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Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXVI, SERIA II, NR. 6381 6 PAGINI - 30 BANI

SCHIȚE LA UN PROFIL AL TINEREI GENERAȚII (I)

învestitura
RĂSPUNDERII

Tînăra generație. Iată o noțiune al cărei conținut nu se propune prea ușor unei definiri lapidar^ și exhaustive. Pentru că înseși criteriile unei asemenea întreprinderi sînt greu de selectat dintr-o multitudine posibilă : criteriul în sine al vîrstei: criteriu] afinităților elective; criteriul formației instructive, cu ramificații pe direcțiile profesional și intelectual i criteriul unității spirituale ; al comuniunii de țeluri etc. Ca orice fenomen fundamental al vieții, cu o dinamică specifică, adesea paradoxală prin succesiunea de explozii și len- tori, entitatea Tînăra generație sau Tineret nu poate fi î, Cadrată, se știe, între liniile unui desen precis și definitiv. în schimb, există o vastă posibilitate de schițare, de sugerare, deci, a parametrilor spirituali, cei de esență și referință, ai profilului despre bim. în cazul de

interesat punctul de vedere asupra tinerei generații al unor persoane a căror — politică, social-administrativă, profesională, pedagogică, culturală obligă să privească fenomenul nu ci din imediata lui apropiere, In majoritatea cazurilor fiind chiar chemate să-1 influențeze. ...Pentru început, ne-am adresat tovarășului Gheorghe Năstase, prim secretar al Comitetului județean
Convorbire cu tovarâșui 

GHEORGHE NĂSTASE 

prim-secretar al Comitetului 

județean Argeș al P> C. R.

JOI 20 NOIEMBRIE 1969

BRIGADA „SClRTCII i

TINERETULUI"

1 • NEAGU UDROIll
• ION CHIRIC
• ORESTE PLECAN

TRANSMITE

• din BISTRIȚA 
SĂSĂUD

care vor- față ne-a distingeți generație

Argeș al P.C.R., care a avut amabilitatea să ne facă, in cadrul unei antrenante convorbiri, o amplă și expresivă expunere a punctului său de vedere, expunere ale cărei fragmente esențiale le redăm mai jos, socotindu-le, totodată, și ca pe un preambul la discuțiile ce urma.— Ce deosebiri tre actuala tinără cea care se numea astfel două decenii în urmă?— Fac parte din ceea ce s-ar putea numi „Generația de mijloc". Deci, termenii comparației propuse de dumneavoastă îmi sînt foarte la îndemînă: unul datorită propriei experiențe de viață, celălalt prin faptul că ac-

în-Șî cu tivitatea ce o desfășor mă pune în permanență în contact nemijlocit cu actuala tînără generație pe care, o spun de la bun început, înainte de a o eticheta într-un și caut vărat.
- Și— Destul de bine. Pentru că

fel sau altul am căutat s-o înțeleg cît mai ade-
— spre a reveni la prima trebare — eu nu găsesc că e- xistă prea mari deosebiri de e- sență între tinerii de azi și cei care eram tineri acum 20 de ani. Desigur, altele sînt condițiile de viață ale tinerilor de azi —ați izbutit ? PETRE DRAGU

(Continuare in pag. a Hl-a)

Experiența tinerilor din comuna Ianca, judelui Brăila, confirmă;

ZOOTEHNIA
teren fertil pentru afirmarea

hărniciei și inițiativei
Dezvoltarea zootehniei, creșterea ponderii acestei ramuri în /f»*qlul producției și veniturilor fjfrt agricultură se înscrie ca o latură inseparabilă în ansamblul măsurilor, urmărind creșterea contribuției agriculturii la progresul general al economiei naționale, la ridicarea nivelului de trai al poporului. Subliniind necesitatea dezvoltării mai rapide a acestei ramuri, documentele Congresului al X-lea al P.C.R. prevăd că producția animală va spori, în anii cincinalului următor, cu 25—28 la sută.Meleagurile județului Brăila oferă condiții deosebit de prielnice pentru dezvoltarea creșterii

animalelor. în multe cooperative agricole de producție această importantă ramură de producție constituie sursa principală a veniturilor bănești care se reflectă nemijlocit în situația economico-financiară a unităților respective. Producțiile mari de lapte, carne și lină, obținute în cooperativele agricole din Tudor Vladimirescu, Ianca, Ber- lescu și altele dovedesc că acolo unde se lucrează cu răspundere această ramură a agriculturii devine rentabilă. în primele zece luni ale anului, cooperativele agricole de producție din județ au livrat o cantitate de carne ce reprezintă mai bine de 90 la
DISCUTĂM DESPRE

TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

„ROBINSONII
STRĂZIIRedactînd însă zi de zi rubrica „Accident —■- incident", con- sultînd materialele puse la dispoziție de miliție am fost izbiți de prezența unor factori comuni pentru majoritatea delincvenților tineri. Portretul lor ar fi a- cesta • fără profesie, fără ocupație, nu aparțin nici organizației) de pionieri, nici U.T.C.-ului, s studiile elementare sînt de obi- eei întrerupte, nu sînt căsătoriți (chiar dacă au depășit 20 de ani)- Așadar, ei trăiesc ani la rînd tn 

afara influenței școlii, a'organiza
țiilor de tineret, a familiei, un fel 
de Robinsoni ai străzii, devenită cadrul vieții și activității lor. De unde apar și cum își mențin „independența" ?
ORFANII CRESCUȚI DE STAT 

NU AJUNG APROAPE
NICIODATĂ DELINCVENȚI I

mise de ei pînă acum : 158 de furturi. Toți sînt minori. Toți sînt liberi.Conform prevederilor noului Cod penal, copiii pînă la 14 ani care comit infracțiuni nu intră în sfera de preocupări a organelor de judecată (tribunale). Vinovați, ei sînt încredințați părinților pentru supraveghere. în momentul cînd sînt prinși, miliția înregistrează caztd și-i conduce frumușel acasă.Așa stau lucrurile și măsurile le înțelegem..- într-o măsură. A- dică în situația cînd, în locul acționării în justiție, soluția propusă ar fi realmente suficientă. Dar este ? Să dăm cîteva exemple :La 12 ani R- O. are la activ 26 de furturi (de cîte ori însă ‘ nu a fost prins I ?). R. C„ 13 ani, 15 furturi, M. A., aceeași vîrstă — 18 furturi. G. S. are numai 11Avem în față o listă cu hoți care acționează în orașul Iași. 15 nume. Totalizăm infracțiunile co-> ANDREI BANC

(Continuare în pag. a IV-a)

ce l-a Împiedica t
PE CONSTRUCTOR

activitate formativ- etc. — le distanțat.

SÂ PREDEA LA CHEIE
APARTAMEN

TELE PROMISE?Am ajunai în orașul reședință al județului Bistrița-Năsăud pe vreme de toamnă tîrxzie. Ne vin în minte versurile minules- ciene „Cheia de La poarta verde..." ta Bistrița nu este vorba îniă de cheia cîntată de poet, ci despre cheile a 630 de apartamente pe care locuitorii acestui oraș intrat aproape brusc în- tr-un nou ritm de dezvoltare le așteaptă cu motivată nerăbdare. Am pornit pe șantier. înainte însă am trecut pe la Banca de investiții. Aici o frază scurtă, seacă, tăioasă ne fringe vîrful creionului :— Din cele 630 de apartamente programate pentru 1969 nu vor fi date în folosința locatarilor pînă la sfirșitul anului de- cit aproximativ 250.Ne reluăm drumul orientîn- du-ne după gîtul de girafă al unei macarale...
*

sută' din totalul planificat. Există deci posibilitatea ca pînă la sfîrșitul anului cantitățile de carne livrate să depășească cu mult pe cele planificate. O situație asemănătoare este de remarcat și ia livrările de lapte unde, în aceeași perioadă planul a fost îndeplinit în proporție de aproape 90 la sută. Ca și anul 
trecut, în acest an sperăm ca la 
producfia animală planul coope
rativelor agricole de producție 
să fie îndeplinit și depășit la 
toți indicatorii — ne spunea tovarășul ing. Cezar Popescu, șeful serviciului zootehnic al Direcției agricole județene. Vorbind despre contribuția tinerilor la obținerea rezultatelor bune ale sectorului zootehnic, tovarășul inginer TĂNASE CĂRĂ- BAȚ — director adjunct al Direcției agricole județene — preciza că : „...tinerii au adus un 
aport însemnat prin munca și 
inițiativa lor". In județ există 
mulfi tineri îngrijitori de ani
male care obțin rezultate bune 
in activitatea lor, fiind apreciați 
în cooperativele agricole ca oa
meni de nădejde, harnici și pri- 
cepuți... — ne spunea tovarășul ION APOSTOLESCU, președintele Uniunii județene a cooperativelor agricole. Pentru a cunoaște cițiva dintre ei, ne-am

ELISEI TARȚA

(Continuare în pag. a IlI-a)

Lăcătușii Mihai Constantin și Moise Vasile, din secția Mecanică II a Uzinelor „1 Mai" din Plo
iești, lucrînd la un batiu, masa rotarii.

Foto: C. CIOBOATĂ

PLING 
IMAGINILE NEMIȘCATE"De o parte și de alta a drumului de șantier se înșiruie vreo 10 blocuri în construcție. La unele se mai adaugă încă e- taje, altele au intrat în stadiul da finisare. Dar aproape toate ar fi trebuit să fie acum albe, locuite de bistrițeni. Culegem, parcurgînd spațiul șantierului, cîteva imagini care, prin pregnanța lor, prin puterea de sugestie și dezvăluire exercită presiuni asupra retinei, a ochiului nostru, a aparatului de fotografiat. înregistrăm : de jur împrejur pe blocuri, o serie de constructori, aproape tineri, stau în grupuri și vorbesc între ei de parcă s-ar fi terminat programul de lucru ; trecem pe lingă grămezi de cărămidă și constatăm cu mirare că sînt mari cantități sfărîmate, inuti-

r

însemnări
de la Conferința

U.A.S.
din Centrul
universitar

București

ecent a avut loo Conferința U.A.S. din Centrul universitar București. Reprezentanții celor 45.000 de stu- denți care învață în facultățile Capitalei au făcut, cu acest prilej, o analiză atentă, pregnant fundamentată pe date și fapte, asupra muncii asociațiilor, a modului în care acestea participă — prin formele de activitate ce le sînt proprii, specifice — la realizarea dezideratelor instruirii și educării

studentul In
CONTEMPORANEITATEA
SOCIALISTĂ A

multilaterale a viitorilor specialiști. După cum s-a anunțat, delegații și invitații au fost onorați de participarea la lucrările Conferinței a tovarășilor Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ion Iliescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P-C.R., prim secretar al Comitetului Central al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, Miron Con-

stantinescu, ministrul învăță- mîntului. în sală au fost pre- zenți secretari ai Comitetului municipal al P.C.R. și ai Comitetului de partid al Centrului universitar București, activiști ai Uniunii Tineretului Comunist și ai Uniunii Asociațiilor Studențești din România, rectori și cadre didactice.Dezbaterile au evidențiat creșterea maturității politice a studenților, faptul că aceștia sînt preocupați de problemele

TARAfundamentale ale procesului de învățămînt în școala superioară, că dovedeso un înalt spirit de răspundere atunci cînd analizează propria lor activitate. S-a relevat, de asemenea, preponderența elementului formativ în munca asociațiilor, fiind subliniate preocupările în vederea
ION TRONAC 

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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brică de mare interes pentru tineri. Rubrica profesiilor.
Inaugurăm, începînd cu acest număr, o nouă ru

De fapt o pagină săptămînală, intitulată „Profesia ta“
și dedicată celor care meditează la alegerea profesiei,
aflîndu-se în pragul hotărîrii definitive

în numărul de azi
• MIA GROZA, vicepreședintă a Con

siliului Național al Femeilor, în dialog cu 
tinerele fete, pe tema : „EXISTA PROFE
SIUNI DESTINATE CU PRIORITATE FE
MEILOR?"

• Prof. univ. PAUL POPESCU NEVEA-
NU deschide rubrica : „CE ȘTII DESPRE 
TINE?" punîndu-l pe tînăr în temă cu 
privire la căile și mijloacele autocunoaș- 
terii. ♦

• ROMEO DASCALESCU, director ad
junct al Institutului de știinte pedagogice, 
în cadrul rubricii „ORA DE CONSULTA
ȚIE PENTRU PĂRINȚI" se angajează în
tr-o discufie intitulată: „NE CUNOAȘ
TEM COPIII ?"

• Cei interesați găsesc în „GHIDUL DE 
PROFESII" informații utile privind școlile 
tehnice postliceale pentru construcții- 
montaj.

lizabile ; sub roțile mașinilor troznesc bucăți de scîndură. se îndoaie, se îngroapă în pămînt bare de metal ) în incinta șantierului funcționează un chioșc cu băuturi alcoolice și un bufet, fapt care explică și buna dispoziție sesizabilă pe alocuri, altfel de neexplicat: în depozitul de materiale totul arată atît de în- cîlcit — nimic nu e la locul cu- ■ venit — de parcă s-ar fi depus eforturi anume în acest sens.Avem convorbiri cu șefii de lot, cu șeful șantierului, pe numele lor maiștrii Nicușor Galoș, Vasile Sigărtău și, respectiv, ing. Emil Moldovan. Extragem motivările aduse la aspectele constatate și reproduse mai sus.— Sînt în adevăr, multe grămezi de cărămidă sfărimată. E drept, multe se sfărîmă din neglijența noastră dar și cărămida este de proastă calitate. »— A ori să bufet» dar i audă, cituri fet iar vin să lUUCACb KzUUly MU C 51 CU de bănuit.— E just, materialele in de-
(Continuare în1 pag. a IH-a)

Leonardo da Vinci predica în mod justificat: „Să nu imiți niciodată pe nimeni altfel nu mai ești fiul,, c numai nepotul naturii". Dar imitația, pastișa neinspirată, nu sînt deloc și niciodată echivalente cu afirmația autentică.între altele, teatrul — arta comunicării umane celei mai vii, celei mai directe — a- duce mărturii cît se poate de elocvente și sugestive în această direcție. Una dintre splendidele epoci din istoria scrisului dramatic și a artei de la luminile rampei se situează între prima jumătate a secolului XVI și sfîrșitul secolului XVII. Or, tocmai atunci, drama elisabetană, comedia dell’arte, comedia spaniolă, Tși consacră existența strălucită și pilduitoare
li

Contestare,

originalitate
de HORIA DELEANU

printr-o relație organică cu afirmația, cu susținerea aspirațiilor vibrante ale timpului. Trec anii și mari personalități — Talma, Rachel — impun, în perioada preferințelor marcate pentru dramă, tragedia, susceptibilă, în contextul vremii, să acrediteze cu mai multă eficacitate cele mai nobile sentimente umane.în veacul supremelor febrilități, Bertolt Brecht (a- preciat de Lion Feuchtwanger ca „scriitorul care a realizat primele poezii și piese ale mileniului al treilea"), „reabilitează" în mod strălucit încă o dată afirmația, consacrînd-o ca pe unul dintre atributele supreme ale artei contemporane. Eternul contestatar, combătînd teatrul tradițional, teatrul aristotelic, nu-și îngăduia negarea de dragul negării, și propunea, încă de la începuturile activității sale, valori 
(Continuare în pag. a IV-a)



Vîrsta dv, dragi tineri, de 16 17, 18 ani este o vîrstă a împlinirilor. Acum vi se încheagă aptitudinile cele mai trainice și se conturează, pe dimensiuni relativ stabile, caracterul. Deci sînteți într-o tumultuoasă dezvoltare care marchează și un final de studiu, cea mai importantă din definitivările dezvoltării psihice. în același timp, în fața voastră se pune problema au- tocunoașterii Și aceasta în legătură cu autodeterminarea. Trebuie să vă cunoașteți profund și obiectiv, să vă confruntați cu cerințele diverselor activități sociale și profesiuni, pentru a decide singuri pe ce drum să porniți în viață.Pentru un adolescent sau tî- năr post adolescent, ăutocu- noașterea este și nu este un lucru greu. E un lucru greu, pentru că însușirile vieții psihice sînt situate în anumite zone ascunse, există mai mult într-o formă potențială și sînt necesare multiple verificări pentru a le identifica. Mu e tot așa de simplu precum ar fi măsurarea lungimii, stabilirea greutății, probarea forței fizice. Fiecare din însușirile psihice prezintă o mare complexitate, are perspective mai mari sau mai mici, se dezvoltă și se află în raporturi variabile cu toate celelalte. Dicționarele exhaustive ale limbilor modei'ne cuprind peste 10 000 de cuvinte ce semnifică însușiri psihice și morale. Aceasta ne dovedește cît de numeroase sînt particularitățile psihice și comportamentale la fiecare om. A încerca să le inventariem pe toate, ar fi o sarcină peste puterile oricui. Trebuie să ne oprim însă asupra însușirilor esențiale, asupra a- celora care sînt dominate și ne interesează în anumite raporturi cu lumea.Pentru tînăr tiu e însă chiar așa de greu să efSttueze operația de investigare a propriilor însușiri pentru că prin însăși evoluția lui, el e concentrat asupra propriei persoane. Copilul nu se interesează așa de mult de sine și nici adultul nu va avea dispoziție și timp pentru a se analiza. Tî- nărul, în schimb, asistînd la apariția propriei personalități, descoperindu-se pe sine și, evident, dirijîndu-și propria evoluție, va fi înclinat, prin însăși firea lucrurilor, pentru autocunoaștere. Această situație, unică în felul ei, nu-1 scutește însă pe tînăr de iluzii, erori, concluzii neîntemeiate. Cînd este vorba de propria persoană e foarte greu să formulezi aprecieri obiective și ponderate. Nimeni nu e lipsit de amor propriu. De aici unele tendințe spre exagerare, în sens pozitiv sau negativ. Unii tineri se cred genii și eroi, alții își deplîng totala lipsă de înzestrare și formulează opinii negativiste despre propria lor valoare. Rareori ne întîlnim cu situații în care tînărul, vorbind despre sine, conservă un anumit sens al măsurii și e conștient de relativitatea propriilor particularități. Operația de autocunoaștere, deși constituie o preocupare majoră pentru fiecare tînăr, nu e susținută printr-o bogată experiență de viață. Tocmai de aceea voi, dragi tineri, aveți nevoie de ajutor din partea celor care, în decurs de ani și zeci de ani de viață, au învățat să-i observe pe oameni, a- veți nevoie și de un ajutor științific. Pînă la urmă, însă, va trebui să vă ajutați singuri. Să beneficiați de experiența altora, să faceți apel și la u- nele mijloace științifice dar să decideți singuri, cu responsabilitate.Clasicii marxism-leninismu- lui au arătat în repetate rîn- duri că oamenii trebuie a- preciați nu numai după ceea ce cred ei despre sine, ci după faptele lor. Aceasta e mbtoda centrală a autocunoașterii. Să nu confundați dorințele — oricît de bune —, cu însăși înfăptuirea lor, sărind în mod visător peste perioada de muncă necesară pentru înfăptuirea lor, să nu vă lăsați tîrîți nici de iluzii (se știe-cît de frecvente pot fi la anumite vîrste), precum se cunoaște și caracterul lor nociv dacă se pun stavilă propriilor eforturi, dar nici subordonați unor crize de neîncredere în sine, ci să vă examinați lucid propria acti-

prof. univ. PAUL POPESCU-NEVEANU

Șiin-

ÎN DIALOG CU TINERELE
FETE, PE TEMA

oEsmrE ai PRIORI
TATE FEMEILOR 1

copiii ?

