rostite cu emoție 
astăzi, vor fi totdeau
na un imbold, o che
zășie acordată patriei 
socialiste, poporului 
din rîndul căruia s-au 
născut.

Presa muzicală ne-a adus 
zilele acestea vestea că tî- 
năra formație bucureșteană 
„Academica“ a Conservato
rului bucureștean, va între
prinde un turneu la Bay
reuth în R.F. a Germaniei, 
în marele centru al artei 
wagneriene.

La solicitarea noastră, 
prof. univ. Victor Giuleanu,

rectorul Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu“, ne-a 
vorbit despre „Academica“ 
și celelalte formații studen
țești ale Conservatorului :

„De mai mulți ani — ne 
spune prof. V. Giuleanu — 
Conservatorul din Bucu
rești este puternic prezent 
în viața artistică a țării cu 
formații corale și orchestra-

I. M.

Ediția jubiliară a Cupei 
„ECRANUL"

„FLORI 
DE AUGUST"

ȘTIINȚIFIC UN FENO
MEN BIOLOGIC UNIC

IWUL UBERW

A X-a ediție a Cupei „E- 
cranul“ privind orientarea 
turistică se va desfășura du
minică 3 august a.c. în a- 
propierea orașului Predeal. 
Concursul este individual și 
are trei trasee separate : fete, 
seniori A și seniori B (peste 
35 de ani), permițînd parti
ciparea unui număr cit mai 
mare de sportivi. De ase
menea, se va organiza o ta
bără de corturi pe Valea 
Rișnoavei la 2 km de șo
seaua București-Predeal.

La acest concurs jubiliar 
sînt invitați Să se înscrie toți 
sportivii din întreaga țară, 
care îndrăgesc orientarea tu
ristică.

M. C.

O ÎNTREBARE
PE ZI:
Cine

a pierdut
un hotel?

— Numele și prenumele i 
n-are.; Vîrsta : trei ani ; A- 
dresa : centrul municipiului 
Galați ; Semnalmente : înăl
țimea opt etaje, îmbrăcat în 
haine frumoase (puțin roase 
la coate) pe cap poartă o te
rasă splendidă, în picioare 
un loc de restaurant, cu bu
cătărie modernă (pentru două 
sute de persoane), capacitate 
150 de paturi...

— Fiul lui (și al) : Ei, aici 
e aici ! Deși are mai mulți 
părinți se poate spune că e 
orfan sau, și mai bine, aban
donat. Povestea acestui săr
man orfan a început, de cîtă- 
va vreme, și are șanse să de
vină o epopee. A costat peste 
zece milioane, a funcționat 
o vreme, iar acum e închis. 
Se pierd în fiecare zi aproape 
zece mii de lei (lei sau chiar 
valută) fără să vorbim de 
zecile și sutele de turiști care 
zilnic bat zadarnic la ușile 
celorlalte două hoteluri.

Două instituții (doar două 
identificate de noi) T.A.P.L. 
și O.N.T. își dispută acest 
hotel. Dar nu ca să-1 capete.

La Olânești s-au „înfrun
tat“ în cadrul dialogului sce
nic „Flori de August“ artiști 
ai caselor de cultură din Că- 
limănești și Olânești. Specta
torii s-au reîntîlnit în cadrul 
probei „recitator artistic“ cu 
studentul Florin Zamfirescu 
care a recitat poezia „Mărul 
de lîngă drum“ de M. Beniuc. 
Au fost apreciate în mod de
osebit cele două montaje li- 
terar-muzicale „Cantata lui 
August 23“ (Călimănești) și 
„Lumini de August“ (Olă- 
nești). Juriul a acordat nota 
maximă tînărului Nicolae 
Bojan din Olânești pentru 
creația sa originală „Cu po
porul cot la cotH.

■ După cum anunță revista 
„Science“, biologii de Ia Uni
versitatea Corneli au descope- 

! rit récent că un minuscul gîn- 
dăcel „bombardier“ din Ame
rica de Sud poate proiecta un 
jet de lichid, defensiv, avînd 
temperatura de fierbere a 
apei. Această temperatură, ex
trem de ridicată pentru un or
ganism viu, este atinsa prin 

I reacția explozivă a unor sub
stanțe chimice secretate de 
glandele din interiorul corpu
lui gîndacului. Mecanismul de 
producere a „căldurii biologi
ce“ a fost studiat cu un inte
res deosebit dc către oamenii 
de știință deoarece el ar putea 
sugera o nouă cale de dezvol
tare a energeticii.

Pulverlzatorul fierbinte al 
„bombardierului“ sud-ameri
can funcționează după un prin
cipiu destul de simplu — cel 
al extinctoarelor. Glande spe
ciale, localizate în apropierea 
extremității abdomenului, se
cretă, în două compartimente 
diferite, componentele chimice 
ale reacției. Prin întîlnirea lor 
într-o veritabilă „cameră de 
ardere“ se produce o reacție 
puternic exotermă, iar conți
nutul este expulsât cu vio
lență.

După îndelungate și migă-

loase analize, biologii au reu
șit să identifice cele două 
componente ale amestecului 
exploziv. Ele sînt apa oxige
nată — un oxidant extrem de 
puternic folosit astăzi în mod 
curent arept combustibil în 
motoarele rachetelor — și hi- 
drochinona. Reacția acestor 
substanțe în „camera de arde
re“ este intensificată prin pre
zența unor catalizatori biolo
gici speciali. „Tunul“ temutu
lui gîndăcel își descarcă con
ținutul cu temperatura de 100 
de grade asupra eventualilor 
agresori.

Deși mecanisme de apărare 
asemănătoare au fost întîlnite 
și la alte insecte, temperatu
ra-record atinsă de gîndacul 
sud-american pare să fie unică 
în chimia organismelor vil.

le de prim rang recunoscu
te ca atare atît în țară cit 
și peste hotare.

Stagiunea concertistică 
recent încheiată a făcut însă 
să se remarce încă o for
mație a Conservatorului, ce 
s-a impus deja cu autorita
te și prestigiu în viața ar
tistică a Capitalei : orches
tra studențească „Academi
ca“ de sub conducerea tî- 
nărului și talentatului diri
jor Al. Șumschi.

Repertoriul acestei or
chestre se află în continuă 
îmbogățire. Acesta cuprin
de deja piese din literatura 

, universală de la preclasici 
pînâ la contemporani — 
precum și lucrări ale com
pozitorilor români.

Rezultînd în mod firesc 
din preocupările și țelurile 
procesului de învățămînt 
superior artistic, „Academi
ca“ este gata să se afirme 
și mai viguros ca una din 
orchestrele de prestigiu care 
să reprezinte cu exigență, 
demnitate și pregnanță ar
ta muzicală românească atît 
în țară cît și peste hotare, 

în acest sens, turneul pe 
care-1 întreprinde în curînd 
la Ba.yreuth — orașul ma
nifestărilor muzicale wag
neriene — va oferi prilejul 
unei prime lansări și afir
mări a acestei tinere orches
tre a Conservatorului din 
București.

ÎN CURÎND VA APARE

I. S.

«
» 25 DE LUNI — FIȘE, FIȘE, FIȘE...
• PESTE 100 000 PAGINI CONSULTATE
• 15 000 DE DATE ȘI FAPTE DIN ISTORIA LUMII

O dată cu moartea sa, în- 
tîmplată în anul 1849 pe 
cîmpul de luptă de lîngă Si
ghișoara — poetul Petofi 
Sandor a intrat în legendă. 
Cum s-a petrecut moartea 
sa nimeni nu știe, — atîta 
doar : pe cîmpul de luptă, 
așa cum e cazul atîtor eroi 
dispăruți. Atunci Petăfi a- 
vsa 26 de ani, iar ca poet 
realizase atît cît să se poa
tă înscrie între gloriile uni
versale. Dar, la Petofi, a în
cerca o distincție între „om* 
și „poet" este un efort za
darnic. El e poetul prin ex
celență si nu poetul „încelență și nu poetul „în 
sine", ci poetul libertăjii, al 
acestei idei luminoase, așa 
cum înflâcâra ea inima po
poarelor în anii 1848, pe a- 
proape tot cuprinsul Euro
pei. Libertatea se lega or
ganic de ideea de patrie și 
de popor și era profund re
voluționară prin faptul câ 
se ridica împotriva oricărei 
tiranii și a oricărei exploa
tări a omului. E, de fapt, e- 
poca poeților și scriitorilor 
de tipul lui Victor Hugo, 
Heinrich Heine, Adam Mic- 
kiewicz, Vasile Alecsandri 

. sau Nicolae Bălcescu. Ro
mantism, revolufie, libertate, 
libertate pentru toate po
poarele, pentru toată lumea 
— iată ce grăia timpul a- 
cela de mari avînturi, cu 
oameni gata de orice sacri
ficii pentru ideile lor. Petăfi, 
pe altarul acestor idei, a 
adus jertfa supremă : pro
pria sa viață în luptă cu ti
rania.

De altfel, nu cred că Pe- 
tofi ar fi putut suferi, supra
viețuind, capitularea oștilor 
revoluționare maghiare la 
Siria, în același an, 1849. El 
care visa flamurile roșii ale 
învingătorilor cu această

de MIHAI BENIUC

720 de ani de la
moartea lui

Petofi
„Sfîntă deviză : libertatea 
lumii i*.„ Nu. Nu era el o- 
mul compromisurilor. Pentru 
ceea ce a * ~
libertatea.

Se zice 
grepat de 
trăiește, în 
erau azvîrliie 
gerînde ale căzuților. Nu 
m-aș mira. în el era îngro
pată însăși ideea libertății,, 
care nu poate să moară, și 
chiar dacă o îngropi, tot 
învie.

încă de la 21 de ani spu
sese :

trăit, a și murit :

câ ar fi fost în- 
viu, strigînd câ 
timp ce peste el 

ccdavre sîn-

„Sfînt lăcaș pieptul 
meu e, 

cu chipu-ți altar ;
Tu stai, iar templul de 

trebuie 
în cinstea ta-l darm"

aceasta, 
pe care 
moarte,

A făcut-o și pe 
Dar, în puținii ani 
i-a avut înainte de 
a scris o operă poetică des
pre care Horajiu cu deplină 
trufie ar fi putut spune : 
„Excgi monumentum aere 
perennius". El a considerat 
lira sa o sabie pusă în sluj
ba libertății și patriei orop: 
site. De aceea a căutat și 
metalul ei nobil, al lirei — 
sabie, în sufletul bogat al 
poporului și, călindu-l în fo
cul propriei sale inimi, i-a 
dat o rezistență ce înfruntă 
timpul și un vîrf ce scrie ca 
diamantul pe orizontul e- 
ternilății, cu sfințenie, a- 
celași cuvînt : libertatea lu
mii, pentru care nici o jert
fă nu e prea mică. Pentru 
aceasta Petofi a dat ca e- 
xemplu și opere și viața sa.

Azi nu există limbă scrisă 
și vorbită în care să nu ră
sune versul viguros, generos 
și combativ al lui Petofi, atît 
de profund și de limpede, 
atît de original și simultan, 
atît de impersonal, căci prea 
era pentru cei mulți și deloc 
pentru propriul ins.

Cel mai și singurul lucru 
personal al poeziei este că 
Petofi totdeauna s-a simțit 
o expresie a libertății : „Vul
tur eliberat din temnița sa 
e sufletul meu cînd văd ne
mărginirea cîmpiilor" — 
spune el în unul din cele 
mai celebre poeme ale sale.

Tn era cosmicelor cuceriri 
ale spațiilor fizice și spiri
tuale, Petofi rămîne un e- 
xemplu al marilor și mereu 
reiteratelor avînturi ale su
fletului omenesc în care 
poezia n-ăre moarte.

prof. COSTEA MARINOIU

Ca să scape de el ! Dialogul 
care se poartă e cam acesta :

O.N.T. : Dacă-1 repară la 
acoperiș T.A.P.L-ul, dacă-i 
pun ei pe roate restaurantul 
de Ia parter, îl luăm cu dragă 
inimă.

T.A.P.L. : II luăm noi 
bucuroși. Dar să-1 repare 
O.N.T.-ul, să-i pună cearcea
furi, niște telefoane acolo și 
restul...

Dialogul stereotip se poartă 
zilnic, ilogic, din București 
se dau telefoane și colo și 
colo, în care conducătorii ce
lor două instituții sînt rugați 
să-1 înfieze. Dar nimeni nu 
face pasul. De ce o răspun-

dere în plus 7 De aceea ori
cine vrea să-l ia, să-1 ia. E 
al nimănui. Un decor în 
centrul Galațiului și atît. 
Pentru asta era bună doar o 
statuie. Și cit de fotogenic 
e în vederea alăturată.

VIOREL BURLACI!

P.S. : La închiderea ediției 
am primit o cerere de înfiere 
din partea unor hătrîni octo
genari din Oradea. Ei n-au 
avut copii. Ce facem ? Le 
dăm lor hotelul să-și serbeze 
nunta de aur ?

Ne-am adresat tovarășului 
Gh. Rădulescu, redactor șef la 
Editura enciclopedică, cu rugă
mintea de a ne oferi cîteva 
amănunte despre carte.

— Iată cîteva date statistice ; 
cartea cuprinde, în cele 624 pa
gini, circa 15.000 de date și 
fapte din istoria lumii.

Au fost consultate aproxima
tiv 140 de lucrări de istorie 
politică, economică, socială, 
culturală etc., însumînd peste 
lOO.'oOO de pagini (bibliografia 
minimală, obligatorie) și nume
roase ziare și reviste (mai ales 
pentru precizarea datelor con
troversate).

Criteriul periodizării este cel 
al materialismului istoric ; for
mațiunea social-economică. 
S-a încercat evitarea uneia 
dintre principalele deficiențe 
ale majorității lucrărilor de 
istorie universală: viziunea 
europo-centristă, acordînd lo
cul cuvenit societăților extra- 
europene, ținute mult timp de 
istoriografi la periferia istoriei. 
Datele, expuse cronologic, sînt 
însoțite de informații succinte, 
care să permită înțelegerea 
semnificației și a însemnătății 
faptului înregistrat. Lucrarea 
nu s-a cantonat în sfera îngus
tă a istoriei politice și diplo
matice, ci a făcut loc și prin
cipalelor date de istorie eco
nomică, socială și culturală, 
năzuind să fie o panoramă, în 
date, a civilizației umane în 
dezvoltarea ei istorică.

în anexa cărții sînt prezente 
liste de suverani, șefi de state 

primi-miniștri din România 
din țările europene cu care

e

:a O CHESTIUNE DE ONOARE 
rulează Ia Patria (orele 9 ; 12 , 15 
18 , 21) , Festival (orele 9 , 11,30
14.30 . 17,45 , 20.45) Grădina Fes
tival (orele 20,30).
0 CREOLA, OCHI1-TI ARD CA 
FLACĂRA : rulează la Luceafă
rul (orele 8.30 . 11 . 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21) . București (orele 8,30 ;
11 . 13.30. 16; 13,30 21) ; Favorit
(orele 9.30: 11,45; 14. 16; 18.15. 20.30: 
Stadionul Dinamo (ora 20,15), A- 
renele Libertății (ora
0 CONTESA COSEL: 
Republica (orele 10 ;
20.15) .
0 DESERIUL ROȘU:
Central (orele 9,30
21) ; -------
0 PRELUDIU : rulează la Union 
(orele 15.30 . 18 , 20.30).
0 LA DOLCE VITA î rulează la 
Miorița (orele 9.30 , 13 ; 16 . 19).
O NOAPTEA GENERALILOR : 
rulează la Aurora (orele
15 . 18 . 20,45) , Grădina 
(ora 20.30) , Volga (orele 
tn continuare) ; Rahova
15.30 ; 18) : Grădina Rabova (ora 
20,30).
0 DRAGOSTE LA LAS VEGAS : 
rulează la Excelsior (orele 9 ; 
11,15 
dina Expoziției (ora 20,30) ;
rla (
18.15) ;
13.30 ;
(orele
20,30).
0 PARADISUL INDRAGOSTIȚI- 
LOR : rulează la Victoria (orele
9 ; 11,15 , 13,30 ;. 16 . 18.30 , 20,45).

20,15). 
rulează la 
13,15 : 17 ;

rulează la
12,15 . 15 . 18 : 

Gradina Doina (ora 20.30).

9 12 ;
Aurora
9—16,45 

(orele

la Excelsior (orele
13,30 , 16 : 18,30 , 21) : Gra

da
totele 9 : 11,15 : 13.30 : 16 ; 

. Melodia (orele 9 ; 11,15;
16 ; 18,15 ; 20,30), Flamura 
9—16 în continuare ; 18,15 ;

0 COMISARUL X ȘI BANDA 
„TREI CÎINI VERZI" rulează la 
Feroviar 
16 . 18.30 
- 18 30
Grădina Arta (ora 20.30)
(orele " "
21) .
15,45 ;
20,30).
0 A TRAI PENTRU 
rulează la Cotroceni
19).
0 COMEDIANTll .
Drumul Sârl! (orele 16; 19).
0 RĂUTĂCIOSUL ĂDOl VSCENT; 
rulează la Lumina (orele 9-15.45 
în continuare. 18,15, 20.45) . Gri- 
vița (orele 9.30, 12; 15.30 18: 20,30). 
0 ULTIMA TURA • rulează la 
„înfrățirea între popoare“ (orele 
15,15 ; 17,45 . 20).
0 CRIMA DIN PĂDURE : rulea
ză la Dacia (orele 8.45—21 Tn con
tinuare).
0 CONTEMPORANUL TĂU: ru
lează la Munca (erele 16: 19).
0 GAUDEAMUS IGITUR : rulea
ză la Floreasca (orele 20,30) 
0 SETEA : rulează la 
(orele 20,30).
0 SINGEROASA NUNTA 
DONEANA : rulează 
(orele 15.30; 18; 20,30).
fi OPERAȚIUNEA 
rulează la Floreasca 
11,30; 15,30; 18).
0 ÎNCOTRO, OMULE?: rulează 
la Moșilor (orele 15,30; 19,30).
0 STRĂIN ÎN CASA : rulează la 
Lira (orele 15,30; 18): Grădina 
Lira (orele 20,30).
0 SECRETUL CIFRULUI : rulea
ză la Giulești (orele 15,30; 18; 20,30) 
0 ÎN UMBRA COLTULUI î ru-

(orele 8.30 . 11 
21) , Arta (orele 

in continuare .

9 30 ; 11,45 14 .
Tomis (orele 9
18,15, Grădina

13.30 :
■ 8.45 .

18,45) 
Modern 

16.30 18.45
11,15. 13,30 
Tomis (ora

A TRAI :
(orele 15,30

rulează

la

ia

Gloria

MACE-
Flacâra

CROSBOW : 
(orele 9,15;

lează la Buzești 
Grădina Buzești
o PRINȚUL NEGRU : rulează la 
Crîngașl (orele 15.30. 18. 20.30).
e NOAPTEA E PÂCUTA PEN
TRU A VISA : rulează la Uni
rea (orele 15.30 18)
nirea (ora 20.30).
A neimeitnzita
rulează la
18. 20,30) .
18.

(orele 15,30. 18); 
(ora 20,30).

Popular
Cosmos
Viitorul

PROGRAMUL I

țara noastră a avut relații mai 
strînse și un indice de nume.

— O lucrare de asemenea 
proporții presupune, bineînțe
les, o muncă foarte complicată, 
de Ia adunarea datelor și pînă 
la apariția ei în librării, /Țn 
dori să ne spuneți cum s-a 
lucrat, cum s-a născut ideea 
elaborării, care a fost dinami
ca ei.

— Pe scurt spus — n-a fost 
deloc ușor ! Cu o vechime de 
5-M ani și avînd Ia origină 
„foamea“ de preciziune, de e- 
xactitate, resimțită în cursul 
elaborării articolelor pentru 
„Dicționarul enciclopedic ro
mân“, ideea s-a cristalizat de
finitiv în 1965. Trebuie spus, 
de la început că în literatura 
științifică românească nu noi 
sîntem primii — să ne amin
tim de iluștrii noștri predece
sori A. D. Xenopol și M. 
Berza !

