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UNEI
ECONOMII
MODERNE

Economia noastră națională, în 
efortul ei continuu și complex 
de modernizare face tot mai mult 
apel Ia tehnica modernă. In a- 
cest sens, conform directivelor 
Congresului a! X-lea al P.C.R., 
în viitorul cincinal o largă apli
care o va căpăta automatizarea, 
atît în conducerea procesului de 
fabricație continuă, cit și prin 
perfecționarea generală a mași
nilor și utilajelor folosite. Ast
fel, treptat se va trece la utili
zarea calculatoarelor electronice 
in conducerea proceselor tehno-' 
logice. Se va avea în vedere, de 
asemenea, extinderea tehnicilor 
de calcul, in special, în activita
tea de planificare, în sistemul 
informațional economic, în siste
mul de aprovizionare și desface
re, la lucrările de gestiune din 
marile unități economice, în sis
temul financiar-bancar, precum 
și în lucrările de proiectare și 
cercetare.în legătură cu unele aspecte legate de stadiul în care se a- flă introducerea tehnicii de calcul în economie la ora actuală, ne-am adresat tovarășului inginer F. MUNTEANU solicitîn- du-i o serie de amănunte.
.— Pentru realizarea acestui 

imperativ al dezvoltării econo
miei naționale este necesară, 
probabil, printre altele, sudarea 
muncii de cercetare cu cea de 
proiectare ?— într-adevăr, dacă nu se trage o linie de unire între aceste două compartimente, eficiența activității de creație a oamenilor ................. ..scăzută, măsuri cadrului conducă gâturi organice între activitatea cercetătorilor științifici și cea a proiectanților-tehnologi. -A- ceasta cu atît mai mult cu cît este cunoscut faptul că datorită ritmului rapid de dezvoltare a cercetării în domeniul electronicii, stabilirea de norme precise cu o valabilitate mai îndelungată pentru proiectare nu este posibilă. Pentru ca proiectarea să-și poată desfășura totuși normal activitatea, este necesar ca normele fixate să fie substituite prfh îndrumarea colectivelor de proiectare de către cercetătorii care au studiat dispozitivele ce se proiectează. Jn același timp, colectivul de proiectare trebuie să cunoască în detaliu posibilitățile de fabricare în serie a dispozitivelor electronice respective, iar proiectul întocmit să fie concretizat prin prototipul experimental omologat și destinat fabricație^ de serie. Pe baza experimentării acestui prototip, proiectantul, împreună cu cercetătorul, stabilesc condițiile de reglaj, de testare și punere la punct pentru fabricația de serie.Din cele arătate mai sus rezultă deci necesitatea unei a- dînci întrepătrunderi a cercetării, proiectării și execuției în fabrică. Responsabilitatea pentru coordonarea științifică pînă 

V la lansarea în producție de serie. revine însă cercetătorului.Institutul de cercetare și proiectare trebuie să fie conștient că el nu poate trăi atîta timp cît activitatea lui nu este strîns legată de fabrica pe care trebuie să o deservească. La fel și fabrica, trebuie să fie conștientă că fără institut nu va putea supraviețui în condițiile ritmului de creștere atît. de rapid științei și tehnicii.
— Avînd în vedere tocmai 

ceste adevăruri considerați 
formele actuale de organizare 
corespund ?

de știință va fi foarte De aceea sînt necesare pentru perfecționarea organizatoric care să la asigurarea unei le-

al
a- 
că

Convorbire realizată de
ION VĂDUVA-POENARU

(Continuare in pag. a IlI-a)

Interviu cu ing, 
FLAVIU MUNTEANU 

directorul Institutului 
de cercetări și proiectări 

utilaje electronice de calcul

Uzina de soda Govora

Foto: ION CUCU

ÎN ASOCIAȚIILE STUDENȚEȘTI
__ ALEGERILE S-AU ÎNCHEIAT

MUNCA PRACTICĂ
l

>*

CONCRETA

VĂ SATISFAC REZULTATELE
ACESTUI AN?
CUM PREGĂTIT! SUCCESELE
ANULUI VIITOR?

Prezentam la începutul lunii februarie intervenția secretarului organizației U.T.C. din Gîr
liciu, județul Constanța, în adunarea generală a cooperativei agricole cînd s-a dezbătut și apro
bat planul de producție pe anul 1969. „Bizuindu-mă pe forțele noastre, pe chibzuiala gospo
dărească a fiecăruia, pe experiența acumulată (...) consider că avem toate condițiile ca în 1969 ma
ximele de anul trecut să devină producții medii. Pentru realizarea acestui obiectiv, organizația 
U.T.C., ce cuprinde aproape două sute de membri, își va stabili obiective concrete. Nu ne vom 
cruța eforturile cind va fi vorba de amenajările pentru irigații, de executarea lucrărilor agri
cole, îndeosebi în vîrfurile de campanie, de strînsul și depozitatul furajelor, transportul îngră
șămintelor, activitatea în zootehnie, în legumicultura și Viticultură". Propunerea secretarului 
U.T.C.  punct de vedere al întregii organizații de tineret ce dezbătuse atent proiectul de plan 
expus de inginerul agronom al cooperativei, a fost întru totul însușit de adunarea generală; 
chiar de a doua zi pornindu-se acțiuni largi în scopul îndeplinirii angajamentului consemnat în 
cifrele de plan.

acțiuni largi în scopul îndeplinirii angajamentului consemnat în

UN OM,
O FAPTĂ,

O IDEE

Este demn de menționat faptul că dezbaterile prilejuite de adunările și conferințele de alegeri ale asociațiilor studențești, reușind să fie, de cele mai multe ori, oglinda fidelă și sensibilă a activității studenților și organizațiilor lor, au relevat rolul activ, combativ al tineretului universitar și au atestat creșterea capacității, a competenței asociațiilor în realizarea obiectivelor actuale și de perspectivă ale formării specialiștilor cu pregătire superioară. In cadrul discuțiilor au luat cuvîntul numeroși studenți ; dovedind responsabilitate, pasiune pentru munca obștească, precum și o temeinică cunoaștere a realităților din grupe, ani de studiu, facultăți și institute, ei și-au adus o contribuție prețioasă, de prestigiu, la profilarea nuanțată a conținutului activității asociațiilor. Din analiza atentă a dezbaterilor pe marginea problemelor fundamentale privind pregătirea profesională, acțiunile politico-ideologice și cultural-artisitice, munca in cămine etc., se desprinde faptul că, în prezent, pentru acti
viștii asociațiilor nu este de ajuns să muncească cu'pasiune 
și cu perseverență ; lor li se cere, în primul rînd, compe
tență, dublată de calitatea de a înțelege exact specificul 
muncii în rindul studenților, de a reuși să transforme in ac
țiuni concrete, cu o mare valoare educativă, entuziasmul 
pe care îl generează continuu lumea fremătătoare a amfitea- 
trelor. ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a V-a)

ce m-a impresionat
în euvintarea tov.
CEAUȘESCU ținută 

descinderii anului 
• 1969—1970 au fost,

„Ceea i 
profund i 
N1COLAE 
cu ocazia 
universitar 
in primul rînd, grija și căldura 
deosebită cu care a abordat pro
blemele învățămîntului nostru, 
care ne obligă pe noi, tinerii 
profesori, o dată mai mult, să 
ne Întrebăm Ia modul cel mai 
deschis : „Cu ce ginduri, cu ce 
sentimente, cu ce proiecte pășim 
in profesiunea de dascăli, de 
educatori ai noilor generații ? 
In noi au fost investite cele mai 
bune năzuințe ale altora. Dar 
noi, ce vom da ?“Am dorit ca aceste cuvinte, rostite cu emoție stăpînitâ de un tînăr absolvent, prezent pentru prima oară la o catedră — la Liceul din comuna Băleni-Dîmtx»- vița — să stea în fruntea relatărilor ce vor urma, ca un motto simplu, nemeșteșugit, dar care exprimă pe deplin atitudinea morală și profesională a adevăratului profesor. Ani, dori totodată, ca aceste cuvinte să contribuie la considerarea corectă a fenomenelor negative legate de repartizarea și prezentarea absolvenților la catedre, fără exagerări sau edulcorări.