I. Lenin Topografie sistemati- și devize

bărbaților nu li se abordeze oricefiziologic, psihic.

partea fe- care sînt și la ce scrisorile

EXISTA PROFESAI
vitate și conduită. Ce rezultate ați obținut în diverse acțiuni și cu prețul căror eforturi ? Cum vă comportați în diverse împrejurări și ce dovedește acest lucru ? Trebuie să te cercetezi pe tine așa cum ai cerceta o altă persoană, pornind de la anumiți indicatori obiectivi. Dacă te-ai situat pe o asemenea poziție, ai șanse mai mari să formulezi concluzii întemeiate, cu atît mai mult cu cît fiind vorba de propria persoană dispui și de unele informații complementare privind stările subiective personale. Știi cum te-ai simțit în anumite împrejurări, ce ai gîndit, care ți-au fost scopurile. Nu acestea trebuie să fie însă decisive ci, repetăm, rezultatele și comportările pe care le-ar fi putut constata și o altă persoană. De altfel, au- tocunoașterea nu se poate realiza decît în unitate cu cunoașterea altor oameni. Marx spunea că ne cunoaștem pe r.oi prin intermediul altdra. Aici e vorba despre faptul că învățăm sa ne apreciem capacitățile și aptitudinile prin ștudiul celor din jur, compa- rîndu-ne pe noi înșine cu alții.Orice autocunoaștere e comparativă. Să nu greșim însă re- curgînd la termeni de comparație nesemnificativi. Să apelăm la acele performanțe științifice, tehnice, artistice, sportive care sînt valabile și demonstrative. Nimic nu e mai rău decît refuzul de a recunoaște superioritatea altora și tendința de a te supraaprecia pe tine. Tot așa de negativă e însă și capitularea, subapte- cierea subiectivistă în situații-

le în care alții îți demonstrează pregnant superioritatea. U- neori pretenția de a realiza absolutul te împiedică să te pui în valoare, să te realizezi la maximum. Alternativa — tot sau nimic — trebuie să fie înlocuită cu progresia — tot mai mult și tot mai bine.Dv., tinerii, sînteți realmente puși în situații în care trebuie să stabiliți ce e într-a- devăr dominant și de perspectivă în propria personalitate. E mai rațional să pornești de la calități deja înrădăcinate, decât să scontezi, aventurist, pe faptul că vei putea într-un interval foarte redus, să-ți formezi calități de care în momentul de față nu dispui. Există și pericolul de a trece în cealaltă extremă, conside- rînd că așa cum ești acum, vei rămîne toată viața.Nici una din însușiri nu e încremenită și lipsită de șansele de a evolua. Important e să descoperiți ce perspective aveți pe o iinie sau alta și să introduceți în mod obligatoriu în calculatorul vieții și factorul voință, autoperfecționare, autoeducație. Fără acest factor, orice calități ați avea, nu vă veți putea realiza.Sînt lucruri care, bănuiesc, le știți foarte bine și fără să vi le mai repetăm. Vom încerca deci, în această rubrică, să vă furnizăm cunoștințele și metodele necesare autocunoașterii, încredințați fiind că, cu ajutorul lor veți înregistra succesul dorit' de voi și așteptat de cei din jur în diagnosticarea propriei personalități și în adoptarea, pe această bază, a unor decizii fericite.
GHIDUL PROFESIILOR

Școlile tehnice postliceale pentru construcții-montaj au menirea să pregătească viitorii tehnicieni și maiștri necesari diferitelor sectoare ale economiei naționale. La școlile de specializare post- liceală construcții-montaj se primesc absolvenți ai liceului de cultură . generală sau ai altor școli echivalente, cu examen de bacalaureat sau cu ceiștifieat de absolvire. La concursul de admitere se dă examen la următoarele materii : matematică (scris și oral), fizică (oral) pentru specialitățile : Devize și măsurători în construcții, construcții civile și industriale, ir.staiații electrice in construcții, instalații tehnico-sa- nitare, încălziri și ventilații, topografie in construcții și sistematizare, electromecanica pentru construcții și montaj. La școlile postliceale de arhitectură examenul se dă la matematică (scris și oral), desen liniar și ornamental (lucrare grafică) : pentru specialitatea laborant în construcții și materiale de construcții se susține examen la chimie (scris și oral), fizică (oral) iar pentru specialitatea arhitectura de interioare, mobilier și decorațitini examenul constă dintr-o /probă de culoare în tehnică aleasă de candidat, desen grafic și ornamental (lucrare grafică). Căndidații la școlile postliceale de sistematizare vor susține examen la matematică (scris și oral), desen liniar și ornamental (lucrare grafică).Școli postliceale în Specia- litateă construcții-montaj : Pitești, str. Violetelor nr. 17 — Construcții civile și Industriale. Pitești, str. Războieni nr. 1, Devize și măsurători în construcții, construcții civile și industriale.Oradea — str. Karl Marx nr. 33 -*■ Construcții civile și industriale, instalații teh- nico-sanitare. încălziri centrale și ventilații, drumuri și poduri.Brăila — str. George Enes- cu nr 4 — Construcții civile și industriale.Cluj — bd- V. nr. 128—130 — în construcții și zări ; măsurători în construcții.Turda — str. Aurel Vlaicu nr. 1 — Tehnologia materialelor de construcții; Laborant în construcții și industria materialelor de construcții.Constanța — str. Tomis nr.

153, — Arhitectură și sistematizare.Miercurea Ciuc — str. Coș- buc nr. 80 — Construcții civile și industriale.Deva — str. Alex. Sahia nr. 2 — Instalații tehnico-sa- nitare, încălziri centrale ventilații.Iași — str. Bucium nr. 17, — Construcții civile și dustriale ; Devize și măsurători în construcții i Electromecanic pentru aparate de măsură și automatizare-Baia Mare — str. Progresului nr. 43, Construcții civile și industriale ; Arhitectură ; Sistematizare ; Topografie în construcții și sistematizare ; Instalații tehnico-sanitare, încălziri centrale și ventilații ; Drumuri și poduri ; Instalații electrice în construcții ; Construcții hidrotehnice.Tg. Mureș — str. Victor Babeș nr. II — Drumuri și poduri.Absolvenții școlilor de specializare postliceală sînt încadrați în producție în diferite întreprinderi, uzine, șantiere de construcții, stitute de proiectări conform specialității mate.
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eterminarea profesiei — act cu numeroase implicații în viața socială a țării, pre
cum și în viața fiecărui tînăr în parte — depășește în epoca noastră cadrul de interese 
strict personale, situîndu-se în sfera de preocupări ale statului, direct interesat în justa 
folosire și distribuire a forței sale de muncă. Se desprinde de aici, că nici orientarea 
profesională nu mai poate rămîne apanajul unei singure instituții sau a unui singur 
for specializat, solicitînd conlucrarea mai multor factori.

Conduc'ndu-se după asemenea rațiuni, _ „Scînteia tineretului" dorește ca pagina sa săptă- 
mînaîâ __ „Profesia la" — să dea răspunsuri., cît mai complexe șî complete numeroaselor întrebări
pe care și le pun tinerii aflați în pragul alegerii profesiei. In acest scop, rubricile sale ou fost încre
dințate unor specialiști — psihologi, medici, peda gogi, conducători de instituții, profesioniști din 
diverse domenii de activitate cu o practică . îndelungată etc. — care-și vor pune la dispoziția 
tinerilor înalta lor competență în materie, experie nța lor profesională și de viață.

Alături de tineri, și la fel de interesați în abordarea de pe poziții științifice a profesiei vii
toare, se dovedesc și părinții. La rîndul lor, vor primi, în pagina de fată, consultații de natură 
să-i ajute în descifrarea aptitudinilor copiilor lor pentru o profesie ori alta, în cunoașterea cerin
țelor actuale pe care le ridică diversele domenii de activitate. Totodată, pagina noastră își pro
pune să pună la dispoziția școlii — instituția direct și deplin răspunzătoare de justa orientare profe
sională a tinerilor — un bogat material teoretic șf faptic extras din cercetările științifice de la noi 
și din alte țări, din experiența dobîndită pînă acum.

Așa cum am mai anunțat, în pagina „Profe sia ta" vor putea fi citite — pentru început ru
bricile :

o CE ȘTII DESPRE TINE ? Psihologi, medici și specialiști din producție în dialog cu tinerii des
pre modalitatea de depistare a aptitudinilor.

• TESTE-CONCURS privind verificarea însușirilor pentru anumite domenii de activitate.
• AȘ! Al PROrESULOR ÎN DIALOG CU ELEVII. Tema „Tinere, îndrăznești să înfrunți difi

cultățile acestei profesii ?".
• MUNCA. Profesioniști din cele mai diverse domenii explică ce înseamnă a conferi prin 

muncă, tu însuti, demnitatea profesiei.
• VERIFICĂTI-VĂ CUNOȘTINȚELE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE I (prhbleme de con

curs, teme de sinteză, bibliografii).
® CABINETUL ABSOLVENTULUI DE LICEU — . rubrică în cadrul căreia vor da consultații cadre 

didactice universitare, studenți, profesori din școli postliceale, directori de întreprinderi și instituții.
• „RUBRICA FETELOR" își propune să discute despre profesiile care le Sînt specifice.
• GHID ‘ DE PROFESII, scoli postliceale, monografii, adrese utile.
e ORA DE CONSULTAȚIE PENTRU PĂRINȚI,
• ORA DE CONSULTAȚIE PENTRU DIRI GINȚI.

- Așteptăm și alte sugestii, după cum așteptăm întrebări de la tineri, părinți și profesori asupra I 
tuturor aspectelor de interes general sau particular privind alegerea profesiei.
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ROMEO DĂSCĂLESCU 
director adjunct at Institutului 

de științe pedagogice

Alegerea profesiunii viitoare a 
copiilor noștri constituie un act 
de maximă responsabilitate, în
trucât o hună alegere condițio
nează fericirea lor și îndeplinește, 
în același timp, deziderate majo
re de ordin social.

Fără îndoială, factorul familie 
ocupă un loc din cele mai im
portante in determinarea profesii
lor viitoare ale tinerilor. De aici 
provin și hotărîrile hune dar și 
cele subiective. In cazul acesta, 
poate tocmai familia — și în pri
mul rînd aceasta — trebuie mai 
bine îndrumată științific, pentru 
această acțiune educativă, com
plexă de mare finețe, care ridi
că probleme uneori destul de di
ficile. Ora noastră de consultație 
încearcă o asemenea inițiere. Pre
gătirea școlară și morală a tineri
lor are darul să definească anu
mite atitudini în raport cu cerin
țele societății și cu condițiile pe 
care societatea li le oferă pentru 
a se califica. Lipsa de colabora
re a familiei cu școala, încercarea 
de a rezolva alegerea profesiei cu 
mijloace proprii poate transforma 
pe tînăr într-un fel de pion cu 
care se fac, în mod arbitrar, mu
tări pe o tablă de șah stahilindu- 
se prin combinațiile posibile, dru
murile de viitor, dintre care tre
buie ales cel potrivit. Interesele 
familiei nu pot fi satisfăcute în 
afara celor ale întregii societăți. 
Locul copiilor în societate tre
buie ales astfel încît interesele 
personale să se armonizeze cu po
sibilitățile obiective de a le sa
tisface. Prin acțiunea educativă 
interesele personale trebuie să fie 
ecoul cerințelor societății.

Cunoașterea copiilor noștri nu 
e un lucru ușor de realizat. Părin
ții sînt dispuși să proiecteze asu
pra copiilor imaginea subiectivă 
pe care și-au construit-o din dra
goste, dar mai puțin pregătiți să 
accepte imagini obiectivate care 
ar contraveni celor presupuse. Pe 
de altă parte, cunoașterea impli
că anumite dificultăți datorită

complexității persoanei umane, 
care nu poate fi prinsă în formu
le, în clișee standardizate. Spriji
nul școlii este indispensabil. Școa
la dispune de metode științifice 
de cunoaștere, ea realizează o cu
noaștere dinamică, orientînd dez
voltarea tinerilor în mod educa
tiv, cu mijloace care depășesc pe 
cele ale familiei. Școala are însă 
și ea nevoie de sprijinul familiei, 
de schimb de informații, de a- 
plicarea regimului și a măsurilor 
educative preconizate, pentru a 
pregăti, în colaborare, omul po
trivit pentru locul cel mai potri
vit.

Este vorba, deci, de o cunoaște
re activă prin care se influențea
ză, se modifici, se elimină și se 
adaugă trăsături la un profil care 
se definește pentru rosturile lui 
viitoare.

Pentru că familia manifestă do? 
rinți, pentru că ea are o putere 
de convingere deosebită (uneori 
își asumă chiar responsabilitatea 
deciziei I), pentru că asemenea 
motive și pentru altele pe care 
le vom clarifica pe parcursul dia
logului pe care-l inaugurăm, fa
milia trebuie pregătită și ajutată 
să devină un colaborator activ 
și competent în orientarea școla
ră și profesională.

RUBRICA

FETELOR

MIA GROZA
vicepreședinte al Consiliului Național al Femeilor din RomâniaIdeea de a dedica fetelor în mod expres o rubrică de discuție| despre profesiile care le sînt as- | tăzi,,ca și în viitor, mai pe po- I trivă, este binevenită și, nu mă | îndoiesc, așteptată de tinerele cititoare. Sper că rubrica va I avea finalizarea necesară, va I convinge și va aduce soluții 

I practice.Aș putea fi întrebată dacă nu cumva tocmai astăzi, cînd femeia și-a ocupat în societatea noastră locul ce i se cuvine, de mare demnitate, cînd drep- I turile ei sociale sînt aceleași cu ale bărbaților, a vorbi despre profesii specifice ei constituie o prejudecată. Nu voi răspunde prin da sau nu, ci puțin mai la amănunt. Prejudecata este în altă parte ; beneficiul dobîndit în anii socialismului este tocmai scoaterea femeii din mrejele acelei prejudecăți care o coborau, nejustificat, pe o treaptă inferioară a recunoașterii capacității sale intelectuale, tri- mițînd-o cu insistență spre viața sa d'e familie, cqnsacrînd-o | ca soție, mamă, gospodină, ori I spre munci necalificate sau care cereau o calificare modestă. Grație solicitudinii unei Societăți drepte, o găsim pe femeia egală la drepturi . și muncă, avînd condiția umană de a-și dovedi capacitatea sa, ceea ce nu înseamnă niciodată că femeia trebuie în mod absolut să exercite orice profesie, că este ! bine să facă lucrul acesta. La drept vorbind, cu marea ei putere de muncă, cu hărnicia și voința ei, feifteia ar putea exer- I cita orice profesie, dar nu înseamnă, prin aceasta, că orice profesie îi este potrivită. După cum nici b*-1—-- potrivește să profesie.Biologic, . _ . ___ .fizic-structural. deci, femeia este chemată spre anumite profesii, care sînt cu precădere ale ei- Medici, psihologi, pedagogi și alți specialiști vor fi mai în temă să explice cu amănunte științifice „de ce“. Eu mă adresez tinerelor fete de pe poziția omului care activează într-un domeniu ce cuprinde viața femeii și-mi îngăduie oarecum Să le cunosc profesiile, preocupările. Cu atît mai mult, cu cît Consiliul Național al Femeilor. în colaborare cu sindicatele și U.T.C., este preocupat să ajute tînăra generație de fete în orientarea spre profesii.De altminteri. chestiunea aceasta, a profesiilor specifice femeii, nu se pune de azi, de ieri, eă ține, într-un anumit fel, de tradiție. Și în trecut, . la proporțiile în care femeia a fost cuprinsă în angrenajul social al muncii, s-au distins net profesiile care le-au consacrat pe femei : învățămîntul — e drept, pînă la un anumit nivel — a beneficiat dihtotdeauna de serviciile didactice ale femeii, medicina, mai ales la nivel me-, diu, industria ușoară și a bunurilor de larg consum — mai cu seamă la nivelul muncii necalificate — ca și anumite profesii în domeniul administrației. Alcătuind astăzi o geografie contemporană a profesiilor car? se bucură mai cu seamă de serviciile femeii, vom vedea că evantaiul lor s-a lărgit. Și nu numai că s-a lărgit, ba chiar și profesiile care intrau Ia categoria tradiției, astăzi sînt abordate de către femei la nivele diferite. Munca didactică la catedră este onorată. într-o proporție majoritara, de către femei. Ele au intrat și în zona mai puțin accesibilă odinioară, a învățămîntului superior. încît astăzi peste 30 la sută din cadrele universitare o formează femeile. Medicina este deservită în continuare, la un nivel care se îndreaptă spre majoritate, de către femei. Și nu mă gîndesc numai la femeia soră de ocrotire ori asistentă medicală, ci și la femeia medic, la ora actuală avînd foarte mulți medici femei. Vom vedea că din ramurile medicinei, femeia abordează mai ales pediatria, Stomatologia, farmacia.Industria ușoară și cea alimentară sînt dominate, la toate nivelele treptelor de pregătire, de către femei. Nu sînt puține

la număr femeile ingineri șefi și conducători de întreprinderi, în ramurile amintite mai sus. Comerțul și ramurile deservirii populației, în general, se bucură de serviciile femeilor. Practicarea agriculturii cu mijloace moderne solicită femeia nu numai în general „în agricultură", ci. în profesii care s-au detașat la sat pentru ea : legumicultură, Creșterea păsărilor, viticultura și horticultura. După oum modernizarea unor ramuri ale^ economiei noastre au lărgit accesul femeii în cîteva profesii extrem de contemporane. Vom găsi, bunăoară, o categorie mare de femei — și numărul lor aici este în creștere — în ramurile chimiei, ale industriei electronice. Viitorul ne va mâi rezerva surprize în domeniul profilării unor meserii pentru femei. Dezvoltarea științei și tehnicii, de- plasînd centrul de greutate de la munca pur fizică, de la un efort manual spre munca intelectuală, de creație, mașinile preluînd cele mai. grele eforturi de producție, îi vor facilita și femeii posibilitatea de a consacra unor profesii mai greu accesibile acum. Dar, ori cîte mutații se vor petrece în lumea profesiilor, rămîne cert un fapt, femeia are anumiteatribute și anumite îndatoriri care o cheamă spre anumiteprofesii și nu înspre toate, fără selecție. Nu este o discriminare, ci o nevoie, o realitate. Dacă observăm bine, reflectînd în fața profesiunilor cheie care captează cel mai mare număr de femei, vom vedea că toate, oricît de diverse ar fi, se apropie prin ceva — acel ceva pe . care femeia îl poate împlini mai bine, calitativ mâi bine decît bărbații. ' Profesiile amintite sînt dintre acelea care au nevoie de simțul pedagogic, de răbdarea, tactul, gingășia, delicatețea, finețea, simțul estetic, gustul femeii—de toate calitățile ei distincte. Și tocmai de aceea, în acele profesii femeia se poate pune în valoare, căci pe atari calități poate fi fondat mai lesnicios viitorul ei profesional. Știu că avem valoroase inginere constructori, inginere geologi, ingineri mecanici femei Dar nu putem afirma că aceste profesii grele — am' luat doar cîteva exemple — le sînt și indicate. Dimpotrivă, le creează dificultăți, le uzează rapid rezistența și, la urma urmei, nu le dau ocazia să se realizeze pe deplin, -să dea în profesie ceea ce au ele mai bun, cum o pot face spre exemplu în ramurile recomandate lor.Sigur că la vîrsta adolescenței ori a tinereții, cînd, de regulă, se realizează opțiunea profesională, fata este plină de elanuri, gata să răstoarne munți, alături de colegii de generație. E mai difi.cil, de aceea, să o convingi că, deși egală colegu- ui cu care a învățat în aceeași clasă, nu înseamnă .prin aceasta, că dacă el se duce la metalurgie, ea, fiind..la fel de capabilă, avînd aceeași bună pregătire, trebuie să facă un pas identic. Or, rostul orientării școlare și profesionale este tocmai acela de a avea suficiente arme și suficientă răbdare să realizeze îndrumare! spre profesii pe cele mai științifice criterii. Am impresia că lucrurile în domeniu) acesta se vor putea realiza din ce în ce mai bine în situația claselor demixtate care au început să funcționeze, deoarece se va putea concepe și profila o orientare profesio- nală-specifică pentru fete, ca și pentru băieți. O asemenea orientare pe criterii științifice le va conduce pe tinerele fete spre profesii care le vor da avantajul dublu : să se realizeze în folosul lor, al familiilor lor și în folosul deplin al societății care le deschide drumul afirmării. încît să-și servească strălucit profesia.P.S. După această punere în temă, rubrica noastră va intra în detalii dar. pentru aceasta. ' am dori să știm din telor, a părinților răspunsurile dorite întrebări. Așteptăm dumneavoastră.

♦
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ALEGERILE AU AVUT LOC

Cum ați trecut la înfăptuirea
programului de activități ?ajuta birourile grupelor ne-au oferit și tinerii înșiși.

promis în adunarea de 
că vom ajuta 
și ne
pentru că noi l-am

Intrebarea am pus-o la trei secretari ai birourilor grupelor U.T.C. (DUMITRU ȘOLDEA, furnire; MIHAI PUPÂZAN, presă-finisaj ; . NICOLAE FALCOE, deruloare) din Fabrica de placaj a Combinatului de industrializare a lemnului — Tg. Jiu.La data cind la Tg. Jiu, nu decît puține zile geri. fost, că perioada reprezintă fleac. Firește, noi nu putem fi de acord cu o astfel de decată și considerăm că trebuie să treacă o lună te apuci de treabă.Pe locul celor trei pe exista o singură i nizație U.T.C. constituită principiul schimbului de cru. Mi se spune că intervenția organizației, în problemele majore ale muncii și vieții tinerilor era, ca atare, mai greoaie. Grupele nou constituite dețin, potențial deocamdată, rezerve inepuizabile : o cunoaștere mai temeinică a oamenilor și a problemelor locului lor de muncă, au mai multă suplețe și, drept urmare, o posibilitate sporită de intervenție, directă și rapidă, în tot ceea ce presupune tribuția tinerilor la îndeplinirea sarcinilor de producție ale colectivului fabricii.Aceste posibilități n-au fost însă Îndeajuns de bine fructificate. Mai întîi constatăm că, la aproape o săptămînă după ce fiecare grupă și-a desemnat biroul, au fost aleși secretarii, aceștia — și grupa în ansamblu — nu au la înde- mînă un important instrument de lucru — programul de activități. A fost luată deci o măsură organizatorică bună, inspirată, dar, în fapt, ea s-a oprit la jumătate. Grupele nu s-au desprins încă de vechea structură, sarcinile lor n-au căpătat un contur clar, independent, bine definit. Există, In schimb, un program de activități alcătuit pe ansamblu, al tuturor celor trei grupe U.T.C.Ce cuprinde programul de activități, așa pe ansamblu, cum e alcătuit acum ?
— Avem prevăzute două 

reuniuni, ne declară TRU ȘOLDEA în : celor trei secretari de grupă (n.n. Aflăm că de. fapt programul se află la dînsul acasă pentru că „la fabrică nu avem un dulap unde să-l ținem"), o excursie la Bucu
rești, colectarea a 2 000 kg 
fier vechi.— în rest ?

— în rest, munci patriotice 
și reducerea consumului spe- 
r ^!v, lucru -care ne-am propus 
să stea in atenția fiecărui tî
năr. încercăm, de pildă, ne imaginăm cum va sta ducerea consumurilor fice „în atenția fiecărui tînăr" și nu putem afla cu cît anume se vor reduce acestea. în sfîrșit, ce alte preocupări, legate nemijlocit de producție, vor avea cele trei grupe U.T.C. ?într-un evident contrast cu ridicarea din umeri a secre-

Interlocutoriicategoric, <
ne aflam trecuseră de la ale- noștri au de părere unju- nu pînăgru- or gape lu-

ta

grupe, cu lipsa de am spune, pe care dintr-un program

ce l-a Împiedicat

asculte de greu trebuie,
Hai să ne plimbăm că... nici blocul nu ne vede .