...Fișe, fișe, fișe... Zi de zi 
(și cîte nopți !), timp de circa 
25 de luni, am adunat „infor
mații“ care, publicate, ar fi dat 
o carte cam de 3—4 ori mai 
mare. Apoi : selectarea, rezol
varea neeoncordanțelor (care 
dintre izvoare are dreptate 7), 
redactarea explicațiilor (care 
trebuiau să fie lapidare) 
ș.a.m.d. Pentru toți membrii 
colectivului de autori (Gh. Ră
dulescu, N. Nicolescu, FI. Cons- 
tantinoiu, M. Popa, H. C. Ma
tei, sub conducerea acad. prof. 
A. Oțetea), munca d,e strîngere, 
selectare și redactare a acestui 
material a avut la bază con
vingerea că literatura enciclo
pedică „de informare“ este un 
tip distinct de formă a culturii, 
de o stringentă necesitate so
cială, care tinde să devină as
tăzi, sub presiunea excepționa
lei dezvoltări a științei și teh
nicii, un foarte important ins
trument de lucru al omului de 
cultură.

M. G. VASILACHE

Grădina U-

ANGELICA :
(orele

(orele
(orele

15,39: 
15,30; 
15.3020,15) :

18: 20,30).
0 TARZAN, OMUL JUNGLEI : 
rulează la Ferentari (orele 15.30- 
18. 20,30)
0 ADIO. GIUNGO : rulează la 
Pacea (orele 15.30; 18, 20,30).
0 LOVITURA PUTERNICA : ru
lează la Bucegi (orele 9; 11,15; 
13.30: 16; 18,15); Grădina Bucegi 
(ora 20,30): Vitan (orele 15.30: 18): 
Grădina Vitan (ora 20,30).
0 CĂSĂTORIE PRIPITA : rulea
ză la Doina (orele 11.30: 13.45: 16; 
18,15; 20,30).
0 ALEXANDRU CEL FERICIT î 
rulează la Progresul (orele 16,30; 
18; 20).
0 LUSTRAGIUL : rulează la Gră
dina Moșilor (ora 20,30).
0 PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 In continuare).
0 HAIDUCII : rulează la Progre
sul Parc (ora 20,30).

Ansamblul „Perlnlța“ (Sala 
Teatrului „C. I. Nottara“) : PERI- 
NIȚA MEA — ora 19. Teatrul ■ 
„C. Tănase“ (Grădina Boema) : 
NU TE LAȘA. STROE ! — ora 20.

e> 10,00 Limba engleză (reluare) 
« 10,25 Limba germană (reluare) 
® 10,50 Ce ați dori să revedeți 7 
Filmul artistic . „Cea mai lungă 
noapte" — o producție a studiou
rilor bulgare 0 17,30 Buletin de 
știri o 17,35 Lumea copiilor : „Un 
joc neobișnuit“. Prezintă și dese
nează : Iurie Dalie p 18,00 Film 
serial : „Marek pistruiatul“ e 18,25 
Itinerar european (încheierea 
ciclului) s, 18,40 Interpreți în
drăgiți ai cîntecului moldove
nesc : Nlcoleta Vasilovici șl Ale
xandru Dumbravă 0 18,55 Croni
ca ideilor. Socialismul și revolu
ția tehnico-știintifică Participă : 
acad. Grigore Moisil, prof. univ. 
Valter Roman, prof univ. Ioan 
Ursu, membru corespondent al 
Academiei 0 19,30 Telejurnalul de 
seară 0 20,00 Film TV. Destine 
contemporane : ,,O Istorie, o evo
luție, un om“ • 20,20 Avanpremie
ra 0 20,30 Zilele dramaturgiei ro
mânești. Seară de teatru TV : 
„Ziariștii“ de Al. Mirodan e 21,50 
Cintă "------ " •
0 22,05 
0 22,15 . _________
Europa — America.
PROGRAMUL II

0 20,00 Concert simfonic : Or
chestra simfonică a B.adlotelevl- 
ziunil. Dirijori : Ludovic Baci șl 
loslf Conta. In program muzică 
de Mihail Jora o Suita de balet 
„La piață“ 0 Trei dansuri simfo
nice din baletul „La hanul Dulci
neea" < 20,35 Film TV : „Vechi 
monumente din Moscova“, o pro
ducție a studiourilor sovietice 
0 21,00 Film serial „Răzbunătorii" 
— „Fă-tl un nod să nu mă uiți".

formația șt. Berlndei 
Telejurnalul de noapte 
Intîlnlrea de atletism :

Azi, in librarii
EuITURA POLITICA

Miu Dobrescu : „Aplicarea con
secventă a principiilor centralis
mului democratic“, lei 2,25.

* * * „Știință și sinteză“, lei 7,75 
(traducere din limba franceză), co
lecția „Idei contemporane“.

Roger Garaudy : „Marxismul 
secolului XX“, lei 5,50 (colecția 
„Idei contemporane“).

EDITURA PENTRU LITERATURA

Angela Marinescu : „Sînge al
bastru“, lei 3,25.

Nicolae Pîrvu ! ,.Buletin meteo
rologic“, lei 4,00.

EDITURA DIDACTICA
ȘI PEDAGOGICA

Lucian Floru : „Micii chlmiști 
in laborator", lei 1,60.

Ion Popescu, Victor I. Iliescu : 
„Conducerea școlii", lei 6,45.

ți televiziune) 
„Eficiența, ritm 
în economie“
Preda : „Bazele

Mucenic Bășoiu, Enca Barbu : 
„Depanarea aparatelor de ra
dio

XXX

greș
Marin

tehnicii“, voi. II 
xxx „Limba rusă“, 

volumul I, 
volumul al II-lea, 

volumul aj III-lea,

lei 20,90 
?i pro
lei 12,00 
electro
lei 17,00 
manual, 
lei 20,80 
lei 12,50 

lei 12,50

Ksa

Sfera producției materiale
(Urmare din pag. I)

rești al U.T.C. pentru antrena
rea masei de tineri la activita
tea economică, la rezolvarea 
problemelor practice ale vieții 
întreprinderilor. Urmărirea cu 
perseverență a unuia din obiec
tivele importante ale Consfătui
rii pe țară, acela de a forma și 
dezvolta la tineri o atitudine 
înaintată față de muncă, de a 
le insufla hărnicia și spiritul 
inovator, grija pentru creșterea 
avuției materiale a societății, 
au făcut ca organizațiile U.T.C. 
din municipiul București să 
capete o imagine mai clară a 
priorităților în activitatea des
fășurată. S-au conturat și s-au 
stabilit astfel cu mai multă 
precizie atribuțiile, natura ra
porturilor între organizațiile 
U-T.C. din sfera producției ma
teriale cu ceilalți factori răs
punzători de organizarea, con
ducerea și buna desfășurare a 
activității economice a între
prinderilor. Un scurt, dar sem
nificativ bilanț o va demonstra 
grăitor. Trebuie să ținem desi
gur seama de faptul că, în pre
zent, peste 16 la sută din volu
mul global al producției indus
triale republicane se realizează 
în Capitală, că producția globa
lă a întreprinderilor industria
le bucureștene a crescut În ul
timii 4 ani Cu 57 la sută și că 
numărul întreprinderilor in
dustriale de interes republican 
se află, din 1966 încoace, în con
tinuă creștere. Numai în 1969 
municipiului București i-au 
fost repartizate, din fondurile 
de investiții, pentru dezvoltarea 
industriei sale, a construcției 
de locuințe și alte edificii so- 
cial-culturale sume în valoare 
de peste 13 miliarde lei. 
acest an vor intra 
62 de noi obiective 
industriale și sînt 
duri importante 
tinuarea altor 55 
industriale cu termene de pre
dare în anii următori. Diversi
ficarea producției și ridicarea 
parametrilor tehnico-funcțio- 
nali ai acesteia, cu repercusi
uni directe asupra îmbunătăți
rii calității produselor și a creș
terii gradului lor de competi
tivitate a dus la sporirea numă
rului de produse noi ; în pre
zent sînt, în diferite faze de asi
milare 580 de tipuri de mașini 
și instalații. în sfîrșit, numărul 
salariaților cuprinși în indus
tria bucureșteană a crescut de 
la 296 000 in 1965 la peste 330 000 
la începutul anului 1969 din 
care aproximativ 90 000 sînt 
utecișți, angajați direct în sfe
ra productivă, lor adăugîn- 
du-li-se alți aproape 12 000 de 
tehnicieni, ingineri, economiști, 
cercetători, de asemenea, mem
bri ai organizației noastre.

Deși menționate selectiv, toa
te acestea edifică, cred, asupra 
complexității problemelor pe 
care trebuie să le rezolve orga
nizațiile U.T.C. din întreprin
derile industriale ale Capitalei. 
Preocupările acestora nu se li
mitează la o simplă trecere în 
revistă a sarcinilor tehnice sau 
de organizare științifică a pro
ducției și a muncii, eforturile 
lor sînt subordonate atragerii 
masei de tineri la activitatea 
economică, aplicării acelor for
me și metode capabile să mă
rească gradul participării ti
nerilor la îndeplinirea obliga
țiilor economice ale întreprin
derilor. Iată un exemplu care 
demonstrează, cred, convingă
tor că. În eforturile lor de a 
găsi cele mal bune căi pentru 
mobilizarea tinerilor la respec
tarea prevederilor cuprinse în 
planurile unităților, organiza
țiile U.T.C. obțin succese neîn
doielnice. La sfîrșitul anului 
trecut Conferința organizației 
municipale de partid își lua, în 
numele tuturor oamenilor 
muncii din Capitală, angaja
mentul de a întîmpina cu rea
lizări de seamă cel de-al X-lea 
Congres al partidului, cea de-a 
25-a aniversare a eliberării pa
ulei. Contribuția pe care tre-

In 
în producție 
și capacități 
alocate fon- 
pentru con- 
de obiective

buia să și-o aducă tineretul la 
îndeplinirea acestui angaja
ment, care prevedea, printre al
tele, depășirea cu 1 la sută a 
producției industriale, proiec
tarea și executarea cu forțele 
proprii ale întreprinderilor a 
cel puțin 1 000 de mașini și in
stalații, reproiectarea și moder
nizarea peste plan a unui nu
măr de o sută de produse alb 
industriei constructoare de ma
șini și scurtarea duratei de asi
milare cu 1—3 luni a altor 200 
de mașini și utilaje, reducerea 
consumurilor specifice de ma
terii prime și materiale cu 1 la 
sută, obținerea unor beneficii 
suplimentare cu 300 milioane 
lei etc, a constituit atunci obi
ectul unor dezbateri avîntate 
în adunările uteciștilor. Orga
nizațiile U.T.C. și-au fixat obi
ective precise, tinerii și-au asu
mat răspunderi concrete, indi
viduale, au venit cu propuneri, 
noi, identificînd resurse inter
ne a căror valorificare să ducă 
la sporirea aportului lor în rea
lizarea angajamentelor. Aș 
menționa, pentru a ilustra en
tuziasmul generator de iniția
tive al tinerilor, al uteciștilor 
din organizațiile municipiului 
București, inițiativa organiza
ției U.T.C. din secția motoare 
a Uzinei „23 August“ care și-a 
propus ca, în afara angajamen
tului, să asambleze prin muncă 
patriotică un motor aducînd, 
astfel, uzinei însemnate eco
nomii la manoperă. Acest climat 
de muncă creatoare a jucat un 
rol însemnat în obținerea rezul
tatelor de azi cînd cea mai mare 
parte a angajamentelor se află 
într-un stadiu avansat, de înde
plinire, în timp ce altele, cum 
ar fi depășirea planului de ex
port pe 1969 cu 125 milioane lei, 
sau economisirea a 4 000 tone 
metal, au și fost realizate în în
tregime. Organizația noastră 
municipală se mîndrește cu fap
tul că prin desfășurarea unor 
ample acțiuni cu caracter gos
podăresc și de înfrumusețare a 
orașului, tinerii au adus prin 
munca lor economii în valoare 
de zeci de milioane de lei, an
gajamentul uteciștilor fiind 
împlinit, după opt luni de zile, 
în proporție de două treimi.

Aș vrea să subliniez, de ase
menea. că 
rare dintre 
comitetele 
treprinderi 
mai multe 
ță antrenarea 
zolvarea 
le pun organizarea 
a producției și a muncii, folo
sirea rațională a utilajelor și 
materialelor, îmbunătățirea ca
lității produselor, acțiuni care 
au urmărit creșterea produc
tivității muncii. Este, cred, ni
merit să amintesc, aici, că par
ticiparea secretarilor de comi
tete U.T.C. la dezbaterea și a- 
doptarea in comitetele de di
recție a hotărîrilor și deciziilor 
care vizează principalele sar
cini economice, tehnice, de ren
tabilizare a produselor etc. a 
adus, odată cu un adaus de 
prestigiu organizației U.T.C., 
posibilitatea transmiterii direc
te către masa de tineri, a preo
cupărilor actuale ale întreprin
derilor în care ei lucrează, â- 
trăgîndu-i la înlăturarea prin 
muncă, prin activități specifice, 
a dificultăților apărute în pro
cesul de producție- Răspunzînd 
unor asemenea deziderate, or
ganizațiile U.T.C. de la Fabrică 
de mașini-unelte și agregate, 
de la „Semănătoarea“, Indus
tria iiitei, uzinele „23 August“, 
„Republica" și altele și-au fixat 
în programele de activitate ac
țiuni care să contribuie la fo
losirea cu maximum de eficien
ță de către tineri a fiecărui 
minut de muncă, la îndeplinirea 
integrală a normelor de produc
ție, a înlăturării rebuturilor și 
remanierilor. Organizațiile
U.T.C. din numeroase întreprin
deri industriale ale Capitalei 
sînt astăzi solicitate în comite
tele de direcție, în virtutea in-

relațiile de colabo- 
comitetele U.T.C. și 
de direcție din în- 
au avut, de cele 
ori, drept consecin- 

tinerilor la re- 
problemelor pe care 

științifică

crederii și siguranței pe care le 
inspiră, să rezolve probleme din 
ce în ce mai complicate. La 
„Vulcan“, de pildă, organizației 
U.T.C. i s-a cerut ajutorul la 
descoperirea unor spații din 
uzină pe care să se< poată in
stala noi capacități de produc
ție. Tot aici se ține seama de 
părerea organizațiilor U.T.C. în 
schimbarea categoriei de sa
larizare a tinerilor, aceasta 
participă activ, prin acțiuni 
specifice la activitatea de ridi
care a pregătirii profesionale, 
la organizarea a diverse con
cursuri, sesiuni tehnicO-științi- 
fice, demonstrații practice. De 
altfel, a intrat in practica mul
tor organizații U.T.C. din între
prinderile municipiului Bucu
rești inițierea unor consfătuiri 
și dezbateri, a unor colocvii 
trimestriale ale 
cialiști, acțiuni 
sporirea contribuției tinerilor 
în general în procesul de pro
ducție, creșterea 
muncii lor.

Debarasîndu-se de rigiditatea 
șabloanelor, multe c_=_.2_L;2 
U-T.C. au adoptat metoda con
fruntării directe între tinerii 
de pe șantierele de construcții 
și cei din Unitățile beneficiare, 
între proiectanții și beneficiarii 
proiectelor. O asemenea practi
că în activitatea organizațiilor 
U.T.C. am extins-o și în între
prinderi, între secțiile care 
concură la realizarea produsu
lui finit. în efortul de a gene
raliza metodele eficiente, comi
tetul municipal a inițiat schim
buri de experiență intre secre
tarii comitetelor U.T.C., a res
ponsabililor de comisii profe
sionale pe teme cum ar fi : ce 
înseamnă competență profe
sională și cum trebuie să inter
vină organizația U.T.C. pentru 
dezvoltarea pasiunii pentru 
meseria aleasă, care este rolul 
secretarului U.T.C. în ședințele 
comitetului de direcție etc. ■

Noi înțelegem, însă, că orga
nizațiile U.T.C., sprijinind co
mitetele de direcție în realiza
rea sarcinilor de producție au 
datoria să depună în continuare 
strădanii și mai mari pentru 
antrenarea masei de tineri la 
activitatea economică. Pe mă
sură ce ne ocupăm tot mai te
meinic de lucrul acesta, pe mă
sură ce analizăm rezultatele 
pozitive care ies în evidență în 
urma acțiunilor întreprinse, ne 
convingem că există încă sufi
ciente resurse de manifestare 
mai dinamică a organizației în 
sfera problemelor economice. 
Ne dăm_ seama că va trebui să 
lărgim în continuare perspecti
va sub care sînt interpretate 
datele activității economice, că 
aplicarea în practică a noilor 
cuceriri ale cercetării științifice 
ne obligă să ne perfecționăm în 
continuare metodele de muncă, 
pentru descifrarea criteriilor 
care direcționează activitatea 
economică, a elementelor de 
bază ale acesteia- înzestrarea 
tehnică, _ dotările complexe, in
troduc în calcul factori psiho
logici care modifică în perma
nență datele în cuprinsul rela
țiilor dintre organizare, plani
ficare și conducerea proceselor 
de producție. Formele muncii 
educative a^e organizațiilor 
U.T.C. în acest domeniu mai 
ales trebuie să corespundă spe
cificității etapei definită de nive
lul cunoștințelor tehnice de 
caracterul utilajelor, de ’ con
cordanța dintre factorii obiec
tivi și subiectivi sau de contra
dicțiile care apar între acești 
factori. Altfel nu vom putea 
răspunde dezideratelor proce
sului modern de producție. Ani 
constituit, de altfel, un colectiv 
cu ajutorul căruia ne-am pro
pus să verificăm, pe bază de 
teste sociale, ce dimensiuni are 
procesul la care ne referim. 
Am convingerea că concluziile 
cercetării acesteia ne vor aju- 

JPriiinim organizațiile U.T.C. din întreprinderile eco
nomice ale Capitalei, în ridica
rea continuă a eficienței activității lor.

colocvii 
tinerilor spe
rare vizează

eficienței

organizații
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In strînsâ legatară cu dezvoltarea fiecărei 
ramuri, >cu noile obiective de investiții, se vor 
lua măsuri pentru pregătirea șl asigurarea din 
timp a cadrelor necesare, care să permită pu
nerea în funcțiune a noilor capacități șl asimi
larea fabricației în termene cît mai scurte.

CONGRES AL 
PARTIDULUI

(DIN PROIECTUL DIRECTIVELOR CONGRESULUI 
AL X-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

I \ » ?
vvwwwwwwwș/wvwwwwwvc

S
iderurgia româneatcâ cunoaște de 
la un an la altul creșteri calitative 
însemnate, ce însoresc dezvoltările 
cantitative asigurate printr-un vast 
program de investifii din fondurile 

»fătului. Prevâzînd sarcini de mare importanfâ 
tn domeniu! înzestrării siderurgiei cu echipa
mente de înaltă performanfă, al extinderii me
canizării și automatizării, toate acestea sincro
nizate cu introducerea în fabricafie a noilor teh
nologii de elaborare și prelucrare în metalur
gie, proiectul Directivelor Congresului al X-lea 
al partidului fixează drept obiectiv care să 
prezideze întreaga muncă a lucrătorilor din si-

derusgie creșterea eficientei economice în fie
care »compartiment de activitate. In mod ne
cesar aceasta adiuce în prim-planul preocupă
rilor o minufioasă pregătire a cadrelor, ac
țiune ce .se cere privită din unghiul unei cît 
mai înalte eficiente a investițiilor, a obținerii 
de rezultate net superioare în creșterea produc
tivității muncii, a diminuării cheltuielilor de 
producție.

Tn pagina de față grupăm o serie de opinii 
vizînd desfășurarea procesului de pregătire a 
cadrelor în siderurgie, în lumina sarcinilor, a 
ideilor înnoitoare izvorîte din documentele 
pentru Congresul al X-lea.

1
_ Xe este cunoscut tuturor 

că anii care urmează sînt 
mai generoși decit oricind 
pentru industria metalurgica. 
Așa cum precizează proiectul 
Directivelor, în 1975 produc
ția de oțel a țării va ajunge 
la 10—10,5 milioane tone, cea 
de laminate se va cifra.la 
circa 7,2-7,5 milioane tone 
urmînd ca în același timp . 
realizăm aproape 1,0—M mi- 
lioane tone de țevi. p«"‘ru 
aceasta, pe lingă noi e capa
cități de producție ale viito
rului cincinal — etapa urma- 
toare a Combinatului Side
rurgic Galați, Uzina de oțe
luri speciale Tlrgoviște, Fa
brica de produse cărbunoase 
Slatina — se vor mări o buna 
parte din capacitățile exis
tente și anume cele de la 
Iași, Buzău, Roman, Amd, 
Hunedoara, Călan, Rep.ub,tic“’ 
Aleșd, Alba Iulie. Avînd in 
vedere această masivă ex
tindere a sectorului side
rurgic, ce s-a întreprins pen
tru a oferi, în timp util, ca
drele necesare?