★Din totalul de 182 de profesori repartizați la catedrele .din județul Dîmbovița, s-a prezentat uri 160, 22 rămînînd, anul acesta număr de pină în cli-

Era în luna februarie...Acum, cînd calculele contabile au Conturat, în limbajul cifrelor, bilanțul muncii de un an depusă în sectoarele de producție, adresăm unor cooperatori cu munci de răspundere, specialiștilor și mai ales tinerilor din Gîrliciu întrebările : Vă satisfac rezultatele a- 
cestui an ? Cum pregătiți suc
cesele anului viitor ?,— Da și nu — răspunde ne- decis tovarășul DUMITRU 
POTLOG, președintele cooperativei. Da, pentru că am obținut rezultate mai bune de- cît în oricare din anii tre- cuți, nu, pentru că la cîteva culturi n-am atins cifra de plan. N-am știut să lucrăm în condițiile de umiditate ale primăverii trecute, cînd, de fapt, am pierdut ceea ce nu s-a realizat la floarea-soare- lui (270 kg la hectar sub plan) la orez (nerealizare

kg/ha) și la grîu (800 kg ha sub plan). Am putea zice că a- cesta .a fost anul și gata, dar dacă sîntem sinceri, trebuie să recunoaștem că noi avem toată vina. Dacă în primăvară,
am fi intervenit cu mai multă promptitudine la reampla-

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a IlI-a)

CÎND
ÎNSEȘI
IDEILE

VALORILE
UMANISTE

ALE LITERA TURII

Combinatul siderurgic „Gheorghe Gheorghiu-Def-Galați. In cabina de comandă a laminorului de 
tablă groasă• ••••••••••

de EDGAR PAPU

Nu orice literatură ce-și alege 
drept obiect omul se poate numi 
umanistă. Pentru a merita acest 
nume, se cere ca ea să dea o ima
gine adevărată despre ființa uma
nă, imagine în care se cuprind și 
aspirațiile sale ascendente. Faptul 
nu este cîtuși de puțin ușor, fiind
că adevărul, mai cu seamă în ra
portarea sa la'om, se dovedește a 
fi o noțiune nespus de complexă 
și de nuanțată. Numai minciuna 
este schematică, simplistă, tran
șantă. In mod special, minciuna 
literară, care a făcut totdeauna să 
rezulte opere mediocre și nere
zistente, a acționat invariabil ca 
un agent antiumanist. Procedeul 
ei cel mai obișnuit în exercitarea 
facilității și în falsificarea imagi
nii umane este schematizarea co
modă, fie în sens pozitiv, fie ne
gativ. Adevărul se denaturează, 
astfel, în ipocrizie idilistă, sau, 
dimpotrivă, în cinism abject ■ și 
dezmățat. Este ușor a crea o lume 
arbitrară, escamotînd tocmai difi
cultatea distincțiilor și a nuanțe
lor, care reclamă cea mai atentă 
conștiinciozitate.

Prin aceasta n-am vrea să se 
înțeleagă că nu există și în. reali
tate oameni buni sau răi. Aseme
nea atribute nu reprezintă, însă, 
noțiuni fixe șl rigide, ci se des
prind ca rezultante ale anumitor

(Continuare în pag. a IV-a)

SlNT
FAPTE

pa de față, „absenți". Cifra nu este deloc neglijabilă, nici absolut nici — mai ales — proporțional. Ea înseamnă 22 de catedre descoperite care sînt încredințate în mod obișnuit supli-
au.fost înregistrați 41de absenți la numai 115 repartizați.Cauzele reprezentărilor la catedră — referindu-ne la fiecare absolvent în parte — plutesc în anonimatul cel mai desăvîrșit.

cinci ani de, facultate — și, dacă ne gîndim bine, de fapt întreaga lor pregătire intelectuală — în care societatea a investit capital material și moral — nu deșteaptă, la acești tineri, mă-

CU CE GÎNDURI
PĂȘIM ÎN PROFESI
UNEA DE DASCAL ?
nitorilor, . calificați ‘ sau, la nevoie, necalificați satisfăcător (numai cu școală medie). Totuși, față de anii precedenți, numărul celor neprezentați a scăzut simțitor. De exemplu, anul trecut

Sînt cazuri de o extremă raritate cînd un proaspăt absolvent a- nunță inspectoratul școlar că nu-și va lua catedra în primire. 
Intrucît nu au o obligație stric
tă, legiferată, nu o fac. Cei

car sentimentul bunului simț, dacă nu îl au pe cel al datoriei?In situația de „nevăzuți, ne- cunoseuți", se află, paradoxal, și cei care nu s-au prezentat — deocamdată — la catedră din motive obiective : este vorba de

tinerii care își satisfac stagiul militar, și care, în majoritate, se prezintă totuși după trecerea timpului respectiv. Este necesar ca măcar în aceste cazuri inspectoratele școlare să fie informate la timp, sarcina aceasta revenind, credem noi, institutelor de învățămîtjt superior, dar și absolvenților înșiși, a căror datorie ' de a ține legătura cu locul de muncă nu mai trebuie demonstrată. Fiindcă în- tirziații aceștia — eu motive o- biective sau fără (există o categorie destul de largă care nu se prezintă de la bun început în . speranța unor „aranjamente mai convenabile"), pricinuiesc serioase neajunsuri procesului de invățămînt. De obicei, în momentul tardivei lo>r prezentări, catedrele respective au fost deja încredințate unor suplinitori. Prin prezentarea titularilor, a- ceștia le pierd automat și trebuie, deci, să li se ofere alte ore de suplinire. De aici o serie întreagă de rocade, de improvizații, de neajunsuri.
★Dar, după cum am văzut, în județul de care ne ocupăm numărul de absenți și întîrziați

Despre tînărul medic C os
tia Cernescu, cercetător al 
Institutului de inframicrobio- 
logie din București, ni s-a 
spus că întrunește trăsăturile 
optime pe care le reclamă, 
tuturor celor dedicați ei, acti
vitatea de investigație științi
fică modernă. Dr. docent 
Radu Portocală, de pildă, di
rectorul adjunct științific al 
Institutului, ni l-a recomandat 
cu o convingere reținută, în 
fraze foartd exacte, dl. 
de care am fost tentați 
credem că, în ambianța la
boratoarelor pe care le vizi
tam, cuvîntul „speranță", prin 
excelentă superfluu și labil, 
include semnificații mai am
ple decît cele pe care le fi
xează etimologia lui. Medicul 
Costin Cernescu, cu alte cu- 
vinte, în ceea ce privește 
cercetarea inframicrokiologi- 
că, reprezintă o speranță a 
Institutului, dar o speranță 
care își întemeiază rațiunea 
de existență pe certitudine,

Ca să-l cunoaștem pătrun
dem intr-un mediu imaculat, 
în peisajul inexpresiv al al
bului și al, unei aparaturi 
care, inflexibil distantă cu in
trușii, pare capabilă să subju
ge personalitatea ca atare a 
omului unei ^finalități necu
noscute, încifrată în însăși pa
rametrii și gabaritele ei. In 
realitate. însă, aici. în ' am
bianța laboratoarelor, perso
nalitatea cercetătorilor î?i sub
sumează personalitatea apara
turii în măsura în 'care pu
tem s-o numim astfel, confe- 
rindu-i un plus de valoare, 
de fapt certificîndu-i în per-

dincolo
■să

MIHAI PELIN

(Continuare în pag. a V-a)

ELISABETA NIȚESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Și-au depășit
• RITMUL CONSTANT înalt de realizare a sarcinilor de plan de către unitățile industriale din județul Neamț s-a concretizat, ia sfîrșitul celor 11 luni din acest an, cu depășirea principalilor indicatori sintetici: producția globală eu 205 milioane lei, iar producția marfă vîndută și încasată cu 174 milioane lei. Aceste depășiri reprezintă. printre altele, importante cantități de fibre sintetice, îngrășăminte azotoase, ciment, cherestea, țevi și burlane de foraj, precum și numeroase mașini pentru industria forestieră. Totodată, planul livrărilor la export a fost depășit cu 83 milioane lei.