PE CONSTRUCTOR
(Urmare din pag. I) INTRIGI DE SALON 

ÎN INCINTA ȘANTIERULUINe aflăm într-un birou împreună cu inginerul Emil Moldovan, șeful șantierului 1, cu șefii de lot Nicușor Galoș și Vasile Sigartău. Sînt toți tineri, toți au lucrat.și pe alte șantiere dar fiind din părțile locului au venit aici, după cum spun dîn- șii, să dea o mînă de ajutor ca și acest oraș să-și schimbe înfățișarea. Au lăsat la Baia Mare un șantier bine organizat cunoscut prin rezultatele sale și, împreună cu familiile lor, au venit aici. Era de așteptat ca rezultatele muncii să fie altele, ca sub- bunitățile economice conduse de acești tineri să se prezinte acum cu un bilanț pozitiv. Realitatea este alta. De ce ? Nu au știut ei să se achite de sarcinile profesionale care le reveneau ?— Poate nu întotdeauna am făcut totul ce depindea de noi, ne declară ing. Emil Moldovan, șeful șantieruiui. Dar nici nu sîntem lăsați să ne exercităm atribuțiunile, să muncim cum ar trebui, Să vă dau un exemplu. Eu îmi organizez ca șef de șantier, activitatea așa cum socot eu că-i mai bine : repartizez sarcinile pe loturi, utilajele, materialele, forța de muncă după necesități, după criteriile verificate de practică. Dar peste un ceas apare o mașină și din ea coboară tovarășul Ivan Revesz, directorul întreprinderii. Și dîrisul începe să dea dispoziții : tu, fierar-betonist treci dincolo, tu, zidarule lasă lucrul aici, și du-te la blocul celălalt și așa mai departe. Eu nu sînt întrebat, șeful de lot nu, maistrul sau șeful de echipă nu. Așa se duce toată organizarea mea de rîpă. In asemenea condiții, cu un asemenea stil de muncă eu nu pot să-mi îndeplinesc sarcinile iar activitatea pe șantier se desfășoară pe alte coordonate decît cele normale.Cazuri asemănătoare ne sînt relatate de șefii de lot Nicolae Galoș și Vasile. „Sigartău, directorul întreprinderii nu ține seamă că între dînsul și muncitorii de pe schele sînt cîteva trepte, ceea ce face ca intervențiile sale, în loc să ajute sporeso dezorganizarea și așa destul de mare pe șantier sau, în cei mai bun caz,'zădărnicesc unele intenții salutare. La acestea se adaugă și modul în care conducătorul unității înțelege să cointereseze - -!1— îndeplinirea s< ție.— Directo: urcă împrei mașină și v relatează, f bloc, chearr; tor, doi, îi întreabă vum ix mă, se întoarce spre secretară și îi dă dispoziție să-i treacă pe statul de premiere și apoi le în- mînează banii. După ce criterii ? Grupa sindicală, maiștrii, șeful de lot, șeful de șantier, adică noi toți nu sîntem întrebați cine merită să fie premiat și cine nu.— Informațiile dv. sînt juste, în întregime, adevărate, nș declară inginerul șef adjunct Ion Cristureanu, secretarul comitetului de partid., Stilul și metodele tovarășului, director sînt cu totul perimate și în aceasta trebuie să căutăm una din cauzele principale ale neîndeplinirii Sarcinilor de către întreprinderea noastră. Toate încercările cadrelor tehnice de a redresa situația economică și financiară a întreprinderii sînt sortite în a- cest fel eșecului. Noi i-am atras atenția dar nu am obținut nici o schimbare.Ne abținem în a comenta u- nele declarații, în a detalia informațiile care ne-au fost aduse la cunoștință deoarece considerăm că factorii răspunzători și competenți nu vor întîrzia în a deschide o anchetă amănunțită asupra cauzelor situației precare a întreprinderii județene de construcții. montaj Bistrița-Năsăud care să ducă la măsurile necesare și atît de așteptate.Rugăm doar ca rezultatele anchetei să ne fie aduse și nouă la Cunoștință pentru a le da publicității.

strucții-montaj Bistrița-Năsăud. Nu pentru că ele ar fi cu ceva mai prejos celorlalte, apărute și amplificate în ograda proprie. Ci pentru simplul motiv că sînt mai puține la număr.— întreprinderea este nou înființată, ne amintește tovarășul Dumitru Lupu, inspector de plan sinteză în cadrul Băncii de Investiții, filiala județeană. Și chiar din start a trebuie să suporte handicapul unei utilări necorespunzătoare, datorate grijii cu care întreprinderea „mamă" (fostul trust regional de construcții Cluj) a pasat utilaje de slab randament.Sintetizînd, e vorba de lipsa de utilaje și a unor materiale de construcții. Fără îndoială, consecințele ce decurg de aici nu sînt evidente. Ele pot scuza unele rămîneri în urmă, dar în mică măsură, și nicidecum în totalitate. Avînd o asemenea moștenire, colectivul acestei u- nități trebuia să se mobilizeze, să beneficieze din plin de tinerețea componenților săi, de competența și inițiativa cadrelor tehnice tinere, astfel încît diferența din start să fie recuperată pe parcurs. Din păcate, constatările noastre pe teren arată ... altceva.Astfel, lipsa unor materiale și a utilajelor în stare bună impunea ca cele existente pe șantier să fie folosite cît mai rațional. Dar relatările noastre de

pozit sînt supuse deprecierii. Ce să facem, ne descurcăm ți noi cum putem. ■înainte de a intra în hățișul explloațillor, al justificărilor să ascultăm :tarilor de inspirație, o resimți de activități ce stă acasă uitat într-un rui loe se în a gestii.Cîteva le punctează șeful Fabricii de placaj, tovarășul ing. DUMITRU ENACHE. Să-1 ascultăm :
„La capitolul reducerea con

sumurilor specifice de materii 
prime și auxiliare va trebui 
acționat, încă de la recepție, 
în sensul ca buștenii să fie 
corect măsurați".

„Un aspect, nu general, dar 
destul de des întîlnit: sg, arun
că Ia deșeuri prea multe furni
re bune, cu alte cuvinte, se dă 
cu piciorul cu prea multă 
ușurință la material prețios 
care ar putea fi folosit".Grupele U.T.C., în special cea de la furnire, dar și de Ia deruloare, ar avea vast program de lucru această privință. Iată, de pildă, dacă la deruloare ar exista un plus de atenție s-ar putea recupera lunar 30—40 mc de buștean, ceea ce ar echivala cu circa 15 mc placaj. Numai că tinerilor de la deruloare trebuie să li se aducă la cunoștință un asemenea lucru, biroul grupei să le propună ca scop, precis și clar formulat. Și încă ceva : să găsească modalitățile cele mai potrivite spre a întări spiritul de răspundere în rîndul tinerilor.

„îmbinarea și repararea 
furnirelor nu se face la noi, 
întotdeauna, conform tehno
logiei, motiv pentru care fur
nirele, trec lesne de la o clasă 
superioară Ia una inferioară".Iată încă un punct spre care ar trebui să-și îndrepte atenția, de data aceasta, grupa U.T.C. de la furnire. Ne simțim obligați să repetăm : și aici tinerilor ar trebui să li se spună că diferența valorică dintre clasele de calitate nu-i chiar așa o bagatelă, ci se ridică la 150—200 lei și orice neglijență se înregistrează undeva: la capitolul pierderi al fabricii. Și tot biroul grupei să fie acela care să vadă mai departe, să meargă la originile neajunsului semnalat.

„Disciplina în general, în- 
capitolul 

sugestii, e o problemă, cură
țenia și ordinea la Tocul de 
muncă, la fel. Sînt tineri care 
așteaptă să le spună inginerul 
ori maistrul că mașinile pe 
care lucrează trebuie unse, 
curățate. Ce să mai spun des
pre fluctuație ? în 9 luni au 
plecat din fabrică 800 de oa
meni și s-au angajat alți 800“.Nu vom generaliza, firește, asemenea fenomene, nu vrem să lăsăm să se înțeleagă că nimic nu e bun din ceea ce fac tinerii Fabricii de placaj a marelui combinat gorjan. E însă de-ajuns să repetăm spusele tovarășului ing. Ena- che: „Nu-s generale dar ca
zurile sînt suficiente spre a fi 
necesară canalizarea 
tății grupelor U.T.C. 
astfel de direcții".Dar' sugestii care să fie scrise în programul de vități al grupelor și, ce e mai important, angajamentul de a

sertar, realitățile fiecă- de muncă sînt generoa- ne oferi numeroase su-

DUMI- cheie șeful fabrieii 
numele

să re- speci-

(Urmare din pag. 1)și, iapt foarte important, altele concepțiile părinților și educatorilor lor; altul este nivelul a- cumulărilor lor culturale și, de asemenea, la o cu totul altă cotă, mult mai înaltă, este ridicată ștacheta năzuințelor lor de devenire individuală. Dar, dincolo de toate acestea, eu disting între cele două tinere generații apropieri fundamentale. De pildă, apropierea care ține de eternul uman și în virtutea căreia tinerii din toate timpurile s-au asemănat prin îndrăzneala năzuințelor, prin generozitate și spirit de sacrificiu, prin franchețe, prin echitate și spirit critic. Nu mă voi opri asupra acestui aspect, pentru că el are un caracter general, fără legătură cu un timp sau un spațiu anume. Aș vrea să insist însă asupra celorlalte asemă- 
«■Șjfi, cea condiționată7 de reali- v^tea politico-socială a țării noastre, realitate influențată direct, construită, de fapt, de politica Partidului Comunist Român, și în virtutea căreia tînâra generație de azi nu îmi apare altfel decît tînâra generație de acum două decenii, ci ca o nouă ediție, a aceleia, dar o „ediție" îmbunătățită în sensul de care vorbeam la începutul acestei discuții.— Ați vrea să exemplificați?— Mai îrltîi un exemplu de principiu. Cu un sfert de veac în urmă, cînd a preluat, prin luptă, destinele țării, Partidul Comunist Român a pus la loc de frunte, ca pe una din chestiunile definitorii ale politicii sale, mobilizarea generației tinere la lupta pentru consolidarea noii

cea un în

activi-
spreîn- acti-

societăți, pentru reconstrucția țării, pentru punerea bazelor industrializării, pentru o nouă cultură etc. Adică a investit tineretul cu răspunderi de primă dimensiune, acordîndu-i o încredere de care trecutele generații tinere nu se bucuraseră niciodată. Se știe foarte bine cum a răspuns tineretul nostru acestei încrederi și n-am să reamintesc realități intrate de acum în istoria modernă a țării. Voi arăta. însă, pentru a-mi susține demonstrația, că azi, după un sfert de veac, ca urmare a consecvenței marxiste, științifice a politicii partidului nostru, tînăra generație se află, la fel ca și tînăra generație precedentă, investită cu mari răspunderi, cu o încredere politico-socială pc care eu o socotesc motorul întregii activități a tineretului nostru, cheia succeselor și devenirii lui. Repet, nu fac abstracție de deosebirile unor condiții conefete, de evoluția întru civilizație petrecută în timpul cît s-a ridicat noua tînăra generație, dar esențială mi se pare asemănarea condiționată de investirea tineretului și a- tunci ca și acum, cu răspunderi majore, deci cu o încredere deplină. Ca și acum 20 de ani, formarea omului societății noastle se petrece tocmai pe fundalul acestei încrederi acordate tineretului. ,— Cum vă explicați atunci faptul că, in ciuda acestei asemănări, pe care, trebuie să subliniez, demonstrația dumneavoastră a făcut-o foarte evidentă, ne intilnim destul de frecvent cu voci care, atunci cînd întreprind comparații intre cele

„Am 
alegeri 
grupei 
cuvânt . 
ales" (ION LAZAR).

„La noi, la finisaj, problema 
cea mai acută este disciplina 
și, imediat ce voi fi solicitat, 
voi da ajutor biroului să că
pătăm un rănume bun cu 
toții" (ION DOBRICEANU), 

„Tinerii răspund la acțiuni 
dar în același timp biroul tre
buie să Ie ofere ocazia" (LU- 
CICA POPESCU).Iată, așadar, că tinerii au promis să-i ajute pe cei pe care i-au ales, să le cuvintul și nu e atît de înțeles că cineva totuși, să dea startul.

biroul
vom ține de

I. BODEA

ZOOTEHNIA
(Urmare din pag. I)deplasat în comuna lanca — a- șezare mare și frumoasă în care casele încăpătoare, ogrăzile curate și îngrijite, straturile cu flori din fața fiecărei gospodării vorbesc singure despre hărnicia localnicilor. Aici, facem prima cunoștință cu brigadierul zootehnic NICOLAE MATEI, secretarul organizației U.T.C. Brigada lui a livrat pînă la sfîr- șitul lunii octombrie peste 527 mii litri lapte din totalul de 610 mii litri planificat pe întreg anul, iar la carne, planul anual care prevedea 27,5 tone a fost realizat și depășit încă la 30 septembrie, dată la care livrările însumau , 29 tone. Dintre cei cincizeci de membri ai brigăzii lui NICOLAE MATEI, douăzeci și opt sînt uteciști. Media zile- lor-muncă realizată într-un an de fiecare membru al brigăzii este de peste 600. Ordinea exemplară din grajduri, pardoseala curată, pereții spoiți de curînd și așternutul proaspăt dovedesc că măsurile de igienă sînt respectate, că zootehniezooveterinară Știut Viind bune în cunoștințe largi, discutăm cu Gheorghe„secretele meseriei" :— Mulți consideră încă ocupația de îngrijitor de animale drept o meserie legată de unele dificultăți, programul de grajd ■ desfășurindu-se dimineață ’pînă seara. Cum si de ce ați optat pentru această meserie ?— Hotărîrea am luat-o acum zece ani și nu-mi amintesc ca altceva decît dragostea de animale să mă fi determinat în alegerea meseriei.— Producția de 2 300 litri de lapte pe cap de vacă furajată s-a realizat și depășit în brigada dumneavoastră. Cum ați reușit atingerea mediei de 2 400 litri în numai zece luni ?— Cred că factorul esențial care a contribuit la obținerea a- cestui rezultat a fost respectarea riguroasă a rețetei și programului de furajare. Aplicînd măsuri de îmbunătățire a componenței loturilor, prin reformarea unor vaci cu producții șcăzute de lapte, avînd ca zultat ridicarea producției întreg efectivul, am hptărît anul viitor să1 ne angajăm realizarea unei producții de puțin 2 600 litri lapte de la fiecare, vacă furajată. Pentru a- ceasta, de pe acum ne preocupăm cu precădere să asigurăm furajele necesare. Preocuparea șefului de brigadă Nicolae Matei în vederea asigurării nutre-

rezultatele presupunPastramă despre

țurilor s-a concretizat prin ^urmărirea îndeaproape a însămîn- țării celor 330 ha porumb cultură dublă.— în perspectivă — intervine în discuție Tudor Pastrama — pentru că obținerea unor rezultate imediate oricît de valoroase nu înseamnă că nu e loc pentru mai bine, urmărim crearea unui lot de animale matcă pe baza unei selecții după criterii de productivitate, care să ne dea siguranța obținerii unor descen- denți cu producții mari. jîngrijitorul de animale Ilie Lazăr începe mulsul în fiecare dimineață de la mijlocul standului. întotdeauna de la aceeași vacă. Ne-a argumentat că schimbînd ordinea mulsului s-ar produce o scădere cu 2—3 litri pe zi a producției de lapte obținută de la vaca respectivă, iar schimbarea locului animalului în grajd ar însemna alte perturbări.Pe utecistul Anton Colnițea- nu, îngrijitor în sectorul de în- grășare a tăurașilor îl întilnim în .padoc, unde tocmai și-a scosvițeii.— Am aflat că în brigada dumneavoastră s-a depășit sporul mediu zilnic de creștere în greutate cu aproape 15 la sută. Cum ați ajuns la un asemenea rezultat ?— Lotul de care îngrijesc cuprinde douăzeci și opt de tău- rași din rasa Brună de Mara- miireș. Sporul mediu zilnic de creștere în greutate a tăurașilor a fost in luna septembrie de 1 060 grame. Explicația acestui rezultat constă in rețeta de furajare pe care am aplicat-o. In principal ea se compune din 3

4

kilograme concentrate, 1,5 kilograme lucernă și Siloz verde la discreție. O atentă reevaluare a posibilităților și rezervelor de furajare dovedește că în sectorul nostru, dacă vom îmbunătăți structura rației prin administrarea în tain a ciocălăilor de porumb marinați, melasați și ureeați, sporul în greutate se va obține cu cheltuieli mici.Dialogurile reproduse ar tea duce la concluzia că tot ce au realizat acești tineri este o treabă simplă și ușoară. Ceea ce au omis ei să spună este faptul că abnegația și dăruirea sînt definitorii pentru modul în care înțeleg să-și exercite zi de zi, ceas de ceas, meseria. Munca de îngrijitor de animale este apreciată ca una dintre meseriile de bază ale satului și, în general, ea este îmbrățișată de cei mai harnici tineri cooperatori, de cei mai pricepuți dintre aceștia. In județul Brăila sînt mulți tineri a căror ocupație este creșterea animalelor, rezultatele muncii lor nu- întotdeauna sînt dintre cșle mai bune. în discuțiile purtate ei găseau aproape de fiecare dată motive cu care să-și explice nerealizările. Să le explice dar nu să le justifice. Fiecare a fost de acord că rezultatele muncii în zootehnie nu depind de condițiile atmosferice sau de sol. De aici derivă relația de strînsă dependență între efortul îngrijitorului și rezultatele de producție. între priceperea lui, dorința de a-și ridica în permanență nivelul cunoștințelor și oportunitatea aplicării lor în practică.

vie mai
pu-

GLASUL ÎNDURERAT 
DAR IMPLACABIL 
AL SCRIPTELOR— întreprinderea de construc- ții-montaj Bistrița, ne spune 

iov. I. ILOVAN, directorul su- oursalei județene Biștrița-Nă- ■ săud a Băncii de Investiții, se prezintă la sfîrșitul celor trei trimestre cu un bilanț bizar. Astfel, dacă avem în vedere volumul lucrărilor prevăzute în plan pe anul în curs, acesta este îndeplinit numai în procent de 46 la suta. Plastic vorbind, lucrînd tot in acest ritm, constructorului i-ar mai trebui încă vreo 11 luni pentru a realiza în întregime planul anual de investiții! Ce să mai spunem de faptul că pierderile înregistrate în 9 luni sînt de 4—5 ori mai mari decît cele planificate și cam de 2,5 ori superioare celor aferente întregului volum de lucrări ale anului 1969.Răspunsul formulat de dirigintele lucrărilor din Piața Decebal, Sonea Zenovie, sună edificator ;— Dacă în șapte luni de la începerea lucrărilor s-a realizat doar 36 la sută, este posibil să se recupereze în timpul rămas restanțele existente ? Categoric NU !Pe ce se întemeiază negația atît de categorică ? Dacă ne abținem să reproduoem întreaga listă de blocuri năpăstuite, o facem numai din dorința de a nu -deveni obositori. Trebuie să spunem totuși că dacă o parte din blocurile aflate mai nlult sau mai puțin înălțate din pămînt plutesc în oarecare certitudine (darea lor în folosință fiind condiționată de numeroși factori — majorarea numărului de lucrători, atacarea urgentă a lucrărilor de instalații, aducerea materialelor de construcții — cum e cazul la blocurile TI, L2a, T2, O2c, T5) la altele concluziile sînt ferm negative : exemplu blocurile 3a, T3, T6, O3a, O3b, O3c, O4a, O4b, O4c, T7). Fără a mai pune la socoteală sînt mult rămase în unmă centrala termică, la coșul fum etc.Așa încît pentru final prezumțiile se opresc, oscilant, asupra cifrelor amintite : 240—250 apartamente. Ce nume poartă pilonii atît de solizi ai situației complet anormale prezentate ?