_ Răspunsul este mult prea 
vast și el are în vedere un 
plan de anvergură întocmit 
pentru a face față cerințelor 
Ivite In linii mari vreau să 
subliniez că pentru acele o- 
biective ce figurează în pia
nul intrărilor în funcțiune în 
1972, deja au fost prevazuți 
în programul de școlarizare 
din acest an elevii necesari, 
adică în jur de 1 450 de mun
citori, formați prin școala 
profesională și prin forma de 
ucenicie la locul de munca, 
maiștri, tehnicieni. In ce 
privește asigurarea cu cadre 
a anului 1971, primul an al 
cincinalului următor, se afla 
deja cuprinși în procesul de 
învâțămînt aproape 1 300 de 
elevi, atît tn școlile profesio
nale și de ucenicie cît și în 
cele postliceale și de maiștri.

_ Intre prevederile pro
iectului de Directive figurea
ză ca o indicație expresa 
creșterea numărului munci
torilor calificați prin școli 
profesionale și prin ucenicie 
la locul de muncă, ridicarea 
ponderii acestora în totalul 
muncitorilor calificați. Ce 
măsuri speciale ați preconizat 
în acest sens ?

— Noi considerăm că este 
posibil, pe baza planurilor 
întocmite, ca pînă m 1975 
procentul muncitorilor care 
au absolvit școala profesio- 
nală și forma de ucenicie la 
locul de muncă să ajunga la 
circa 45 la sută, să_ asigurăm 
în această perioadă atît în
tregul necesar de .maiștri, 
pregătiți prin școlile de 
maiștri sau echivalente cit 
și cel de tehnicieni.

_  Așa cum subliniază do
cumentele pentru Congresul 
al X-lea al partidului, șejm- 
pune o atenție deosebită o- 
rientării elevilor, în. raport 
cu cerințele economiei și cul
turii, spre școli profesionale, 
licee etc. Să rămînem în 
perimetrul care vă privește ; 
ce considerați că trebuie în
treprins ?

— Aș porni de la faptul că 
tot mai acut se simte nevoia 
ca orientarea profesională a 
tinerilor spre o meserie tre
buie începută încă din anii 
de scoală generală pe care.o 
consider factor esențial^ in 
prima treaptă a orientării. 
Aceasta s-ar putea realiza, 
după opinia mea, atît în ca
dru) școlii, în orele de diri- 
genție, prin intermediul tu
turor profesorilor dar și 
printr-o largă colaborare în
tre școlile generale și cele 
profesionale sau cu întreprin
derile. Primesc la minister 
sute de adrese prin care sîn- 
tem solicitați să dăm aproba
re pentru a se vizita diferite 
fabrici, uzine. Iată un mijloc 
eficient de orientare cu con
diția ca vizitele să nu răpu
nă exclusiv simple plimbări 
ci să li se asigure un pronun
țat caracter educativ, infor
mativ. In vedera’ acestui fapt 
se impune obligativitatea ca 
profesorii, indiferent de 
disciplina pe care o predau.

să meargă în uzine în peri
oadele libere, după serbarea 
de sfîrșit de an, de pildă, să 
vadă procesele tehnologice, 
să privească utilajele, pentru 
că doar astfel vor putea să 
insufle elevului dorința de a 
Îmbrățișa o meserie.

— Se vorbește tot mai mult, 
și pe bună dreptate, de utili
tatea cabinetelor de orien
tare, de rolul expoziț lor șco
lare în sondarea disponibili
tăților tinerilor pentru o me
serie sau alta.

— Am convingerea că la o- 
rientarea profesională pot 
contribui substanțial specia
liști, psihologi, medici din 
cadrul cabinetelor organizate 
fie la județe, Ia municipii, fie 
pe lingă marile combinate, 
cu condiția ca aceștia să cu
noască cît mai multe din spe
cialitățile în care s-a propus 
să fie îndrumător. Expoziții
le ? Da, pot juca un mare rol 
dar să încercăm a recupera 
din efortul organizatoric pen
tru construirea lor, aducînd 
cit mai mulți tineri să le vi
ziteze, mai ales cei care pot 
beneficia imediat de efectul 

j lor mobilizator.
— Ce considerați că trebuie 

întreprins pentru orientarea 
concretă, care vizează pe cel 
ce s-a hotărît deja să urmeze 
școala profesională siderur
gică ?

— Menționez că acordăm 
o mare atenție rolului ca
binetelor de psihotehnică a- 
tît în timpul pregătirii într-o 
meserie cît și după aceea, 
de-a lungul exercitării ei. 
Noi am introdus anul acesta 
teste de orientare încă de la 
admitere. In acest an școlar 
se va experimenta examenul 
psihotehnic al tuturor elevi
lor din cadrul Grupului șco
lar Reșița. Pe baza rezultate
lor din primul trimestru vom 
proceda la completarea și îm
bunătățirea testelor în așa 
fel ca în perioada 1970—1971 
sistemul să-l extindem în 
toate școlile ministerului. Un 
rol însemnat l-ar avea pentru 
reușita orientării existența 
unui sistem de urmărire a 
aptitudinilor, a calităților (și 
defectelor...) elevilor pe du
rata întregii școli generale.

— Completarea cunoștințe
lor este o cerință de maximă 
importanță în evoluția actu
ală — și mai ales cea viitoare 
— a tehnicii. In momentul de 
față funcționează în aproape 
toate întreprinderile diferite 
forme de ridicare a calificării 
adresate muncitorilor. Perso
nal însă, cunoscîndu-le des
tul de bine felul de organi
zare, de desfășurare, nu am 
deloc incredere în puterea 
lor de suplimentare a cunoș
tințelor lucrătorilor.

— Recunoaștem că formele 
folosite se îndeplinesc... for
mal, de multe ori doar la 
impulsionarea diferitelor or
gane superioare, inclusiv ale 
ministerului. Faptul că în 
medie 40—50 la sută din mun
citori sînt calificați la locul 
de muncă, mai mult de ju
mătate din ei neavînd școala 
generală terminată, îngreu
nează urmărirea noțiunilor, 
prezentate și așa impropriu 
sub formă de conferințe. Lip
sește apoi elementul stimula
tiv privind participarea tine
rilor la aceste cursuri.

— Soluția ?
— Cinsiderăm utilă, pînă 

la o altă formă mai perfecți
onată, acțiunea de școlarizare 
prin cursurile serale ale școlii 
profesionale a tuturor munci
torilor care au la bază școala 
generală și au o încadrare 
într-o meserie înrudită.

Dar în siderurgie lucrează 
mulți muncitori — aproape 
30 000 — care n-au școala ge
nerală terminată din motive 
obiective, deci nu pot urma 
școala profesională serală. 
Revenind la o propunere mai 
veche, insistăm să se ia în 
studiu modalitatea unei so
luții de tranziție cu atît mai 
mult cu cît e vorba de o ca
tegorie de salariați limitată, 
pe care nu o vom mai în- 
tîlni în viitor. La această pro
blemă Ministerul Invățămîn- 
tului trebuie să dovedească, 
credem noi, receptivitatea 
necesară.

Astfel se rezolvă unul din

aspecte — mărirea efloacită- 
țif folosiri) cadrelor. După 
mine, organizarea calificării 
cadrelor prin sistemul grade
lor de pregătire, condiționa
rea promovării oamenilor de 
la o treaptă la alta de par
curgerea acelor „cursuri pen
tru grade“ cu siguranță poate 
avea un efect pozitiv asupra 
procesului de instruire.

— Cum va putea fi rezolva
tă în viitor stabilitatea mai 
mare a cadrelor tehnice In 
întreprinderile metalurgice ?
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Aș împărți problema pre

gătirii cadrelor pentru side
rurgie, așa cum ne solicită ea 
pe noi, în două categorii, 
avînd în vedere grupele de 
meserii cu care lucrăm. Mă 
refer în primul rind la cadre
le cu specific în exclusivitate 
siderurgic (fumaliști, cocsari,

dent diferite. Alt aspect, cel 
mai important după părerea 
mea, care ar trebui reținut: 
această categorie de meseriași, 
cu deosebire cei din activita
tea de întreținere și reparații, 
înregistrează un indice al 
folosirii timpului de lucru 
foarfe scăzut. Și aceasta da
torită faptului că profilul me
seriilor lor este limitat, sfera 
cunoștințelor profesionale re
dusă. Ca urmare, în timpul

comun cu siderurgia. Motivul 
plecării : de ce să stau în 
Hunedoara dacă sînt bucureș- 
tean ? Iar la întrebarea : de 
ce ați urmat o asemenea spe
cialitate, furnale, de exemplu, 
răspunsul întârzie. Și de aici 
concluzia că facultatea de 
metalurgie nu-și are locul în 
București. Ai trebui, după 
părerea mea, ca și la noi în 
țară, această facultate să func
ționeze într-unul din orașele

Convorbire cu ing.
VICTOR PANDIA,

director în Ministerul
Industriei Metalurgice

SIMȚUL
MODERNIZĂRII

TEODOR TURCU
Combinatul siderurgic Reșița

IMPERATIVELE
ORIENTĂRII

PROFESIONALE
— Printr-o abordare mai 

realistă a problemelor ce se 
ivesc în acest domeniu, dînd 
dovadă de receptivitate co
respunzătoare. Nu vreau să 
extind exemplele. Dar noi 
am propus, de exemplu, ca la 
Hunedoara să funcționeze o 
secție de subingineri meta- 
lurgi. S-au recrutat anul tre
cut 120 de candidați din zona 
respectivă, pe baza promisi
unilor făcute că o comisie se 
va deplasa acolo. In final 
examenul s-a ținut tot la 
București, schimbare anun
țată în preziua examenului. 
Nici unul din cei ce optaseră 
anterior nu s-au mai pre
zentat, iar anul acesta la sec
ția de subingineri, furnale- 
oțelării au venit doar 7 can
didați ; la Hunedoara, sînt 
sigur, ar fi fost cel puțin 150.

— înainte de a pune punct 
convorbirii noastre, o ultimă 
întrebare : ce formă concretă 
vedeți pentru reîmprospăta
rea cunoștințelor cadrelor 
tehnice ?

— Cred că ar trebui să 
existe în cadrul fiecărui mi
nister un centru de perfecți
onare departamentală, pe ni
vele de specializare (maiștri, 
inigineri, tehnicieni) dimen
sionat astfel din punct de 
vedere al capacității încit la 
un număr de ani (științific se 
poate determina exact care 
să fie această durată) toate 
cadrele să treacă pe aici. Se 
impune o mare pricepere de 
a alege ce trebuie transmis, 
ce metodă se cere adoptată, 
ce durată de „școlarizare" să 
se mențină. Sînt lucruri de 
detaliu. Este clar însă că pe 
această durată cadrele res
pective trebuie să fie scoase 
din producție, insistîndu-se 
pe participarea activă a 
cursanților la procesul de J 
instruire. J

oțelari). Avem aici greutăți 
în recrutarea tinerilor pen
tru a-i pregăti prin școlile 
profesionale în aceste spe
cialități. Aș da ca exem
plu nu mai departe decît 
situația din acest an cînd 
pentru examenul de admite
re la clasele în meseriile res
pective nu s-au înscris candi
dați nici măcar pentru 10 la 
sută din locurile prevăzute 
în planul nostru de învăță- 
mînt. O altă meserie indispen
sabilă activităților siderurgice 
pentru care, de asemenea, nu 
izbutim să atragem tineri la 
școala profesională este aceea 
de zidar șamotor. Nu reușim 
din păcate, să recrutăm nici 
măcar muncitori din alte acti
vități pentru a-i califica prin 
cursurile de scurtă durată, cu 
sau fără participare în pro
ducție.

A doua categorie de sala- 
riați din întreprinderile side
rurgice o reprezintă persona
lul destinat activităților de 
producere a pieselor de 
schimb, de întreținere și re
parații — formatori-tumători, 
strungari, electricieni, lăcătuși, 
sudori. Vreau să menționez 
că pe aceștia reușim să-i 
școlarizăm prin formele actu
ale de învățămînt — școala 
profesională, cursuri de scurtă 
durată etc. M-aș opri însă 
și aici asupra a două aspecte. 
După ce-i școlarizăm, mulți 
dintre foștii noștri elevi pă
răsesc combinatul îndrep- 
tîndu-se spre marile orașe 
stimulați și de faptul că ni
velele de salarizare sînt iden
tice, deși condițiile sînt evi-

GHEORGHE ONICA,
director in Centrala 
industrială Hunedoara

CUM AMPLASĂM
INSTITUȚIILE DE 
ÎNVĂȚĂMlNT?

NICOLAE SÎRBU
inginer șef, 

Combinatul siderurgic Reșița

PRODUCȚIA
CERE SI

A

ECONOMISTI
celor opt ore lăcătușii așteap
tă să-și termine lucrările lor 
sudorii, sudorii așteaptă după 
lăcătuși, macaragiul nu e în 
măsură să remedieze defectele 
simple de natură electrică, 
așteptînd pe electrician. Con
sider necesar, pornind de la 
această neplăcută realitate, 
să se procedeze rapid la 
lărgirea sferei de cunoștințe 
profesionale fie prin școli 
profesionale, fie prin urmarea 
de către muncitorii calificați 
în meseriile amintite a unor 
cursuri cu participare în pro
ducție pentru a-și însuși cu
noștințele proprii meseriei lor 
actuale, cu profil lărgit, să 
putem vorbi cît mai curînd 
de lăcătuși-sudori, macara- 
giu-electrician etc.

Aș vrea să rețin atenția în 
cele ce urmează asupra cîtor- 
va elemente privind pregăti
rea cadrelor superioare. Hu
nedoara (și cînd spun Hune
doara înțeleg Combinatul si
derurgic, cînd spun combinat 
înțelegind Hunedoara), a de
venit o școală pentru indus
tria metalurgică a țării. Evi
dent, nu spun o noutate. în 
ultimii 10 ani au trecut prin 
școala Hunedoarei sute de 
ingineri, fapt deloc rău. Gra
vă este însă situația că ab
solvenții facultății de metalur
gie sau ai secțiilor de prelu
crări la cald ce vin la Hune
doara stau aici un an, cel 
mult doi, apoi majoritatea 
pleacă din combinat, se în
dreaptă spre orașele mari ale 
țării: București, Timișoara, 
Cluj, Craiova, Oradea, Con
stanța, orașe a căror industrie 
n-are nimic sau foarte puțin

cu industrie siderurgică dez
voltată. Personal mă gîndesc 
la Hunedoara sau Galați. 
S-ar realiza prin aceasta două 
obiective foarte importante și 
anume : pregătirea mai temei
nică a studenților, căci nu 
putem omite posibilitățile de 
a lua încă din anul I de 
învățătură contact cu procesul 
de muncă în siderurgie, la 
terminarea facultății fiind 
asigurată aclimatizarea cu 
specificul acestei ramuri. S-ar 
elimina astfel în mare măsură 
perioada de ucenicie ingine
rească proprie tuturor absol
venților facultății de metalur
gie din București.
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Sarcinile care le avem în 

față sînt de o amploare fără 
precedent și îndeplinirea lor 
este condiționată nemijlocit 
de existența unor oameni 
foarte bine pregătiți, stăpîni 
pe tehnica modernă, acordați 
la cerințele, producției domi
nată de cele mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii. Deose
bită importanță capătă, mai 
mult ca o icînd, în asemenea 
circumstanțe, dirijarea omului 
către domeniul de optimă 
corelare a atribuțiilor ce-i re
vin cu aptitudinile sale, native 
sau educate.

După părerea mea, orien
tarea viitorilor muncitori către 
meseriile pe care ei nu le 
cunosc deocamdată decît 
foarte aproximativ trebuie fă
cută cu multă pricepere la 
începutul școlii profesionale, |

astfel că aceștia să nu ne mal 
părăsească după calificarea 
într-o profesie sau alta. Cen
trul preocupărilor în acest 
sens trebuie să-l ocupe 
testarea — metodă ce se do
vedește capabilă să depisteze 
profilul potențial real al tînă- 
rului hotărît să se califice. 
Este drept, trebuie să existe 
baza materială necesară 
(și cheltuielile aferente nu 
sînt atît de mari) să se cre
eze aparatul specializat -— me
dici, psihologi, pedagogi, 
cadre tehnice și, foarte impor
tant, o legiferare în acest do
meniu.

Transformînd testarea pro
fesională într-o metodă cu
rentă de lucru, rezultatele 
obținute vor putea fi folosite 
cu o eficiență excepțională în 
cazul reorientărit'profesionale, 
fenomen tot m'tii des întîlnit 
în condițiile modificării struc
turii producției materiale, al 
diversificării activității de pro
ducție. In față cu fișa perso
nală profesională a unui lu
crător ne putem da seama, 
în noile condiții, ce i se po
trivește cel mai bine, unde 
anume va putea el face față 
cu un randament superior.

N-am vorbit nimic despre 
cadrele tehnice care vin în 

I uzină. Buna folosire a aces- 
I tora — problemă care la ora 

actuală prezintă atît de multe 
carențe — începe, cred eu, din 
momentul cînd proaspătul in
giner se prezintă să-și ia 
munca în primire. De la bun 
început trebuie să se discute 
cu el, să i se sondeze dorin
țele. să fie îndrumat pe cît 
posibil în sfera sa de prefe
rințe. De acum, pe baza unui 
program de pregătire a ab
solventului, el să fie trecut 
prin sectoarele reprezentative 
ale combinatului, o dată cu 
documentarea propriu-zisă, 
urmînd să i se încredințeze 
și diferite teme spre rezol
vare. După un an, inginerul 
să fie examinat de către o 
comisie de specialiști care să-i 
prospecteze disponibilitățile: 
este bun pentru producție, 
pentru cercetare, pentru pro
iectare ? In funcție de con
cluziile desprinse să se și 
procedeze la repartizarea lui 
definitivă.

De acum ar începe etapa 
a doua, de dezvoltare, a pre
gătirii specialistului în dome
niul pentru care deja s-a con
statat că are aptitudini. Am 
în vedere un program de 
cîțiva ani, eșalonîndu-i sarci
nile, disciplinîndu-i pregătirea 
profesională. Noi am observat 
că absolvenții tineri, după 
3—4 ani de la terminarea 
facultății, neglijează excesiv 
pregătirea lor teoretică. Pă
rerea noastră este că, tocmai 
avînd. în vedere acest aspect, 
trebuie recurs la forme în 
stare să le stîrnească intere
sul pentru învățătură.

4
Apreciez că gradul si pre

gătirea profesională a colec
tivului cu care lucrăm în 
secții a crescut destul de 
mult în ultima vreme. Aceasta 
ne dă certitudinea că și în vii
tor vom soluționa cu mai 
multă ușurință problemele 
ce se vor ivi, acum pornin- 
du-se de la un nivel inițial 
net superior. Dar o asemenea 
împrejurare favorabilă nu ne 
scutește să fim receptivi la 
schimbările care apar, interve
nind, cu cît mai operativ cu

atît mai favorabil pentru pro
ducție, în a găsi formele de 
pregătire cele mai adecvate 
noilor condiții. In combina
tul reșițean, și situația poate 
fi regăsită, sînt . convins, în 
orice altă întreprindere meta
lurgică, chiar și numai insta
larea unei singure mașini 
provoacă modificări în exis
tența unor operații, meserii 
chiar, devenite clasice. Munca 
de zilier dispare, manipularea 
de materiale solicitînd acum 
un minimum de calificare. 
Am dat acest exemplu pentru 
a sublinia importanța inițiati
vei întreprinderilor în a sabili 
metodele cele mai potrivite 
pentru propriile cadre, cunos- 
cînd cel mai bine cerințele, 
putînd să stabilească cît mai 
exact cotele exigenței.