angajamentele
• INDUSTRIA JUDEȚU

LUI Caraș-Severin, în care ponderea principală a pro-*  ducției o dețin siderurgia și construcțiile de mașini, a produs peste planul pe 11 luni 44 000 tone fontă, oțel și laminate — cantitate care depășește cu mult angajamentul anual luat de siderurgiști, 3 800 tone cărbune, aproape 800 tone mașini și utilaje pentru industria metalurgică și pentru instalații hidromecanice, motoare electrice,' peste 2 000 mc cherestea și alte produse în valoare totală de 79 milioane lei. în același timp industria județului a livrat la export peste prevederile planului.
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MORALĂ A
— Știam că începind cu luna octombrie în

treprindeți în județ o serioasă investigație 
privind comportarea tinerilor. In ce stadiu 
vă aflați și cum se va finaliza această ac
țiune ?— Sîntem aproape de terminarea sondajului. Au fost investigați tineri de diferite condiții sociale, cu pregătiri diferite și în diferite ipostaze. S-a filmat. In curînd vom a- 
vea în municipiul Ploiești o adunare cu totul deosebită, la care vom avea ca invitați pe vicepreședintele tribunalului județean, procurorul șef, un reprezentant al miliției, diriginți, elevi, tineri, la care vom discuta despre „Pro
filul moral al tînărului societății noastre*'.  Tov. Voinea Coriolan, prim secretar al Comitetului județean Prahova al U.T.C., va vorbi despre integrarea tinerilor în ritmul contemporan. Un film va prezenta cele mai semnificative secvențe din munca și viața tinerilor. Se va prezenta în continuare punctul 
de vedere al tribunalului, cu exemplificări din domeniul relațiilor în familie. Procurorul șef va vorbi despre infracțiunile și natura lor. Aspectele străzii vor fi prezentate de reprezentantul miliției. Pe măsură ce vor avea loc prezentările, pe ecran vor apare chipurile celor In cauză, iar cu ajutorul magnetofonului se vor reda punctele lor de vedere.

O întrebare pe zi
CE-I CONVINE CITITORULUI SAU

CE-I CONVINE EDITORULUI ?

Muzeul de etnografie al Liceului nr. 1 din Oradea.

„Doriți să vă asigurați reținerea sau primirea la domiciliu a cărților care vă intere
sează ? Folosiți noul sistem de difuzare a cărții prin abonament ! — recomanda Centrala Editurilor, în numărul din iulie a.c. al Buletinului „Cărți noi".Numai că entuziasmul cititorilor care, aflînd vestea, „au luat de-a dreptul cu asalt librăriile" (după cum ne relata tovarășa Henrieta Lupescu,

LUMINO- 
HIDRAULICA (! ?)

O nouă utilizare a laseru
lui : luminohidraulica !

Despre ce este vorba ?
Oamenii de știință cunosc 

de cițiva ani așa-numitul „e- 
fect electrohidraulic" : atunci 
cind un arc electric trece 
prin apa conținută într-un 
tub, in interiorul acestuia a- 
pare un puternic șoc hi
draulic a cărui undă are o 
asemenea forță incit face tu
bul să explodeze. Efectul 
poate fi folosit în industrie 
pentru amhutisări. Recent, 
trei academicieni sovietici 
printre care laureatul Pre
miului Nobel AM. Prohorov 
(și G.A, Askariati, G.P. Sipu- 
lo) în urma unei serii de ex
periențe au descoperit efec
tul luminohidraulic datorat 
traversării unui lichid de că
tre o rază laser. Astfel, o rază 
de lumină coerentă dirijată 
asupra apei conținută într-o 
ceașcă creează o undă capa
bilă să arunce lichidul la 3 
metri înălțime. Aplicațiile 
noii descoperiri nu au întâr
ziat să apară: în Uniunea So
vietică au fost construite dis
pozitive de mare putere ca
pabilă să folosească efectul 
luminohidraulic pentru de
formarea metalelor sau am- 
butisarea lor. Pînă în prezent 
savanții nu și-au explicat to
tuși într-o măsură satisfăcă
toare toate subtilitățile me
canismului absorbirii luminii 
de către lichide. S-a consta
tat că în jurul focarului razei 
laser presiunea în lichid se 
ridică hi 1000 de atmosfere, 
temperatura crescînd în mod 
corespunzător.

Se apreciază, în perspec
tivă, că studiul proprietăților 
materiei la presiuni mari va 
fi facilitat de utilizarea lu- 
minohidraulicii, cu ajutorul 
căreia se vor putea obține 
presiuni ridicate într-un vo
lum redus și în fracțiuni foar
te mici de timp. Se apreciază 
totodată că va fi posibil să 
se creeze unde ultrasonice și 
hipersonice ce vor'putea fi 
propagate la mari distanțe. 
Un domeniu nou de cerce
tare științifică și-a făcut apa
riția în acest an. Rămîne să 
așteptăm dezvoltarea sa In 
deceniul următor.

f NE RĂSPUNDE
i GHEORGHE MARINICĂ,
; secretar cu problemele de propagandă la Comitetul județean.

Prahova al U.T.C.

LITORALUL ROMÂNESC - 
PRINTRE CELE MAI „SALUBRE" 

DIN LUMEEDUCAȚIA 
TINERETULUI

— Acțiunea va fi, fără îndoială, interesan
tă. Ce cazuri aveți în atenție ?— îndeosebi tinerii care au condiții bune în familie și care comit abateri din diverse cauze : nu sint îndrumați, au pătruns într-un. mediu nociv etc. I-am urmărit pe stradă, în localuri, cofetării etc. începem cu municipiul Ploiești, dar vom organiza astfel de acțiuni la Cîmpina, Sinaia și Bușteni. Filmul este realizat de membrii cineclubului Uzinei „1 Mai".Ca în orice domeniu de activitate încercăm să promovăm noul, în sensul cel mai larg. Credem că tinerii vor primi cu interes cele cîteva acțiuni inițiate pe linia educației morale. La finele lunii august am avut la sediul județean o consfătuire cu reprezentanți ai procuraturii, tribunalului, miliției, consiliului de tutelă, cinematografiei etc. unde s-au analizat fenomenele cele mai caracteristice care țin de atitudinea" tinerilor. Cu acel prilej s-a discutat despre posibilitatea reducerii și a preîntîmpinării infracțiunilor. Acolo unde se semnalează astfel de manifestări se organizează întîlniri cu juriștii, cu părinții tinerilor și reprezentanți ai comisiilor de judecată.

LIDIA POPESCU

responsabila librăriei „Mihail Sadoveanu", din București) — a scăzut brusc, pentru ca, în cele din urmă, să dispară a- proape de tot — și aceasta datorită tocmai faptului că titlurile incluse în listele de abonamente n-au avut darul să trezească cine știe ce interes. Astfel, la librăria „Sadoveanu", .din cele 110 tjtluri propuse pentru anul 1969 nu s-au contractat decît 34, totalizînd un număr de 266 de abonamente dintre' care cca. 160 numai la „Micul dicționar enciclopedic"), iar pentru anul 1970 nu s-a mai înregistrat, din octombrie, cînd au început înscrierile și pînă în decembrie a.c., nici măcar un singur abonament !Nu spune nimeni că ar trebui să se facă abonamente la colecțiile „Enigma" sau „A- ventura", dar de ce să fie excluse de pe listă colecții de prestigiu și foarte solicitate, ca, de pildă : „Biblioteca pentru toți", „Meridiane", „Ro

MISTER
...și nebulozitate pare a se fi creat în jurul serviciilor 
Par-avion efectuate de onor instituția noastră de Poștă — 
Telefon — Telegraf — Radio. Și iată de ce unei persoane 
care s-a prezentat, nu de mult, la Oficiul P.T.T.R. nr. 58 din 
Capitală cu un plic pe care dorea să-l expedieze, plătind ta
riful legal, prin intermediul poștașului cu aripi de aluminiu, 
funcționara de serviciu la ghișeul respectiv s-a străduit să-i 
mute, într-un mod mai mult sau mai puțin diplomatic, gîndul. 
„De ce nu trimiteți scrisoarea, i-a spus respectiva funcțio
nară, prin sistemul recomandat sau recomandat-expres ? 
„Pentru că, i-a răspuns, logic, omul cu plicul în mină, vreau 
s-o trimit Par-avion". „Dar, i-a replicat grațioasa slujitoare 
a lui Hermes, prin recomandat-exprcs scrisoarea ajunge mai 
repede". „Nu n>-aș fi așteptat, s-a uimit cetățeanul, știam că 
mijloc de transport mai rapid decît avionul nu există. Dar, 
în sfîrșit, chiar dacă e așa cum spuneți dv., eu vreau să-mi

trimit scrisoarea prin avion". „De ce ? a insistat juna grație 
de la ghișeu". „De-aia, a răspuns cetățeanul, ajuns la limita 
de sus a stăpinirii de sine. Pentru că eu cind mă duc într-un 
magazin hotărit să cumpăr griș, vînzătorul nu-mi propune, 
în loc, sare sau țincvais. Dacă are griș, îmi dă griș... Dv. 
aveți Par-avion ?“ „Avem". „Atunci, expediați-mi scrisoarea 
Par-avion !“. „N-ați vrea, totuși, recomandat sau recoman- 
dat-expres ?“. ...Nu se cunoaște replica finală a acestui dialog 
demn de atleții dramaturgiei absurdului, dar să zicem, ca-n 
poveste, că, dacă nu s-o fi încheiat, el continuă și azi...