BRIGADA „SClNTEII 

Tineretului^ 
' NEAGU UDROIU 

« ION CHIRIC ?
• ORESTE PLECAM 
^TRANSMITE jL '

că lucrările la de

SCURTCIRCUITELE
DIN CIRCUITUL ORGANIZĂRIIAm spus-o și mai înainte : nu vrem să obosim prin excesul de date. Dar încercînd să ajungem la capătul drumului ce duce la explicarea celor arătate ne-am izbit de atît de multe elemente grotești încît amintirea lor, fie și fragmentară, o găsim obligatorie.Să le luăm, așadar, pe rind. Și începem cu cele exterioare întreprinderii județene de con-

Nu avem cărămizi I In schimb, pe 'cele care le avem, le păstrăm cu grijă I

la începutul articolului de față ■ cuprind aspecte care dovedesc contrariul. Se înțelege de la sine că vina principală pentru aceste deficiențe revine maiștrilor, conducerii șantierelor și a întreprinderii. Ei aveau datoria (6- bligație de servici) să ia toate măsurile pentru folosirea rațională a materialelor de construcție și a utilajelor, pentru buna organizare a fiecărui loc de muncă și respectarea programului de lucru. .Nici o motivare nu Je absolvă de. o asemenea răspundere. Se naște și întrebarea: ce au făcut organizațiile de masă și în speță în vederea cestei stări înlăturarea statațe ?— Aici, ...................Galoș, șeful lotului 3, nu-și trăiește viața nici una din organizațiile de masă, nici cea de tineret, nici cea sindicală. De a- ceea, problemele organizării locurilor de muncă, a îngrijirii u- tilajelor, a gospodăririi materialelor și a folosirii fondului de timp rămîn numai în sarcina noastră. Evident, nu am reușit să le facem față. Numai în timpul risipit prin absențe nemotivate s-ar putea realiza o producție de 1,5 milioane lei.— In lotul pe care-1 conduc, ne deolară Vasile Sigartău, tinerii sînt în proporție de 85 la sută. Dacă ei ar fi organizați și conduși de organizația U.T.C., desigur nu ar fi atîtea abateri de la disciplină, alta ar fi contribuția lor ; dar, de cînd sînt eu aici, din martie a.c. el nu au ținut nici măcar o adunare. Ce să mai spunem de acțiuni pentru folosirea integrală a timpului de iucru pentru gospodărirea materialelor, de munca de la om la om...Argumentele care dovedesc inactivitatea organizației de tineret de pe șantier pot fi înmulțite. Altele confirmă inexistența grupelor sindicale. împreună exemțilifică un mod de a înțelege activizarea unui colectiv tînăr cu totul impropriu în unitățile noastre economice.

organizația U.T.C'., preîntîmpinărîi a- de lucruri, pentru neajunsurilor ' con-ne declară Nicușor

ÎNVESTITURA RĂSPUNDERIIdouă tinere generații, ajung mai totdeauna la concluzii defavorabile tinerilor de azi ?— Privind lucrurile la modul general, faptul mi se pare foarte firesc. Este vorba în fond de exprimarea eternului „Ehei, pe vremea mea“l... pe care-1 rostește mai tot omul matur cînd îi judecă pe tineri. Dar din punctul de vedere al răspunderilor pe care le avem noi, vîrstnicii, față de formarea omului de mîine, o apreciere ca aceea de care vorbeați mi se pare neîngâ- duită, ea izvorînd, de fapt, din necunoașterea în profunzime a elementului supus aprecierii. E- xistă tendința de a se porni, în judecarea tineretului, de la a- mănunte exterioare, de la cazuri izolate, necaracteristice... Se pornește, de pildă, de la e- xuberanța, firească, a tinerilor — uitîndu-se că trecuta generație a fost mai puțin exuberantă datorită condițiilor grave de după război, deci a fost frustrată de una din caracteristicile funciare tinereții — și se pune diagnosticul: neseriozitate. De a- semenea, pozitivismul tinerilor de azi — urmare firească a instrucției științifice pe care și o primesc în școală — este socotit uneori lipsă de romantism creator, de dăruire. La fel cum spiritul critic — le fapt, spiritul exigenței, în care tinerii au fost și sînt educați în școală sau la locul de muncă — e apreciat, nu o dată, de către vîrstnici, drept

negativism. Și exemplele ar putea continua, .fiind suficient de multe pentru a putea conchide că principalul în aprecierea tinerilor noștri ar trebui să-1 constituie nu observația de suprafață, ci cunoașterea lor profundă.— Susțineți, deci, că tinăra generație de azi dispune de atribute etice pozitive a căror existență și valoare nu este îndeajuns de cunoscută și evidențiată...— Să fim înțeleși, nu se poate trece cu vederea peste devierile unor tineri de la normele conduitei morale sau cetățenești, peste abaterile uneori grave de la îndatoririle profesionale, peste ușurătatea cu care unii dintre ei își rezolvă viața sentimentală etc. In această direcție v-aș putea da destule exemple7 — și chiar din perimetrul județului nostru... Dar, revenind la ceea ce spuneam mai înainte, nu abaterile acestea mi se par definitorii pentru tineretul nostru. Căci, iată, dacă deschidem o privire asupra schimbărilor fundamentale petrecute, pe toate planurile, în aceste locuri — și situația este, o știm, valabilă pentru întreaga țară — nu putem să le desprindem de activitatea harnică, generoasă, plină de fantezie și dăruire a tinerilor. Hidrocentrala de pe Argeș, șantierul petrochimiei, oea constructoare de mașini — precum 
și ale bunurilor de larg con-

sum din Pitești, mari" obiective ale socialismului amplasate în Argeș — au fost ridicate și se dezvoltă prin munca unor oameni din care marea majoritate n-au împlinit încă 30 de ani... Romantism creator, generozitate, dăruire, exigență? Ele sînt prezente la tinerii noștri, ca niște date esențiale ale profilului lor spiritual, dar poate că nu întotdeauna știm noi, cei vîrstnici, să le depistăm, să le valorificăm. ,— y-am ruga să concretizați, desprinzînd din agenda colaborării dv. cu tinerii cîteva fapte care șă întărească aserțiunile de mai înainte.— Vă referiți desigur la o a- gendă simbolică. Pentru că una concretă, în filele căreia să fie înscrise toate faptele de laudă ale tinerilor dintr-un județ ca al nostru, cu o populație activă în majoritate tînără, ar trebui să aibă dimensiunea unei biblioteci... Iată: în secția Filatură de la Fabrica de stofe fine „Ar- geșana" lucrează un colectiv a cărui medie de vîrstă nu depășește 19 ani. Sînt tineri veniți de la țară — din Bîrzești și Costești, din Vulpești sau Pri- seaca — și s-ar părea că aici, în această secție, ar fi trebuit să se ivească probleme complicate de- producție, abateri de la disciplina profesională, de la conduita morală. Ei bine, această „secție a copiilor" este una din unitățile cele mai bine puse la

punct ale întreprinderii. Aici planul se îndeplinește în mod exemplar încă din prima săptămînă a intrării în funcțiune, prezența la lucru cunoaște o rigoare de ceasornic, iar devieri de comportament nu s-au semnalat niciodată. Secretul acestei stări de lucruri ? Investirea tî- nărului colectiv cu încrederea deplină. Le-am creat muncitorilor de aici sentimentul că de ei și de nijneni altul depinde întregul proces de producție, ne-am ferit să-i dădăcim, i-am lăsat, să-și rezolve ei înșiși problemele mai spinoase și n-am intervenit decît atunci cînd s-au ivit greutăți pe cjire tinerii n-ar fi putut să le învingă singuri. Așa dar, factorul responsabilitate și-a afirmat, aici, la „Arge- șeana", valabilitatea... Fapt care nu s-a întîmplat, din păcate, la Fabrica de motoare electrice, întreprindere tot tînără și cu un colectiv de asemenea tînăr. Aici nici situația producției nu s-a prezentat prea strălucit și nici cea disciplinară. Cauzele? Cei care răspund de întreprinderea respectivă s-au ocupat în principal de „educarea" tinerilor (de fapt de mustrarea lor pentru o situație de care nu erau vi- novați) și mult mai puțin de a- sigurarea unor bune condiții de muncă : aprovizionarea ritmică cu materiale, punerea la punct a utilajelor, judicioasa organizare a echipelor etc. ...Vedeți, tinerii devin refractari la critică doar atunci cînd spiritul lor 
de echitate le arată că au fost

mustrați pe nedrept. La fel cum ei se arată foarte sensibili la evi- dențieri atunci cînd realizează lucruri bune. Ei vor să fie vă- zuți, să li se' comenteze faptele, să fie deci, răsplătiți după merit. Cum putem numi o asemenea dorință altfel decît romantism? ...Iată un caz: la Liceul „Dinicu Golescu", una din clasele mari a fost, cu doi ani în urmă, una din cele mai puternice brigăzi de muncă patriotică. Lucru care n-a rămas neconsemnat: în ședințe, în presă, la radio, pe micul ecran... Urmarea ? In anul următor, deși cei mai mulți dintre absolvenții acelei clase reușiseră la examenele pentru în- vățămîntul superior, ei s-au reconstituit, în vacanță, într-o brigadă de muncă patriotică cu o activitate exemplară. Și aceasta pentru că se cicăse o tradiție (unul dintre elevi îmi spusese: cele mai frumoase ore de diri- genție ni le-a oferit brigada de muncă patriotică!) iar tinerii nu sînt de loc refractari la tradițiile frumoase — mai ales cînd acei care inaugurează asemenea tradiții sînt ei înșiși. ...Aș putea să vă dau multe alte exemple care să contribuie la schițarea unui profil real al tineretului nostru. îmi stăruie în minte, de pildă, imaginea acelui tînăr inginer, proiectant al Fabricii de drojdie furajeră, care a luptat vreo șapte ani pentru impunerea soluției sale — o soluție absolut originală — și care în clipa primei șarje produse de „fabrica sa“ plîngea de bucurie ca un copil. ...Dar lacrimile care umezesc ochii tinerilor de la Combinatul. petrochimic cînd „iese" polietilena ? ...Dar eroismul conținut în faptele tinerilor care, la aceeași întreprindere, au ținut piept unui incendiu care putea să devină pustiitor? ...Sau bra

vura „omorîtorilor" de sonde în erupție, tineri cu toții... Sau spiritul de performanță al mon- torilor de la uzina de autoturisme, mîndri că se întrec, manual, cu ritmul agregatelor mecanice... Sau mîndria de recordmeni a tinerilor de la Valea lașului, care au dat în primire Centrală electrică cu 30 de zile înainte de termen... Am participat, nu de mult, la o ședință de lucru a cercului literar „Ion Minules- cu“ din Pitești. Am rămas profund impresionat de obiectivitatea critică a tinerilor aspiranți la gloria literară. In fiecare luare de cuvînt am distins, în primul rind, pasiunea pentru subiectul luat în discuție — fie că era1 vorba de criticarea unei modalități de expresie învechite, fie că se punea la îndoială valabilitatea unor lucrări moderne în intenția autorilor, dar lipsite de un mesaj inspirat din problematica majoră a vieții Priceperea acestor adolescenți, bagajul lor de lecturi, ușurința exprimării, incandescența conținută în dezbateri mi-au dat un nou prilej de meditație asupra profilului spiritual al tinerei generații. Hotărît, prețuirea ei trebuie făcută nu în funcție de manifestările de suprafață, neesențiale, ci în raport cu măsura in care tinerii știu să răspundă încrederii cu care au fost investiți. Iar acordarea acestei încrederi — sarcină care se desprinde pentru noi, cei vîrstnici, din însăși politica partidului __constituie, după părerea mea, un prilej de permanentă confruntare cu noi înșine. Dar a- ceasta ține, mi se pare, de un alt capitol al acestei discuții...Un capitol asupra căruia ne propunem să revenim într-un viitor număr al ziarului. Vă mulțumim pentru amabilitate.
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MIRCEA HORIA SIMIONESCU

Ingeniosul bine temperat
Didionar onomastic

Cărțile grave se scriu (și se citesc) zîmbind. Despre cele mai „serioase" probleme ale existenței, gîndirii, politicii se pot scrie tratate ori parodii. Aceleași teme, pot fi abordate într-un roman cu intrigă apăsată, cu personaje distincte, în- frînte, sau învingătoare, etc., ori într-o creație lipsită de acțiune puternică și eroi aflați în conflict. Semnele, simbolurile, ■„jocurile" ne pot vorbi uneori chiar mal convingător despre marile idei decît înseși ideile. Aceasta pentru că lumea valorilor reprezintă infinit mai mult decît lumea ideilor. Ideea de bine, sau de adevăr sau de dreptate conține latent această valoare dar nu o reprezintă. în valori ideile trăiesc o viață a lor, infinită, dincolo de existențele care le conțin. ;-,Un roman crispat despre dușmani, în care binele să fie condus să triumfe este mai puțin convingător decît un roman despre suferință. și moarte, ce construiește un erou naiv și generos care, cu o floare în mînă, se miră și se rătăcește și în cele din urmă cade ucis pe pietrele mai rătăciților decît el". Un roman „despre suferință și moarte" are un conținut indiferent în sine. Cele mai banale ori vetuste „subiecte" nu sînt nici mai rele nici mai bune decît noutățile, invențiile de ultimă oră. Poate că sînt, totuși, de preferat primele din cauza libertății noastre față de ele. Ceea ce se cheamă un „subiect, gras" adesea reprezintă absența complexității, acapararea interesului nostru în zona unei epici palpitante, poate exprimată cu rafinament stilistic, însă interzieîndu-ne libertatea jocului de semnificații. Un nume consacrat, pentru auzul comun înseamnă inevitabil o ■sumă, aceeași întotdeauna, de calități și defecte. Acest nume produce reflexe stereotipe și fenomenul nu este în esență altul decît cel dintr-o celebră experiență biologică. Fiecare nume este deci o limitare a ființei spirituale și existența noastră cea de toate zilele este plină de nume, ființe șî lucruri, pe care veșnje le așezăm în aceleași raporturi. Horia Mircea Simionescu a imaginat, mărturisind că totul nu este decît un joc, un dicționar în care reflexele se exprimă neașteptat, Imprevizibil. în sisteme de relații surprinzătoare, Ingenibsul este ponderat pentru că, fără frîu, o asemenea „soluție" eliberatoare duce în cel mai pur absurd. Cuvintele, ființe sau lu- aruri, își neagă orice consacrare, sacrul devine profan. Sensul general al acestui dicționar onomastic este deci unul polemic, demistificator, eliberator. Orice nume este o prejudecată în măsura în care imaginația este incapabilă să-i creeze o nouă viață, alta decît cea consacrată, împotriva fixațiilor de acest tip se poate lupta cu cele mai diverse mijloace : absurdul,parodia. caricatura, oniricul, confuzia, paralelismul etc. Ingeniozitatea bine temperată a acestui scriitor surprinzător își propune să demonteze tot. ceea ce instinctul irepresibil al vieții este pe cale de a crea definitiv și dogmatic. Lespedea de mor- mînt pe oare o auzim adesea

(Urmare din pag. I)pozitive, regeneratoare, de surprinzătoare originalitate, încercînd un diagnostic diferențial între „forma dramatică a teatrului" (pe care o repudia) și „forma epică a teatrului" (pe care o propovăduia), marele poet german distingea, în 1927, în postfața la opera sa „Măreția și decadența orașului Ma- hagonny":„Forma dramatică a teatrului"— Scena „încarnează acțiunea, amestecă publicul în această acțiune.— și consumă acțiunea sa- șl face posibile sentimente— îl comunică experiențe— teatrul lucrează prin mijloace de sugestie— sentimentele sînt păstrate omul e presupus cunoscut— omul e imuabil— lumea așa cum este„Forma epică a teatrului"— Ea o povestește, îl face spectator.— și-i trezește activitatea— îl obligă la hotărîri— îi comunică cunoștințe— prin argumente— sînt împinse pînă la înțelegere— - e obiect de studiu— omul e schimbător și poate fi schimbatlumeți cum devine...*.tn acest sumar tabel comparativ, noutatea ajunge e- gală cu afirmarea valorii active. Tot așa cum, capodoperele literare de factură atît 

căzînd înăbușit, iremediabil, peste orice operă „perfectă", încheiată la toți nasturii este convențional agățată 'în ctlierul cimitirului care o așteaptă iar numele, viețile, personajele prea pline de sine sînt scoase pentru o clipă din cavoul perfecțiunii — situația definitivă în care par a muri — și puse să se „copilărească". Efectul este un copios spectacol de carnaval, cu infinita defilare de măști tratate în creion subțire sau în cărbune (un fel de caricatură a măștii !), iubite sau urîte. disprețuite ori atinse de candida .afecțiune a mînui- torului. în marea paradă a măștilor (la un capăt al sforii care le animă este autorul, la celălalt ?) sînt destule pe care scriitorul, uitând regulă jocului, le adoptă, merge cu (în) ele o vremes părăsindu-le cînd1 jocul devine amenințător, grav. Tras înainte — adică dincolo de jocul pe care l-a închipuit — de realitatea tulburătoare a măștilor sale, scriitorul își ocupă cu o săritură înapoi locul, în urma măștilor pe oare le inventariază „pedantul" dicționar- între calmul senin al menținerii convenției — respectarea regulii jocului — și anxietatea adoptării unei realități interne a ei — deci trădarea convenției — joc și totodată stranie angajare existențială, se întinde spațiul unor infinite metamorfoze. Ultima, dramatică, este acapararea unicului personaj — autorul — d'e viața măștilor sale. Părînd liber în fața convenției jocului său, literaturii sale, scriitorul se vede el însuși subjugat de o lume terifiantă pe care, în momente de nefirească intensitate a jocului, nu o mai recunoaște ori n-o mai poate constrînge regulii jocului. Deasupra acestuia plutește modelul teroirizant, de neatihs. creator de mari neliniști. Cartea este „romanul" metamorfozelor infinite dar care nu-și ating modelul ce le creează prin atracție magnetică ori, altfel spus, al veșnicei ambiguități a „celuî niciodată așteptat".Resortul, „cauza" jocului, a Invenției de nume, a instituirii unor oonvenții ingenioase prin care viața gravă, viața serioasă e invitată să treacă este nevoia eliberării de convenția tradițională, de prejudecățile care ne dirijează cu tiranie, de toate actele care nu sînt ale noastre ci le moștenim ele urmînd să trăiască în noi o viață incon- trolabilă. Oriee facem, orice numim, repetăm. Autorul scrie derutant, combină, asociază neașteptat, pare a face literatură absurdă pentru a induce în eroare, pare obscur, descrie porniri oculte, misterios ca bibeloul de fildeș de pe raftul bibliotecii — totul pentru a înșela parcă un urmăritor ; inerția moștenită, tirania „modelelor" pe care nu noi le-am inventat. El desfășoară astfel un traseu, un labirint : nu expri- mîndu-se, ci pregătindu-și terenul pentru a putea exista liber de prejudecăți ce nu-i aparțin. Jocul este, astfel, un itinerar prin care nu cititorul trebuie rătăcit ci acel sau acei care ne urmăr,eso atunci cînd nu-1 trădăm pe Pascal iubindti-ne singurătatea. Dar, vai, singurătatea este aparentă, Pascal nu 

de proprie ale lui Brecht, tulburătoarele și profund originalele poeme dramatice ale lui Vsevolod Vișnevski („Tragedia optimistă") sau Sean O’Casey („Trandafirii roșii pentru mine") vor fi cercetate totdeauna, în perspectiva geniului individual și nerepetabil, asociat indisolubil cu proclamarea idealului revoluționar.Dragostea pentru arta de la luminile rampei nu poate fi desfăcută decît arbitrar de rațiunea sa de existență. Stanislavski își amintește că Lev Tolstoi îi spunea o dată: „Teatrul este catedra cea mai puternică pentru contemporani". Intr-un recent interviu acordat revistei „Eu- ropeo", Alberto Moravia declara : „Consider teatrul cea mai înaltă formă literară. E- xistă lucruri pe care poți să le exprimi numai prin intermediul teatrului : dacă teatrul va muri, aceste lucruri nu vor mai putea fi spuse".Sînt adevăruri sigure și de nenumărate ori verificate, ig- noțate numai de cei care, co- chetînd cu fronda tuturor inutilităților, ascund, pierd teatrul, îndărătul ei. Apare o necesitate evidentă de a aborda cu grijă și nouă înțelegere sensibilitatea specifică a omului contemporan.Oricît ar părea de paradoxal la prima lectură, cele mai ample perspective ale contestării eficiente sînt intim legate de momentul permanent al afirmației, de minunea resorturilor vieții care’ îndreptățesc afirmația. Și în această înțelegere rezidă, poate, unul dintre marile secrete ale originalității artei contemporane. 

poate fi decît trădat : oamenii fug de ei înșiși în mari spectacole sportive dar spectrul propriilor amintiri, fantome îi urmărește cu înverșunare (Cum l-am trădat pe Pascal). Jocul autorului, derutant, strălucitor stilistic, este el însuși .iluzoriu : nu-1 poate elibera de amintiri, de valorile străine înfipte adînc în structura sa. Goana în căutarea unei soluții eliberatoare se dovedește inutilă : la . „capătul" derutantului traseu este chiar cunoscutul de care fugim : noi înșine, cu tot ce sîntem și, mai cu seamă, reprezentăm și purtăm din ceea ce ne este ori nu ne este străin Oricît ne-am amuza de natura parodică a cărții, de valurile de superbă ironie demistificatoara ’ ori simplu umor senin reconfortant, n-o putem judeca drept culegere de istorioare hazlii ori posibilă antologie a parodiei. Conținute, toate acestea exprimă altceva decît ceea ce sînt. Adevăratul lor conținut trebuie căutat dincolo de tehnica rîsului care îl ascunde. în acest înțeles; formal, „dicționarul onomastic" este de o gratuitate-aproape perfectă însă programatică. Ingeniozitatea constă nu atît în definiții cît în ideea generală de a simula cu patetism gratuitatea. Dicționarul inventează măștile pentru a ascunde și nu pentru a explica, pentru a nelămuri cu metoda „științifică" a lămuritorului lexicon lingvistic. Arta prozatorului este în compunerea unui stil care să exprima și masca și existența ei ascunsă, rîsul eliberator dar și dramatismul său implicit și constrîn- gător. Existența sub regimul urmăririi măștilor (Ridicarea la pătrat) nu mai este, desigur, un joc deși pornește de la el. Cînd jocurile „de-a numele" și „de-av viața" tind să iasă din sfera convenției devenind, dincolo de aceasta, grave, ele sînt repede încheiate, expediate, întrerupte, ridiculizate ori dizol-

Dirijorul Liviu Zavulovici la pupitrul Orchestrei simfonice din Galați \

(Urmare din pag. I)ani dar a comis deja 15 furturi. V- G. — 13 ani, 21 de furturi la activ. (Nici unul nu merge la școală). E ca un joc : fură, sînt prinși, li se dă drumul, ei fură iar, iar sînt prinși, li se dă din nou drumul, ei iar fură.. TOTUȘI, PÎNA CÎND?— Pînă împlinește 14 ani. A- tund îl putem trimite la tribunal și minorul va fi internat într-un institut de reeducare — ne spunea, maiorul Dumitru Po
pescu, șeful servitiului judiciar din Inspecția județeană a miliției Iași. După părerea, mea lipsește o verigă intermediară între Casa 