Consider necesar, tn mo
mentul de față referindu-ne 
la pregătirea tuturor catego
riilor de cadre necesare si
derurgiei, să mă opresc puțin 
asupra procesului de formare 
a viitorilor ingineri. Mai exact 
aș vrea să sugerez cîteva lu
cruri legate de perioada pre
gătirii practice a studenților. 
Am luat cunoștință de diferite 
opinii pe marginea chestiunii 
în sine. Noi primim anual 
grupe de studenți, le organi
zăm titepul cît stau aici și, pe 
baza considerațiilor extrase 
din experiență, înclinăm să 
sugerăm asigurarea . caracte
rului de documentare al prac
ticii în producție a studen
ților. Pentru că, experiența 
dovedește, perioada de prac
tică nu izbutește sa fie mai 
mult decît o luare de contact 
cu realitatea din întreprinde
re pe plan tehnic, organizato
ric, economic. Să-l pui pe 
student să facă treabă de 
muncitor sau de maistru — 
cum s-au exprimat unele voci 
— nu mi se pare deloc nime
rit. Cu atît mai puțin de in
giner, dat fiind faptul că el 
nu are cunoștințele necesare 
(ultimii ani fiind hotărâtori 
pentru viitorul specialist). Ră- 
mtne ca acest timp să fie des
tinat, după părerea mea, în
registrării, cronomctrării, ob
servației critice, pentru că a 
sta cîteva zile într-o secție 
nu-ți permite altceva.

Nu mă abțin a comenta 
situația extrem, de nefavera- 
bilă din combinatul nostru 
în ce privește cadrele econo
mice cu pregătire" rriedîe și 
superioară. Avem în fată sar
cini de o mare complexitate 
în îndeplinirea cărora prezen
ța economistului feste indis
pensabilă. Ridicarea pe o 
treaptă calitativ superioară a 
întregii activități economice, 
nici nu trebuie s-o mai spu
nem, are în vedere alăturarea 
eforturilor acestei categorii de 
specialiști la cele făcute de 
cadrele tehnice. Or, în mo
mentul de față noi avem 2—3 
economiști în tot combina
tul I Solicitînd sprijinul abso
lut necesar pentru reglementa
rea situației privind economi
știi, ne exprimăm speranța că 
își va găsi soluționarea cores
punzătoare și asigurarea cu 
cadre economice de pregătire 
medie a combinatului. In 
Reșița avem 3 licee de cultu
ră generală. Poate ar fi bine, 
mă gîndesc. ca la unul din 
ele să se creeze o secție cu 
profil economic, o amorsa 
deloc neglijabilă și pentru 
stabilizară cadrelor în orașul 
nostru.

Pagină realizată de ing. N. UDROIU
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După concursul național de creație 
și interpretare de muzică ușoară 

românească

Șl-ACUM,

QUO
Poate că nicicînd mu

zica ușoară nu a ctmoscut 
o asemenea amploare ca în 
zilele noastre. Pe plan in
ternațional, cel puțin, s-au 
atins adevărate perfor
manțe, adevărate culmi 
atît în domeniul interpre
tării cît și în cel al cre
ației. Din avalanșa uriașă a 
„stelelor“ și melodiilor de 
muzică ușoară — fie ele de 
dans sau de „idei“ — pro
cesul complex al selec
ției a extras tot ce era mai 
bun pentru a pune în cir
cuitul universal valorile 
care meritau și merită să 
fie asimilate de către, ma
rele public.

Ca în orice domeniu al 
artei, relația creator — in
terpret (interpretul fiind un 
vector și totodată un re-cre- 
ator) a constituit o. unitate 
indestructibilă, fiecare din 
componentele ei neputînd 
exista fără cealaltă. Căci, 
dacă un cîntec, spre exem
plu, trăiește și se îmbogă
țește în funcție de cali
tățile artistice ale interpre
tului, acesta la rîndul său își 
perfecționează mijloacele 
de redare, pe măsură ce 
abordează, pe o linie ascen
dentă, melodii cît mai bo
gate în conținut și efecte 
de interpretare. De aici 
această necesitate imperi
oasă de perfecționare con
tinuă care impune în ace
lași timp creșterea exigen
ței în educarea gustului pu
blicului. Iată deci, o a doua 
relație inseparabilă : artă — 
public, la nivelul căreia, 
repet, se impune aceeași 
tendință de continuă per
fecționare. Oferind publi
cului ' artă autentică, el va 
respinge tot ce e facil, 
contrafăcut și ieftin, de- 
terminînd astfel pe cre
atori să-și ridice nivelul 
operelor.

In sensul celor spuse mai 
sus se naște întrebarea 5 
care este actualul nivel al 
muzicii ușoare pe plan na
țional ? O dată cu înche
ierea ultimei ediții a con
cursului național, muzica 
ușoară românească a tre
cut — putem spune cu suc
ces — un ekamen greu. 
Spun cu succes avînd în 
vedere etapele anterioare, 
față de care actuala com
petiție a afișat un real pro
gres în ce privește multi
tudinea talentelor auten
tice. Desigur — ca în orice 
manifestare de amploare — 
fiu existat și lacune dar 
dacă ne gîndim că muzica 
ușoară a intrat în competiții 
abia din 1963, se poate vorbi 
de un evident progres, ul- 
tima etapă desfășurîndu-se 

' ceva mai la distanță și poate 
marcînd începutul saltului 
Calitativ — dorit și așteptat 
și în acest domeniu. în pri
mul rînd introducerea în 
program a unui concurs de 
interpretare duce în mod 
Inevitabil la stimularea cîn- 
tăreților în sensul sedimen
tării unui stil propriu, al re
nunțării la pastișare, al do
rinței de perfecționare, de 
autodepășire. Și dacă ac
tuala ediție a demonstrat 
hcest lucru, (chiar prin 
exemple puține la număr) 
înseamnă că ne aflăm pe 
drumul cel bum. Referin- 
du-ne la Aura Urziceanu 
în primul rînd, apoi Dorin 
BLnastasiu, Doina Spătaru șl

VAD/S?
Dan Spătaru, pe care î-am 
urmărit cu ocazia manifes
tărilor anterioare, putem 
afirma fără exagerare că în 
ultima etapă a concursului 
tinerii interpreți s-au de
tașat Ia o distanță conside
rabilă. Aura Urziceanu, cel 
puțin, a constituit reveleția 
concursului. Nu mai înșir 
aici toate calitățile ei, prea 
bine cunoscute, vreau doar 
să subliniez că la vîrsta de 
22 de ani ea este ceea ce 
se cheamă un artist com
plet (fără excluderea unor 
eventuale posibilițăți de 
perfecționare), situarea ei 
numai pe locul II al pal
maresului constituind, după 
părerea noastră, unul din 
punctele discutabile ale 
acestuia. Rămîne discu
tabilă și plasarea pe locul 
II al Ancăi Agemolu, al că
rei nivel de interpretare nu 
a depășit pînă acum linia 
corectitudinii. în afară de 
acestea au mai existat dis
crepanțe în seria apreci
erilor. Doina Spătaru, de 
pildă, care a dovedit o pu
tere de interiorizare și de 
transmitere surprinzătoare 
precum și o temeinică în
țelegere a frazării, un tim
bru cald, colorat, ni se pa
re că se detașează de res
tul „mențiunilor“ Acvilina 
Severin, Octavian Cadia, și 
ceilalți tineri, talentați de 
altfel, dar care nu au ma
nifestat garnitura completă 
de însușiri.

în acest sens, latura sti
mulativă a concursului, 
poartă amprenta unei efica
cități parțiale.

în ceea ce privește con
cursul de creație, putem 
afirma că disocierea în cele 
două categorii — cîntece 
vechi și creația inedită — a 
prilejuit pe lingă binemeri
tata premiere, și punerea 
în circulație a noilor valori.

Privind în ansamblu, se 
impun citeva constatări de 
ordin general: a) pecetea 
intonațiilor populare pre
zentate printr-o subtilă pre
lucrare ritmico-melodică și 
armonică („Of, inimioară“ 
de Edmond Deda. „Caut 
leac de dragoste“ de Petre 

“Firulescu, „Cine umblă prin 
vecini“ de H. Mălineanu și 
„După noapte vine zi“ de 
Aurel Giroveanu), b) pre
ferința pentru paleta atît de 
bogată a universului afectiv

AURA URZICEANU 
(premiul II)

manifestată prin melodii de 
predominență lirică, lucru 
care a dus la c) numărul 
redus al cîntecelor dina
mice, optimiste, strălucitoa
re, cu ritm antrenant (Ed
mond Deda clasifică muzica 
ușoară în mari subgenuri : 
muzică ușoară de ascultat și 
muzică ușoară de dans ; 
această ultimă categorie a 
lipsit total din competiție. 
Nu a fost prevăzută pentru 
concurs, sau a fost absentă 
încă din faza de preselec- 
ție ?) d) o evidentă ridicare 
calitativă a textelor : Mir- 
cea Block, Tudor Mușa- 
tescu, Victor Eftimiu, H. 
Mălineanu, George Miha- 
lache, Ioana Diaconescu. Și 
în această ordine de idei, 
poate că ar fi bine ca în 
viitoarele concursuri să fie 
introdus și premiul pentru 
cel mai bun text de muzică 
ușoară.

Ca o concluzie generală, 
actualul concurs a dovedit 
că ne aflăm în posesia unor 
remarcabile talente, rămî- 
nînd ca pe viitor să se pro
cedeze CU' maximum de 
obiectivitate la selectările 
în vederea următoarelor- 
manifestări naționale sau 
internaționale, precum și 
la întărirea și diversifica
rea procesului de instruire a 
tinerilor interpreți, căci au 
existat de pildă, voci foarte 
bune (Doina Cărpiniș, Iorga 
Marian) cărora le-a lipsit o 
înțelegere, o știință a in
terpretării, evident dublată 
și de lipsa de experiență, 
sau concurenți cu însușiri 
muzicale dar care nu se 
descurcau în plastica ges
turilor, a mișcărilor.

Putem privi însă fără tea
mă viitorul deoarece ultima 
manifestare proaspăt înche
iată prezintă toate garanțiile 
unor viitoare succese cu 
condiția preluării „la modul 
serios“ a următoarei etape 
de pregătire în vederea 
unor noi confruntări.

MARIA SAVXJ

TEMISTOCLE POPA (Marele premiu) fi DAN SPĂTARU 
(premiul I)
Văzuți de NEAGU RADULESCU

MINISTERUL ÎNVĂȚ ĂMÎNTULUI COMUNICĂ:

FACULTĂȚILE Șl SECȚIILE UNDE SE
1

ORGANIZEAZĂ UN NOU CONCURS BE ADMITERE
La concursul de admitere în învățămîntul superior din 

iulie 1969, s-a prezentat un număr mare de tineri pregătiți co
respunzător, absolvenți a 12 ciase, care au ocupat marea ma
joritate a locurilor prevăzute.

Pentru facultățile și secțiile la care au mai rămas locuri 
neocupate, se organizează un nou concurs de admitere, după 
cum urmează :

• La învățămîntul universitar, artistic, pedagogic, tehnic 
(ingineri), agricol și economic, în perioada 5—15 septembrie 
1969 ;

e La învățămîntul de subingineri, în perioada 18—25 sep
tembrie 1969 ;

Concursul se va organiza la următoarele instituții de învă- 
țămînt superior :

țUrmare din pag. 1)

principiu â ajuns, fără doar și 
poate, Bertholt Brecht în,primul 
festival al spectacolelor de tea
tru pentru tineret și copii. în nu
mele aceluiași principiu, festiva
lul de la Piatra Neamț nu a fost 
numai al unor „teatre de tineret" 
Ici a reunit scene diverse. Și nu 
mi se pare deloc lipsit de impor
tanță faptul că din nouă specta- 
fcole, patru au fost susținute de 
Icele patru Teatre Naționale ale 
țării. Se reia astfel o tradiție în
treruptă de aceeași separare ar
bitrară, de această așa-zisă „spe
cializare" artificială.

Pentru cei care ne-am format 
tn anii cînd încă nu exista „spe
cializarea" amintită, mai ales 
teatrele Naționale au fost adevă
ratei» teatre ale tineretului, în 
măsura în care au însemnat — 
alături de școală — un factor de 
bază în formarea unei solide te
melii de cultură, de educație eti- 
fcă și estetică. îmi amintesc că 
Pe scena Naționalului bucu- 
reștean pe care-1 cunosc din a- 
nii copilăriei și adolescenței, am 
Văzut aproape întreg repertoriul 
clasio național și universal, în 
Interpretarea celor mai mari ac
tori ai timpului. Cîte asemenea 
spectacole au putut fi văzute de 
adolescenții de azi, în „speciali
zatele“ teatre ale tineretului ? A 
lipsit și preocuparea dar au lipsit 
fi mijloacele. Artistice, bine

înțeles. Pentru că marele reperto
riu pentru a fi într-adevăr atrac
tiv — și marele repertoriu poate 
fi întotdeauna atractiv — cere 
cele mai bune interpretări. Refe- 
rindu-mă tot la tradiția Teatrului 
Național din București: adoles
cenții din anii antebelici au pu
tut vedea tot ce era mai 
bun din repertoriul modern al 
acelei epoci. Dacă mai adăugăm

Evoluția 
noțiunii 

de teatru 
pentru 
tineret

matineele experimentale de du
minică dimineața, inițiate și sus
ținute cu atîta profunzime dar și 
cu atîta farmec de către cărtura
rul și omul de teatru care a fost 
Ion Marin Sadoveanu, sau mati
neele literare organizate de Tea
trul Național în colaborare cu 
Societatea scriitorilor români, se

poate ușor închipui eficiența e- 
ducativă a unui asemenea pro
gram artistic.

O concluzie care se impune 
este, deci, necesitatea continuării 
acestei tradiții.

Un alt aspect care merită sem
nalat este legat de o caracteristi
că a mișcării noastre teatrale. Ea 
cunoaște, mai ales în ultimii ani, 
o contribuție dintre cele mai 
rodnice a tinerilor. De la Liviu 
Ciulei, cel mar în vîrstă dintre 
tineri și pînă la Andrei Șerban, 
de la Paul Bortnovschi și pînă la 
Helmuth Sturmer, există, cu toate 
diferentele stilistice și tempera
mentale, o trăsătură comună : a- 
ceea de a realiza un teatru care 
să comunice publicului de azi, în 
majoritate, un public tînăr. E o 
preocupare evidentă și profund 
pozitivă, chiar dacă multe din 
spectacole sînt discutabile. Miș
carea teatrală a izbutit să iasă 
din rutină și șabloane, să deschi
dă căi noi artei spectacolului, în 
această direcție putând avea cer
titudinea, și de aici înainte, a 
continuării acestui proces avînd 
în vedere existența masivă a for
țelor care s-o facă. Această dez
voltare impetuoasă a mișcării tea
trale, a artei spectacolului tre
buie în mod firesc să fie însoțită 
de o evoluție corespunzătoare a 
dramaturgiei de azi, în spiritul 
înnoitor și combativ ce caracteri
zează, de altfel, toate domeniile 
vieții noastre.

INSTITUTUL 
POLITEHNIC 
BUCUREȘTI 

învățămint de ingineri — I cursuri de zi
a) Facultatea de energetică, 

la secțiile : electro-energetică, 
termoenergetică și centrale 
atomoelectrice ; hidroenergetică; 
b) Facultatea electronică și 
telecomunicații, la secțiile : te
lefonie și telegrafie; teleco
menzi feroviare ; c) Facultatea 
de mecanică, la secțiile : mașini 
termice ; aeronautică ; utilaj 
chimic; mașini hidraulice și 
pneumatice ; d) Facultatea de 
mecanică agricolă, la secția me
canică agricolă ; e) Facultatea 
de tehnologia construcțiilor de 
mașini, la secțiile : tehnologia 
construcțiilor de mașini și ma- 
șini-unelte ; mecanică fină ; 
f) Facultatea de chimie indus
trială, la secțiile : tehnologia 
silicaților și compușilor oxidici ; 
tehnologia compușilor macro- I moleculari ; tehnologie poligra
fică ; tehnologie carbochimice și 
procese pirogene ; g) Facultatea 
de metalurgie, la secțiile : ela
borarea fontei și oțelului ; tur
nătorie de fontă, oțel și metale 
neferoase; deformarea plastică 
și tratamentul termic al metale
lor ; mgțalurgie neferoasă ; 
h) FacultateS-' de transporturi, 
la secțiile : material rulant ; 
autovehicule rutiere; tehnica 
transportului feroviar.

învățămint de subingineri — 
cursuri de zi

a) Facultatea de energetică, 
la secțiile : electro-energetică ; 
termoenergetică ; b) Facultatea 
de electronică și telecomunicații, 
la secția de electronică apli
cată ; c) Facultatea de mecanică 
Ia secția montarea și întreține
rea utilajului chimic ; d) Facul
tatea de tehnologia construcții
lor de mașini., la secția tehnolo
gia prelucrării la rece ; e) Fa
cultatea de chimie industrială, 
la secțiile : tehnologia silicaților 
și compușilor oxidici ; tehnolo
gia chimică anorganică ; tehno
logia chimică organică ; f) Fa
cultatea de metalurgie, la sec
țiile : metalurgie feroasă (fur
nale și oțelării) ; forjă și tra
tamente termice ; g) Facultatea 
de transporturi, la secția între
ținere și reparații auto.

I
 învățămint de ingineri — 

cursuri serale

a) Facultatea de electronică și 
telecomunicații, la secțiile : te
lefonie și telegrafie ; teleco
menzi feroviare ; b) Facultatea 
de mecanică la secția de mașini 
termice ; c) Facultatea de trans- 8 porturi la secția de material 
rulant.

învățămint de subingineri — 
cursuri serale

a) facultatea de energetică la 
«secția electroenergetică ; b) Fa

cultatea de electronică și tele
comunicații Ia secția electronică 

aplicată ; c) Facultatea de teh
nologia construcțiilor de mașini 
la secția tehnologia prelucrării 
la rece ; d) Facultatea de chimie 
industrială, la secțiile : tehnolo
gia chimică anorganică ; tehno
logie chimică organică; e) Fa
cultatea de metalurgie la secția 
torjă, tratamente termice; 
f) Facultatea de transporturi la 
secția întreținere și reparații 
auto.

INSTITUTUL 
POLITEHNIC 

BRAȘOV 
învățămint de ingineri — 

cursuri de zi
a) Facultatea de mecanică, la 

secția mecanică agricolă ; b) Fa
cultatea de industria lemnului 
— secția industria lemnului.

învățămint de subingineri — 
cursuri de zi

a) Facultatea de mecanică, la 
secțiile întreținerea și reparații 
auto ; electrotehnică ; b) Facul
tatea tehnologia construcțiilor 
de mașini la secția tehnologia 
prelucrării la rece.

învățămint de subingineri — 
cursuri serale

a) Facultatea de mecanică, la 
secțiile : întreținere și reparații 
auto ; electrotehnică ; b) Facul
tatea de tehnologia construcții
lor de mașini, la secția tehnolo
gia prelucrării la rece.

INSTITUTUL 
POLITEHNIC 

CLUJ
învățămint de ingineri 

cursuri de zi
a) Facultatea de mecanică, 

secția _ mecanică agricolă, 
învățămint de subingineri 

cursuri de zi
a) Facultatea de mecanică, 

secția tehnologia prelucrării

la

la 
.________  la

rece ; b) Facultatea de electro
tehnică, la secția electrotehni
că ; c) Facultatea de construcții 
Ia secția construcții civile și in
dustriale.
învățămint de subingineri 

cursuri serale
a) Facultatea de mecanică, 

secția tehnologia prelucrării
la 

„-----------  la
rece ; b) Facultatea de construc
ții la secția construcții civile 
industriale.