Să zicem asta și să semnalăm faptul că o discuție absolut 
identică (in plus accentul regional dp rigoare) a putut fi au
zită, nu demult, și la Poșta centrală din Iași. Deci : mister ! 
Un mister căruia, sperăm, persoanele în drept îi vor da cu
venita dezlegare. Și nu neapărat par-avion. Ne mulțumim și 
cu un răspuns... expres.

D. INSU

ț

iggâj 

„GHIDUL STUDENTULUI"
Editat de către Minis

l

manul secolului XX", „Poesis", „Maeștrii artei românești", „Maeștrii artei universale" ș.a.Chiar și acele titluri, pe care editurile s-au îndurat să le ofere cititorilor, n-au fost în nici un fel popularizate așa cum preconiza, de altfel, inițial, Centrala Editurilor — prin cataloage, prospecte, pliante, afișe etc. Dacă pentru abonamentele anului 1969 se mai găseau, totuși, în librării, măcar unele liste pentru anul 1970 ți se pun în față, spre consultare, vreo 6—7 proiecte de planuri editoriale, în care trebuie să cauți foarte insistent ca să descoperi „acul în carul cu fîn“, adică titlurile, destul de rare, în dreptul cărora apare mențiunea „abonament".Nu este păcat ca o acțiune, în fond, binevenită, să eșueze într-un mod atît de lamentabil din pricina neglijenței și lipsei de inspirație tocmai a celor care au inițiat-o ?
ELENA POPA

terul învățămintului și 
Uniunea Asociațiilor 
Studenților din România 
a apărut Ghidul studentului, prin care se fac 
cunoscute normele vieții 
universitare, drepturile 
și îndatoririle studenți
lor precizindu-se totoda
tă statutul social al stu
denților în cadrul socie
tății noastre socialiste,Ghidul studentului se 
referă pe larg la activi
tatea profesională a stu
denților, la informarea 
multilaterală prin dife
rite forme de activitate, 
precum și la activitatea 
culturală și artistică, ac
tivitatea sportivă etc.

M.C.

Puțini sint cei care știu că 
plaje celebre în lumea întreagă, 
cum sint Copa Cabana, Ostia, Coasta de Azur și chiar Acapulco 
sînt mai puțin „salubre" iar a- 
pele marine sau oceanice din ve
cinătatea lor mai puțin limpezi ji 
curate decît cele din preajma li
toralului românesc. Ceea ce de
termină de fapt salubritatea unui 
litoral este gradul de poluare al 
apelor marine din zonele respec
tive. Or, acesta este dat, în pri
mul rînd, de cantitatea de ape 
uzate evacuate în mare din sta
țiunile respective, apoi de dis
tanța la care plajele se situează

Recent micul ecran ne-a prilejuit vizionarea unei emisiuni muzical-distractive intitulată 
„Profil pe 625 de linii". Regizorul ei, ALEXANDRU BOCA- 
NEȚ a avut amabilitatea să răspundă la întrebările noastre.

— Ce urmăriți prin aceste 
„Profiluri" ?— Un ciclu de emisiuni mn- zical-distractive, mai precis 
„Show-uri de platou" cu o echipă permanentă de inter- preți. în „show" nu este suficient ca numai interpretul să-și prezinte plurivalența talentului, ci și cel care îl prezintă — regizorul — să-și prezinte la rîndul lui capacitățile artistice.

— Spuneați de o echipă ?— Da .Ea este formată din 
Anda Călugăreanu, Florian Pi
tiș și Dan Tufaru, ultimii exce- lenți actori de teatru, dar și excelenți actori de varietd Es

MIRCEA NICOLAE

a PĂPUȘA: rulează la Lira 
(orele 15,30; 19).

• VALEA PĂPUȘILOR: rulea
ză la Sala Palatului (orele 17; 
20,15).
• VA PLACE BRAHMS: rulea

ză la Patria (orele 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 
21), Central orele 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 
21), Modern (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21).
• RĂZBOIUL DOMNIȚELOR : 

rulează la Republica (orele 8,45 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).
• OPERAȚIUNEA LADY CHA

PLIN : rulează la Feroviar (orele 
8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21),
Gloria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30).
• JOCUL CARE UCIDE: rulea

ză la Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,45), Festival (o- 
rele 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Favorit (orele 10; 13; 15,30; 18;
20,30),  Melodia (orele 9; 11,16;
13,30; 16; 18,30; 20,45).
• MY FAIR LADY: rulează la 

Capitol (orele 9, 12,30; 16,15; 19,45).
• VINNETOU IN VALEA MOR- 

ȚII: rulează la București (orele 
8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 17; 19; 21).
• FEMEIA ÎNDĂRĂTNICA: ru

lează la Flamura (orele 9; 12;
17,43; 20,30), Miorița (orele 9,30; 

față de.zona marilor porturi din 
vecinătate.

In ceea ce privește ultimul as
pect, plajele românești posedă 
condiții optime, nu numai din 
cauza distanței suficiente care le 
desparte de bazinul portuar, ci și 
fiindcă o serie de curenți circu
lari formați în zona platformei 
continentale îndreaptă apele po
luate spre larg — situație rela
tiv rar întâlnită. In Marea Nea
gră, de pildă, de condiții favo
rabile asemănătoare beneficiază 
numai cunoscutele stațiuni Soci, Batumi și Suhumi.

In momentul de față se află 

te absolut necesar ca la aceste' emisii să ai o echipă de bază, formîndu-se în acest fel o sudură de concepție, un stil de lucru comun. De asemenea, în fiecare „Profil" va fi prezent cite un invitat .român sau străin.
— Ce dorință vă conduce 

cînd realizați o emisiune ?— Să placă în primul rînd publicului. Dar, nu vreau ca eu să mă „duc" la comoditatea telespectatorului, ci doresc să-1 fac partizanul meth O anumită categorie a. emisiunilor de varietăți nu trebuie socotită ca o simplă transmisie- ca o transpunere pe micul- ecran a unui spectacol. Chiarde la prima literă, ea trebuie scrisă în funcție de- posibilitățile camerei de luat vederi. Dacă ar fi privită cu ochiul liber, valoarea ei ar scădea la jumătate. Nu poate trăi „la cea mai înaltă tensiune", fără imagine T.V.
— „9 camere... de luat vede

rea", „Dincolo de micul ecran", 
„Anda, banda, platoul și Eu“ 
sînt cîteva titluri ale emisiu
nilor dumneavoastră. Sînteți 
pentru TITLURI ?— Dacă pentru realizarea unei emisii stau aproape o lună, pentru găsirea unui titlu pierd aproape o lună și jumă

12; 15; 17,30; 20,15), Tomis (orele 
9—15,45 în continuare ; 18 ; 20,15).
• SEZON MORT: rulează la 

Victoria (orele 9; 12.30; 16; 19,30).
a NOILE AVENTURI ALE 

RĂZBUNĂTORILOR: ruiează la
Lumina (orele 8,45; 16,15 în con
tinuare; 18,30; 20,45), Grlvița (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).
• BLOW-UP: rulează la Doina 

(orele 11,30 : 13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 
Program pentru copil (orele 9—10).
• MONDO CANE: rulează la 

Timpuri Noi (orele 9—19 în conti
nuare).