ROBINSONII STRĂZII
de copii școlari și Institutul de reeducare. Vedeți — orfanii care 
cresc în casele de copii nu ajung 
aproape niciodată delincvenți I De ei are grijă societatea : sînt întreținuți, educați, școlarizați- Nu copiii fără părinți sau, în primul rînd, cei oe provin din familii frînte de un divorț ne dau de furcă, ci mai ales aceia care au părinți, dar sînt lăsați fără supraveghere. în primele șase luni ale acestui an noi am reținut 54 de infractori minori ai căror părinți se aflau, ambii, în cîmpul muncii și numai 22 delincvenți minori proveniți din familii dezorganizate. Cred că ar trebui reluată o formă existentă o dată în învățămîntul nostru — semi- lnternatul. Cei ai căror părinți sînt la servici ar putea rămîne la școală, ar lua masa acolo și-ar face lecțiile supravegheați și în- 

vate în alte convenții care sînt manierele literare. Nici acestea, însă, nu rămîn, nu pot rămîne, simple maniere și jocul începe iar. Dramatismul profund al acestei „scrieri" plină de ironie și umor e în efortul . mereu zadarnic de a rămîne în cadrul convenției. Orice act începe ca un joc de cuburi deasupra căruia se instaurează regula, norma, modelul ascuns care tulbură seninătatea, calmul, liniștea. Jocul e în acest fel o gravă chestiune de adecvare, obsesie a ființei perfecte care putem fi fără a o atinge. Frumoasele jocuri, definițiile extravagante, invențiile hilare pe care le cuprinde „existența" numelor acestui dicționar sînt sau par. a fi grațioase artificii însă compuse și șlefuite cu patosul gravității „acțiunilor esențiale" în cursul cărora, cum notează autorul (sau masca ?) „semăn cu cel care trebuia să fiu". Patosul transferat în seriozitatea convențională a jocu- l.ui_ exprimă tocmai conștiința apăsătoare a imposibilității jocului pur, gratuit din cauza intervenției în orice act a obsesiei modelului ascuns, magnet care atrage către sens actele, gîndurile. fanteziile oricît de aparent ieșite din ordinea dată, din regula comună.Riscurile formulei literare a lui Mircea Horia Simionescu sînt aceleași cu ale jocului : cum orice act serios începe prin a fi joc ori este deja conținut în acesta, rezultă și că orice poate fi literatură : un atlas lingvistic sau geografic, nomen- I datorul profesiilor, x cartea de telefoane, îndreptarul orto- I grafic, manualul bunului zugrav, tratatul de medicină generală din 196... dar mai ales I cel din Evul mediu, lista de I mînoare a restaurantului Intim sau premiile Academiei fran- I oeze pe anul 1958.
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drumați de profesori, iar seara ar putea fi luați acasă de cineva din familie. Cite o asemenea școală pentru un cartier ar fi suficientă.Apar, intr-adevăr, situații curioase : există delincvenți sub 12 ani care nu pot fi lăsați familiei întrucît tocmai aceasta i-a trimis sau îi trimite deliberat, în continuare pe stradă. Nu pot fi trimiși la casele de copii școlari fiindcă acestea nu primesc infractori. Nu pot fi îndreptați spre institute de reeeducare fiindcă a- oestea nu au dase pentru copii sub 14 ani. (De altfel nici legea nu mai permite trimiterea lor în 
✓

judecată). Practic, ei rămîn pe stradă. Dar e firesc?
DE CE-I TOLERAT! ?Viol în'bandă la Găești. 6 tineri urmăresc două fete minore care lucrau ca îngrijitoare la o cireadă pe un islaz, le atacă în cîmp... Cine sînt băieții ? Anton Tănase, elev în dasa a VIII-a a școlii nr. 1 din oraș, Stelian Roman, 13 ani, elev în dasa a Vl-a; doar ei doi mai mergeau la școală, deși și la Găești, ca în toată țara, învățămîntul e... obligatoriu. Ceilalți: Niță Traian 20 de ani, 4 dase, fără ocupație; Ioniță Dumitru 15 ani, 4 dase, fără o- cupație; Mircea Marianopol 16 ani, 6 dase, fără ocupație și... Gheorghe Gheorghe 12 ani, a- nalf abet lDupă cum am constatat la Găești, tinerii infractori erau bine

Critica de film și publicul, față în față, iată o situație care nu poate ține de excepție, de simple necesități publicistice sau publicitare. In momentul în care se uită, ostentativ, că îndeletnicirea de critic face corp comun cu o profesie și nu cu ocupațiile unei elite '— și vom vedea cum se încearcă justificarea acestei zadarnice aspirații — putem constata că în confruntarea criticii cu publicul nostru n-a fost stimulat încă necesarul dialog ci doar spectacolul unui monolog la care una din părți (publicul) a trebuit să asiste neputincioasă. O dovadă în plus pentru această nedorită realitate o constituie și „stenograma" unei asemenea discuții, publicată recent în ziarul nostru sub titlul „Critica de film față în față cu publicul" — discuție unde critica, încă odată, nu s-a aflat în fața spectatorilor ci a oglinzilor, pentru că și în această directă participare publicul a fost din nou neglijat, servind , cel mult drept pretext.Dacă nu mai este nevoie să amintim de rigorile profesionale ale activității criticului de film, e tbtuși nevoie să precizăm existența unor punți tăiate ale criticii noastre cinematografice, în ciuda eforturilor ei. zgomotoase, de a se face ascultată, consultată ș.a.m.d.Cum fiecare artist își are publicul său, și fiecare critic își dorește mica lui feudă populată de admiratori. De aici, uneori, o epcacerbare a subiectivismului prin care se lasă la o parte datoriile profesionale ale criticului de a fi spectator ideal și nu invers.Interesul oricărui cinefil este ca preferința lui să devină rodul unei alegeri conștiente, care să poată fi justificată rațional, de aici și sistemul de referințe la care apelează. Intervine, desigur, și cultura lui, sensibilitatea, felul în care acționează dlscemămîntul său. Și chiar raportarea subliniată la una din multele „păreri" ale ___Cum cere T. Caranfil, amintin- du-ne șl că „din confruntarea unor puncte de vedere opuse țîș- nește.la lumină adevărul". Dar nu din orice confruntare țîșnește adevărul, și nu simpla opunere a unor puncte de vedere diferite creează premisa judecății de I valoare. După cîte știm, opiniilenu există doar pentru a adera
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criticii.

noi la una din ele. Ca să aflu că un obiect e de culoare albastră ar trebui în acest caz să ne raliem la unul din două puncte de vedere opuse : cel care spune că este negru, sau cel care spune că e alb ? ' Dar dintr-o asemenea confruntare ce adevăr poate ieși ?Cerem ades publicului să se apropie treptat de adel cronicar față de care are multă afinitate, pe care-1 preferă, în loc să cerem apropierea spectatoru- 

membri și a unei organizații U.T-C., nu mai puțin puternice, în oraș au apărut și s-a,u mențf- nut asemenea demente asociate, într-o stare de analfabetism sau semianalfabetism, ei au trăit oa niște robinsoni ai străzii pînă dnd ultimul delict i-a trimis la tribunal pe cei peste 14 ani. Ceilalți... au rămas liberi. Gheorghe Gheorghe rămîne, în plus, analfabet... Este evident că oridnd cadrde didactice, elevii școlii nr. 1 pot să se ocupe și în afara in-

cunoscuți de miliție, de organele § școlare. în ciuda acestui fapt, în Ș ciuda existenței aici a unei în- tregi rețele instituționale, a unei Ș organizații de pionieri cu sute de §

nieri și U.T.C. le revin sarcini deosebite față de acești copii. t: 

strucțiunilor Ministerului Invăță- mîntului de acest băiat care trăiește acum, într-un fel, la marginea societății noastre.
★Cazurile de care ne ocupăm, desigur nu atît de numeroase în- dt să ne alarmăm, redamă, totuși, găsirea de urgență a unor sduții atît juridice, prin completarea, în consednță, a prevederilor legale existente, dar mai ales prin găsirea unor soluții concrete, materiale, practice, de conducere a acestor copii pe un drum firesc în viață, așa cum dorește sodetatea noastră sodalistă. îmbunătățirea, în acest sens, a activității organelor de asistență socială care se ocupă de minori, se impune ca o necesitate. în a- cdași timp, organizațiilor școlare,

lui de film. De aici și insinuarea : datoria criticului e să fie din principiu împotriva publicului, succesul de casă al unui film trebuind să ihdice automat ținta atacului. („Confortabil și oportun ar fi, desigur, pentru critic, să țină seama de părerea majoritară a publicului, să facă concesii", după secreta ironie exprimată de sus amintitul critic). Atunci, contrazicerea publicului devine singurul cod
CRITICA

in fafa publicului

sau a oglinzilor ?

OJ* F/OW

(etic ?) al profesiunii de critio (pentru că acum, cînd e vorba de opoziție, stenograma reamintește, în treacăt, că e vorba de o profesiune) ? Și ne putem întreba pe drept cuvînt ce justifică acest snobism drapat în teama de a nu face concesii ? Cum ne-am putea întreba și ce înseamnă în acest caz concesie ? Vizionarea unui film nu înseamnă neapărat ralierea la ideile lansate de el și opoziția criticii față de succesul de public ar fi în acest caz fără obiect, după cum tot fără obiect e și blamarea publicului în cazul afluenței lui la filme , de real succes. Cerem publicului să adere la una din părerile criticii — una din cele multe, pentru că, nu-i așa, asta-i datoria criticii : să lanseze opinii — dar nu avem curajul să ce-
(Urmare din pag. I)educării studențilpr ca personalități multilateral dezvoltate, cu un larg orizont științific, politico-ideologic și cultural.Referatul prezentat tn fața Conferinței, de tovarășul Nicolae Irimie, președintele Consiliului U A.S. din Centrul universitar București, precum și numeroșii vorbitori cizat direcțiile care asociațiile să-și îndrepte desprins astfel ma îndatorire

au pre- concrete spre sînt chemate eforturile. S-a ideea că pri- __________ ce revine a- sociațiilor este strîns legată de imperativul participării active a studenților la procesul de învățămînt.Un fapt profund semnificativ pentru responsabilitatea de care dau dovadă studenții bucureș- teni în pregătirea profesională : procentul celor promovați cu note bune și foarte bune la finele anului universitar trecut este de 73 la sută., Bineînțeles, asemenea rezultate pot constitui motive de satisfacție. Dezbaterile Conferinței au atras însă atenția că tocmai în raport cu acest succes, care ilustrează un nivel superior de însușire a cunoștințelor, devine . evident că numărul mare de repetenți din unele facultăți, precum și procentul crescut al calificativelor mediocre arată că unii studenți fac concesii superficialității, ignară cerințele actuale și impliA cațiile de perspectivă ale pregătirii lor de specialitate.Rezultatele muncii profesionale au fost prezentate în contextul măsurilor privind perfecționarea și modernizarea învă- țămîntului. Notele — barometru al muncii depuse în amfiteatrele universitare — confirmă că aspirația spre un studiu de înaltă calitate a majorității studenților a găsit, în cadrul creat prin aplicarea prevederilor Legii în- vățămîntuîui, numeroase posibilități de afirmare, de concretizare.Este însă suficient să se creeze acest cadru propice unei activități profesionale de înaltă* calitate? Este suficient să i se asigure studentului condiții optime de studiu în bibliotecă, în laborator, în cămin ? Participanții la Conferință și-au exprimat opinia că rolul acestor factori în bunul mers al procesului de învățămînt este deosebit de important : totuși — au arătat ei — rezultatele profesionale sînt legate în primul rînd de efortul personal al fiecărui student, de modul în care înțelege să folosească, pentru studiul individual susținut, timpul creat prin perfecționarea procesului de învățămînt. Luînd cuvîntul, Ion Amăriuței —.președintele Consiliului U.A.S. din Institutul politehnic, și Dumitru Florescu, președintele Consiliului U.A.S. din Universitate, au semnalat că, în cazul unor studenți, există tendința de a înlocui învățătura ca proces permanent de cunoaștere prin studiul în salturi în sesiunile d'e examene. Superficialitatea unor studenți, responsabilitatea scăzută a a- «cestora față de pregătirea profesională constituie cauza principală a lezultatelor nesatisfăcătoare la învățătură realități față de care asociațiile nu pot rămîne pasive ; în fiecare institut, în fiecare facultate, în fiecare an de studii trebuie să se acționeze cu fermitate, să se a- sigure, prin toate mijloacele, activizarea colectivelor studențești.Este cert că în ultima perioadă, îndeosebi după Conferința a Vil-a a U.A.S.R., asociațiile din facultățile bucureștene au urmărit mai atent participarea studenților la toate formele procesului de învățămînt, au organizat, împreună cu decanatele, dezbateri profesionale, au folosit modalități mai eficiente pentru a sprijini integrarea studenților din anul * în viața universitară. îngrijorează însă faptul că în numeroase facultăți 

rem aceluiași public să apeleze la felul lui de a gîndi. Doar la el.E într-adevăr simplist formulată cererea spectatorilor, care au participat la discuție, de a se ajunge la o judecată globală după „un punctaj'1 pentru fiecare din compartimentele unui film, scenariu, imagine, interpretare etc., dar e conținută în această dorință singura posibilitate de dialog. Dialog pe care.

din păcate, critica îl refuză de multe ori, găsindu-și circumstanțe estetice de genul celor lansate de Ana Maria Narti : „Viteza consumației alterează relațiile artei filmului cu' publicul...", totul petrecîndu-se, se zice, și pentru critic și pentru public, „într-o presiune continuă și într-o perpetuă lipsă de perspectivă". pentru că, mai departe, „fiecare lucru există în el însuși și pentru scurt timp". Falsa obiectivitate a teroare! lucrurilor, împrumutată într-o estetică măruntă, ar legifera deci dreptul criticii la un spațiu fără puncte cardinale sau la o sinceritate care, singură, nu-i decît o mînă întinsă arbitrariului- încă odată, publicul e dojenit pentru nea- derența la opinia criticului aflat în căutarea unei perspective.
combativitate în colecti- anilor și grupelor ; spi- critic, intransigent, nu

se menține ca principal neajuns al muncii de asociație slaba vele ritul constituie pentru toate asociațiile un atribut esențial în abordarea problemelor d'e pregătire, ca expresie a responsabilității studentului față de. societate.Discutînd despre răspunderile ce revin asociațiilor în pregătirea superioară a viitoarelor cadre de specialiști, referindu-se la îmbunătățirea calitativă a în- vățămîntului, la ridicarea nivelului său științific, numeroși vorbitori au subliniat importanța deosebită a dezvoltării activității științifice, a cercetărilor studențești. în acest sens s-au făcut multe observații utile privind perfecționarea muncii consiliilor A.S. și a comisiilor profesionale, o seamă de propuneri au fost supuse atenției Ministerului în- vățămîtitului și conducerilor de institute. Astfel, mai ales la' anii de studii 'superiori, a fost remarcată cerința de a se lărgi activitatea cercurilor, diversifi- cînd tematica prin legături ștrînse cu practica, cu munca de cercetare a cadrelor didactice," cu problemele și preocupările la ordinea zilei în unitățile productive. Prezintă un interes ge

in contempo 
raneitateneral sugestia ca legăturile organizațiilor de tineret studențești cu institutele Academiei să circumscrie și modalități de colaborare pe linia cercetării științifice, mergîndu-se pînă la organizarea în comun a unor reuniuni de specialitate — colocvii, sesiuni de comunicări, simpozioane. De asemenea, s-a remarcat faptul că și cu prilejul adunărilor și conferințelor din facultăți și institute studenții s-au referit la necesitatea de a se pune la dispoziția celor pasionați, interesați de investigația științifică, întregul material bibliografic existent în bibliotecile universitare, înlesnirea cercetării acestora la celelalte biblioteci ale Capitalei renunțîn- du-se la atitudinile rigidg, nestimulative ce se manifestă pe alocuri. în același timp, Conferința a precizat ca sarcină de mare importanță pentru asociații promovarea, cu sprijinul corpului profesoral, a succeselor creației științifice a studenților, valorificarea rezultatelor prin aplicare, prin punerea în circuitul atenției specialiștilor, publicarea celor mai bune în revistele studențești și de profil.Desigur, este meritoriu că participanții la Conferință și-au exprimat satisfacția pentru creșterea exigenței în mediul* universitar, pentru fermitatea oe se manifestă, începînd djn toamna acestui an, în aplicarea Regulamentului privind activitatea profesională, fapt care înlătură înlesnirile și indulgențele în promovarea examenelor. Dar în contextul actual, cînd cadrul de exigență sporită face ca procesul de învățămînt să fie prin excelență un proces de selecționare și promovare a valorilor, obținerea unor rezultate bune la învățătură implică intransigența asociațiilor, strădania de a intensifica munca politică menită să creeze o atmosferă de. studiu perseverent, de responsabilitate tn pregătirea profesională.

★în Conferință au fost analizate și alte aspecte ale activității asociațiilor : munca po- litico-educativă, viața cultural- artistică, munca în cămine, la

O recentă formulă gazetărească lansa, sub semnătura Evei Sîrbu, următoarea categorisire valorică a unui film, printr-o formulă de afectivizare geografică : „Lelouche locuiește pe o stradă paralelă cu a mea. Nu avem cum ne întîlni". Neîntîl- nirea criticului cu Lelouche nu e, în cazul de. față, deloc alarmantă. Autentica dramă începe de ' la neîntîlnirea criticului cu spectatorii, el instalîndu-se confortabil pe pozițiile rigide ale omului de specialitate iar publicul rămînînd doar consir 4ator neutru, condamnat să umft-e sălile de proiecție. Mai rău chiar, acesta din urmă e tras de urechi pentru că dă o importanță principală actorului și nu se apropie de regizor. Nu exprimă oare actorul o concepție regizorală ? îngustează, cum s-a afirmat un orgoliu inutil, interesul pentru actor înțelegerea cinematografului ? Sau e vorba de o sofisticare, încă una, care pune bariera între public și critică ?Intr-un film foarte bun actorul e deci un instrument al regizorului, iar într-unul prost, numai atunci, rămîne el însuși actor. Regizorul e undeva departe, fără nici o vină, pentru că el se exprimă — cum ni se amintește mereu și degeaba — numai cînd este vorba de succes. Oare felul lui de a gîndi artistic nu începe de la problematica scenariului pe care-1 acceptă, de la posibilitățile interpretative ale actorilor distribuiți în film, de la alegerea operatorului ? Curiozitatea față de regizor însumează interesul pentru tot ceea ce reprezintă filmul ca artă și chiar pentru tot ceea ce reprezintă filmul ca industrie. Adică tot ceea ce publicul știe și critica vrea să-1 facă să uite.Față în față, publicul și critica. Lucrau dorit dd toată lumea, dar fără mitul și prejudecata că unii au numai datorii și alții numai drepturi, că unii trebuit să vorbească și alții trebuie să asculte. Fără asta nu-i posibil nici un dialog, deci nu e posibilă critica de film a cărei existență e justificată, ca și cinematograful, de public.
TUDOR STANESCU

cantine, activitatea sportivă șl turistică. Considerăm important să menționăm că toate aceste domenii de exercitare a atribuțiilor asociațiilor au fost tratate în strînsă corelație cu problema fundamentală a intre- gii activități din învățămîntul superior ; formarea unor cadre cu o temeinică și multilaterală pregătire. Este, de asemenea, demn de a fi menționat faptul că reprezentanții studenților bu- cureșteni la Conferința U.A.S. din Centrul universitar au adoptat un program de activitate care cuprinde manifestări concrete. Menționăm aici un complex de acțiuni menite să le dezvolte studenților convingerea că în facultate ei se pregătesc pentru o profesie și, ca atare, sînt obligați, la absolvire, să meargă acolo unde va fi nevoie de priceperea lor. Firește, sînt _de adus încă îmbunătățiri sistemului de repartizare a absolvenților dar, s-a arătat în Conferință, esențial este oa asociațiile să cultive în conștiința viitorilor absolvenți, cu grijă, cu răbdare, prin toate formele activității de zi .cu zi, atitudinea înaintată față de profesiune, hotărârea de a se afirma prin e- xercitarea ei acolo unde nevoile țării o cer.In încheierea dezbaterilor din Conferință a luat cuvîntul tovarășul VIRGIL TROFIN. Apreciind nivelul discuțiilor, ținuta intervențiilor delegațiilor, modul matur de tratare a problemelor, tovarășul VIRGIL TROFIN a înfățișat partici- panților, în mod succint, f ocupări actuale ale partidului și statului nostru relevînd răspunderile ce revin în acest context tineretului universitar, asociațiilor studențești în formarea cadrelor de specialiști care să oontribuie la progresul social-economic, științific și cultural al țării. Au rost subliniate sarcinile pe care, în prezent, a- sociațiile studențești ca parte componentă a organizației revoluționare a tineretului sînt chemate să le îndeplinească, participînd activ la rezolvarea problemelor pregătirii viitorilor specialiști, la formarea lor cetățenească, printr-o susținută .activitate politico-ideologică, dezvoltînd la fiecare tînăr spiritul angajării, răspunderea față de destinele țării, ale poporului. Acum, după desfășurarea a- dunărilor și conferințelor, trebuie să se treacă la o muncă concretă, politică și organizatorică intensă, pornind de la sarcinile ce revin în cadrul nou al desfășurării activității organizațiilor /ie tineret studențești, problema cea mai importantă a întregii munci de organizație constituind-o aceea de a-1 determina pe fiecare student să-și însușească temeinice cunoștințe profesionale, să devină acel bun specialist necesar acum și în perspectivă, dezvoltării societății noastre socialiste. Pentru aceasta este nevoie în primul rtnd să se reconsidere modul în care asociațiile studențești au acționat la nivelul anilor de studii, să se pună accentul pe îmbunătățirea muncii la acest nivel, fiindcă în colectivele anilor se desfășoară, de fapt, activitatea studențească și acolo pot acționa cu succes, practic și operativ asociațiile..Statornicind în colectivele stff*' dențești climatul maximei exiv. gențe, asociațiile sînț chemate să dezvolte în conștiința studenților sentimentul răspunderii, gîndul că se pregătesc pentru a participa efectiv la dezvoltarea economică, științifică, culturală a României. Aceasta presupune în același timp o muncă politică și educativă susținută în toate împrejurările vieții universitare, prin varietatea acțiunilor, pentru a dezvolta pasiunea profesională a tinerilor, dorința de perfecționare a cunoștințelor, prin legături trainice cu viața, cu practica, formulîndu-Ie convingerea că se pregătesc pentru dezvoltarea unei societăți noi, dorința de a se afirma în producție, pretutindeni în țară, acolo unde este mai multă nevoie de ei.
• ’