INSTITUTUL 
POLITEHNIC 

GALAȚI 
învățămint de subingineri 

cursuri de zi

Și

an

a) Facultatea de mecanică, 
secția tehnologia prelucrării 
rece.
învățămint de subingineri 

cursuri serale
a) Facultatea de mecanică, 

secția tehnologia prelucrării 
rece.

la 
la

la 
la

INSTITUTUL 
POLITEHNIC 

IAȘI 
învățămint de ingineri 

cursuri de zi
a) Facultatea de mecanică, 

secția mecanică agricolă ; 
Facultatea de chimie indus
trială la secțiile : tehnologia 
substanțelor anorganice, tehno
logia celulozei, hîrtiei și fibre
lor artificiale ; tehnologie chi
mică textilă ; c) Facultatea de 
construcții, la secțiile : con
strucții civile și industriale ; 
căi ferate, drumuri și poduri ;
d) Facultatea de hidrotehnică, 
la secțiile : îmbunătățiri fun
ciare ; construcții hidrotehnice ;
e) Facultatea de industrie u- 
șoară la secția tehnologia chi
mică și confecții din piele.
învățămint de subingineri — 

cursuri de zi
a) Facultatea de electroteh

nică, la secția electroenergeti
că ; b) Facultatea de mecanică, 
la secția tehnologia prelucrării 
la rece ; c) Facultatea de hi
drotehnică, la secția îmbunătă
țiri funciare ; d) Facultatea de 
chimie industrială, la secțiile ; 
tehnologia chimică anorganică ; 
tehnologie chimică a macromo- 
leculelor ; e) Facultatea de con
strucții, la secțiile : construcții 
civile și industriale ; drumuri 
și poduri.
învățămint de subingineri —

la
b)

’nvățămînt de subingineri — 
cursuri serale

de electroteh-a) Facultatea
nică. la secția electroenergeti- 
că ; b) Facultatea de mecanică, 
la secția tehnologia prelucrării 
la rece ; c) Facultatea de chi
mie industrială, la secția tec
nologia chimică anorganică ; d) 
Facultatea de construcții, 
secția construcții civile și 
dustriale.

INSTITUTUL 
POLITEHNIC 
TIMIȘOARA 

învățămint de ingineri 
cursuri de zi

a) Facultatea de mecanică, la 
secțiile : material rulant ; ma
șini hidraulice și pneumatice ; 
tehnologia sudurii ; b) Faculta
tea de mecanică agricolă, 
secția mecanică agricolă ; 
Facultatea de construcții, 
secțiile : construcții civile și in
dustriale ; construcții hidroteh
nice ; căi ferate, drumuri și po
duri ; _îmbunătățiri funciare, 
învățămint de subingineri — 

cursuri de zi
a) Facultatea de electroteh

nică, la secțiile : electroenerge- 
tică ; electrotehnică s b) Facul
tatea de mecanică, la secția 
tehnologia prelucrării la rece ; 
c) Facultatea de construcții, la 
secțiile : construcții civile și in
dustriale ; îmbunătățiri fun
ciare.
învățămint de subingineri 

cursuri serale
a) Facultatea de mecanică, 

secția tehnologia prelucrării 
rece ; b) Facultatea de 
strucții, la secția construcții ci
vile și industriale.

INSTITUTUL
DE CONSTRUCȚII 

BUCUREȘTI 
învățămint de ingineri — 

cursuri de zi
a) Facultatea de construcții, 

la secția construcții civile și 
industriale ; b) Facultatea de 
instalații pentru construcții la 
secția instalații pentru con
strucții; c) Facultatea de ma
șini și utilaj pentru construcții 
la secția mașini și utilaj pen
tru construcții ; d) Facultatea 
de hidrotehnică, la secțiile : 
construcții hidrotehnice ; îmbu
nătățiri funciare ; e) Facultatea 
de căi ferate, drumuri și poduri 
la secțiile : căi ferate, drumuri 
și poduri ; geodezie.
învățămint de subingineri — 

cursuri de zi
a) Facultatea de construcții 

la secția construcții civile și 
industriale.
b) Facultatea de instalații pen
tru construcții, la secția insta
lații pentru construcții ; c) Fa
cultatea de mașini și utilaj pen
tru construcții la secția mașini 
și utilaj pentru construcții ; d) 
Facultatea de hidrotehnică, la 
secțiile construcții hidrotehnice; 
îmbunătățiri funciare ; e) Fa
cultatea de căi ferate, drumuri 
și poduri, la secțiile : construc
ții și întreținere feroviară ; 
drumuri și poduri ; cadastru 
funciar.

învățămint de subingineri — 
cursuri serale

a) Facultatea de construcții, 
la secția construcții civile și in
dustriale ; b) Facultatea de in- 

Ia
con-

la 
in

la 
c) 
la

ia
la 

con-

stalații pentru construcții, 
secția instalații pentru < 
strucții.

INSTITUTUL 
DE PETROL 

GAZE ȘI GEOLOGIE 
BUCUREȘTI 

învățămint de ingineri — 
cursuri de zi

a) Facultatea de geologie teh-

nică, la secția geologie ingine
rească ; b) Facultatea de fora
jul sondelor și exploatarea ză
cămintelor de petrol și gaze, la 
secția forajul sondelor și ex
ploatarea zăcămintelor de pe
trol și gaze.

Ipvățămînt de subingineri — 
cursuri de zi

a) Facultatea pentru forajul 
sondelor și exploatarea zăcă
mintelor de petrol și gaze, la 
secția forajul sondelor și ex
ploatarea zăcămintelor de pe
trol și gaze.

INSTITUTUL 
DE PETROL 

PLOIEȘTI 
învățămint de ingineri — 

cursuri de zi
a) Facultatea de mașini.. ------------ ------- ?i

utilaj petrolier, la secția mașini 
și utilaj petrolier.

învățămint de subingineri — 
cursuri de zi

a) Facultatea de mașini și 
utilaj petrolier la secția elec
tromecanică petrolieră.

INSTITUTUL 
DE MINE 

PETROȘANI 
învățămint de subingineri — 

cursuri de zi
a) Facultatea de mine, la sec

țiile mine ț topografie minieră ; 
b) Facultatea de electromecani
că minieră, la secția electro
mecanică minieră.

învățămint de subingineri — 
cursuri serale

a) Facultatea de mine, la sec
ția de mine.

INSTITUTUL 
DE SUBINGINERI 

BAIA MARE 
Cursuri de zi 

a) La secțiile mine ; electro
mecanică minieră.

INSTITUTUL 
DE SUBINGINERI 

PITEȘTI 
(concursul se susține în cadrul 
Institutului politehnic Bucu
rești).

Cursuri de zi
a) La secțiile . Tehnologia 

prelucrării la rece; întreținere 
și reparații auto.

INSTITUTUL 
AGRONOMIC 

„N. BĂLCESCU“ 
BUCUREȘTI 

a) Facultatea de zootehnie — 
la secția zootehnie

INSTITUTUL 
AGRONOMIC 

„ION IONESCU I 
LA BRAD“ IAȘI 

a) Facultatea de zootehnie, 
secția zootehnie.

INSTITUTUL 
AGRONOMIC 

„DR. PETRU GROZA“ 
CLUJ

a) Facultatea de zootehnie, 
secția zootehnie.

INSTITUTUL 
AGRONOMIC 
TIMIȘOARA 

Facultatea de zootehnie,

DE

la

la

laa) Facultatea de zootehnie, 
secția zootehnie.

ACADEMIA DE
STUDII ECONOMICE

— BUCUREȘTI
Cursuri de zi

Facultatea de economiaa) ___ ____ ___
producției, la secțiile: economia 
industriei, construcțiilor și 
transporturilor; economia agri
culturii ; b) Facultatea de cal
cul economic și cibernetică eco
nomică, la secția statistică ; c) 
Facultatea de comerț la secțiile: 
economia comerțului interior; 
merceologie; d) Facultatea de 
finanțe, la secția finanțe; e) 
Facultatea de contabilitate la 
secția contabilitate ; f) Facul
tatea de economie generală, la 
secția economie politică.

Cursuri serale
a) Facultatea de economia 

producției, la secția economia 
industriei, construcției și tran
sporturilor ; b) Facultatea de 
calcul economic și cibernetică 
economică, la secția statistică; 
c) Facultatea de comerț, la sec
ția economia comerțului inte
rior; d) Facultatea de finanțe, 
la secția de finanțe; e) Facul
tatea de contabilitate, la secția 
contabilitate.

Disciplinele 
programele 
învățămîntul ________ ,
nio (ingineri), economic și agri
col sînt cele prezentate în bro
șura „Admiterea în învățămîn
tul superior“ — 1969.

Pentru învățămîntul 
ingineri disciplinele 
concursul de admitere 
mătoarele ;

— La specialitățile : 
tehnică. electronică 
electroenergetică.

tehnologia

— fizică (mecanică și electri
citate) — scris.

— La specialitățile : metalur
gie feroasă (furnale și oțelării), 
forje și tratamente termice :

— matematici (algebră, geo
metrie plană — fără demonstra
ții — trigonometrie) — scris și 
oral.

— fizică (mecanică, fizică mo
leculară și căldură) — scris.

— La specialitățile : tehnolo
gie chimică 
gie chimică 
lor :

— chimie 
mie anorganică (la alegere) — 
scris și oral.

— matematică (algebră) — 
scris.

— La specialitățile: tehnolo
gie chimică anorganică, tehno
logia silicaților și compușilor 
oxidici :

— chimie anorganică — scris 
și oral

— matematici (algebră) — 
scris

— La specialitatea : cadas
tru funciar :

— matematici (algebră, geo
metrie plană — fără demon
strații — trigonometrie) — scris 
și oral.

— fizică (mecanică, optică) — 
scris.

Programele acestor discipline 
sînt cele cuprinse în broșura 
„Admiterea în învățămîntul su
perior — 1969“.

UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI 

Cursuri de zi
a) Facultatea de matematică- 

mecanică ; b) Facultatea de 
chimie, secția fizică-chimie ; 
Institutul pedagogic de 3 ani 
București c) Facultatea de filo
logie : secția limba și literatura 
franceză, limba și literatura ro
mână ; secția limba și litera
tura engleză, limba și literatura 
română ; Facultatea de fizică și 
chimie.

Cursuri serale
a) Institutul de limbi și lite

raturi străine :
— Facultatea de limbi slave : 

— secția limba și literatura 
rusă — secundar limba și lite
ratura română.

— Facultatea de limbi roma
nice și clasice : — secția limba 
și literatura franceză — secun
dar limba și literatura română.

— Facultatea de limbi ger
manice : — secția limba și lite
ratura engleză — secundar lim
ba și literatura română ; secția 
limba și literatura engleză — 
secundar limba și literatura 
germană ; secția limba și lite
ratura germană — secundar 
limba și literatura română; 
secția limba și literatura ger
mană — secundar limba și li
teratura engleză.

UNIVERSITATEA 
„BABES-BOLYAI“ 

CLUJ
Cursuri de zi

a) Facultate de fizică, 
tul pedagogic de 3 ani 
Facultatea de fizică și

Cursuri serale
a) Facultatea de filologie : 

secția limba și literatura rusă 
— secundar limba și literatura 
română sau maghiară ; secția 
limba și literatura franceză — 
secundar limba și literatura ro
mână sau maghiara; secția lim
ba și literatura germană — se
cundar limba și literatura ro
mână sau maghiară ; secția 
limba și literatura engleză — 
secundar limba și literatura ro
mână sau maghiară : secția 
limba și literatura engleză — 
secundar limba și literatura 
germană ; b) Facultatea de stu
dii economice ; secția contabili
tate.

UNIVERSITATEA 
CRAIOVA
Cursuri de zi

a) Facultatea de matematică; 
bl Facultatea de electrotehnică: 
secția electrotehnică (subingi-- neri).

UNIVERSITATEA 
„AL.I. GUZA“ IAȘI 

Cursuri de zi
a) Facultatea de matemati- 

că-mecanică ; b) Facultatea de 
fizică ; c) Facultatea de chimie; 
d) Facultatea de filologie : — 
secția limba și literatura en
gleză — secundar limba și lite
ratura .română ; e) Facultatea

- secția 
peda- 

Faculta-

organică, tehnolo- 
a macromolecuie-

organică sau chi-

Institu-
Clu.i b) 
chimie.

d) 
mie.

INSTITUTUL
PEDAGOGIC

DE 3 ANI
TIMIȘOARA

Facultatea de fizică și chi-

Cursuri serale
Facultatea de filologie : —a) secția limba și literatura germa

nă — secundar limba și litera
tura română ; secția limba și li
teratura rusă — secundar limba 
și literatura română ; secția lim
ba și literatura engleză — secun
dar limba și literatura română.

INSTITUTUL 
PEDAGOGIC 

DE 3 ANI BACĂU
Cursuri de zi

a) Facultatea de filologie : — 
secția limba și literatura româ
nă ; secția limba și literatura 
franceză — limba și literatura 
română; b) Facultatea de ma
tematică.

INSTITUTUL 
PEDAGOGIC 

DE 3 ANI 
BAIA MARE

Cursuri de zi 
Facultatea de matematică.

INSTITUTUL 
PEDAGOGIC 

DE 3 ANI BRAȘOV
Cursuri de zi

a) Facultatea de matematică;
b) Facultatea de fizică și chi
mie;

de concurs și 
acestora, pentru 

universitar, teh-

de sub- 
pentru 

sînt ur-

electro- 
aplicată, 

electroenergetică. termoener- 
getică. tehnologia prelucrării 
la rece, montarea și întreține
rea utilajului chimic,- construc
ții civile și industriale, instala
ții pentru construcții, mașini și 
utilaje, pentru construcții, con
strucții hidrotehnice, drumuri 
și .poduri. întreținere și repa
rații auto, construcții și întreți
nere feroviară, topografie mi
nieră, mine, electromecanică 
minieră, forajul sondelor și ex
ploatarea zăcămintelor de pe
trol și gaze, electromecanică 
petrolieră, îmbunătățiri fun
ciare :

— matematici (algebră, geo
metrie plană — fără demon
strații — trigonometrie) — scris 
și oral.

ratura u,___ _
de studii economice ■ - 
contabilitate : Institutul 
gogic de 3 ani Iași ; f) 
tea de fizică și chimie.

Cursuri serale
a) Facultatea de filologie : — 

secția limba și literatura rusă 
— secundar limba și literatura 
română : secția limba și litera
tura . franceză - secundar lim
ba și literatura română : secția 
limba și literatura engleză — 
secundar limba și literatura ro
mână; secția limba și literatura 
germană — secundar limba și 
literatura română ; secția lim
ba și literatura germană — se
cundar limba și literatura en
gleză ; b) Facultatea de studii 
economice : secția economia 
industriei, construcțiilor și tran
sporturilor ; secția contabili
tate.

UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 

Cursuri
Facultatea

de zi
de matemati- 
Facultatea de 
fizică-chimie ; 
studii econo- 
economia in-

a) 
că-mecanică ; b) 
fizică : — secția 
c) Facultatea de 
mice : — secția 
dustriei, construcțiilor și tran
sporturilor | secția contabili

tate.

c) Facultatea de muzică.
INSTITUTUL 
PEDAGOGIC 

DE 3 ANI
CONSTANTA

Cursuri de zi
Facultatea de fizică și chimie

INSTITUTUL 
PEDAGOGIC 

DE 3 ANI GALAȚI 
Cursuri de zi

Facultatea de fizică și chimie
INSTITUTUL 
PEDAGOGIC 

DE 3 ANI ORADEA
Cursuri de zi

a) Facultatea de filologie : — 
secția limba și literatura româ
nă. b) Facultatea de matema
tică ; c) Facultatea de fizică-chi
mie ; d) Facultatea de educație 
fizică.

INSTITUTUL 
PEDAGOGIC 

DE 3 ANI PLOIEȘTI 
Cursuri de zi

Facultatea de filologie : sec- 
limba și literatura franceză 

limba și literatura română. 
Facultatea de matematică.

INSTITUTUL 
PEDAGOGIC

3 ANI SUCEAVA
Cursuri de zi

a) Facultatea de filologie : — 
secția limba și literatura româ
nă ; b) Facultatea de matema
tică.

INSTITUTUL 
PEDAGOGIC 

DE 3 ANI TG. MUREȘ 
Cursuri de zi

a) Facultatea de matematică ; b) 
Facultatea de fizică și chimie , 
c) Facultatea de muzică.
CONSERVATORUL 

„C. PORUMBESCU“ 
BUCUREȘTI

Facultatea de instrumente și 
canto, specialitățile : a) Canto 
(tenor, mezzosoprană) ; b) cla
rinet ; c) oboi ; d) corn ; e) 
pian-orgă.

Facultatea de compoziție și 
muzicologie : a) Secția teore- | 
tică.
CONSERVATORUL 

„G. DIMA“ — CLUJ
Facultatea de instrumente și 

canto, specialitățile: a) canto (te
nor) ;b) violă ; c) violoncel : d) 
flaut; e) fagot; f) corn: g) trom
petă ; h) trombon-tubă ; i) per
cuție ; j) vioară.

Facultatea de compoziție și 
muzicologie : a) secția profesori 
de muzică.
CONSERVATORUL 

„G. ENESCU“—IAȘ!
Facultatea de instrumente și 

canto
a) canto (mezzosoprană) ; b) vi
oară ; c) harpă ; d) contrabas 
e) flaut; f) clarinet; g) fagot , 
h) trompetă.

Facultatea de compoziție și 
muzicologie

Secția profesori de muzică
INSTITUTUL 

DE ARTA 
TEATRALA SI CINE 

MATOGRAFICĂ 
„I.L. CARAGIALE“ 

BUCUREȘTI
Facultatea de teatru

a) Secția regie de teatru (durat 
4 ani).

Programele disciplinelor de 
concurs și condițiile de admite 
re se găsesc în broșura „Aflrhi 
ferea în învățămîntul superior'1, 
ediția 1969.

a) 
ția
b)

DE

a)

d) corn ; e)

de compoziție și

I
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TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, NICÓLAE CEAUȘESCU, a primit din partea 
președintelui Republicii Arabe Unite, GAMAL ABDEL 
NASSER, următoarea telegramă :

Am primit cu recunoștință felicitările din partea dv., a 
poporului român și a Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, cu ocazia zilei revoluției.

Mulțumindu-vă în modul cel mai sincer pentru senti
mentele exprimate, sper că legăturile de afecțiune și priete
nie care unesc țările noastre vor deveni din ce în ce mai 
puternice spre folosul lor reciproc și în interesul promovă
rii în lume a păcii bazate pe justiție.

Vă adresez dv. personal salutul și urările mele de sănă
tate și fericire, iar poporului României urări de deplină 
bunăstare, măreție și prosperitate.

RALIUL DUNĂRII - CASTROL

Motoria ss va decide
la controalele orare...

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Iosif Banc, a primit 
miercuri delegația Asociației de 
prietenie sovieto-română, condu
să de A. I. Rotanova, vicepre
ședinte al asociației, secretara Co
mitetului de partid al Combina
tului poligrafic „Krasnîi Proletar" 
din Moscova, care, la invitația 
Consiliului general A.R.L.U.S., 
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă priete
nească, a participat Mihail Ro- 
șianu, președintele Consiliului 
General A.R.L.U.S.

A fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

social-politică, precum și în 
legătură cu unele probleme in
ternaționale actuale. Intîlnirea 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

★
Cu prilejul vizitei în țara 

noastră a delegației Asociației 
de prietenie sovieto-române, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, A. V. Basov, a 
oferit miercuri la amiază un 
cocteil în saloanele ambasa
dei.

Au participat Mihail Roșia- 
nu, președintele. Consiliului 
General A.R.L.U.S., acad. Ior- 
gu Iordan, vicepreședinte, și 
alți membri ai Biroului, Nico- 
lae Ionescu, adjunct de șef de 

..secție la C.C. al P.C.R., acti
viști ai A.R.L.U.S. și de partid, 
funcționari superiori din 
M.A.E.

Cu același prilej, Consiliul 
General A.R.L.U.S. a oferit un 
dineu.

Cu prilejul plecării defini
tive din Republica ' Socialistă 
România, ambasadorul Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia la București, Iakșa 
Petrici, a oferit miercuri sea
ra o recepție la reședința sa.

Au participat tovarășii Pe
tre Blajovici, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., . pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru economia și adminis
trația locală, Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R., Vasi- 
le Vlad, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Mihai Levente, se
cretar al Consiliului Național' 
al Frontului Unității Socialis
te, Ion Iliescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, 
Octavian Groza și Cornel 
Burtică, miniștri, George Ma- 
covescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
reprezentanți ai unor ministe
re și instituții centrale, zia
riști..