• In împărăția leului de
ARGINT: rulează la Excelsior
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Aurora (orele 9,15; 11,30; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).
• GALILEO GALILEI: rulează 

la înfrățirea (orele 15,15; 17,45; 20).
« A TRAI PENTRU A TRAI : 

rulează la Buzești (orele 15,30; 18).
a CIND SE AUD CLOPOTELE: 

rulează la Buzești (ora 20,30).
a AMERICA, AMERICA : ru

lează la Dacia (orele 9—19 tn con
tinuare).

a BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO: rulează la Bucegl
(orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15;
20,30),  Arta (orele 9—15,45 în con
tinuare; 18,15; 20,30).

a MORȚII RĂMIN TINERI: ru
lează la Unirea (orele 15,30 ; 16 ; 
80,15). 

în construcție o stație de mare 
capacitate pentru purificarea apei 
în zona Mangalia, care va crea 
posibilitatea ca ultimul punct de 
pe litoralul românesc — aflat în 
această zonă — prin care apele 
uzate erau evacuate direct în 
mare să fie lichidat.

Pe lingă faptul că noile ame
najări vor duce la sporirea ca
pacității de alimentare cu apă

CIRCEAJiU RODICA — Bo
toșani.Intr-adevăr, cadrele didactice trebuie să efectueze, de regulă, concediul de odihnă în perioada vacanțelor școlare. Există totuși unele situații cînd datorită unor motive obiective concediul-poate fi luat și în afara vacanțelor, în tot cursul anului. Astfel, atunci cînd angajatul, cadru didactic, pe timpul vacanței se afla în incapacitate temporară de muncă, concediul de maternitate sau a avut de îngrijit- copii mai mici de 2 ani, a urmat un curs de pregătire profesională sau politică, a satisfăcut unele obligații militare (altele decît satisfacerea serviciului militar în
ALEXANDRU 

BOCÂNEȚ, 
regizor T. V.tate. Emisia solicită interesul telespectatorului chiar de la titlu. „Astă seară formația X“; 

„Gintă pentru dumneavoastră 
Y“ nu spun absolut nimic.

— Și cum ar trebui să fie o 
emisiune distractivă ?— în primul rînd atrâctivă, ritmică, să cuprindă o notă de enigmă, multe noutăți și o notă ușor comercială. Emisiunile de televiziune sint emisii de realizatori, mai ales cele de muzică ușoară, unde nu se pornește de Ia un text gata scris, ci totul se fabrică de la A la Z pe masa de-, lucru, acasă. cu creioane? șl hirtie. Apoi urmează platoul, în care nu mai e timp să improvizezi, și montajul. In aceste emisii se pot aborda de la problemele distractive, amuzante, pînă la problemele cele mai serioase, acceptate de public, după părerea mea, mult mai ușor în contextul ritmic al muzicii.

— Ce pregătiți în continua
re ?— Bineînțeles un nou „Pro
fil", intitulat „Antefrig" cu aceeași .echipă. Apoi, un spectacol scris de mine împreună cu Ovidiu Dumitru, intitulat 
„Lumea în 7 culori" pe scena teatrului „Constantin Tănase".

ION PASAT

a TESTAMENTUL DOCTORU
LUI MABUSE : rulează la Drumul 
Sării (orele 15; 17.30; 20), Moșilor 
(orele 15,30; 18).

a ANUL TRECUT LA MA- 
RIENBAD: rulează la Moșilor
(ora 20,30).

a LUPII ALBI-, rulează la Fe
rentari/(orele 15,30; 18; 20,30)., Ra
hova (orele 15,30; 18) ; Pacea (o- 
rele 15,45; 18; 20,15).

a APELE PRIMĂVERII: rulea
ză Ia Rahova (ora 20,15).

• CORABIA NEBUNILOR: ru
lează la Glulești (orele 10 ; 15,30 ;
19) ; Floreasca (orele 10; 13,30; 17:
20) .

a VIRIDIANA: rulează la Co- 
troceni (orele 15,30; 18; 20,30).

a FRAȚII KARAMAZOV: ru
lează la Volga (orele 10; 16,15;
18,30).

a CĂLDURA : rulează la Viito
rul (orele 15,30; 18; 20,30).

a la nord prin nord- 
VEST, rulează la Popular (orele 
15,30; 19).

a ÎN UMBRA COLTULUI : ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

a O CHESTIUNE DE ONOARE: 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 18).

• SĂ trăim PINĂ LUNI: ru
lează la Flacăra (ora 20,10). 

potabilă, necesară modernizării 
continue a stațiunilor, lărgirii 
capacității lor de cazare, apele 
uzate, care pînă acum se vărsau 
în mare, vor fi întrebuințate, 
prin intermediul unei rețele de 
canale ce urmează a fi construi
tă în cursul anului viitor, la iri
garea unor întinse terenuri agri
cole din zona lacului Razelm.

Deci, la condițiile naturale 
oferite de așezarea litoralului ro
mânesc, orientat cu „fața" la 
răsărit, ceea ce oferă o „durată 
de însorire" de aproape 10—12 
ore zilnic, se adaugă și „galbenul 
nisipurilor" și „limpezimea ape
lor", care în curînd, vor ajunge 
la... perfecțiune.

ȘERBAN PITU

termen) ori are recomandare medicală pentru a urma un tratament balnear într-o anumită perioadă a anului, concediul de odihnă urmează să fie reprogramat corespunzător posibilităților instituției și nevoilor angajatului.
UN GRUP DE TINERI, co

muna Ștefan Vodă, județul Ia
lomița.In condițiile în care directorul căminului cultural făcea zilnic naveta la Călărași, era și firesc ca între două trenuri să nu se poată realiza în comună o activitate cultural-ar- tistică susținută care să răspundă cerințelor. Dacă Comitetul județean pentru Cultură și artă nu cunoștea situația, credem că organizația U.T.C. trebuia să intervină neîrt.tîr- ziat. La rugămintea dv. noi am luat legătura cu forurile competente și, ca o primă măsură, ni s-a comunicat înlocuirea directorului. Schimbarea făcută însă, singură, nu poate produce revirimentul dorit. E necesară și contribuția dv. la organizarea și desfășurarea unor activități culturale diverse și instructive. Mai ales că, peste puțină vreme veți avea la dispoziție spațiul noului cămin cultural, acum în construcție.

VELIANT VASILE — Bucu
rești.Promovarea angajaților într-o categorie superioară de salarizare se face prin examinare în fața comisiei de încadrare din întreprindere. Examinarea se face însă numai dacă sînt îndeplinite mai multe condiții și nu una singură așa cum considerați. Pe lîngă cerința 'de stagiu într-o categorie de salarizare și efectuarea unor lucrări corespunzătoare categoriei la care urmează să treacă angajatul, unitatea trebuie să aibă și ppsibili- tatea materială să facă promovarea, adică să existe posturi libere de categoria respectivă. Depoul C.F.R. București-călă- tori, așa cum am aflat, la data cînd ați cerut examinarea nu avea vacante asemenea posturi, și, de aceea, refuzul promovării e justificat. De curînd ele au fost însă create și ați fost propus pentru obținerea categoriei a Vl-a de salarizare.

a ANGELICA ȘI SULTANUL: 
rulează la Vitan (orele 15.30: 18; 
20,15).

a OMUL CARE VALORA MI
LIARDE : rulează la Progresul 
(orele 15,30; 18), Cringași (orele 
15,30; 18; 20,15).

a CELE TREI NOPȚI ALE U- 
NEI IUBIRI: rulează la Progre
sul (ora 20,15).

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

a BECKET: rulează la Cine
mateca (sala Union) (orele 10; 13).
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Teatrul de Comedie : DISPARI
ȚIA LUI GALY GAY — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala Studio): SFINTUL MITICA 
BLAJINU — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara" (B-dul Magheru): 
OTHELLO — ora 19,30; Teatrul 
de Stat din Tg. Mureș în Sala 
Teatrului „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (Schitu Măgureanu): DAN
SUL SERGENTULUI MUSGRAVE 
— ora 19,30; Teatrul „Ion Crean

Aromim':

• DESERVICIU ÎN- 
SERVICIU. Tînărul pădu
rar Gheorghe Mereuț din 
comuna Cicîrlău. jud. Mara
mureș, îșfi executa rondul 
zilnic prin pădure. Dințr-un 
tufiș i-a ieșit în întîmpi- 
nare, prietenoasă, o căpri
oară. Nu știa că trebuie să 
se ferească tocmai de cel 
care avea obligația s-o a- 
pere. Pădurarul, fără să stea 
mult pe gînduri, a devenit 
pentru o clipă braconier. A 
pus pușca la ochi și a tras. 
Din nefericire pentru el a 
izbutit doar să rănească 
ciuta care, chinuindu-se, s-a 
tîrît pînă aproape de sat, 
trădîndu-i fapta ilicită.