/



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 5 SPORT JOI 20 NOIEMBRIE 1969

SCUTIREA DE SPOR T - 
un serviciu sau un deserviciu 

pentru elevi?
Pledoaria pentru educația lizică ar putea să pară unora drept o marotă, o idee oarecare cu tendințe Ia fixitate, hrănită monoton prin argumente cu rezonanța epuizată de atita supralicitare. Dar, fața lucrurilor e cu totul alta. Imperativul educației fizice la dimensiunea unei națiuni a purtat întotdeauna atributul actualității. în timp ce atsenalul de idei prin care era argumentat păstra esențele și se primenea de unele anacronisme, el se completa și se amplifica mereu prin puncte de vedere proaspete, viguroase datorită substanței lor științifice, acordate Ta datele civilizației moderne. Dacă astăzi se vorbește mai insistent despre nevoia de educație fizică decit acum două, trei decenii, faptul se datorește unghiului de vedere cu puternic coeficient social din care este abordată, acum, orice problemă de interes general. Evoluția fantastică a științei și tehnologiei a creat omului condiții de viață fundamental schimbate, exprimate prin confruntarea structurilor lui psihice, intelectuale, biologice, cu unele solicitări mult modificate. In fața acestei realități se recunoaște necesitatea unui sistem de educație generală concordant, care să faciliteze adaptarea, integrarea și dezvoltarea tuturor planurilor și valențelor individului. Așa se justifică și intensificarea pledoariei pentru o educație fizică adecvată, în stare să realizeze optimul de robustețe și de armonie, de sănătate și de vigoare la generațiile tinere.Pe acest plan, educația modernă a omului trebuie să țină cont de un fenomen specific epocii noastre, care introduce date noi in contextul problemei. E vorba de fenomenul creșterii accelera

te, specific ultimelor generații și manifest in numeroase țări. S-a stabilit pe baze statistice că adolescenții de azi sînt mai inalți cu 4—6 cm decit cei de acum 30—35 de ani. Urbanizarea, ameliorarea condițiilor de trai și heterozisul (căsătorii între parteneri proveniți din regiuni depărtate între ele, consecință a marii mobilități 'a populației), sint principalele surse generatoare ale fenomenului de creștere accelerată, a cărui evoluție, desigur, continuă. Concomitent, însă, procesul de dezvoltare fizică a tinerilor a rămas în urma celui de creștere Nu există armonie intre ele. Dacă noile generații talia mai înaltă, ele Sînt, în schimb, mai fragile, au toracele îngust și musculatura subțire, slabă. Iată ruptura. Dacă fenomenul creșterii deninde de factorii sociali, o dezvoltare fizică proporțională a taliei mai înalte nu se poate atinge fără o autentică educație fizică sistematică și generalizată. Nu poți rămîne indiferent în fața sporului de creștere și a deficitului de dezvoltare, în fața unor tineri deșirați și slabi, dizarmonici, lipsiți de forță și de rezistență e- lementară. De aceea, este necesar să includem, alături de rațiunile tradiționale ale educației fizice, încă una specifică prezentului și viitorului. Completată cu ea, pledoaria pentru educația fizică școlară (școala fiind cea mai potrivită instituție, pentru înfăptuirea dezideratului de mai sus) trebuie să convingă pe toți cei de care depinde cuprinderea întregii populații școlare în formule cu randament : foruri obștești, didactice, părinți, elevii însuși etc.
într-o anchetă anterioară ne-am ocupat de situația precară a educației fizice, școlare, subliniind baza materială submediocră, numărul insuficient de cadre didactice de specialitate, precum și lacunele actualelor programe de învățămînt. Ca și cînd toate acestea n-ar fi suficiente, mai există încă ,ceva de marcată importanță care frustrează pe mulți copii și adolescenți de dreptul lor elementar la educație fizică. Am numit MENTALITATEA POTRIVNICA a părinților. Fracțiunea acestora cărora le deschidem acum un amicii proces nu este deloc de ignorat. Dar și mai regretabil ni se pare faptul aproape de neînțeles, după care acești părinți nu recepționează o argumentare simplă și preferă să-și claustreze Copiii în perimetrul unor activități fără nimic comun cu educația fizică. Desigur, că ei nu înțeleg prejudiciile pe care singuri le cultivă, responsabilitatea de care se încarcă față <te acei copii condamnați de mici la sedentarism, la spațiu închis, la moleșeală, la debilitate, prin izolarea lor de toate virtuțiile educației fizice. Vom încerca să afirmăm prin fapte textul și subtextul acestei atitudini opace.Este util să începem înserînd punctul de vedere al profesoarelor de educație fizică Valeria ' '.scai și Silvia Ionescu de la tlceul nr. 10 din București : „Există scutiri de educație fizică justificate. Dar multe dintre ele sînt confecționate în jurul u- nor diagnostice inventate sau minore. Ideea de a evita activi-

Anchetă de ROMULUS BALABAN

• Pledoarie pentru 
•cunoașterea patriei!scutire pentru orice formă de ®activitate fizică. Judecata ne pa- "" 1 1 n r ' ''■■■....■>■«, i ■...............................re formală și (dăunătoare, dacă zșx ,ne gindim cită nevoie au acești ™ —— Oferă organizațiile U.T.Q. un răspuns pe măsură acestuicopii de exercițiu fizic, atît pen-

E,S o deziderat al turismului de tineret > —cazul să amintim, aici, tuturor
tatea sportivă a unor elevi pornește din familie. Numeroși părinți sint in stare să introducă în orele libere ale copiilor doi, trei meditatori, profesori de pian sau de balet, dar găsesc de cuviință că e în favoarea acestora să le interzică accesul la educație fizică. Ca să mai cîștige ceva timp consideră ei, dar mai ales ca să evite o presupusă notă slabă la educație fizică în măsură să coboare media generală. Există fobie pentru nota de la sport. Noi sintem de acord că sistemul de notare în vigoare nu este bun, favorizînd pe cei înzestrați pentru sport, iar nu gustul tuturor pentru educație fizică. De aceea, noi preferăm alte criterii. Ne interesează frecvența, interesul elevului, progresele înregistrate și nu rezultatele în sine, obținute Ia normele de control. Medicul școlii noastre, dr. ZOE IONESCU se arată sever la acordarea Scutirilor. Dar. elevii mai vin și cu certificate din altă parte, uneori eliberate de proprii lor părinți (atunci cînd sînt medici). Vrem să mai subliniem o anomalie. Exista concepția ca cei cu o scolioză ușoară, de pildă, să facă numai gimnastică medicală (o oră săptămînal). De ce paralel cu aceste măsuri co

rective nu sînt lăsați să facă și educație fizică ? Gimnastica medicală vizează numai deficiența de atitudine, nu rezolvă și problema dezvoltării fizice a celor vizați. în orele de educație fizică noi am evita ca subiecții în cauză să efectueze ceva dăunător deficienței, dar le-ant oferi, in schimb, posibilitatea să se fortifice în general. Ce să mai spunem de obiceiul de a exclude din orele de sport pe elevii cu platfus ? E un nonsens care rezistă".Am răsfoit caietul de scutiți medicali pentru educație fizică, prin cîteva școli. Am văzut motivații care nu pot rezista unei analize corecte. Intr-adevăr, toți deficienții ușori (cifotici, scolio- tici, lordotici) sînt îndepărtați exclusiv spre cultură fizică medicală și opriți de la educație fizică. Dar am întîlnit și diagnos- ticuri ca acestea : „cord neadaptat la efort“(!!l), sau „tulburări menstruale parțiale“(! î!), fără altă argumentație. Sînt desigur formulări care n-au nimic comun cu un diagnostic medical corect, ci au un aer ambiguu, servind drept alibi pentru profani. Am vrea să .mai subliniem că cei cu sechele polio sînt în genere neglijați în tot timpul anului școlar, acordîndu-li-se cu larghețe

celor refractari datorită, probabil, neavizării cîteva dintre cazurile de adolescenți cu sechele de poliomielită care și-au învins infirmitatea, devenind ulterior campioni mondiali și olimpici. Walter Davis, cîștigătoru! probei de săritură în înălțime., la Olimpiada de la Helsinki, fusese atins de paralizie infantilă la vîrsta de 7 ani Același element biografic l-a caracterizat pe John Konards, campion olimpic pe distanța de 1 500 m liber, la J.O. de la Roma.Daheza Lis Harței, afectată în perioada copilăriei de aceeași maladie (de pe urma căreia șchiopăta) a ocupat, după ani de antrenamente, locul doi la Olimpiada finlandeză (1952) în proba individuală de dresaj.Iată cîteva exemple lungă coloană care despre forța prin careajută oamenii să-și depășească o condiție, la un moment dat, extrem de precară.Vom limita lunga enumerare posibilă pentru a face loc în jurul aceleiași teme, într-un număr viitor, cîtorva opinii aparți- nînd medicilor școlari.

dintr-o vorbescsportul

Circulă în ultimul timp — și capătă o tot mai largă extindere — noțiunea de TURISM DE TINERET, această sintagmă cu un înțeles tot mai bine definit, circumscris ariei căreia se raportează cu toleranțe din ce în ce mai Strinse Și e firesc să Re așa, din moment ce de aproape doi ani, turismul de tineret a devenit o atribuție importantă a organizației U.T.C., un domeniu cu vaste posibilități de afirmare, un instrument, în ultimă instanță, pus in slujba aceluiași scop Ihajor, determinant : EDUCAȚIA MULTILATERALA SI PROFUNDA A GENERAȚIILOR TINERE ÎN SPIRITUL ÎNALTELOR IDEALURI ALE SOCIETĂȚII NOASTRE SOCIALISTE. Despre succesele dobîndite în această direcție de către organizațiile U.T.C. s-ar putea discuta mult — și ziarul nostru a făcut-o adeseori. Dintr-o suită de observații însă, fă-

cute pe marginea activității turistice desfășurate de-a lungul întregului an, se conturează și un revers al medaliei. De aceea, întrebarea care se pune devine o consecință firească > este turismul de tineret, turism PENTRU tineret ? în ce măsură organizațiile U.T.C. organizează și desfășoară activități turistice în concordanță cu specificul și dezideratele ce dau profil și personalitate organizației de tineret ? Fără a încerca o expediere fugară a problemei, răspunsurile sînt mai multe — după fațetele pe care Ie îmbracă dezbaterea. Le vom discuta pe rînd, in cadrul acestei rubrici acum, in răgazul firesc dintre două sezoane, cînd se pregătește lansarea viitorului an turistic, cu încrederea că unele opinii și sugestii făcute aici vor înlesni hotărîri mature, măsuri chibzuite, eficiente. Așadar...
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1 stralian I capătul I# Emerson a ODțmut victoria | | cu 11—9, 6—3.5* COMPETIȚIA INTER- “ NAȚIONALA DE HANDBAL I (feminin) „Trofeul Carpati" I a luat sfîrșit aseară, în Sala 1 3 Sporturilor din Cluj, cu vie- ■ | toria echipei R- D. Germane, I ■ care a întrecut în finală cu “ 
I
I I
I

• CAMPIONATUL DIVIZIEI A LA FOTBAL gramează astăzi jocurile pei a XII-p. Cele două tide din Capitală se vor fășura după următorul gram : stadionul. Republicii : STEAUA BUCUREȘTI — F. C. ARGEȘ ; stadionul Dinamo : DINAMO BUCUREȘTI — RAPID BUCUREȘTI. Ambele meciuri vor începe la ora 14,30.în țară se vor disputa ur- •j; -mătoarele jocuri : A.S.A. TG. MUREȘ — STEAGUL ROȘU BRAȘOV ; DINAMO BACAU — UNIVERSITATEA CLUJ; CRIȘUL ORA- 
l — POLITEHNICA IAȘI 1 FARUL CONSTANTA — JIUL PETROȘENI ; UNIVERSITATEA CRAIOVA — PETROLUL PLOIEȘTI ; C.F.R. CLUJ — U. T.
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• ÎN SALA SPORTURILOR DE LA WEMBLEY au continuat întrecerile turneu- ~ lui internațional „Open“ de 3 tenis. în primul tur al pro- J| bei de simplu bărbați, iuți cătorul român Ion Tiriac l-a întîlnit pe redutabilul tenis- Sman profesionist australian Roy Emerson. La < . 'unei partide spectaculoase, Emerson a obținut victoria I cu 11—9, 6—3.

(6—4) forma- Iscorul de 14—10 țla României. _In meciul pentru locul trei, _ selecționata U.R.S.S. a învins I cu scorul de 22—15 (10—7) | reprezentativa Iugoslaviei. ■ Alte rezultate din ultima zi “ a turneului : Cehoslovacia — I Ungaria 12—10 ; Polonia — | România (tineret) 23—21.
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Nu spunem o noutate cînd afirmăm că a călători înseamnă a cunoaște ; dar a drumeți în cunoaștere pe cărările propriei țări înseamnă atunci, a iubi, a învăța să iubești, lucid, profund, total — și nu putem trece peste această afirmație fără a ne aminti de cuvintele unui mare iubitor de țară, ale aceluia ce s-a numit Alecu Russo. Cităm, dar, din Cîntare României ; „Ești frumoasă, ești avuțită... o, țara mea... ai copii mulți la număr care te iubesc... ai cartea de vitejie a trecutului și viitorul înaintea ta... Patria e aducerea aminte de zilele copilăriei... Coliba părintească cu copaciul cel mare din pragul ușii, dragostea mamei, plăzmuirile ale inimii noastre... locul unde am iubit și am fost iubiți..."Cuvintele, sunînd tainic, nu.se armonizează, poate, nicăeri mai frumos ca în montura de credință și pasiune a vîrstei tinere, dornică să străbată țara de la un capăt la altul, să-i cunoască pe viu vestigiile înalte ale istoriei, realitățile unui prezent clocotitor, sporindu-și astfel dragostea și atașamentul profund pentru tot ceea ce a creat acest popor. Ce vă determină să mer- _ geți în excursie ? Care ar fi, du- 
9 Pă părerea dv„ scopul pe -care să-l urmărească turismul ? Spicuim cîteva fragmente din ras- • punsurile primite :LIDIA LINCA, elevă, Liceul teoretic, Slatina : „Istoria o în- • vățăm în școală. Dar a cunoaște la fața locului Sarmizegetusa,

©

Vitrina cărții sportive
în ultima vreme „vitrina" cărții sportive s-a îmbogățit simțitor. Editura de specialitate, ne oferă un registru tematic mai variat și, într-o bună măsură, acordat cu. interesul cititorilor unei asemenea literaturi, cu imperativele acestui domeniu.Publicăm, în cele ce urmează, la „panoul cărții sportive" cîteva succinte recomandări ale ultimelor noutăți.
„TRADIȚIILE SPORTIVE ALE 

ROMANILOR"Volumul prezintă bogatele tradiții de cultură și experiență acumulate de educația fizică și sportul din țara noastră, valorificînd fondul autohton ale cărui începuturi sînt fixate încă în perioada „Daciei felix". Autorii cărții, N. Postoiache și 
M. Postoiache, ne jirezintă elemente tradițional-popu- lare ale educației fizice, producții folclorice din care se degajă ideea de călire, sănătate și frumusețe fizică,

precum și noțiunile de curaj, bărbăție și îndemînare — întîlnite in balade, basme, colinde etc. Se trec în revistă, apoi, manifestările folclorice cu caracter sportiv, dansurile cu expresii a evoluției unor mișcări gimnastice și atletice, elemente cu caracter sportiv în manifestările de circ, gama sporturilor populare, formele organizate ale educației fizice și sportului în diferitele etape istorice. Scrisă intr-un limbaj accesibil, beneficiind de un vast material documentar. lucrarea poate contribui substanțial la îmbogățirea cunoștințelor sportive ale celor interesați în materie-

„LECȚII DE GIMNASTICA 
ARTISTICĂ"Autoarea, gimnasta sovietică D. A. Sirakova, maestră a sportului, prezintă mal multe cicluri de exerciții, cu reprezentări grafice, de mare utilitate atît pentru sportivii de performanță cît și pentru profesorii de specialitate care lucrează în școli. într-un fel cartea, tradusă din limba rusă, este și o pledoarie pentru practicarea pe scară largă a gimnasticii artistice, arătînd condițiile și mijloacele care sînt necesare, nu dintre cele mai greu de asigurat. Argumentele pentru gimnastica artistică sînt la îndemîna oricui : exercițiile ei contribuie la întărirea sănătății, dezvoltarea calităților fizice și influențează simultan, în mod pozitiv, asupra dezvoltării armonioase a corpului. Drept rezultat al practicării ei sistematice, ți

nuta devine zveltă, frumoasă, iar mișcările sînt grațioase. Dar cartea în sine oferă mult mai multe argumente.
„TOT PE DRUM, PE DRUM,

PE DRUM"Cunoscuții cronicari sportivi, Emil Iencec și Gh. Ște- fănescu, închină 194 de pagini biografiei sportive a unuia dintre cei mai mari cicliști ai țării : Nicolae Ion Țapu. Volumul este mai mult decit viața povestită a acestui sportiv, și-anume, e o interesantă istorie, plină de peripeții, a dezvoltării sportului cu pedale la noi. Stilul savuros cu o anecdotică sprințară, face — cartea are și o mie și una de istorii hazlii sau triste, dramatice — din lectura cărții, un plăcut dialog cu evoluția ciclismul românescă.
C. V.