Erau prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
ia București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Ieri, în cursul dimineții, to
varășul Ibn Iliescu, prim-se
cretar al C.C. al U.T.C., minis
tru pentru problemele tinere
tului, a primit delegația 
F.G.C.I. (Federația Tineretului 
Comunist Italian) condusă 
Renzo Pagliai, membru al 
cretariatului național 
F.G.C.I. în cadrul întîlnirii 
făcut o amplă informare asu
pra obiectivelor și activității 
desfășurate în rîndul tineretu
lui. realizîndu-se un schimb 
de opinii cu privire la partici
parea tinerei generații la viața

de 
se
al 

s-a

Continuîndu-și vizita în țara | 
noastră, delegația Uniunii Ti- I 
neretului Comunist Leninist, I 
condusă de Boris Zubkov, j 
prim-secretar al Comitetului I 
regional U.T.C.L. Penza a vi- I 
zitat județele Argeș, Sibiu și I 
Neamț.

Delegația a vizitat diferite I 
obiective industriale, cultura- I 
le, a avut întîlniri cu tineri, | 
în cadrul cărora s-a realizat I 
un util Schimb de experiență. E 

în cursul zilei de ieri, d.ele- | 
gația a fost primită de tovară- I 
șui Vasile Nicolcioiu, secretar E 
al C.C. al U.T.C. întîlnirile | 
s-au desfășurat într-o atmosfe- | 
ră caldă, tovărășească.

Ieri a sosit în Capitală o de- | 
legație a Organizației Națio- I 
nale a Tineretului din Turcia 5 
(T.M.G.T.) condusă ele către s 
președintele organizației, care, | 
la invitația 
face o vizită 
aaKaaasES

Miercuri la
Capitala delegația Uniunii Gene- | 
rale a Studenților din Tunisia i 
(U.G.E.T.), condusă de Mohamed S 
Daoud, secretar general adjunct H 
al U.G.E.T., care la invitația E 
U.A.S.R. a efectuat o vizită în g 
țara noastră.

în timpul șederii în România, 
delegația a vizitat cămine, can
tine, cluburi și tabere studen
țești, obiective industriale, social- 
culturale și turistice din Bucu
rești, Ploiești, Brașov, Pîrîul Rec .', 
Izvorul Mureșului, Coslinești, 
Constanța, a purtat discuții cu 
studenți. cadre de conducere ale 
asociațiilor studențești, cu repre
zentanți ai Ministerului învăță- 
mîntului. De asemenea, delega
ția a fost primită de tov. Traian 
Ștefăneseu, președintele Consiliu
lui U.A.S.R. Cu acest prilej s-a 
efectuat un schimb de opinii 
privind preocupările actuale ale 
organizațiilor respective, mișcarea 
studențească internațională și 
dezvoltarea pe mai departe a re
lațiilor bilaterale de cooperare.

Întîlnirile și discuțiile s-au des
fășurat într-o atmosferă de prie
tenie, stimă și respect reciproc.

Miercuri după-amiază, an- 
samblul folcloric de amatori al 
comunei Scornicești-Olt. a pre
zentat pe scena Casei de cultură 
a M.A-I. în fața unui numeros 
public, un spectacol de gală, 
cuprinzînd seleețiuni din pro
gramul susținut la recentul Fes
tival internațional de folclor 
de la Asele (Suedia).

La spectacol au asistat tova
rășul Vasile Vîlcu, membru al 
comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Uniunii 
Naționale 
Agricole 
zentanțl 
tului de 
Artă, ai 
Interne 
ale.

Miercuri seara a plecat în 
Franța, 
cîntece 
Pitești, 
neu de

C.C. al U.T.C., 
în țara noastră.

amiază a părăsit

președintele
a Cooperativelor 

de Producție, repre- 
ai conducerii Comite- 
Stat pentru Cultură și 
Ministerului Afacerilor 
și alte persoane ofici-

ansamblul folcloric de 
și dansuri „Doina" din 
care va face un tur- 
o lună în această țară.

® 2:4 cu Lokomotiv Plovdiv
De la începutul meciurilor 

de pregătire Rapidul își 
„caută“ forma și sînt slabe 
speranțe s-o „găsească“ cu 
actuala alcătuire a liniei de 
atac. Cu excepția lui Petrea- 
nu, care se anunță o speran
ță cu șansă de realizare, și 
fără aportul lui Năsturescu 
(nerefăcut, în urma unei în
tinderi), înaintașii rapidiști 
nu reușesc să-și conjuge in
tențiile, iar fentele lor, în 
loc să pună pe picior greșit 
apărarea adversă, nu fac alt
ceva decît să-i deruteze pe 
proprii parteneri. In felul 
acesta, fără șuturi decisive 
pe poarta din orice poziție 
și cu o linie de mijloc în 
care numai Dumitru (și azi 
foarte bun) contează, noul 
campionat nu se prezintă în 
culori roze pentru rapidiști. 
Este adevărat că bueureș- 
tenii la meciul de azi au în- 
tîlnit un adversar pentru 
care meciul amica! nu este 
echivalent cu meci formal 
și, ca atare, s-a întrebuințat, 
serios, prezentîndu-ne și 
cîțiva jucători de clasă : Bo- 
nev (8), Vasilev (7), Lveonov 
(12) și portarul Kostov, de 
care, cu siguranță, vom 
mai auzi. însă, acest fapt nu 
constituie o scuză pentru fe
roviarii bucureșteni. Dimpo
trivă.

Scorul de 4—2 a fost sta
bilit prin golurile înscrise de 
Lveor.ov (min. 30), Vasilev 
(60), Bonev (76) și din nou 
Vasilev (90) pentru oaspeți, 
iar Ncăgu (min. 33) și Co- 
areanu (62) au egalat de două 
ori pentru rapidiști. Ultimul 
gol a fost primit de bucu
reșteni în timp ce Răducanu, 
la 30 m de poartă, căuta să 
„stabilească“ compoziția no
rilor de pe cer !

S. UNGUREANU
— în timpul partidei, 

fostul jucător 
în
de 
de 
în 
la

P.S.
Ion Motroc, _ . - 
rapidist, s-a despărțit, 
tr-u i cadru emoționant 
înftăcărații susținători si 
colegi ursnînd să activeze 
campionatul următor 
„Altai“ Izmir — Turcia.

3SSES3

După o amănunțită recunoaștere a traseului, cele 4 echipa
je care alcătuiesc echipa Automobil Clubului Român s-au 
întors în țară pentru trei zile, în care a fost efectuată o re
vizie amănunțită a mașinilor, s-a analizat traseul după ulti
mele modificări intervenite, s-a stabilit tactica acestei curse 
dificile și extenuante. 2 900 de kilometri, 48 de ore de goană, 
12 probe speciale totalizînd 161 km, trecînd prin patru țări. 
L-am rugat pe EUGEN IONESCU CRISTËA să prezinte ci
titorilor noștri actuala ediție a raliului Dunării—Castrol. Par
ticipant în ultimii ani la toate competițiile automobilistice 
interne mai importante, cîștigător in 1968 a raliului Balcanic, 
Ia cei 31 de ani ai săi el este 
A.C.R.

cel mai tînăr membru al echipei

— Spre deosebire de majori
tatea raliurilor, unde probele spe
ciale departajează concurenții, 
rezultatele obținute în ele fiind 
decisive în obținerea victoriei, la 
Castrol, anul acesta cîștigătorul 
va fi stabilit la controalele orare 
Cu alte cuvinte : cine are cele 
mai puține penalizări are cele mai 
mari șanse să ocupe un loc frun
taș. Și aceasta din cauză că me
diile orare sînt foarte ridicate în 
raport cu dificultatea drumurilor, 
iar penalizările pentru întîrzieri 
sînt enorme : 300 de puncte pen
tru 1 minut 1 Cît de slab ai merge 
în probele speciale și tot nu poți 
pierde mai mult de cîteva zeci 
de puncte ; or, un singur minut 
de întîrziere poate anula tot ce 
ai cîștigat, eventual, în P.S. De 
aceea, cele mai multe șanse le 
au mașinile puternice, cu cel pu
țin 150 C.P. care pot realiza me
diile orare impuse. Deși Renault- 
urile 8 Gordini pe care concurăm 
noi ating 180 km/h, rezisten
ța destul de redusă la drumuri 
proaste, care le este caracteristică, 
ne oferă puține șanse la un loc 
de frunte. Mai ales dacă ținem 
seama că mașinile noastre au în
tre 20 000—25 000 km parcurși 
în concursuri, în timp ce adver-

sării din clasa 
poziție numai 
uzină.

— Poți trece 
palii piloți înscriși în cursă ?

Am primit la Praga lista înscri
erilor... Cea mai strînsă luptă se 
va da la clasa noastră, 1300 cmc-, 
unde sînt 13 echipaje, dintre ca
re 11 pe Renault 8 Gordini. Prin
tre ele se află și Hubacek, cam
pionul Cehoslovaciei, cele două 
bine cunoscute echipaje bulgare 
— frații Ciubricov și frații Agu- 
ra, iugoslavul Palicovici, care a- 
nul trecut a ocupat locul II în 
raliul Balcanic. L-aș mai cita pe 
austriacul Roger, pe Alpine — 
Renault care anul trecut, pînă la 
accidentul de la Bicaz s-a aflat 
printre primii în cursă. Dintre 
concurenții celorlalte clase tre
buie menționat în primul rind 
austriacul Poltinger — e cel mai 
vechi și mai experimentat dintre 
participanții la raliul Dunării — 
Castrol; a cîștigat o ediție, iar 
anul trecut s-a clasat pe locul 
II. Acum dispune de cea mai pu
ternică mașină din cursă, un Por- 
sche 911 T. Alături de el—belgi
anul Gilbert Staepelaere, aflat 
pe locul I în campionatul euro
pean al piloților, care va condu-

1300 au la dis- 
mașini noi, de

în revistă princi-

ce un Ford 20 MRS. Pe un 
BMW 2000 TI va veni W. Levv, 
din R.F. a Germaniei, clasat anul 
trecut pe locul IV. Sînt înscrise 
8 mașini BMW 2000 și 2002 și 
trei Citroen DS.

— Care ți se par a fi cele 
grele etape ?

— Cele de la noi. Mai 
Praid—Gheorghieni și retur, 
nov — Predeal și Cheia—Săcele. 
Ultima, de pildă, trebuie par
cursă în 30 de minute, or, în re
cunoașterea traseului am făcut 
pînă la jumătatea ei 20 min- ! 
Dificultățile traseului sînt recu
noscute și de organizatori, care 
au stabilit un timp de întîrziere 
de 90 min. față de 60 min. 
cît se ob’șnuiește în aceste com
petiții. Altfel rămîneau fără con- 
curenți înainte de terminarea 
cursei...

mai

ales 
Rîș-

★

anunțat inițial a fost 
după cum urmează : 

prin 
Sighișoara — Ru- 

Brașov — Rîșnov (unde a

Traseul 
modificat 
de la Bicaz el trece acum 
Gheorghieni 
Pea ~ .
fost inclusă o probă specială pînă 
la Pîrîul Rece) — Predeal — Si
naia — Ploiești — Vălenii de 
Munte — Cheia — Săcele — 
Brașov, unde va avea loc sosirea 
începînd de la ora 16,48. Rea
mintim că raliul intră în țară pe 
la Borș, vineri, la ora 18. Iată 
numerele de concurs ale echipa
jelor noastre Pescaru—Graef (36), 
Popescu—Marin (37), Ionescu 
Cristea—Rotaru (38), Dumitres- 
cu—Vezeanu (39). In afara echi
pei A.C.R. mai participă echipa
jul orădean A- Gașpar—Iosif 
Santa pe un Renault 16. Cum la 
clasa lor nu sînt decît 6 înscriși, 
ei au șanse destul de mari.

ANDREI BANC

CAMPIONATUL NAȚIONAL AL JUNIORILOR LA ATLETISM

La numai cîteva zile după 
încheierea Campionatelor inter
naționale de atletism ale Româ
niei, pista de elbitex a stadio
nului din Dealul Spirii va găz
dui o nouă competiție de an
vergură : este vorbă despre 
Campionatul republican de 
atletism rezervat juniorilor de 
categoria I (17—19 ani). Peste 
500 de concurenți din toată țara

își vor disputa titlurile de cam
pioni, de-a lungul a două zile 
de întreceri, la toate probele 
oficiale prevăzute în calendarul 
F.I.A. Iată programul celor două 
reuniuni de la stadionul Repu
blicii : joi — de la orele 9 (serii) 
și după-amiază, de la orele 16 ; 
vineri — după-amiază, de la 
orele 16.

V. R.

Âl IX-lea Concurs al formațiilor artistice
I

de amatori de la orașe și sate
Comitetul de Stat pentru Cul

tură și Artă. Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, 
Comitetul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist și UCECOM 
au organizat, în cinstea celei de-a 
25-a aniversări a eliberării pa
triei, cel de-al IX-lea Concurs al 
formațiilor artistice de amatori 
de la orașe și sate.

După prima etapă — ianuarie- 
martie — la care au participat 
peste 11 000 de formații muzical- 
coregrafice, cuprinzînd circa 
215 000 artiști amatori din între
prinderi, instituții, cluburi și case 
de cultură, cămine culturale, case 
de cultură ale tineretului și coo
perative meșteșugărești, formațiile 
selecționate s-au confruntat apoi 
în peste 150 de localități din țară 
în faza pe județ. Recent, s-a în
cheiat și faza interjudețeană la

care au participat circa 1 000 de 
formații fruntașe pe județe cu 
aproape 40 000 artiști amatori.

Intre 9 și 18 august se va or
ganiza la București faza finală a 
concursului cu participarea a 439 
formații de diferite genuri, cu- 
prinzînd 15 400 artiști amatori, 
reprezentanți ai tuturor județelor 
tării.

Conform prevederilor regula
mentului de concurs, cele mai va
loroase formații vor fi premiate 
pe baza aprecierilor făcute de 
un juriu central alcătuit din per
sonalități de seamă ale vieții noas
tre cultural-artistice. Această am
plă și tradițională manifestare a 
talentului artistic al oamenilor 
muncii de la orașe și sate se va 
încheia la 20 august printr-un 
spectacol de gală susținut de for
mațiile laureate si premiate.

Biografia

noastră

e in partid

(Vrmare din pag. I)

birii de țară. Drept și labo
rios for al luminii, partidul 
deschide tineretului perspec
tive continui de afirmare și 
împlinire, de atingere a ace
lui rar dar fundamental sen
timent al utilității sociale, de 
dobîndire a certitudinii că 
vocația fiecăruia se realizea
ză deplin în acest front larg 
al muncii creatoare.

Iată pentru ce sîntem res
ponsabili, avem de ce să fim 
responsabili, iată de ce res
ponsabilitatea angajării tine
relor generații în viața patri
ei socialiste la cîrma căreia 
se află partidul comuniștilor 
exprimă încrederea nemărgi
nită în partid. întreaga noas
tră biografie este în partid.

ALERTĂ
NERVILOR 

CONTINUĂ
In numărul nostru din 26 

iuiie, sub titlul „De ce exis
tă nervi la Costinești” sem
nalam o serie de neglijențe 
care impietează asupra bunei 
desfășurări a taberei B.T.T. 
de la Costinești. Indicam a- 
tunci drept sursă a acestor 
deficiențe organizarea de
fectuoasă a popularizării și 
distribuirii biletelor pentru 
litoral de către unele comisii 
de turism ale comitetelor ju
dețene ale U.T.C.

La 27 iulie, tabăra B.T.T. 
de la Costinești și -a deschis 
porțile pentru o nouă serie 
de tineri, veniți din toate 
colțurile țării să-și petreacă 
vacanța sau concediul pe li
toral. Spre surprinderea 
noastră, factorii vizați — 
unele din comisiile de turism 
și comitetele județene ale 
U.T.C. de care aparțin — au 
continuat să-și îndeplineas
că în mod neglijent atribu
țiile privind informarea ti
nerilor și distribuirea bile
telor de tabără.

Astfel, o serie de comisii 
de turism (menționăm jude
țele Iași. Harghita, Teleor
man, Olt, Bacău, Bihor șl 
Cluj) au trimis din nou per
soane mai multe decît locu
rile pe care le aveau planifi
cate. Numărul persoanelor 
sosite în plus la tabăra B.T.T. 
de la Costinești a fost în a- 
ceastă serie de 25, dintre ca
re 7, cu toate eforturile con
ducătorilor taberei, nu au pu
tut fi cazate și au trebuit să 
se întoarcă acasă. Ceilalți 18 
tineri au fost cazați cu mul
tă dificultate, unii în condi
ții inferioare celor pentru 
care achitaseră biletele.

Din nou s-au manifestat

fenomenele de dezinformare 
a tinerilor cu privire la con
dițiile de confort de care 
vor dispune în tabără, de 
schimbare a destinației bi
letelor , (Mureș) ; din nou au 
fost greșit completate bilete
le de tabără (Argeș, sectorul 
4 București) sau au fost e- 
mise bilete în alb (București, 
sector 1).

De asemenea, a fost iarăși 
trimis aici personal in vîrstă 
de peste 65 de ani (județul 
Iași) sau copii (circa 40, din 
care 25 sub 4 ani !). Oare de 
cite ori trebuie să li se re
amintească unor comisii de 
turism, unor comitete jude
țene, că în tabăra B.T.T. 
Costinești au fost create a- 
numite condiții pentru tineri, 
că numai acestora trebuie să 
li se elibereze bilete pentru 
Costinești ?

Pînă cîrid vor continua co
mitetele județene ale U.T.C. 
menționate să neglijeze im
portantul domeniu al vacan
ței și concediului tinerilor, 
să rezolve formal, de mîntu- 
ială, sarcinile care le revin 
în acest sens ?

Se impune o analiză grab
nică și eficientă a activității 
tuturor comisiilor de turism, 
se impun -măsuri energice, 
imediate, din partea comite
telor județene ale U.T.C. 
pentru ca la Costinești (și nu 
numai aici) vacanța, conce
diul tinerilor — degrevate 
de nervii si’ ' îricuiTăturile 
produse prin neglijențe și 
erori — să deVînă cu adevă
rat plăcute, instructive, o- 
dihnitoare.

OVIDIU PĂUN

Harta metalurgiei
(Vrmare din pag. I)

insistent în rîndul echipelor 
de realizatori...

De pildă, nu de mult, la 
standul rezervat metalurgiei 
a fost adusă o hartă metalică 
a României, lucrată artistic și 
menită să etaleze, într-un ca
draj de feronerie dantelată, 
„dispozitivul“ metalurgiei ro
mânești, realizările și perspec
tivele acestei industrii.

Harta, alcătuită din toate 
metalele pe care le produce 
industria noastră și consem- 
nînd toate cele 26 de unități 
—• combinate, uzine, fabrici — 
ale ministerului, va constitui 
tabloul simbolic al aces
tui sector. Pereții standu
lui, lucrați din tablă ondu
lată și tuburi metalice — ele 
însele produse ale domeniului 
expozant ■— vor etala un 
mare grafic electric, contu- 
rînd în lumini albe și roșii 
întreg fluxul tehnologic al si
derurgiei, de la materia pri
mă la produsele finite, iar 
alte grafice vor ilustra lapi
dar sporurile înregistrate de 
metalurgia noastră în cursul 
acestui cincinal: 176,4 pro
cente la fontă, 180,8 la oțel, 
184,3 la laminate finite, 125 
la țevi laminate, 182 la țevi 
sudate etc. Vor fi apoi cele 
cinci machete dinamice, lu
crări de virtuozitate mecani
că, prezentînd la proporții de

stand procesele din cadrul o- 
țelăriei, blumingului, fabricii 
de aglomerare, furnalului, 
convertizoarelor, laminorului 
de tablă groasă, în felul a- 
cesta Reșița și Hunedoara, 
Galații și celelalte unități ale 
domeniului fiind prezente în 
mod simbolic dar explicit în 
sala expoziției. Vor fi, la loc 
de cinste, machetele Combi
natului din Galați și Fabri
cii de produse refractare din 
Alba Itilia, va fi prezent 
maistrul Ion Cișmaș, din Hu
nedoara, prin celebra sa „lan
ce" de pulverizat oxi
gen, nu vor lipsi institutele 
de proiectări și cercetări 
(I.P.R.O.M.E.T., I.C.E.M.,
l.C.L.) cu grafice ale inven
țiilor și inovațiilor, ale pro
ductivității cercetării științifi
ce, ale perspectivelor acestui 
domeniu. (Este de consemnat 
faptul că realizările oamenilor 
de știință ai metalurgiei vot 
fi prezente și în sectorul re
zervat institutelor Academiei).