Primele sancțiuni au și 
fost aplicate acestei ciu
date simbioze de pădurar- 
braconier care e Gheorghe Mereuț. I-a fost ridicată 
arma și va trebui să plă
tească A.V.P.S. Maramureș 
4 700 lei despăgubiri civile.

• CIMITIRUL DE... BI
CICLETE. Dumitru Gheorghe (18 ani), muncitor neca
lificat la Rafinăria Ploiești 
și Ilie Olteanu (17 ani), elev 
în anul II ia Grupul școlar 
construcții din Ploiești nu 
duceau lipsă de nimic. La 
tin moment dat le-a venit 
ideea să se plimbe cu bk- 
cieleteie, dar cum nu «. 
aveau pe ale lor (sau poa
te» și le protejau) au înce
put să fure. Luau biciclete
le, se plimbau puțin cu ele, 
apoi. în locuri ascunse le 
zdrobeau cu baroasele și le 
aruncau într-un rezervor al 
rafinăriei, pe care îl trans
formaseră într-un veritabil 
velo... cimitir. Faptele lor 
întrunesc elementele infrac
țiunilor de furt din avutul 
personal și distrugere de 
bunuri, de asemenea, în 
dauna avutului personal.

• FĂINĂ DE... BĂNI. Nu
se poate spune că ar exista 
pe undeva o moară special 
construită pentru a măcina 
bani. Și totuși, la o moară 
din părțile Maramureșului 
a avut loc o asemenea „mi
nune". Zilele trecute Ia 
sucursala Maramureș a 
Băncii Naționale a R.S.R. 
a fost prezentat un săculeț 
care conținea... făină de 
bani. Aducătoarea, Ana Mureșan, a cerut să-i fie 
schimbat acest neobișnuit 
conținut Ia contravaloarea 
de 4 700 lei. Adică suma 
care s-a aflat ascunsă în
tr-un sac cu porumb înain
te de a fi dus la moară. O 
asemenea cerere nu putea 
primi un alt răspuns decît: „cum vă păstrați banii, așa îi aveți". Este posibil ca pă
gubașul să fi învățat lecția 
și pe viitor să nu mai con
funde sacul de porumb cu 
C.E.C.-uI. >
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CONSECINȚE PĂGUBITOARE
ALE UNEI MENTALITĂȚI

'• La fabrica de mo- | 
luare. electrice din' Pî- 

■teșli :, planul producției 
,, tnarla • vindută și' 

încasată,realizat in. 
^.proporție de numai 89,2 
' la șuta. iri-țimp ce Indi- ' 

■Cele' de utilizare a fon- . 
dubii de timp al utilaje
lor și -instalațiilor este 
doar de 43 la suță..' • 
întreprinderea nu dis-’ 

' pune de cadre cu o caii■
I, ficare corespunzătoare.

ipr deschiderea unui 
curs de ridicare a cali- 
firării este mereu «mi
nată.

Situația de fapt demonstrează cu prisosință, că la fabri-> ca de motoare electrice din Pitești nu s-a făcut o corelare judicioasă între sarcinile de plan și capa<.. iățile de producție, că mașinile nu sînt soliei- ’ tate decît-parțial, determinînd obținerea unor realizări cu mult inferioare posibilităților reale. Rezerve interne foarte mari rămîn astfel în conti- nuare anchilozate. Și nu exa- U_x.,gerăm afirmînd că prin valorificarea lor ar fi posibilă dublarea producției, dacă nu pentru întreaga fabrică, cel puțin la secția de motoare fracționare, care a fost terenul investigațiilor noastre.Afirmația ar putea surprinde cu atât mai mult cu cît, la sfîrșitul primelor zece luni, fabrica se prezenta cu producția marfă vîndută și încasată realizată în proporție , de numai 89.2 la sută. Menționăm că la acest lucru a contribuit și nepregătirea corespunzătoare pentru lansarea în fabricație a unui anumit tip de motor de la secția fracționare, care a făcut ca, în prezent, fabrica să aibă un stoc de 10 000 motoare refuzate din acest sortiment. Adăugăm că pe octombrie, adoptîndu-se o altă soluție, s-a reușit realizarea planului la același indicator în proporție d<? 105. 5 la sută mar- cînd tendința firească de recuperare a restanțelor. Principalele argumehte pentru susținerea afirmației de mai sus, rezultă însă din faptul că la a- ceastă fabrică șomează un număr foarte mare de utilaje. Am urmărit acest fenomen în special la secția de motoare electrice fracționare. Din capul locului am fost întâmpinați de somnul autorizat al celor 10 prese cu excentric, de la a- telierul prese. O parte dintre muncitorii ce trebuiau să le asigure funcționarea sînt detașați la debavurarea unor pie- —■ se turnate, iar ceilalți, dau „la mînă" toi ele necesare pentru asamblare, angajaților titulari de lachetat tole, sînt toate în nare. Și asta depășiri ascriptic pe uzină cu 70 sala- riați. De ce ?„Presele cu excentric și-au îndeplinit planul pînă la jumătatea lunii decembrie și am concentrat toate forțele pentru recuperarea restanțelor în alte părți. încercăm să recuperăm cumva timpul și producția pierdută prin stagnările numeroase ale ștanțelor. Să știți că toate necazurile pornesc de la sculărie", (maistrul

presele de împăcare nici ele nu stare de funcțio- în condițiile unei numărului mediu

Gh. Hoinaru). La atelierul de prelucrări mecanice, situat a- lături, șomajul mașinilor ia proporții și mai mari. Muncitorii se plimbă impasibili și fără să fie contraziși de nimeni printre mașinile care, în marea lor majoritate la ora cînd am fost acolo, dormeau nederanjate de nimeni. De ce ? Multe dintre ele stăteau pentru că turnătoria nu asigură piesele necesare funcționării în continuare. „întreruperile durează de regulă între cîteva ore și cîteva zile. Permanent există mașini care nu funcționează" (maistrul Gheorghe Florea). „Eu, de exemplu, astăzi nu am pornit mașina. Am șters-o așa puțin, și am așteptat. Cel puțin 5—6 zile pe lună nu lucrez. fără să mai luăm în considerare întreruperile de cîteva ore. Și cum lucrăm în a- cord. 'această situație influențează direct salariul" (Ion Cornel Aldea, secretarul U.T.C. pe grupa I. prelucrări mecanice).Sînt și mașini care stau de fot. 'io multă vreme. Un strung de mare productivitate, adus pe bani grei, din import, nu a fost utilizat deloc de 6 luni de zile, pentru că nu s-a asigurat materie primă corespunzătoare. Noi considerăm că. dacă nu la Fabrica de motoare electrice din Pitești,, cel puțin în cadrul Ministerului Industriei Constructoare de Mașini, astfel de utilaje trebuie și pot fi valorificate la capacitatea lor. Sînt de asemenea utilaje de foarte mare productivitate, care nu sînt folosite la capacitatea lor. Există în acest atelier, de exemplu, o mașină de rectificat fără centrare, care „nu are ce lucra și e folosită numai o săptămînă din lună, și pe intervalul unui singur schimb. Realitatea e că nu avem plan de producție, la capacitatea mașinilor" (amistru Gh. Florea).în consecință indicele de utilizare a fondului de timp al utilajelor și instalațiilor, pe fabrică a fost de numai 43-la sută în acest an.„Dacă sculăria. adaugă maistrul Gh. Hoinaru, ne-ar furniza ștanțele necesare, la atelierul de prese am putea realiza planul foarte ușor pînă prin 20 ale lunii". Iată deci rezerve interne care așteaptă să fie mobilizate. Și cum toate greutățile, neajunsurile vizează ca principal vinovat secția sculă- rie. am continuat aici investigațiile. Rădăcina neajunsurilor rezultă din faptul că sculăria a intrat în funcțiune cu 8 luni mai tîrziu decît secția de motoare fracționare, cînd ea trebuia să asigure din timp rezerva de scule necesare secțiilor productive. Fabrica suportă acum consecințele păgubitoare ale unei mentalități greșite potrivit căreia se neglijează compartimentele care nu sînt direct productive, în cadrul unei investiții.Atelierul de sculărie nu dispune încă de cadre cu calificare corespunzătoare, dar înființarea unui curs de ridicare a calificării muncitorilor se tărăgănează de la începutul a- nului. Tov. Ion Proca, membru al comitetului U.T.C. pe fabrică, ne informează că acest
(Urmare din pag. V„„rea culturilor, ne-am fi dovedit mai grijulii în stabilirea solurilor și hibrizilor pe care i-am semănat, dacă interveneam cu mai multă operativitate la fertilizări și la executarea lucrărilor de întreținere, alta ar fi fost situația. De toate acestea însă vom ține seama anul viitor, oricînd ne vom întâlni cu situații asemănătoare celor din primăvara trecută. în schimb, la porumb am depășit planul cu 