Călugărenii, Mărășeștii înseamnă mai mult decit o lecție repetată : înseamnă, pentru noi, elevii, o sudură de spirit și sentiment între cunoștințe, între sensurile cuvintelor și reprezentările lor concrete".LIANA VAIDA, studentă, Universitatea Cluj : ,,De fiecare dată cînd mă întorc dintr-o excursie — și mă întorc de multe ori — am senzația că mă întorc acasă... de acasă".CONSTANTIN DICU, maistru strungar la Uzinele „23 August" : Cred în puterea de convingere a dovezii concrete. Mai cred că dovada concretă este un bun argument în educație. Iată de ce turismul trebuie să reprezinte o valoroasă pîrghie în formarea tineretului".EMILIAN CRISTEA, alpinist, maestru emerit al sportului : „A cunoaște țara, a gusta frumusețile peisajului înseamnă a schimba albumul pe rucsac. U- neori munții trebuie escaladați, dar răsplata este cu atît mai mare".
STELIAN POPESCU, cercetător Ia Muzeul de Istorie a Partidului, a Mișcării Muncitorești și Democratice din România : „Cunoașterea locurilor de Viață și luptă a clasei muncitoare, ale partidului nostru comunist este o datorie morală a fiecăruia dintre noi. Activitatea turistică de tineret poate fi un bun stimulent în această privință".ION COSTEA, inginer, între- prindera de construcții montaj Bistrița-Năsăud : „Harta patriei s-a îmbogățit în ultimii 25 de ani cu obiective economice nemaipomenite — uzine, fabrici, combinate, șantiere. Fiecare trebuie să însemne un reper pe agenda noastră turistică".MIHAIL MORARU, șeful comisiei turism a comitetului județean Constanța al U.T.C. : „în organizarea excursiilor am avut totdeauna în vedere caracterul lor educativ. Măsura în care am izbutit rămîne, mai mult sau mai puțin, discutabilă".AUGUSTIN MATEUȚ, prim secretar al Comitetului județean Bistrița-Năsăud al U.T.C. : „In Statutul U.T.C. se subliniază cu claritate că organizația noastră revoluționară educă tinerii în spiritul dragostei înflăcărate și atașamentului profund față de patrie, față de încercatul conducător al întregului nostru popor, Partidul Comunist Român. Scopul pe care trebuie să-l urmărească turismul de tineret este, în consecință, același — de educație multilaterală și profundă a tinerilor — și este de datoria noastră să urmărim modul în care acest obiectiv se îndeplinește".DANIEL LAZARESCU, vicepreședinte al Biroului de Turism pentru tineret : „Faptul că turismul de tineret trebuie să aibă un caracter pregnant educativ a determinat însăși profilul acțiunilor noastre turistice, caracterizate prin, suple

țe, diversificare, varietate —

specifice activității în rîndul tineretului".Trăgînd linie sub toate aceste opinii se .desprinde limpede ideea că tinerii văd în majoritatea acțiunilor turistice o posibilitate de cunoaștere nemijlocită ; de cunoaștere a patriei, a frumuseților ei naturale, a monumentelor istorice și de artă, a vestigiilor trecutului, a noilor realități socialiste. Paralel cu aceste răspunsuri, altele, cele primite din partea unor factori de răspundere în cadrul organizațiilor U.T.C. vin să confirme ideea că turismul este înțeles— așa cum se cuvine, de altfel— drept un mijloc de educare a tinerilor, de cultivare și întărire în rîndul acestora a sentimentului de patriotism, a dragostei față de patrie și partid- Sarcinile organizațiilor U.T.C., ale comisiilor de turism în mod expres sînt, din acest punct de vedere, cît se poate de clare — și faptțil că ele se străduiesc să se achite bine de aceste sarcini este ilustrat de realizările obținute. Numai în acest an au fost antrenați in excursii și tabere peste 2.000.000 de tineri — elevi, studenți, muncitori, salariați, țărani — din care circa 400 000 la acțiuni turistice de durată. Pe lîngă aceste excursii, în unele județe (Vrancea. Bistrița- Năsăud, Iași, Suceava) au loo acțiuni de îngrijire a monumentelor naturii, unele organizații U.T.C. iau în patrimoniul lor întreținerea monumentelor istorice, de cultură etc. Din păcate, însă, lauda în numeroase Cazuri — tru că prelungind întrebarea— cum ați organizat aceste excursii ? zz zz’.tzz'.i .... „i„; baza alegerii unui anume traseu Și nu a altuia ? — constați cu părere . de rău că răspunsul se împiedică între justificări și ridicări din umeri. Cu un asemenea răspuns poți, fi întîrnpinat, de pildă, la Comisia de turism a Comitetului municipal Craiova al U.T.C, la Olt, ia Vîicea, la Tulcea — ca să enumerăm numai cîteva locuri unde turismul cunoaște totuși o largă ex- tinedere. Constați, astfel, că excursiile nu sînt rodiii unor mature chibzuințe, al unui continuu dialog cu tinerii privind dorințele lor, interesul diversificat în funcție de vîrstă, dome-activltate, grad de pre- De cele mai mylte ori sînt pur și simplu fnvi- cutare sau cutare ex- despre care, dincolo de

se oprește aici. Pen-ce criterii au stat la

niu de gătire. aceștia tați la cursie, _ _ ____ ,preț, rar li se mai comunică 3—4 repere de pe traseu. Cum sînt alese aceste repere, ce importanță reprezintă, dacă sînt cele mai potrivite pentru grupul respectiv de tineri? iată întrebări la care nu numai că nu se răspunde, dar nici măcar nu se caută un răspuns. Excursia să iasă. Și iese ! ,Din goana mașinii", pentru că „a fost stabilit un itinerariu prea mare" — așa cum ne declară tînărul 
Ion Mihoc de pe Șantierul de

oonstrucțil 102 din Cluj. loan Morea de la „Tehnofrig" constată și el că „excursiile n-au un caracter suficient de organizat. Uneori se repetă itinera- rii în dauna altora, interesante și aproape necunoscute". în timp ca Alexandru Mîndru, tot un tinăr constructor din Cluj, aduce mingea disputei în centrul acid al observației : „Facem puține excursii și acestea au drept scop locuri pitorești, unde mîncăm ceva și bem o bere. Cu asta, gata".Deși efectul educativ al activității turistice este în mare parte același — adică nesatisfăcător— cauzele sînt multiple. La Tulcea este vorba de un caz tipio de demagogie, șeful comisiei județene de turism, Ion Bănilă, știind s-b tnîhuiăscă pîriă la denaturarea adevărului. Acesta declară : „D”numeroși tin cialitate etc., ganizarea uf etc..- antreni;neri..." Și su exagerări,- cu ninătate dez?zența unui ac- Vist di £5.1.1’. ca- re și-a petrecut întreaga vară în Deltă (la un punct turistio B.T.T.) martor la aproape totala inactivitate a acestei comisii de ■ turism. în fața unei astfel de situații, cuvîhtul pur și simplu se refuză, indignat. La Vîicea și Olt, activiștii comisiei de turism recunosc o mâi scăzută competență, lipsa unei pregătiri de specialitate și depun eforturi sincere să depășească entuziasmul fără suport. Mărturisim; însă, că am întîlnit și ecuații cărora n-am reușit să le aflăm soluția. Am solicitat, de pildă, șefilor comisiilor de turism de la comitetele județene Covasna și Ilfov ale U.T.C. (Oprea EmH Cornel și Paul Niculescu) să ne enumere cîteva cărți.cu caracter turistic citite. Ambii au enumerat diverse ghiduri și broșuri, colecții de specialitate, abordînd o atitudine de elevație ostentativă. (Paul Niculescu susține chiar că această literatură „constituie de fapt baza studiului făcut de mine": vrea să precizeze, adică, exclusivismul preferinței de lectură). Cum se face, atunci, că în majoritatea organizațiilor U.T.C. din cele două județe calitatea acțiunilor turistice lasă de dorit ? Cum se face, atunci, că în județul Ilfov comisia de turism nu numai că nu stăpînește busola competenței, dar că — ciudat ! — a recomandat să meargă în taberele B.T.T. tineri de — nici mai mult, nici mai puțin !— 60 de ani ? Să înțelegem, oare, că vasta lor cultură de specialitate se reduce numai la reținerea titlurilor ? Lăsăm răspunsul pe seama respectivelor comitete județene ațe U.T.C.Ce se întîmplă la Cluj, județ cunoscut îndeobște cu bogata activitate turistică. Răspunsul ni-1 oferă însuși șeful comisiei de turism, Traian Abrudan, care, alături de Alexandru Mihăilă, șeful^ secției sport, turism și pregătire militară, conchide : „In ultima vreme (citiți un an) n-am avut prea mult timp de mers în organizații, de discutat cu tinerii, de sondat opinia acestora pe marginea unor excursii efectuate, a altora pe care le-ar dori. Am fost pur și simplu țintuiți la sediu, obligați să facem munca de prestatori de diverse servicii, care nu presupune deloc o activitate educativă". De ce doar munca de prestare-ser vicii, ce înseamnă în amănunt „țintuire la sediu" — sînt întrebări al căror răspuns îl vom cerceta în următoarele articole. Reținem deocamdată starea de fapt, existentă, de altfel, în foarte multe județe : turismul de tineret, folosit de organizațiile U.T.C. în procesul complex de ’educație a tinerilor, nscȘ -s® devină un scop în sine, căpătînd aspectele nedorite ale unui fenomen comercial. Cîteva din cauze au fost depistate pe parcurs : incompetență, indolență, demagogie, dezinformare, un stil de muncă greoi, defectuos.Despre aceste toate însă — în articolele viitoare. Pînă atunci propunem o meditație colectivă tuturor factorilor responsabili, comisiilor de turism, ca și comitetelor județene U.T.C., pe marginea celor nouă opinii semnalate la început. I. RUS
I. ANDREIȚA



TELEGRAMĂPrimul ministru al Republicii Congo (Brazzaville), comandantul ALFRED RAOUL, a trimis președintelui Consiliului cte Miniștri al Republicii Socialiste România, ION 
GHEORGHE MAURER, o telegramă în care se spune:La încheierea vizitei de prietenie pe care am efectuat-o în frumoasa dumneavoastră țară, țin să vă exprim, în numele delegației și al meu personal, profunda și sincera noastră gratitudine pentru primirea călduroasă și atenția deosebită de care ne-am bucurat din partea dv. personal, a guvernului și poporului român în tot timpul șederii noastre.Purtăm cu noi imaginea unui popor curajos și harnic, a unei națiuni ale cărei victorii decisive obținute în lupta pentru, o adevărată independență și progres constituie pentru noi învățăminte și temeiuri apreciabile de încurajare.Republica Congo este bucuroasă să aibă în România un prieten sincer și realist, convins de necesitatea întăririi permanente a prieteniei româno-congoleze. încrezător în consolidarea efectivă a cooperării fericite dintre cele două țări ale noastre, rog pe Excelența Voastră să binevoiască a primi urările foarte călduroase pe care le exprim, în numele meu și al delegației, pentru fericirea dv. personală și pentru prosperitatea curajosului popor al României, angajat pe drumul construcției socialismului.

Greva generală
din Italia

MINISTRUL COMERȚULUI EXTERIOR 
AL ROMÂNIEI LA MOSCOVA

Primire Ia €♦ €♦ al P. €♦ R»Miercuri după-amiază, tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația de activiști ai P.C. din Cehoslovacia, condusă de dr. Jaromir Obzina, adjunct al șqfului Secției pentru învățămînt, știință și cultură a C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită în

schimb de experiență în țara noastră.La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, a participat tovarășul Va- sile Vlad, membru supleant al C.C. al P.C.R., șeful Secției Relațiilor Externe a C.C. al P.C.R.A fost de față Anton Ka- menicky, însărcinat cu afaceri a.i. al R. S. Cehoslovace la București.

AL DOILEA „DUO“ DE 
PĂMlNTENI PE LUNĂ

V ACu ocazia prezenței sale Moscova, ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România, Cornel Burtică, a avut la 19 noiembrie o întrevedere cu ministrul comerțului exterior al Republicii Populare Polone, Janusz Burakiewicz, în cursul căreia au fost examinate probleme ale schimbului de mărfuri între Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă pe anul 1970 și perioada urmă-

MOSCOVA 19. — Corespondentul Agefpres, L. Duță, transmite : Ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România, Cornel Burtică, care se află într-o vizită la Moscova s-a întîlnit, la 19 noiembrie, cu ministrul comerțului exterior al Uniunii Sovietice, N. Patolicev.în cursul convorbirii, care a decurs într-o atmosferă prietenească, au fost abordate aspecte ale schimbului de mărfuri între România și Uniunea Sovietică, în legătură cu apropiata semnare a protocolului comercial pe 1970.

Greva generală de 24 
ore, începută marți 
noaptea în Italia a de
venit miercuri efectivă 
în întreaga țară.Fabricile și-au închis porțile piețelor și magazinelor și-au tras obloanele, transporturile publice au încetat, fost cu apă efectuat rele nu spitalele ta tea.Peste 15 milioane de oameni ai muncii din toate sectoarele, au revendicat în mod hotărît adoptarea de măsuri urgente în vederea îmbunătățirii rapide a situației în domeniul locuințelor.Sindicatele au elaborat o platformă de revendicări ce— rînd, între altele, blocarea și reducerea chiriilor pe următorii trei ani, interzicerea operațiunilor speculative cu terenuri destinate construcțiilor de locuințe.

poșta și telefoanele au blocate, aprovizionarea și electricitate s-a doar parțial, zia- au apărut, școlile și și-au încetat activi- toare.
Precizările doamnei

Nguyen Thi Binh

• Modulul lunar al lui „Apollo-12" a aselenizat cu o precizie 
uimitoare la punctul stabilit • Astronaufii Conrad și Bean și-au 

început programul de activităfi pe Selena

Omul a pășit din nou pe suprafața Lunii, lăsînd adine întipărite în solul selenar urmele 
pașilor săi hotărîti. Evenimentul s-a întîmplat miercuri la ora 11,44 G.M.T. (13,44 ora Bucu
reștiului) la patru ore după ce modulul lunar „Intrepid" aselenizase lin, cu o precizie extraor
dinară, în centrul zonei dinainte stabilite din O ceanul Furtunilor. In timp ce efectuau aceste o- perații, cei doi astronauți au transmis la Houston că solul din Marea Furtunilor este mult mai moale dedt cal din Marea Liniștii, fiind acoperit cu un strat gros de praf negru.Pe o rază de 100 metri, ei au depus complexul de aparataj științific numit „Alsep", care cuprinde un seismometru, un mag- netometru, un spectrometru destinat studierii particulelor din plasma solară, un detector de ioni, un manometru ionizant și un generator nuclear care furnizează energia electrică necesară funcționării acestor aparate.După exact trei ore și un minut, cei doi astronauți au primit ordinul să revină la modul și să se reîmbarce.La ora 20,55 (ora Bucureștiului) după un dejun, vitaminizat, ei au primit aprobarea să se o- dihnească, după o zi de aproape • 20 de ore de activitate neîntreruptă.Cu toată oboseala resimțită, ei nu și-au pierdut buna dispoziție și umorul care-i caracterizează. „Ați reparat camera de televiziune ?“ au fost întrebați de la sol „Da, a răspuns Conrad, i-am tr< cîteva cu ciocanul". Sau : „U'iîiv un crater, pur sînge exact în fața noastră". Iar în timp ce munceau, Conrad fredona o melodie iar Bean fluiera.

ușor. O.K.". „Motorul a fost <£ prit. Motorul a fost oprit. O. K.“ — au fost cuvintele rostite de Conrad în momentul atingerii suprafeței lunare.Ajunși pe Lună, cei doi au trecut la executarea operațiilor prevăzute de program. Conrad a început culegerea unor e- șantioane din praful lunar și a unor roci, cu o grije și îndemîna- re de veritabil grădinar, pe care le-a introdus într-un sac special, în momentul cînd încercau să monteze pe un tripied camera de televiziune în culori, care urma să transmită imagini ale solului selenar, aceasta s-a răsucit pe suportul său primind în plin o- biectiv razele solare. Ca urmare a manevrelor greșite, una dintre lentilele extrem de sensibile ale camerei s-a deteriorat, transmi- țînd pe Pămînt imagini inversate, însoțite de striațiuni, care fac a- proape imposibilă urmărirea activității. încercările ulterioare de a schimba unghiul de luare a imaginilor nu au dus la nici un rezultat. Astronauții au plantat apoi în fața Modulului drapelul american și au depus pe Lună receptorul de particule de vînt solar, pe cars îl vor readuce pe Pă- mînt pentru a fi analizat de oamenii de știință. Bean a luat apoi probe de adîncime cu ajutorul unui tub special care urmează să culeagă eventualele specimene selenologies.

După terminarea operațiunii de depresurizare și îmbrăcare a oostumetlor de „scafandri" selenari, comandantul navei,* Charles Conrad deschide trapa - de ieșire a modulului și pășește pe prima dintre cele nouă trepte ale scării de coborîre, avînd în mînă o cameră de televiziune în culori cu care sînt transmise primele imagini ale solului lunar. Ajuns pe Lună, Conrad, parafrazînd pe Armstrong, exclamă : „Ceea ce a fost un mic pas pentru Neil, este un pas mare pentru mine".La 12,13 G.M.T. (14,13 ora Bucureștiului), Alan Bean, cd de-al patrulea om care debarcă pe Lună, coboară la rîndul său din Lem. Cei doi anunță că zăresc epava sondei „Surveyor-3 , ceea ce înseamnă că operațiile de aselenizare au fost riguros exacte.Potrivit programului, pregătirea debarcării au început miercuri la, ora 6,16 (ora Bucureștiului), cînd modulul lunar s-a desprins de cabina de comandă la bordul căreia a rămas astronautul Richard Gordon.Ultimele momente de tensiune ale coborîrii line spre suprafața Lunii au început la 8,42, cînd a fost pus în funcțiune, pentru a doua oară, motorul palierului de coborîre. Viteza modulului lunar s-a redus pe măsură ce acesta se apropia de solul selenar. „Contactul este ușor. Contactul este

La Paris a avut loc o conferință de presă a doamnei Nguyeii 
Thi Binh, ministru de externe în Guvernul Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de Sud, conducătoarea delegației 
R.V.S. la convorbirile din capitala franceză.Doamna Binh, menționează a- genția V.N.A., a precizat din nou că Administrației americane îi revine întreaga responsabilitate pentru lipsa de progres a convorbirilor de la Paris. Totodată, ea și-a exprimat satisfacția și recunoștința față de puternicele demonstrații organizate de poporul american în favoarea retragerii trupelor S.U.A. din Vietnamul de sud și a încheierii acestui război.Răspunzînd unor întrebări referitoare la recentele propuneri ale generalului sud-vietnamez Duong Van Minh, ministrul de externe al G.R.V., s-a pronunțat pentru soluționarea situației conform programului în zece puncte al Frontului Național de Eliberare, pentru constituirea unui cabinet de coaliție care să reprezinte toate forțele politice iubitoare de pace din Vietnamul de sud și care să organizeze alegeri libere și democratice pe tot cuprinsul țării.Guvernul revoluționar provizoriu, a menționat ministrul de externe, este gata să: negocieze cu oricine se pronunță împotriva regimului marionetă Thieu-Ky și împotriva agresiunii americane în această țară, militînd pentru pacea, independența și neutralitatea ei.„Faptul că numeroase personalități — a declarat doamna Binh — printre care Duong Van Minh se pronunță împotriva actualei administrații de la Saigon ilustrează gradul dizolvant al acesteia. în pe-1 privește pe Duong Van Minh, pînă acum el nu a făcut cunoscut nici un program al său de acțiune. Cunbaștem cîteva din declarațiile sale, dar ele au fost relatate diferit de ziare. Astfel nu ne putem face

GHEORGHE DIMACONSERVATORUL
DIN CLUJ, LA 50 DE ANI DE EXISTENȚĂ

u

Conservatorul clujean, important centru al vieții muzicale din Transilvania, a împlinit 50
de ani de existență..

La sărbătorirea prestigioasei 
școli de muzică din Cluj, care a 
avut loo ieri la Casa universitari
lor, au participat reprezentanți ai 
organelor de partid, ai Ministeru
lui Învățămîntului, ai Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă, cadre universitare și din în- 
vățămîntul mediu de specialitate, 
oameni de cultură și artă, stu- 
denți. Cei prezenți la adunarea 
festivă au adoptat o telegramă 
adresată C.C. al P.C.R., tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care,, printre altele se spune : 
„Năzuind în continuare spre în
făptuirea unor mereu mai mari 
realizări, toate cadrele didactice 
și toți studenții conservatorului, 
români, maghiari, germani și 
alte naționalități, asigură Comi
tetul Central, pe dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vor pune întreaga lor capacitate 
creatoare în slujba necontenitei 
ridicări a școlii și artei muzicale 
românești, a progresului social, 
cultural al poporului nostru în

slujba mereu mai strălucitei afir
mări internaționale a culturii Ro
mâniei socialiste".În încheierea festiviății, orchestra de cameră a studenților conservatorului a prezentat un concert.

RUSIOAN

CRONICA
U. T. C.Miercuri dimineața a părăsit Capitala îndreptîndu-se spre Moscova tovarășul Va- sile Nicolcioiu, secretar al C.C. al U.T.C., care, la invitația Comitetului Central al U.T.C.L., va face o vizită în Uniunea Sovietică. La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, au fost prezenți tovarășul Traian Ștefănescu, secretar al C.C. al U.T.C., președintele U.A.S.R., și activiști ai C.C. al U.T.C. A fost de față B. K. Iakovlev, consilier al Ambasadei U.R.S.S. la București,
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VĂ PLACE BRAHMS s rulează 
la Patria (orele 8; 11,30; 14; 16,30; 
10; 21,30.

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ I ru
lează la Festival (orele 9; 11,45; 
15,30; 18,15; 20,45).

PĂPUȘA : rulează la Sala Pala
tului R.S.R. (ora 20,00), Republica 
(orele 10; 13,30; 17; 20,30).

CĂLDURA : rulează la Victoria 
(orele 8; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45).

IN împărăția leului de 
ARGINT : rulează la Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
București (orele 0; 11,15; 13,30; 
16,15; 18,45; 21), Favorit (orele 10; 
13; 15,30; 18; 20,30).

BLOW-UP : rulează Ia Sala Pa
latului R.S.R. (ora 17,00), Capitol 
(orele 9,15; 12; 15,15; 13; 20,45), ci
nemateca (în sala cinematografu
lui Union) orele 10; 12,30).

GALILEO GALILEI: rulează la 
viitorul (orele 15,30; 18; 20,30).

VIRIDIANA : rulează la Central 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45).

LA NORD PRIN NORD-VEST S 
rulează la Grivița (orele 9,15; 12; 
15,15), Bucegl (orele 9,30; 12;
15; 16,30; 19,30).

BALTAGUL : rulează la Grivița 
(orele 18,15; 20,30), Floreăsca (orele 
9; 11,30; 15; 18; 20,30).

ULTIMA LUNĂ DE TOAMNĂ S 
rulează la Doina (orele 18,15; 20,30).

O SUTA UNU DALMAȚIENI î 
rulează la Doina (orele 9—16 în 
continuare).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Feroviar 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30- 20,45), Modern (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

MAI PERICULOASE DECIT 
BĂRBAȚII: rulează la Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30), Flamura (orele 9; 11,15; 16; 
18,15; 20,30).

OMUL MOMENTULUI : rulează 
la înfrățirea (orele 15; 17,45; 20).

RĂZBOI ȘI PACE : (seriile III 
șl IV) : rulează la Buzeștl (orele 
15,30; 19).

RĂZBOI ȘI PACE : (seriile I șl 
II) : rulează la Unirea (orele
15,00; 19,30.

OMUL, ORGOLIUL, VENDETA : 
rulează la Dacia (orele 8,30—21 în 
continuare).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Miorița (orele 9,30; 12,30;
16,15; 19,30), Tomis (orele 8—14 în 
continuare; 17; 20).

VIAȚA LUI MATHEUS : rulează 
la Lira (orele 20,15).

ANGELICA ȘI SULTANUL : 
rulează la Lira (orele 15,30; 18), 
Cotroceni (orele 15,30; 20,30).

CELE TREI NOPȚI ALE UNEI 
IUBIRI: rulează la Cotroceni
(ora 18).

PARIA : rulează la Lumina (o- 
rele 8,45—16,15 în continuare; 
18,30; 20,45). Drumul Sării (orele 
15, 17,30; 20), Moșilor (orele 15,30; 
18).

TIGRUL : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 18; 20,15), Crîngașl 
(orele 15,30; 18; 20,15).

OAMENI ÎMPIETRIȚI : rulează 
la Moșilor (ora 20,30).