Și, bineînțeles, nu va lipsi

standul produselor refractare 
în care. în mijlocul unor con
strucții expresive realizate din 
dure cărămizi crem l-am întîl- 
nit pe laborantul Matei 
Miess, reprezentant al celor 
1 250 de harnici muncitori de 
la Carbochim-Cfa/, mîndri că 
roadele hărniciei lor vor fi pre
zente la marea Expoziție. Tot 
aici, maistrul Constantin Că- 
ruțașu, venit de la Fabrica de 
refractare din Pleașa Praho
vei, clădește cu mîini sigure, 
după indicațiile arhitectului, 
stivele masive și artistice ale 
produselor venite din Alba 
lulia, Turda, Brașov și din 
atîtea alte locuri unde se 
plăsmuiește, în foc, materialul 
pentru haina trainică a cup
toarelor ce dau metal.

E în prezența lui aici și tn 
gesturile sigure cu care lu
crează, folosind material so
sit din țara-ntreagă, o undă 
de emoție și. o sugestie de 
simbol care nu mai necesită, 
credem., explicații.

(Vrmare din pag. I)

nerală... numai o politică crea
toare poate asigura soluționa
rea cerințelor dezvoltării socia
le’’.

Realizarea concordanței din
tre politic și științific, elabora
rea unei politici științifice și 
transformarea valorilor ei în va
lori ale acțiunii practice — e- 
lemente care definesc pregnant 
politica partidului nostru, pre
zente ca trăsături fundamentale 
în documentele pregătitoare 
pentru Congresul al X-lea — 
sînt funcții ale factorilor de 
conducere politică a vieții so
ciale, care îi conferă rolul deo
sebit în dialectica dezvoltării 
societății socialiste.

Se evidențiază astfel semnifi
cația deosebită pe care o ara 
pentru dezvoltarea societății so
cialiste conducerea vieții socia
le de către partidul marxist— 
leninist. Avînd' posibilitatea de 
a transforma necesitatea obiec
tivă într-o necesitate înțeleasă, 
de a asigura însușirea ideală da 
către oameni a cerințelor obiec
tive, a intereselor generale, de 
a orienta și conduce activitatea 
socială într-un cadru cît mai a- 
propiat de limitele cerințelor 
legilor sociale și a condițiilor 
concrete în care ele acționează, 
partidul este principalul factor 
conștient care exercită o influ
ență determinantă asupra dia
lecticii dezvoltării sociale.

Călăuzit de o politică realistă, 
creatoare, pe baza căreia reali
zează unitatea de voință și de 
acțiune a tuturor categoriilor 
sociale, pune în mișcare și că
lăuzește masele, orientează și 
direcționează activitatea statu
lui și a tuturor organizațiilor de 
masă, P.C.R. se manifestă — și 
acest fapt apare cu deosebită cla
ritate oricui cercetează actuala

etapă de dezvoltare a Români
ei — ca forță politică conducă
toare a întregii noastre socie
tăți, care asigură dirijarea vie
ții sociale in conformitate cu 
necesitățile și posibilitățile rea
le ale țării. Studiind procesele 
și fenomenele ce au loc în țara 
noastră, descifrînd interacțiunea 
și tendințele evoluției lor, ma- 
nifestînd receptivitate față 
de tot ceea ce este nou. parti
dul stabilește obiectivele și sar
cinile dezvoltării economice și 
social—culturale în conformita
te cu nevoile și posibilitățile so
cietății noastre. Caracterul știin
țific al politicii marxist—leninis
te a partidului, spiritul ei crea
tor, și-au găsit o nouă expresie 
în documentele pentru Congre

ploarea crescîndâ a participării 
conștiente a maselor la întrea
ga viață socială, în condițiile în 
care realizarea conducerii știin
țifice este o problemă esențială, 
se accentuează și mai mult ro
lul partidului de motor al dez
voltării sociale. „Practica dez
voltării sociale — se arată în 
Tezele C.C. al P.C.R. — demon
strează că în procesul făuririi 
noii orînduiri creșterea rolului 
partidului de forță conducătoa
re a societății este o lege obiec
tivă, o cerință imperioasă a 
vieții”.

Conducerea eficientă a socie
tății socialiste presupune, în 
același timp. în concepția par
tidului nostru, îmbinarea pute
rii centrale de decizie cu acțiu

mai semnificative ale orînduirii 
noastre.

Unitatea dintre acțiunea fac
torilor de conducere politică și 
activitatea maselor este condiți
onată de cunoașterea și înțele
gerea tot mai deplină, de către 
membrii societății, a intereselor 
și cerințelor dezvoltării sociale, 
ca urmare a vastei activități po
litice—ideologice și organizato
rice desfășurate de partid, for
marea unor forțe motrice idea
le care propulsează activitatea 
oamenilor, sporesc capacitatea 
lor de creație conștientă și rolul 
lor în procesul înfăptuirii sar
cinilor progresului istoric. Ea 
este condiționată, în același 
timp, de asigurarea unui cadru 
determinat al condițiilor de e-

acea organizare a relațiilor po
litice în cadrul cărora membrii 
societății să poată influența și 
hotărî asupra conducerii diferi
telor domenii ale vieții sociale, 
să determine și să participe ac
tiv la realizarea scopurilor socia
le în conformitate cu interesele 
lor. Practica încetățenită de 
conducerea partidului, de a se 
consulta cu masele largi, cu po
porul, în toate problemele de 
importanță hotârîtoare pentru 
destinele națiunii noastre socia
liste, punerea în dezbaterea oa
menilor muncii a documente
lor și hotărîrilor de însemnătate 
vitală pentru înaintarea noastră 
spre viitor, vizitele de lucru ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și ale celorlalți conducători

ROLUL FACTORULUI POLITIC
sul al X-lea, care, prin bogăția 
de idei de înaltă valoare teore
tică și practică pe care le conțin, 
prin liniile directoare pe care 
le jalonează și sarcinile pe care 
le stabilesc pentru activitatea 
viitoare, relevă cu pregnanță — 
așa cum se arată în Tezele 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român pentru Con
gresul al X-lea — adevărul că 
„factorul politic fundamental 
care asigură înaintarea victori
oasă a României pe calea socia
lismului este conducerea între
gii societăți de către Partidul 
Comunist Român”.

In etapa actuală a dezvoltării 
țării noastre, caracterizată prin 
puternicul dinamism al vieții 
economice și social—politice, 
prin complexitatea sarcinilor ce 
se pun în toate domeniile, am

nea forțelor sociale care reali
zează activitatea practică trans
formatoare, cu punerea în va
loare a energiilor și capacități
lor creatoare ale maselor. Nu
mai în acest fel se poate realiza 
unitatea procesului de elabora
re a politicii și de înfăptuire a 
ei, transformarea funcției de 
conducere în funcție a societă
ții. Măsurile stabilite d'e Congre
sul al IX-lea al P.C.R. — și ri
guros urmărite în realizarea lor 
practică — pentru stimularea 
inițiativei creatoare a maselor, 
creșterea aportului oamenilor 
muncii din economie și cultură 
la dezvoltarea activității în aces
te compartimente, la dirijarea 
întregii vieți sooiale, aduc o no
uă contribuție la adîncirea aces
ta! proces, unul dintre eeta

ixistență ale membrilor societă
ții socialiste, al Unui mediu so
cial—politic care să permită in
tervenția activă, conștientă, li
beră a maselor în rezolvarea 
problemelor sociale, participa
rea lor efectivă la dezbaterea și 
elaborarea politicii partidului și 
statului, dezvoltarea inițiativei 
lor în procesul realizării scopu
rilor sociale propuse. Treapta 
înaltă de dezvoltare a vieții ma
teriale și spirituale și posibilită
țile largi de progres multilate
ral și de afirmare tot mai de
plină a personalității umane pe 
care le presupune socialismul 
sînt — așa cum reliefează docu
mentele partidului nostru și în
treaga acțiune practică ce le în
soțește — strîns legate de înfăp
tuirea democrației socialista, da

de partid și de stat în ju
dețele țării, sînt semnificative 
pentru modalitatea de elabora
re a politicii partidului nostru, 
deplin ancorată în realitățile pa
triei, în interesele și aspirațiile 
întregului nostru popor.

In aceste condiții, ca urmare 
a acțiunii partidului și statului, 
posibilitatea de unire și de or
ganizare a întregii societăți, de 
îndrumare a activității pe baza 
unor scopuri sociale stabilite 
în mod' științific, reflectînd a- 
decvat interesele și cerințele 
legilor obiective, creează cadrul 
pentru realizarea unei concor
danțe crescînde dintre finalita
tea activității oamenilor și nece
sitatea socială obiectivă.

Rezultă astfel să, In societa

tea socialistă, în societatea pe 
care o construiește și o desă
vârșește ca pasiune și abnegație 
întregul nostru popor, în pro
cesul unitar al cunoașterii rea
lității sociale și al activității 
practice transformatoare, facto
rul politic de conducere a vieții 
sociale se manifestă prin funcții
le sale ca mijlocitor al acțiunii 
necesității obiective, modelator 
al acestei acțiuni și pîrghie de 
realizare a sensului ei în an
samblul sistemului socialist.

îndeplinirea de către factorul 
politic, a cărui supremă expre
sie este partidul comunist, a 
rolului său, condiționează ast
fel echilibrul și dinamica so
cietății socialiste, în ansamblu.

In această lumină se eviden
țiază și mai probant semnifica
ția vastei acțiuni pe care o des
fășoară P.C.R., de elaborare și 
înfăptuire a măsurilor de per
fecționare neîncetată a forme
lor și metodelor de organizare 
și conducere a societății, menite 
să pună continuu de acord 
funcționarea întregului organism 
social cu cerințele concrete și 
condițiile obiective și subiective 
ale vieții sociale. Procesul com
plex de perfecționare neînceta
tă a activității partidului, de 
ridicare la un nivel cali
tativ superior a rolului sta
tului în viața social-economică 
și de dezvoltare a democrației, 
a cărui realizare consecventă 
constituie o preocupare majoră 
a partidului, relevată de. Tezele 
pentru Congresul al X-lea, de
termină sporirea eficienței pîr- 
ghiilor politice în conducerea 
societății, condiție esențială pen
tru asigurarea progresului mul
tilateral al societății noastre, 
pentru desăvîrșirea măreței o- 
pere a construcției socialista în 
România.

produs realizat de ÎNTREPRINDERILE MINISTERULUI 
ECONOMIEI FORESTIERE

Avînd materialele, execuția și finisajul de calitate su
perioară, canapeaua MUREȘ întrunește multiple cali
tăți. REZISTENȚA, ELEGANȚA și COMODITATEA stat 
atributele care recomandă cu prisosință acest produs su
perior.

Lada pentru așternut, încăpătoare, precum și tapițeria 
realizată cu stofe de calitate, în culori atrăgătoare, com
pletează calitățile acestei canapele.

Prețurile de vînzare sînt următoarele, în funcție de ca
litatea stofelor folosite pentru tapițerie : Canapele cu stofe 
categoria C — 2 228 lei, categoria D — 2 402 lei și catego
ria E — 2 576 Iei.
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Salvadorul a acceptat 
ultimatumul O.S.A.Din peisajul Industrial al

R.P.D. Coreene. Imagine de 
la unul dintre modernele 

combinate textile

Revendicări Ia Guatemala City

Guvern 

monocolor 

în Italia?
Hotăririle de marți sea

ra ale Comitetului direc
tor al Partidului Demo
crat Creștin din Italia in
dica, în opinia observato
rilor, dorința acestui par
tid de a alcătui un guvern 
minoritar monocolor, care 
să obțină sprijinul parla
mentar al partidelor fos
tei coaliții de cenlru- 
slînga.

în același timp, rezultă că de- 
mocrat-creștinii exclud posibili
tatea unei coaliții în doi cu so
cialiștii (P.S.I.), deoarece, afir
mă ei, un astfel de guvern nu 
ar dispune decît de o majoritate 
parlamentară precară, de 14 vo
turi.

Posibilitatea constituirii unui 
guvern monocolor este deocam
dată îndoielnică.

în așteptarea unor noi elemen
te. care să clarifice situația ne
buloasă care a apărut și în a- 
ceastă fază „hotărâtoare" și „de 
cotitură" pentru politica de cen- 
tru-stînga, partidele de opoziție 
de stînga în rândurile căreia for- 
la și prestigiul Partidului Comu
nist se afirmă tot mai puternic, 
își mobilizează forțele pentru a 
se înlătura cu hotărâre pericolul 
unei evoluții spre dreapta. La 
sfârșitul ședinței șale de miercuri 
după-amiază, Partidul Socialist 
Italian a făcut cunoscut că res
pinge formula unui guvern mo
nocolor, considerînd-o dăunătoare 
pentru Italia.

Disputa aderării britanice
O nouă temă in lupta preelectorală 

din Anglia
Importante deosebiri în modul 

de abordare a problemei aderă
rii la Piața comună au ieșit la 
iveală marți între premierul bri
tanic, Harold Wilson, și liderul 
opoziției conservatoare, Edward 
Heath. Cei doi oameni politici 
au rostit cuvântări la un banchet 
organizat pentru a demonstra 
hotărîrea comună a principalelor 
forțe politice din Marea Brita- 
nie de a urmări intrarea în 
C.E.E. Rezultatul a fost altul. 
II. Wilson a preconizat o ac
țiune viguroasă, imediată, pentru 
a obține începerea tratativelor 
în vederea aderării.

E. Heath a fost însă mult mai 
circumspect. „După două încer
cări nereușite de a intra în co
munitate, a spus liderul conser
vator, este natural să dorim o 
reexaminare a tuturor argumen-

„Mariner-6“ transmite...
Marți seara, ora locală 21.34 (miercuri ora 3,34, ora Bucu- 

reștiului); telespectatorii din S.U.A. au vizionat prima serie 
de 33 de fotografii luate în decurs de 20 de ore de două 
camere de televiziune automate de pe „Mariner-6“. Pentru 
a apărea pe micile ecrane, semnalele luminoase au fost 
așteptate timp de cinci minute pentru a străbate cele apro
ximativ 99 milioane kilometri distanță de punctul din care 
porneau.

Pe ecranele de televiziune, planeta Marte a apărut ca un 
disc ușor turtit, cu calota polară sudică strălucitoare. Forma 
ovoidă a „Planetei roșii“ s-a datorat și unei ușoare distorsiuni 
în transmiterea imaginilor si ca urmare a faptului că emis
fera estică a planetei se afla în umbră.

Specialiștii de la „Jet Propulsion Laboratory“ din Pasadena 
așteaptă următoarea serie de imagini în momentul în care 
„Mariner-6“ se va afla la o distanță de numai 3 427 km de 
obiectivul său.

în fața adoptării iminente de sancțiuni conform artico
lului 8 al tratatului interamerican de la Rio de Janeiro, 
Salvadorul a acceptat ultimatumul reuniunii ministeriale 
consultative a O.S.A. de a-și retrage trupele din teritoriul 
ocupat în Honduras, insumînd
Decizia a fost anunțată într-o 

ședință secretă a reuniunii mi
nisteriale de către Francisco Jose 
Guerrero, ministrul de externe 
al Salvadorului. Reprezentantul 
Hondurasului și-a manifestat 
preocuparea pentru faptul că 
Salvadorul nu fixează un ter
men de retragere a trupelor, fiind 
vorba astfel de o decizie de,prin
cipiu. Pe de altă parte reuniunea 
ministerială O.S.A. a continuat 
discuțiile in vederea elaborării 
unui proiect de soluționare de
plină a conflictului, care să cu
prindă pretențiile Salvadorului 
în ce privește oferirea de garan
ții „pentru viața șl proprietățile 
celor 250 000 salvadorieni care se 
află în Honduras șl despăgubiri 
pentru cei 50 000 expulzați în 
ultimele 40 de zile". Patru pro
iecte elaborate anterior urmează 
să fie unificate în scopul de a 
găsi soluții reciproc acceptabile.

După ultimele date publicate 
la Tegucigalpa, numărul morți- 
lor în acest conflict armat a de
pășit trei mii. în cercurile ob
servatorilor se comentează că ac
ceptarea retragerii de către Sal
vador se datoreste în special po
ziției adoptare de S.U.A. față de 
acest conflict care amenință se
rios întregul edificiu al pan- 
americanismului. Avertismentele 
S.U.A. privind o suită de sanc
țiuni aplicate sub egida O.S.A. 
au cîntărit greu în modificarea 
de atitudine a Salvadorului, care 
pînă în ultima clipă nu părea 
dispus să dea curs exigențelor 
reuniunii ministeriale. Se consi
deră că de la declarația de prin
cipiu formulată ieri și pînă la 
soluționarea deplină a conflictu
lui, incluzînd despăgubirile și 
problema refugiaților, rămîne 
încă de parcurs un drum dificil.

telor, de 1* înoerput pînă la șfîr- 
șit".

Discursurile premierului și li
derului opoziției au făcut publi
ce divergențele, despre care se 
știa doar în mod neoficial, asu
pra oportunității și modalităților 
de aderare a Angliei la Piața 
comună. Acest fapt nu este ne
glijabil într-un moment în care 
problema aderării pasionează 
intens opinia britanică, iar dis
pariția teoretică a veto-ulni 
francez îi determină pe englezi 
să privească mai atent implica
țiile unei asemenea eventualități, 
în orice caz, această problemă 
pare să treacă de acum înainte 
în rîndul disputelor preelecto
rale, și probabil electorale, din
tre laburiști și conservatori, după 
ce o bună bucată de vreme a 
reprezentat unul din puținele 
domenii în care guvernul și o- 
poziția nu s-au ciocnit.

circa 1600 kilometri pătrați.
O altă știre din Washington a- 

nunță că președintele subcomi
siei senatoriale pentru probleme
le interamericane, senatorul 
Frank Church, a cerut încetarea 
furnizărilor de armament ameri
can către Honduras și Salvador, 
menționînd că ajutorul militar 
către cele două țări a facilitat 
actualul conflict. „Sînt de păre
re, a spus el, că ajutorul militar 
pe care noi l-am acordat ambe
lor părți a permis acestora să se 
folosească de armamentul pri
mit“.

Înghe

suială 
in temnită

Explozia demografică pre
ocupă pe savanți. Se fac 
calcule, se întocmesc pre
viziuni și se încearcă inves
tigarea viitorului. La Pretoria 
viitorul reprezintă o grijă 
care poate fi amînată, deoa
rece alte griji sînt mai pre
sante. Oamenii lui Vorster 
sînt indispuși din cauza pre
zentului. Populația crește în
tr-un ritm care poate reven
dica recordul mondial. Dar, 
spre a fi exacți, nu este vor
ba de locuitorii întregii țări, 
ci doar de cei ce populează... 
închisorile. „Populația în
chisorilor s-a dublat în doi 
ani' — citim în LE MONDE. 
Dl. J. H. Steyn. judecător 
la Curtea supremă a provin
ciei Cap, a ales televiziunea 
pentru a comunica neliniști- 
toarea constatare că din 
1965 în 1967, cei aflați în 
pușcăriile sud-africane (sau 
„populația închisorilor' — 
cum se exprima elegant ora
torul de pe micul ecran) a 
crescut de la 284 000 la 
568 000 persoane. Aglomera
ția de pușcăriași a avut e- 
fecte imediate. Temnițele 
sînt supraaglomerate, a în
ceput criza de gardieni, pro
gramul normal de anchete 
este perturbat. Schingiuitorii 
de profesie sînt obligați să 
lucreze peste orele obișnui
te. Necazuri peste necazuri I 
Iar tribunalele continuă să 
mărească numărul condam
nărilor.

Cine este de vină ? Dom
nul judecător pare neștiutor 
și propune formarea unei 
comisii de anchetă oficială 
care nu prea înțelegem ce 
ar putea ancheta. Dumnea
lui mai formulează o propu
nere : „micile delicte' să nu 
mai aibă drept urmare az- 
vîrlirea în temniță a autori
lor lor. O mustrare, un aver
tisment verbal sau așternut 
pe hîrtie ar fi suficiente 
pentru pedepsirea „micilor 
delicte’. Dar ce înseamnă un 
„mic delict" ? în nici un caz, 
abaterile de la legile draco
nice ale apartheidului...