două sute de kilograme la hectar, la struguri cu șapte sute kilograme la hectar ; de asemenea, în zootehnie am realizat sporuri de producție concretizate în venituri suplimentare de peste o jumătate 
de milion lei. Seriozitatea cu care sînt analizate acum în toate compartimentele posibilitățile de sporire a producțiilor, îmi permite să afirm că în 1970 rezultatele vor fi mai convingătoare. Ne-am propus 
să extindem irigațiile cu încă 
150 ha, să închieiem acțiunea 
de distrugere a vetrelor de 
pir din vie, acțiune declanșa
tă în 1969, să fertilizăm în
treaga suprafață cultivată, 
folosind doze moderate de în
grășăminte, să acordăm toată 
atenția ridicării cunoștințelor 
profesionale prin cursuri spe- 
cjale. create îndeosebi în zoo
tehnie, viticultură și sectorul

de culturi irigate. De fapt, la toate acestea se lucrează din plin. Nu putem lăsa nefolosite zilele acestea foarte bune pentru executarea muncilor în cîmp.— Pe mine, rezultatele obținute în acest an mă mulțumesc ! — ne răspunde ION 
LEȚEA, secretarul organizației U.T.C. pe cooperativă. Spun acest lucru gîndindu-mă la faptul că și la acele culturi unde prevederile planului nu s-au realizat, producțiile au depășit mediile anilor anteriori. în 1969, maximele anilor trecuți — cu care se mîndreau numai cooperatorii dintr-o brigadă sau două — au devenit producții medii anul acesta.— Care este, însă, meritul organizației U.T.C. la toate a- cestea ?— Meritul de a fi asigurat mobilizarea tuturor tinerilor să lucreze ! Nici unul dintre ute- ciștii organizației noastre n-a efectuat un număr de zile- muncă sub media hotărîtă de adunarea generală a cooperativei. Numai cu patru sau cinci excepții, ceilalți - toți au fost antrenați la învățămîntul a- grozootehnic de masă ; o parte dintre ei au participat la concursurile profesionale gen „Cine știe, cîștigă", organizate în cooperativa noastră. Totodată, în zootehnie au fost recomandați șase tineri care au obținut rezultate bune — peste

GREȘITE
București. Produse

le acestei fabrici se 
bucură de bune a-

precieri din partea 
cumpărătorilor.

curs a avut stabilită în amănunt tematica și graficul de desfășurare încă din ianuarie, dar abia acum o să prindă viață. Nu era și o atribuție a organizației U.T.C., a comitetului coordonator U.T.C. să intervină pentru ridicarea calificării tinerior ? Desigur că da 1 O vină, de altfel, revine și conducerii fabricii care, prinsă mereu cu treburi „mai importante" a neglijat acest „a- mănunt" esențial.O altă problemă privește reorganizarea secției sculărie.De asemenea, pentru grăbirea rezolvării situației trebuie întărită colaborarea cu atelierele de sculărie ale altor fabrici cu același profil, pentru a crea în timp cît mai scurt rezerve de scule necesare în vederea asigurării unei funcționări fără întreruperi a tuturor agregatelor din uzină. Totodată, se impune ca necesară înfăptuirea unei inventarieri riguroase a capacităților de producție, de oare dispune fabrica, pe baza căreia, conducerea întreprinderii, Centrala industrială de mașini și motoare electrice și Ministerul Industriei Constructoare de Mașini să poată interveni, pentru încărcarea în anii viitori, a tuturor agregatelor de aici, la întreaga lor capacitate. Altfel, ne ascundem la nesfirșit în fața unor cauze care nu sînt decît consecințe ale neorganizării judicioase a producției. In acest fel. planul ■ nu numai că devine realizabil în întregime, dar posibilitățile se dovedesc a fi mult mai mari decit aceste sarcini. Trebuie numai descongestionate punctele nodale de strangulare a producției..
IUSTIN MORARU

Fabrica de sticlărie-

(Urmare din pag. I)

ÎN ACTIVITATEA POLITICO - IDEOLOGICĂ 

A ORGANIZAȚIILOR U.T.C. DIN BUZĂU
NEAJUNSURILE

• — După părerea mea nu. For-• mele actuale de organizare nu pot asigura realizarea pe deplin a acestei întrepătrunderi. Nu este suficientă doar producerea fizică de calculatoare electronice, oricît de moderne și evoluate ar fi ele. Aceste calculatoare 
A trebuie să fie utilizate în toate ” domeniile de activitate ale •- conomiei naționale, atît în con- • ducerea proceselor tehnologice cît și în calcule tehnico-științi- fice, economice și de gestiune.— Avînd în vedere și acest nou 
0 aspect, care este specific tehnicii de calcul, consider că alături 
A de problema coordonării unita- w re a producției de utilaje de calcul (cercetare, proiectare, fa- • bricație) stă și problema coordonării unitare a producerii cu aceea a introducerii lor în e- conomia națională. Insist asupra ultimului aspect, deoarece concepția construirii calculatoarelor nu poate fi separată de u- 
0 tilizarea lor. Un calculator este bine să fie livrat de către fabrică însoțit atît de programele de • bază cît și de programele de u- tilizare. De asemenea, perfecționarea unui calculator nu tre- • buie făcută numai .din punct de vedere al tehnologiei, al vitezei de lucru, al siguranței în funcționare ; ea trebuie făcută 
0 și din punct de vedere al structurii, pentru a răspunde ijoilor cerințe care se stabilesc de că- 
0 tre cercetătorii matematicieni ce " elaborează programele de utili- Apar așadar,zare respective.• două genuri de cercetări : de

_____  _____ ____ construcție și de utilizare. Da-

PORNESC
DE LA COMITETUL MUNICIPAL

Avînd în vedere exigențele actuale ale activității politice-educative în rîndul tineretului. interesul sporit al acestuia față de problemele politice și ideologice, Plenara C.C. al 
U.T.C. din 10—11 octombrie 
a.c. a stabilit, pentru îmbunătă
țirea activității în acest sector 
sarcini de deosebită impor- 

, tanță care trebuie să fie urmă
rite de fiecare organizație 
U.T.C. cu consecvență și de
plină responsabilitate : „Toate 
organizațiile U.T.C. se preci
zează în măsurile adoptate — 
vor trebui să asigure 
organizat muncii de 
politică-ideologică a 
să inițieze acțiuni 
care să contribuie la 
rea și aprofundarea
toți tinerii a documentelor 
Congresului al X-lea al parti
dului în strînsă legătură 
sarcinile profesionale și 
muncă, să asigure o infor-

un cadru 
pregătire 
tinerilor, 

politice 
cunoaște- 

<le către

cu 
de

La Hunedoara se obține o nouă (a cita ?) șarjă de oțel...

mare largă și continuă asupra 
principalelor evenimente inter
ne și internaționale, studierea 
documentelor de partid și de 
stat, a literaturii politice și a 
materialelor care apar în pre
să".

Am urmărit, după mai mult de o lună de ,1a lucrările recentei Plenare a C.C. al U.T.C., 
modul în care organizațiile 
U.T.C. din municipiul Buzău 
au transpus și transpun în 
practică aceste măsuri.