LUPII ALBI : rulează la Glu- 
lești (orele 15,30; 18; 20)30), Volga 
(orele 9,30—15,45 în continuare ; 18; 
20,30. „

UN GLONTE PENTRU GENE
RAL : rulează la Pacea (orele 
15.45; 18; 20.15).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE.: rulează la Gloria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Aurora (orele 9,15; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20,30).

OMUL CARE VALORA MI
LIARDE : rulează la Popular (o- 
rele 15,30; 18), Vltan (orele
15.30: 18).

NOAPTEA : rulează la Popular 
(ora 20,30).

CRĂCIUN CU ELISABETA : 
rulează la Vltan (ora 20,30).

STELELE DIN EGER: rulează 
la Munca (orele 16; 20).

ADIO GRINGO : rulează la Fla
căra (orele 15,30; 18; 20,30).

MINA CU BRILIANTE : rulează 
la Arta (orele 9,15—15,45 în con
tinuare; 18,15; 20,30).

ATENTATUL DE LA SARA. 
JEVO : rulează la Rahova (orele 
15,30; 18).

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT : rulează la Rahova (ora 
20,15).

SOARELE VAGABONZILOR : 
rulează la Progresul (orele 
15,30; 18).

APELE PRIMĂVERII: rulează 
la Progresul (ora 20,30).

VÎRSTA INGRATĂ : rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

Miercuri a fost semnat la ger un protocol privind schimbul de mărfuri pe anul 1970 între Republica Socialistă România și Republica Algeriană Democratică și Populară.In cadrul schimburilor, Românii va livra Algeriei instalații de foraj, alte produse ale industriei constructoare de mașini și duse chimice, materiale de strucții, produse din lemn, nuri de larg consum și va porta din Algeria minereu fier, . produse agro-alimentare, bunuri de larg consum, conserve și altele.în cursul aceleiași zile, conducătorul delegației române, însoțit de șeful Agenției economice a Republicii Socialiste România la Alger, au fost primiți de Layachi Yaker, ministrul algerian al comerțului Cu această ocazie, ministrul algerian și-a exprimat satisfacția în legătură cu semnarea protocolului, Apreciind că există condiții reale pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor economice dintre Algeria și România.

pro- con- bu- im- de

nici o părere asupra d-Iui Duong Van Minh și nici nu avem pînă aoum nimic de spus altceva. In ce privește problema referendumului propus de Minh, nu ne-am pronunțat încă, dar ne întrebăm : cum își poate cineva imagina că sub regimul Thieu-Ky-Kiem și în fața unui jumătate de milion de militari americani și a sateliților lor populația ar putea să-și exprime în mod liber părerea ?“
★în legătură cu aceasta se reamintește că generalul Duong Van Minh este una din principalele personalități sud-vietnameze, bu- curîndu-se de o considerabilă popularitate în urma rolului e- sențial jucat în răsturnarea regimului dictatorial al lui Ngo Dinh Diem și a opoziției față de regimul Thieu-Ky. Recent, el a făcut la Saigon o declarație în care a subliniat că actuala administrație saigoneză este urîtă de populația sud-vietnameză, de care o desparte o uriașă prăpastie și a propus un referendum în legătură cu aceasta.

Sesiunea

0. n. v.

JOI 20 NOIEMBRIE 1969
Opera Română : SEARĂ VIENE- 

ZA — ora 19,30 ; Teatrul Național 
„I. L. Caraglale" (Sala Studio) : 
AL PATRULEA ANOTIMP — ora 
19,30 ; Teatrul de Comedie : UCI
GAȘ FĂRĂ SIMBRIE — ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : NEPOTUL 
LUI RAMEAU — ora 20 ; (Sala 
Studio) : SFINTUL MITICĂ BLA- 
JINU — ora 20 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" (B-dul Magheru) : CÎND 
LUNA E ALBASTRĂ —ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : VIZIUNI FLA
MANDE — ora 20 ; Teatrul „Ion 
Vasilescu" : BUCUREȘTI VARIE
TY — ora 19,30 ; Teatrul Evreiesc 
de Stat : RĂZBUNAREA SUFLE- 
RULUI — ora 20 ; Teatrul „Ion 
Creangă" : DRUMUL E LIBER — 
ora 18,30 ; Teatrul Țăndărică (Cal. 
Victoriei) : PAPUCIADA — ora 
17 ; NOCTURN I — ora 21,30 ; Str. 
Academiei) : CĂLUȚUL COCOȘAT 
— ora 15 ; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : CAFEAUA CU 
LAPTE DE ADIO — ora 19,30 ; 
(Cal. Victoriei* : FEMEI, FEMEI, 
FEMEI — ora 19,30 ; Ansamblul 
U.G.S.R. : BALADA OMULUI — 
ora 20 ; Circul de Stat : RITMU
RILE ARENEI — ora 16 șl 19,30.

PROGRAMUL I

• 14,30 Deschiderea emisiu
nii. Fotbal : Steaua — F.C. 
Argeș. Transmisiune de la Sta
dionul Republicii. Comentator 
Radu Urziceanu o 16,15 închi
derea emisiunii • 18,00 Deschi
derea emisiunii: „Misterul din 
peșteră" (VII) — ultimul episod 
• 18,30 Mult e dulce șl fru
moasă • 19,00 Telejurnalul de 
seară • 19,30 Știința și pro
ducția. Onorarea contractelor 
de cercetare — respectarea 
obligațiilor reciproce ale între
prinderii șl institutului științi
fic a 20,00 Concertul Orchestrei 
simfonice a Radloteleviziunll. 
Dirijor Aaron Copland (S.U.A.). 
Solist Aurelian-Octav Popa. în 
pauză : Avanpremiera • 21,55 
Reportaj TV • 22,05 Reflector 
— telefoileton cotidian • 22,15 
Telejurnalul de noapte a 22,30 
Telesport. Aspecte înregistrate 
de la întîlnlrea de fotbal Di
namo București-Rapid. Comen
tator Aristide Buhoiu. e 23,15 
închiderea emisiunii progra
mului I.

PROGRAMUL II
O 20,00 Film artistic : „Zile 

reci" — producție a studiouri
lor cinematografice din R. P. 
Ungară a 21.40 Muzică popu
lară, interpretată la xilofon, 
marimbafon șl vlbrafon de 
Nicolae Albulescu a 22,05 Re
flector — telefoileton cotidian 
a 22,15 Film serial „Răzbună
torii". Reluarea episodului 
„Ora H“ a 23,05 închiderea e- 
mlsitnll programului II.

Disputa petrolului
bolivianPrimele măsuri cu caracter concret luate de guvernul Ovando Candia au arătat că programul guvernamental dat publicității nu s-a limitat la intenții generale privind realizarea „obiectivelor demnității naționale", prin punerea țării în „deplina proprietate a resurselor sale naturale" (NEUE ZtlRCHER ZEI- TUNG). Măsuri economice drastice au fost introduse cu scopul de a încerca apărarea economiei boliviene: returnarea sumelor încasate la export de întreprinderile exploatatoare a petrolului Și minereurilor către Banca Centrală boliviană (THE TIMES); acțiunile sau procentele din profituri nu mai pot fi transferate în străinătate și companiile vor trebui să depună părți variate din capitalul lor la Banca Centrală pînă în martie 1970. Băncile au fost închise pentru o anumită perioadă pentru a preîntîmpi- na extragerea dolarilor de către posesorii lor care se tem de devalorizare. Concomitent, salariile au fost înghețate „temporar". Aceste măsuri de austeritate vor permite Boliviei să-și mențină deocamdată paritatea actuală a monedei de un dolar egal 11,85 pesos (deși rezervele totale boliviene se ridică numai la 33 milioane dolari).Dar evenimentul cel mai important l-a constituit naționalizarea companiei „Gulf Oil" din S.U.A. Deși există intenția de a se proceda cu precauție față de capitalul străin, generalul Ovando Candia arăta că compensațiile pe care Bolivia le va plăti pentru ■ naționalizare vor acoperi numai cheltuielile mobiliare ale companiei „Gull Oil" și nu vor constitui obiectul unor negocieri.S.U.A. nu au invocat încă amendamentul Hickenlooper împotriva Boliviei și Perului care au naționalizat companii americane. Amendamentul este anexat la legea „ajutorului pentru străinătate" și potrivit lui acest ajutor va fi întrerupt pentru țările care expropriază proprietăți americane fără compensații totale în primele șase duni după naționalizare. Administrația americană este în expectativă în ciuda presiunilor exercitate de compania în cauză și de altele pentru a se întreprinde ceva împotriva naționalizării și „primejdiei" ca guvernul bolivian să treacă la noi naționalizări (CHRISTIAN SCIENCE MONITOR). Nu s-au luat măsuri pînă acum nu numai pentru că nu au trecut cele 6 luni prevăzute (pentru Bolivia) ci pesemne, pentru că, ca și în cazul Perului care a naționalizat bunurile firmei „International . Petroleum Company", S.U.A. doritoare să nu agraveze relațiile cu America Latină, va căuta clauze de ordin tehnic care să facă inoperant amendamentul Hickenlooper. Compania respectivă exercită presiuni pentru aplicarea amendamentului pentru că este în interesul ei să obțină sume uriașe în dolari pe care să le reinvestească pe alte piețe ale petrolului (mai apropiate de S.U.A., ca Alaska). Deocamdată, ea a luat contramăsuri ca suspendarea circulației petrolierelor sale spre portul Arica din Chile, prin care petrolul din Bolivia (care nu are ieșire la mare) era transportat spre alte țări. Măsura a stîrnit îngrijorare față de blocarea celor 18 000 de barili de petrol pe care Bolivia îi produce pe zi. Ca urmare, ministrul minelor, Marcelo Quiroga, a discutat cu oficialitățile argentiniene posibilitățile de soluționare a complicatelor probleme de desfacere și transport, luînd în considerare și încetarea funcționării conductei de gaz din sud- estul Boliviei care duce în nordul Argentinei. Această conductă a fost construită de „Gulf Oil“ împreună cu concernul petrolier de stat bolivian Y. P. F. B. și finanțat pe jumătate de „Guilf Oii" și pe jumătate de Banca Mondială de Reconstrucție și Dezvoltare (23 milioane dolari). Compania americană a amenințat că va trece „la acțiuni" dacă bolivienii încearcă să vîndă petrolul sau gazul produs de proprietatea naționalizată pe alte piețe. Pe de altă parte, companiile argentiniene ar dori să ia locul contractorilor nord-americani care și-au retras parte din personalul de pe șantierul de construcție al noii conducte din apropiere de Santa Cruz.Desfășurarea conflictului dintre Bolivia și „Gulf Oil" nu este un fenomen singular în America Latină. Și de aceea propunerea boliviană privind convocarea unei reuniuni la nivel înalt pentru discutarea relațiilor S.U.A. cu țările latino-amerioane se înscrie pe linia eforturilor acestor țări de a-și consolida independența economică.

Comitetul politic al Adunării Generale continuă dezbaterile asupra punctelor înscrise în capitolul dezarmarea generală și totală.Reprezentantul Poloniei la O.N.U., Eugeniusz Kulaga, a prezentat Comitetul proiectul de tratat supus dezbaterilor de către 9 țâri socialiste, printre care și România, privitor la încheierea unei convenții internaționale pentru interzicerea fabricării, perfecționării, achiziționării și stocării armelor chimice și bacteriologice. Proiectul prevede, de a- semenea, măsuri în vederea distrugerii acestor arme. Ambasadorul polonez a subliniat că acest proiect de tratat constituie în esență un pas în direcția dezarmării și reprezintă de fapt o completare a protocolului de la Geneva din 1925 care prevede interzicerea folosirii unor astfel de arme. Vorbitorul a condamnat în termeni severi încercările de a se justifica cursa înarmărilor chimice și bacteriologice prin așa-zisa teorie a „strategiei descurajării", rămășiță a concepției învechite a „balanței terorii" din timpul anilor războiului rece.

• MIERCURI AU ÎNCEPUT LA FRAGA lucrările conferinței teoretice internaționale cu tema : „Leninismul și contemporaneitatea", organizată de redacția revistei „Probleme ale păcii și socialismului". La conferință participă delegații reprezentind peste 40 de partide comuniste și muncitorești. Delegația Partidului Comunist Român este formată din tovarășii Ilie Radulescu, membru al C.C. âl P.C.R., șef de secție la C.C. al P-C.R., conducătorul delegației, Valter Roman, membru al C.C. al P.C.R., și Tudor Posto- lache, decanul Facultății de economie a Academiei de științe social-politice „Ștefan Gheorghiu" de pe lingă C.C. al P.C.R. Conferința este organizată cu ocazia centenarului nașterii lui V. I. Lenin.

a problemei GiBraltarului. Un demers în această privință a și fost făcut în Comitetul de tutelă al O.N.U. Problema Gibral- tarului a revenit frecvent în ultimii cîțiva ani în dezbaterile din diverse organisme ale O.N.U. Ea urma să fie abordată din nou anul acesta. Cererea de a fi scoasă de' pe ordinea de zi susține informațiile privitoare la relativa ameliorare a climatului relațiilor dintre Marea Britanie și Spania după remanierea guvernului de la Madrid.

DOINA TOPOR

Domnul Jardim tră
iește în Mozambic. Cei 
ce îl cunosc pe acest 
inginer portughez l-au 
caracterizat drept un 
amestec de „playboy, 
om de afaceri și aven
turier". Are acces în 
sferele cele mai înalte 
ale administrației locale 
și se bucură de priete
nia lui Ian Smith, pre
mierul rasist de la Sa
lisbury, ceea ce — să 
recunoaștem — repre
zintă o carte de vizită 
capabilă să deschidă 
destule 
zambic. 
Jardim 
Un om 
fluența 
neliniștit din pricina u- 
nor mărunțișuri. In
tr-adevăr, domnul Jar
dim este temător pen
tru ziua de mîine. S-ar 
putea răspunde: fireș
te, acest domn se teme 
de clipa în care colo
nialiștii vor fi alungați. 
Domnul Jardim are, 
însă, alte griji. Pe el îl 
îngrijorează... Lisabona.

Jorge Jardim are im
presia că guvernul por
tughez a pierdut fer
mitatea din perioada 
salazaristă. Drept dova
dă aduce, de pildă, 
faptul că actualul pre
mier folosește mai rar 
lozinca lui Salazar — 
a „Portugaliei unite și

porți în Mo- 
Totuși, domnul 
este îngrijorat, 

cu banii și in
sa nu poate fi

• MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL R. P. D. COREENE a dat publicității o declarație în care se arată că guvernul R. P. D .Coreene, și întregul popor coreean resping în mod hotărît și consideră nevalabilă rezoluția în așa-zisa „problemă coreeană", adoptată la ședința din 17 noiembrie a Comitetului Politic al celei de-a XXIV-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. Declarația subliniază că această rezoluție a fost adoptată împotriva voinței poporului coreean.• POTRIVIT UNOR SURSE OFICIALE BRITANICE, Spania a informat guvernul de la Londra asupra hotărîrii ei de a cere retragerea de pe ordinea de zi a Organizației Națiunilor Unite
indivizibile" (deși, pen
tru respectarea adevă
rului trebuie spus că 
Caetano n-a încetat 
nici o clipă să tăgădu
iască păstrarea „provin
ciilor de peste mări", 
adică perpetuarea unui 
război colonial condam
nat la eșec). Totuși, 
Jardim (și nu numai el) 
nu poate trece cu ve
derea faptul că la Li
sabona se utilizează un

NEGOCIERILE NiXOhl-SATO• PRIMUL MINISTRU E1SA- KU SATO a început ieri la Casa Albă negocierile cu președintele Richard Nixon. După cum s-a mai anunțat, pe agenda convorbirilor figurează în primul rînd retrocedarea Okinawei către Ja; ponia și condițiile în care va £i efectuată această operație^ £c așteaptă, de asemenea, tX Z- luată în discuție sata problemă a textile japoneze ricana.
. Se să fie mult controver- exporturilor de pe piața ame- \« PENTAGONUL ESTE ÎNGRIJORAT de creșterea numărului dezertorilor și al celor care „își iau permisii singuri". Dintr-un bilanț prezentat de ziarul „Wall Street Journal" reiese că într-o perioadă de un an, încheiată la 30 iunie, 56 000 . de soldați americani nu s-au mai prezentat la unitățile din care făceau parte, iar 150 000 „și-au concedii". în care zi 500 de acordat singuri prezent, în fie- soldați dezertează

dență de tip rhodesian, 
în dauna populației a- 
fricane. Intențiile aces
tea le dezvăluie un ar
ticol publicat de „LE 
MONDE".

Vîrfurile colonialiste 
din Mozambic consta
tă o accentuare a crizei 
economice locale. Pri
mul semestru al anului 
1969 s-a încheiat cu un 
deficit al balanței de 
plăți de 116 milioane

investițiile mi-
portughez

Imitatorii
lui Smith

limbaj mai nuanțat cu 
toate că în practica po
litică nimic sau aproape 
nimic nu s-a schimbat. 
Dacă la îngrijorările 
provenite din teama de 
o schimbare se adaugă 
invidia față de Ian 
Smith, vecinul rhode- 
sian, înțelegem mai 
bine sursele mișcării ce 
a apărut printre colonii 
albi din Mozambic. 
Jardim și prietenii săi 
se gîndesc la o inde
pendență a Mozambi- 
cului, dar o indepen- 4

franci francezi, conse- 
cință a unei stagnări 
agravate de impasul 
militar portughez. Difi
cultățile financiare ala 
coloniei, corelate cu 
neîncrederea în succe
sorul lui Salazar, au sti
mulat apariția unei 
mișcări ce dorește să 
copieze pe Ian Smith. 
Inginerul Jorge Jar- 
dim nu tremură de fri
că pentru soarta Mo- 
zambicului și nici mă
car a'albilor din Mo
zambic. Pe el îl preo-

cupă 
liardarului 
Champalimaud și ale 
B.N.U. (Banca naționa
lă de peste mări). Mi
liardarul a plasat sume 
importante în zona si
tuată la nord de fluviul 
Zambezi și dorește să 
aibă certitudinea capi
talului învestit.

Despre B.N.U. se 
știe că este legată de 
cercurile salazariste, di
rector general fiind fos
tul lider al partidului 
guvernamental Fernan
des, care a părăsit 
funcția sa o dată cu ve
nirea la putere a lui 
Caetano.

Deocamdată, imita
torii lui Smith încear
că să cîștige populația 
albă. Instrumentul la 
care apelează este pre
sa. Cotidienele din 
Lourenpo-Marques și 
Beira sînt aprig dispu
tate printr-o operațiu
ne de culise desfășura
tă cu rafinament. De la 
subvenții la acaparare 
rămîne un drum par
curs repede.

Londra a privit ne
putincioasă rebeliunea 
de la Salisbury. Lisabo
na va fi oare mai ener
gică din primul mo
ment sau va aștepta 
răbdătoare evoluția e- 
venimentelor ?

M. RAMURA

sau părăseso pe perioade limitate cazărmile și taberele militare.Potrivit ziarului citat, această situație se explică prin moralul scăzut al soldaților americani din cauza războiului din Vietnam.o ÎNDELUNGATA CRIZĂ GUVERNAMENTALĂ DIN LIBAN începută la 25 aprilie a.c. • — pare a se apropia de sfîrșit. Premierul desemnat, Rashid Ka- rame, a avut ieri o nouă întrevedere cu președintele Charles Helou, pe care l-a informat asupra rezultatelor consultărilor sale de pînă acum. La sfîrșitul convorbirii, Karame și-a manifestat speranța într-o definitivare rapidă a listei noului cabinet.
DIN NOU LUPTE ÎN YEMEN• DUPĂ O ÎNTRERUPERE DE PESTE UN AN, ciocnirile dintre forțele armate ale Republicii Arabe Yemen și unitățile regaliste ale fostului imam. EI Badr au reînceput în cursul timelor luni. După cum relatează postul de radio Sanna, cele mai puternice lupte continuă să aibă loc în regiunea orașului Saada, situat îa imediata vecinătate a graniței cu Arabia udită.• CEL DE AL DOILEA MINAR ai reprezentanților ganizațiilor de tineret din țările Africii de est și centrale își va desfășura lucrările în capitaia Tanzaniei între 8 și 14 decembrie, s-a anunțat la Dar es Salaam. Participanții la seminar vor dezbate o serie de teme referitoare la problemele actuale ale țărilor din aceste regiuni, precum și cele privind lupta împotriva colonialismului și ne- ocolonialismului.

SE-
or-

în capitala Austriei s-au desfășurat lucrările Comisiei mixte româno-austriece pentru încheierea protocolului comercial și de cooperare economică și tehnică pe anul 1970.în urma convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă cordială, ambele părți au convenit să dezvolte în continuare schimburile de mărfuri între țările lor, să favorizeze acțiunile de cooperare începute și să inițieze altele noi.Potrivit listelor de mărfuri stabilite pentru 1970, România va exporta în Austria produse ale industriei chimice, metalurgice și constructoare de mașini, produse agroali- mentare, precum și bunuri de consum. Austria va livra României produse metalurgice, mașini și utilaje, produse chimice și altele.La Alger a fost semnat marți un acord între întreprinderea română de comerț exterior „Industrialexport" și Societatea algeriană de hidrocarburi „Sonatrach". Potrivit, acordului, România va livra Algeriei alte șase instalații de foraj la mare adîncime de tip „3 DH-250", produse de uzinele „1 Mai" din Ploiești și va importa jn schimbul lor însemnate cantități de minereu de fier.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București. Piața „Sctnteli*. Tel. 17.60.10, 17.60.20, Abonamentele ae fao la oficiile poștale șl difuzoril din întreprinderi și Instituții. Tiparul t Combinatul poligrafic „Casa Scînteil'