înghesuiala din închisori 
provoacă, desigur, încurcă
turi la Pretoria însă adver
sarii apartheidului n-au spe
ranțe de a scăpa de rigorile 
temniței. Poate că, în senimb, 
crimele și jafurile vor deveni 
„mici delicte" ai căror făp
tași nu vor mai fi obligați 
să se plictisească în dosul 
gratiilor în compania pericu
loasă a celor ce încalcă cele 
101 legi ale „separării rase
lor*...

M. RAMURA

Conflictul nigerian
O LUPTE VIOLENTE LA ONITSHA • SPRE O RELANSARE 

A TRATATIVELOR DE PACE?
La capătul unei săptămâni de grele lupte, regiunea ora

șului Onitsha continuă să rătnînă teatrul unei confruntări 
sângeroase intre trupele federale nigeriene și cele biafreze.
La ora actuală — sublinia tri

misul special al A.F.P. aflat la 
fața locului — este imposibil să 
te apropii de oraș pe o rază de 
zeci de kilometri, dată fiind vio
lența atacurilor ce se succed 
neîntrerupt de o parte și de alta. 
Biafrezii forțează lărgirea spăr
turii pe care au realizat-o în li
niile de apărare nigeriene, între 
Onitsha și Abagana în vederea 
creării unui cap de pod în regiu
nile din nord bogate în resurse 
alimentare. In același timp, for
țele biafreze au învăluit flancu
rile celor două divizii federale, 
izolate în urma înaintării lor, și 
sînt pe cale să desăvîrșească în
cercuirea orașului Onitsha; ele 
au și pătruns de altfel în cartie
rele periferice și au trecut la con
solidarea pozițiilor cucerite. La 
rîndul lor, forțele federale nige
riene au apelat la toate mijloa
cele de care dispun pentru a ieși 
din situația prezentă grea și care 
se poate transforma într-o gravă 
înfrîngere fără nici o cale de re
tragere în cazul încercuirii și izo
lării lor de fluviul Niger.

In timp ce luptele grele con
tinuă în Nigeria, unii observatori 
emit speculații despre eventuale 
noi încercări de găsire a unei so
luții pașnice. Relevînd că vizita 
papei Paul al Vl-lea la Kampala 
va reuni în capitala ugandeză un 
mare număr de șefi de state, pre
cum și pe reprezentanții autori
tăților federale nigeriene și bia
freze, corespondentul agenției 
FRANCE PRESSE subliniază că 
prezența acestor înalte personali
tăți poate declanșa o relansare a 
eforturilor în vederea unei soluții 
negociabile a războiului din a- 
ceastă parte a Africii.

Conferința de presă pe care 
Anthony Enahoro, comisarul fede
ral nigerian pentru problemele 
informațiilor, a ținut-o la Kam
pala, n-a confirmat dar nici n-a 
dezmințit ipotezele privind ini
țierea unor noi negocieri între 
cele două ' părți nigeriene aflate 
în conflict.

„Nu am mandatul pentru a 
începe negocieri, a declarat în 
acest sens, conform coresponden
tului agenției REXJTER, Anthony 
Enahoro, dar aceasta nu consti
tuie nici o problemă, deoarece aș 
putea primi oricînd din Lagos 
instrucțiunile de rigoare, dacă 
s-ar ivi momentul''. Totodată, 
scrie agențiea XJ.P.l., el a preci
zat că „nu respinge posibilitatea

• ••••••••••

• IERI, A FOST SEMNAT 
la Vama, protocolul de schim
buri artistice între oficiul de 
spectacole și turnee artistice 
din România (O.S.T.A.) și direc
ția bulgară de concerte pentru 
stagiunile muzicale pe anii 
1969—1970 și 1970—1971. In pro
tocol sînt prevăzute, printre 
altele, schimburi reciproce de 
artiști concertanți, participarea 
Ia festivalurile internaționale 
de muzică ușoară ce vor fi or
ganizate în ambele țări, pre
zentarea unor concerte ale or
chestrelor simfonice, muzică de 
cameră și ușoară.

Parlamentul indian 
a aprobat 

naționalizarea 
băncilor

9 ÎN URMA UNOR DEZBA
TERI APRINSE, Camera Popu
lară a Parlamentului indian a 
aprobat miercuri, la prima ci
tire, proiectul de lege propus 
de guvern cu privire la națio
nalizarea principalelor bănci 
din țară.

Proiectul a fost adoptat în 
ciuda opoziției vehemente a 
deputaților reprezentind parti
dele de dreapta „Swantantar“ 
și „Jan Sangh“.

• MINISTRUL SUDANEZ 
pentru problemele regiunilor 
din sud, Joseph Garang, care 
face în prezent o vizită în 
Uganda, s-a întîlnit cu un grup 

unor convorbiri cu reprezentanții 
părții adverse“. Deși ambigui, a- 
ceste declarații, scrie agenția 
REUTER, au creat o stare de de
osebit optimism în rîndul dele
gațiilor africane sosite la Kam
pala.

In același timp din New York 
se anunță că secretarul general 
al O.N.U., V Thant, a lansat un 
apel către părțile în, conflictul 
din Nigeria pentru a permite 
reluarea de urgență a zboruri
lor de ajutorare a victimelor a- 
cestui conflict, fără de care 
populația civilă „va fi împinsă 
din nou în ciclul goraznic al foa
metei, bolilor și morții“. U Thant 
menționează că în urma suspen
dării zborurilor avioanelor care 
transportau ajutoare în regiunea 
afectată de război, întregul pro
gram de ajutorare către această 
țară „ar fi periclitat“. Secretarul 
general al O.N.U. a cerut, de 
asemenea, guvernului federal 
nigerian și autorităților biafreze 
„să ia în considerație de urgen
ță“ necesitatea creării unor co
ridoare terestre și fluviale prin 
care să se poată efectua acorda
rea de ajutoare victimelor.

Conferința 
japono-americană
Prima zi a conferinței japono- 

americane ce se desfășoară la 
Tokio a fost consacrată evocării 
problemelor majore ale actualei 
situații internaționale și, în mod 
special, relațiilor dintre cele 
două țări.

Luînd cuvîntul cu această o- 
cazie, ministrul de externe japo
nez, Kiichi Aichi, s-a pronunțat 
din nou pentru retrocedarea 
insulei Okinawa către Japonia- 
Importanța acestei probleme a 
fost relevată anterior și de pri
mul ministru japonez, Eisaku 
Sato, care a afirmat că „ea con
stituie principalul diferend poli
tic existent în momentul de față 
între Japonia și S.U.A." (Agenția 
FRANCE PRESSE).

Șeful delegației americane, se
cretarul de stat, William Rogers, 
a afirmat că S.U.A. intenționează 
să rezolve această problemă. 
„Noi am recunoscut deja — a 
spus Rogers — suveranitatea de 
principiu a Japoniei asupra Oki- 
nawei".

de refugiațl sudanezi. Joseph 
Garang a declarat că situația 
din regiunile de sud s-a îmbu
nătățit în ultima vreme, făcînd 
un apel către refugiațl pentru 
a reveni la căminele lor. El a 
precizat că pentru moment in 
această zonă se află trupe ale 
guvernului de la Khartum, dar 
că trebuie găsite soluții politice 
și nu militare pentru reglemen
tarea dificultăților existente,

• INTR-O DECLARAȚIE fă
cută presei miercuri, după în
trevederea pe care a avut-o cu 
primul ministru al Franței, 
Jacques Chaban Delmas, preșe
dintele Adunării Naționale Fran
ceze, Achille Peretti, a relevat 
că parlamentul francez se va 
întruni la 16 sau 23 septembrie 
într-o sesiune extraordinară. 
Observatorii politici menționea
ză că vor fi supuse dezbaterilor 
parlamentului unele modificări 
ale actualei Constituții a Fran
ței.

• PREȘEDINTELE CONSI
LIULUI PREZIDENȚIAL al 
Republicii Arabe Yemen, Abdul 
Rahman El-Irianl, l-a însărci
nat pe fostul premier, Mohsen 
El-Aini, cu formarea noului 
guvern. Fostul prim-ministru, 
generalul Hassan El-Amri, a 
demisionat la începutul acestei 
luni din motive de sănătate.

Date «tatistice publicate 
recent In capitala guatema
leză dezvăluiau dificultățile cu 
care esle confruntat învăță- 
mîntul superior în „țara ba
nanelor“. La universitatea 
centrală din Guatemala Citv, 
cel mai maro institut de învă
țământ superior din țară, nu
mărul studenților admiși a 
scăzut considerabil în actua
lul an universitar față de 
ann! precedent. La medicină 
numărul locurilor disponibile 
s-a redus de la 170 Ia 95, la 
agronomie de la 120 la 80, Ia 
fizico-chimice de la 90 Ia 60. 
La Școala politehnică din ca
pitală reducerea este și mai 
accentuată ea atingînd un 
procent de aproape 50 la 
sută.

„Puterea de absorbție a u- 
niversității guatemaleze — 
relevă ziarul NACIONAL 
care apare la Guatemala 
City — se reduce continuu. 
Țara este pe punctul de a 
atinge nivelul cel mai scă
zut al țărilor subdezvoltate 
în ceea ce privește procentul 
tinerilor care frecventează în- 
vățămîntul superior... Și în 
vreme ce mii de tineri dotați 
nu au posibilitatea de a urca 
treptele studiilor superioare 
se înregistrează un mare și 
alarmant deficit de medici, 
ingineri, arhitecți, agronomi, 
învățători".

Dificultățile pe care le în- 
timpină în prezent universi
tatea guatemaleză sînt, în 
primul rînd. de ordin finan
ciar. Acest lucru a fost subli
niat, de altfel, într-o analiză 
a rectoratului universității din 
Guatemala City publicată 
fragmentar în presa guate
maleză. în analiza respectivă 
se arată că alocațiile de stat 
sînt mereu amputate. în 1967 
s-a programat alocarea a 11 
milioane quetzali reprezen- 
tînd minimul necesar dar au 
fost eliberați numai 4,2 mili
oane quetzali. în 1968 pro
misiunile au fost de 6,5 dar 
s-au acordat doar 2,9 mili
oane quetzali, iar în actualul 
an universitar s-au redus și 
mai mult.

Căile de acces ale tinerilor 
guatemalezi în învățămîntul 
superior sînt îngreunate și de 
un alt factor, puternic resim
țit mai ales în familiile cu 
venituri mai modeste: taxele

Președintele Nixon 
la Saigon

Președintele S.U.A., Richard 
Nixon, și-a întrerupt miercuri șe
derea în Tailanda pentru a face 
o scurtă vizită la Saigon. în ca
pitala Vietnamului de sud, unda 
s-a aflat timp de cîteva ore, Ri
chard Nixon a avut o întrevede
re cu liderul administrației sai- 
goneze Nguyen Van Thieu.

în aceeași zi președintele Ni
xon s-a reîntors la Bangkok unde 
va avea noi convorbiri cu oficia
litățile tailandeze.

• LA TOKIO s-a deschis 
miercuri ședința pregătitoare a 
celei de-a 15-a Conferințe inter
naționale pentru interzicerea ar
melor atomice și cu hidrogen.

La ședința pregătitoare de 
miercuri a conferinței, progra
mată să-și desfășoare lucrările 
Intre 6 și 9 august, pentru a 
comemora bombardamentele a- 
tomice de la Hiroșima și Naga- 
saki, au luat parte reprezen
tanții Australiei, Danemarcei, 
R.A.U., S.U.A. și din alte țări. 
Ședința pregătitoare va elabora 
ordinea de zi a conferinței, pre
cum și programul de lucru al 
acesteia. 

universitare care au crescut 
în permanență (atingînd ac
tualmente cote aproape duble 
față de cele din deceniul 
1950—1960).

Toate aceste realități se 
afiă la originea unei puter
nice mișcări studențești, spri
jinită de majoritatea cadre
lor didactice și de uncie per
sonalități ale vieții politice și 
cultural-științifice guatema
leze, mișcarea revendicativă 
urmărind să determine o mai 
serioasă preocupare a statului 
pentru dezvoltarea învăță- 
mîntului superior. Creată 
pentru prima oară în urmă 
cu trei ani la Universitatea 
centrală din Guatemala City 
această mișcare — care are 
ca deviză, concentrând țelu
rile sale : „Mai multe fonduri 
pentru școli, mai multe locuri 
în universitate“ — a cuprins 
toate instituțiile de învăță-

Anacronism costisitor
„Anglia pierde rezerve inestimabile de talent și capacitate 

ale femeilor, rezerve pe care ea nu-și poate permite să le risi
pească fără riscul de a rămîne în urmă în cursa progresului". 
Aceasta e concluzia principală exprimată intr-un studiu-anchetă 
efectuat de secțiunea de sociologie a lui Royal Society.

Autorii studiului, bazîndu-se pe date statistice dintre cele 
mai recente, apreciază că în Marea Britanie tinerele dornice să 
urmeze studii superioare „nu numai că nu sînt încurajate pe 
plan social, dar se lovesc de piedici considerabile, multe dintre 
aceste piedici izvorînd dintr-un sistem și o mentalitate astăzi 
violent anacronică". Printre aceste „sisteme și mentalități" se 
numără menținerea în vigoare a unor dispozițiuni vechi de peste 
un secol, care stabilesc un plafon de taxe universitare mai ridi
cat pentru fete decît pentru băieți, precum și excluderea fetelor 
de la sistemul de burse. La aceasta se adaugă așa-numita „ba
rieră psihologică" adică — așa cum constată autorii studiului 
citat — persistența „unor presiuni în familie și societate" care 
tind să convingă femeia că singurul ei rol rămîne acela de soț e 
și mamă. In aceeași ordine de idei sînt relevate rezultatele an
chetei făcută în 100 de întreprinderi mijlocii și mari : 82 dintre 
aceste întreprinderi permit personalului masculin să urmeze 
cursurile serale ale școlilor superioare, dar nu permit accsl 
lucru personalului feminin. Astfel stînd lucrurile nu e de mi 
rare că, un procent foarte redus de absolvente ale liceelor 
pășesc pragul universității. Dacă la nivelul liceelor, tinereii 
reprezintă aproximativ jumătate din efective, în universitate 
ele nu reprezintă decît circa 10 la sută din totalul studenților.

Aceste anomalii preocupă actualmente și unele cercuri poli
tice influențe care încep să-și pună cu mereu mai multă acuitate 
problema că țara nu-și poate permite pierderile evidente prici
nuite de un asemenea sistem depășit de viață.

Autorii studiului-anchetă elaborat sub auspiciile M Royal 
Society subliniază că „este imperios necesar să se aplice rapid 
o politică constructivă care să introducă în circuit cit mai cor»- 
plet și mai repede cu putință sute de mii de tinere capabile 
să-și desfășoare aptitudinile în economie, știință și cultură“.

Toate aceste date, aprecieri și concluzii conturează, de fapt, 
una din problemele cu care este confruntată tînăra geeorație a 
Angliei.

„Premiera aselenizarea“
La Houston a fost prezentat primul 
fiim realizat pe suprafața lunară

Dacă filmul ar fi fost o 
producție obișnuită holy- 
woodiană, probabil că 
genericul suna astfel : 
„Premiera Aselenizarea". 
In rolul principal — Neil 
Armstrong. Regizor — 
Edwin Aldrin jr. Scenele 
în culori au fost filmate 
în Marea Liniștii pe Lună. 
Producție N.A.S.A.

Ziariștii prezenți la Houston 
au putut urmări marți primul 
film realizat pe suprafața lu
nară de la bordul unui vehicul 
spațial. Imaginile au fost co
mentate de John Dietrich, geo
log la N.A.S.A. El a declarat că 
în urma cercetării amănunțite a 

filmului, astronauții au aselenizat 
într-un punct situat la 0 grade

• REPREZENTANȚA PER
MANENTA A CAMBODGIEI 
la Națiunile Unite a adresat 
președintelui Consiliului de 
Securitate două scrisori în care 
condamnă pătrunderea unor 
soldați tailandezi într-un sat 
khmer, precum și plantarea de 
mine pe teritoriul cambodgian.

• HENRY KISSINGER, con
silierul special al președintelui 
S.U.A,, Richard Nixon, va sosi 
duminică seara la Paris urmînd 
ca luni dimineața să aibă între
vederi cu primul ministru al 
Franței, Jacques Chaban Delmas 
și cu ministrul de externe. Mau
rice Schumann, în cursul după 
amiezii aceleași zile el va fi 
primit, la Palatul Elysée de pre
ședintele Georges Pompidou.

Convorbire
Husak—Kadar

» IN DRUM SPRE PATRIE, 
din vizita făcută în R.P. Bulga
ria, Gustav Iltisak, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, s-a oprit marți Ia 
Budapesta pentru o scurtă vizi
tă. După cum transmite agenția 
M.T.I., G. Husak a avut, cu 
acest prilej, convorbiri cu Ja- 
nos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U.

In aceeași zi, primul secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
s-a înapoiat Ia Praga. 

mînt superior și activează cu 
sprijinul asociației naționale 
a studenților și a Federațiilor 
elevilor din școlile normale, 
industriale și comerciale. Au 
fost organizate campanii de 
strìngere de semnături pe 
memorii adresate autorităților 
de resort, mitinguri, trimite
rea de delegații la rectorii și 
decanii diferitelor institute și 
facultăți pentru a-i ralia re
vendicărilor studențimii.

Primele rezultate ale miș
cării revendicative s-au făcut 
simțite. Autoritățile guverna
mentale au anunțat că stu
diază modalitățile și posibili
tățile dezvoltării universită
ții. La rîndul lui, parlamentul 
urmează să ia în dezbateri, 
problemele bugetare ale in
stituțiilor de învățămînt su
perior.

P. NICOARA

E. R.

30 minute și 50 secunde latitu
dine nordică și 23 grade 30 mi
nute și 17 secunde longitudine 
estică. După părerea lui Die
trich, avîndu-se în vedere rezul
tatele studierii rocilor lunare, 
culoarea oliv, care apare în film 
pe unele porțiuni, nu este reală. 
Culoarea predominantă, a spus 
Dietrich, este griul.

în unele secvențe apare stea
gul american implantat pe solul 
lunar. Foarte rar apar Aldrin și 
Armstrong, întrucît ei s-au miș
cat mai mult în afara cadrului 
aparatului de filmat.

N.A.S.A. a prezentat, de ase
menea, ziariștilor patru fotografii 
reprezentînd urmele pașilor lui 
Armstrong și Aldrin pe solul se
lenar.

« UN PURTĂTOR DE CU- 
VINT AL O.N.U. a anunțat că 
patru posturi de supraveghere a 
încetării focului aparținind mi
siunii de observatori ai O.N.U. 
din Orientul Apropiat au fost 
temporar închise, după uciderea 
unui ofițer suedez în urma in
cidentelor israeliano-egiptene 
de duminica trecută. Șeful mi
siunii de observatori, generalul 
Odd Bull a informat pe secretu
lui general al O.N.U., U Thant 
că a luat această măsură ca 
urmare a condițiilor „total 
inadecvate“ din zonele în care 
ele erau amplasate, membrii a- 
cestor posturi aflîndu-se expuși 
tirurilor de artilerie și arme au
tomate de o parte și dtt alta a 
Canalului de Suez.

« POPULAȚIA DIN GI- 
BRALTAR s-a prezentat 
ieri la .urne pentru a a- 
lege un nou parlament. Alege
rile au avut loc în baza consti
tuției promulgată la 3 mai 1969. 
Noul parlament va avea 15 
membri, care se vor putea pro
nunța asupra unor probleme de 
ordin local. Problemele de apă
rare și cale de politică externi 
sînt în competența exclusivă a 
guvernului britanic.

• PARTIDUL DEMOCRAT 
REPUBLICAN DIN COREEA 
DE SUD (de „guvernămînt“) a 
adoptat o serie de amendamen
te constituționale menite să 
creeze un „cadru legal“ men
ținerii la putere a actualului 
lider al regimului sud-coreean, 
Pak Cijan Hi, al cărui mandat 
„prezidențial“ va expira în 1971,
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