La liceul „Mihail Eminescu", folosindu-se experiența acumulată in organizarea unor acțiuni interesante și în același timp atractive, s-au desfășurat, încă de la începutul anului școlar, unele activități pe linia muncii poliiico-ideologice, 
„Am pornit de Ia formele care 
presupun o largă participare 
din partea elevilor — ne informează Mioara Vergu, secretara comitetului U.T.C. al liceului — cum ar fi informă
rile politice despre evenimen
tele interne și internaționale, 
intilniri cu activiști de partid 
și de stat simpozioane etc ; 
în același timp, am considerat 
că este necesar să înființăm și 
cercuri de dezbateri pe pro
bleme. Astfel, în liceul nostru 
funcționează un cerc de filozo
fie, Ia care participă elevii ul
timelor clase, direct interesați 
în lărgirea orizontului lor fi
lozofic".înființat în urmă cu doi ani, 
cercul de filozofie a urmărit să dezvolte gîndirea filozofică a elevilor, pregătindu-i, totodată. pentru înțelegerea spiritului științific al politicii marxist-le- niniste a partidului nostru. în spiritul sarcinilor stabilite de Plenara C.C. al U.T.C., s-a propus, în acest an școlar, dezbaterea unor teme ca : „Baza 
filozofică a politicii P.C.R
glindită în documentele Con
gresului al X-lea“, „Politica 
științifică a partidului — cadru 
optim de dezvoltare a posibi
lităților creatoare ale poporului" etc. De asemenea, cîteva ședințe ale cercului vor fi consacrate centenarului nașterii 
lui V. I. Lenin, în cadrul cărora se va analiza contribuția marelui gînditor la dezvoltarea filozofiei marxiste.

o-

Așadar, observăm o preocupare permanentă atît din partea cadrelor didactice, cit și din partea elevilor, pentru găsirea acelor forme și metode care asigură susținerea unor activități politice-educative cu o eficiență practică pozitivă.Din păcate, nu același lucru se poate spune despre celelalte organizații U.T.C. din municipiul Buzău pe care le-am vizitat. La Uzina mecanică, secretarul Comitetului U.T.C., 
Valeriu Plîngeanu. nu cunoaște încă ce activități politico- ideologice se vor organiza în acest an. Nu există. în acest sens, un plan tematic cel puțin orientativ ; primim insă a- sigurări că, în curînd, comisia politieă-iâeologică a comitetului U.T.C. va asigura, în cel mai scurt timp posibil, atît planificarea eșalonată a temelor pe anul 1969—1970, cît și cadrul și formele prin care tinerii vor participa la dezbateri.O situație asemănătoare o întâlnim și la Uzina de prelu
crare a maselor plastice. Con
stantin Țițeica, secretarul comitetului U.T.C., vorbește pe larg despre unele acțiuni soci al-culturale organizate cu tinerii din întreprindere (amenajarea unei baze sportive, construcția unui club uzinal etc), care constituie realizări importante în contextul general al preocupărilor organizației. A- ceasta însă nu poate justifica neglijarea preocupărilor pentru munca politică-îdeologică. Nu ne putem da seama de stadiul în care se află organizarea acțiunilor, deoarece nu s-a întreprins nimic în acest sens, după recenta plenară C.C. al U.T.C. Secretarul comitetului U.T.C. pe întreprindere a menționat doar că „s-au citit unele documente de partid" și că „s-a recomandat în continuare studiu individual".Nici la Uzina de sîrmă nu am putut desprinde în ce constă, de fapt, organizarea unor acțiuni cu caracter politic-e- duoativ. Ing Dorel Căenar, locțiitorul secretarului comitetu-

lui U.T.C., ne asigură că, «ieși în ultima perioadă au lipsit o serie de preocupări legate direct de organizarea unor forme de dezbateri pe teme ideologice. în curînd se va asigura .o desfășurare periodică a acțiunilor de acest fel. Aici există deja un club nou construit care ar putea fi folosit nu numai pentru activități cultural- distractive, ci și pentru informări politice, simpozioane, dezbateri pe teme moral-cetă- țenești, cadrane politice etc.Ne-am pus, cum era și firesc, întrebarea de ce organizațiile U.T.C. din municipiul Buzău întârzie să transpună în viață sarcinile stabilite de recenta Plenară a C.C. al U.T.C. în domeniul activităților politice-educative. Cercetând cauzele obiective ale acestei situații. va trebui să notăm constatarea că, în bună măsură deficiențele pornesc de la Comitetul municipal U.T.C. Acestuia îi revine sarcina de a îndruma și sprijini în mod concret organizațiile U.T.C. să treacă la fapte ; cum ar fi putut însă face acest lucru cînd tocmai aici programul activităților politice-ideologi- ce, chiar în stadiul de proiect, constituie de mult timp obiectul unor ^minări repetate ? ~lizat pînă stabilirea tematici, popularizată la nivelul ganizațiilor U.T.C. din întreprinderi și instituții.Așadar, pentru depășirea a- cestei stări de lucruri este în■ primul rînd datoria Comitetului municipal U.T.C. să-și revadă stilul de muncă, mobili- £ zînd, cu o mai mare eficiență practică, toți factorii de răs- pundere pentru transpunerea neîntîrziată în viață a măsurilor și hotărîriior recentei plenare a C.C. al U.T.C. în așa fel îneît munca politică-ideo- logică să devină in mod real un element esențial în acțiunea de formare și dezvoltare multilaterală a personalității A tânărului, conștient de sarcinile și îndatoririle sale.

Ceea ce s-a acum este scriptică -a care n-a fost
rea- doar unei însă or-

MIRCEA CRISTEA
bb

2 300 litri lapte de la fiecare 
din vacile de care au îngrijit; 
la același consum de unități 
nutritive — un plus de opt 
sute — o mie kilograme de 
carne de porc; în campanii am constituit dintre noi echipe de șoc care au lucrat acolo unde tovarășul președinte sau tovarășul inginer semnalau o strangulare, dar mai ales la transporturi și la eliberatul terenului ; în cadrul „săptă- mînilor fertilizării" am transportat în cîmp peste zece mii

multe lucruri bune. Pentru că n-am avut oameni de ajuns într-o duminică, aproape o sută de tone de lucernă fîn s-a distrus din cauza ploii — oare, tinerii nu puteau organiza o acțiune de cîteva ore? De asemenea, cît am fi cîș- tigat dacă acum, în toamnă, ar fi participat cu toții la recoltatul viei și a porumbului. Intr-adevăr, toți tinerii au realizat numărul de zile-muncă stabilit de adunarea generală, dar la recoltări, atunci cînd

— în care sînt sigur că veți prinde ca principală problemă de îndeplinit mobilizarea tinerilor la muncă în toate campaniile agricole...— Fără îndoială, și acest lucru dar și altele cum ar fi: 
amenajarea a douăzeci sau 
treizeci de hectare pentru iri
gații, distrugerea vetrelor de 
pir pe alte aproape zece hec
tare, transportul în cîmp a 
întregii cantități de îngrășă
minte organice. De fapt, în a- ceste zile, toți băieții lucrează.

VĂ SATISFAC REZULTATELE... ?
tone îrigrășăminte organice și minerale, am săpat la casma cinci hectare de vie infestată de pir, am participat în zilele de vîrf la strînsul și sortatul legumelor și fructelor, iar dintre meseriașii tineri am format o echipă de intervenție o- perativă la repararea atelajelor ce se defectau în timpul campaniilor.— Așa este, tinerii au lucrat bine anul acesta, a intervenit în discuție inginerul a- gronom ILIE CÎLCEA, au întreprins acțiuni care, pe mine cel puțin, m-au surprins plăcut. O spun însă deschis : ti
nerii puteau face mult mai

se punea problema strînge- rii rodului muncii de un an, cel puțin cincizeci de tineri n-au venit nici măcar o zi la lucru. Și, din cauza întârzierilor am pierdut. Am pierdut cam o sută — două kilograme la hectar.— Aici aveți dreptate. De aceea ne-am și propus ca în prima adunare generală a- cest aspect să fie pus în discuția uteciștilor : cum am lucrat 
fiecare în campania de toam
nă ; ne simțim răspunzători 
pentru nerealizarea planului la 
toate culturile. Atunci vom discuta și planul de acțiuni pe anul viitor.

sîntIn zootehnie, furajele pregătite prin tocare și sara- murare. în legumicultura am început amenajarea răsadnițelor, pregătirea șpalierilor pentru cultura de roșii, iar pentru a nu distruge cultura, fertilizarea griului o realizăm noi, tinerii, cărînd îngrășămîn- tul cu sacul.— Eu ce să spun, am muncit mult anul acesta — ne-a răspuns utecista DIDINA 
VOINEA din brigada de legume. Am participat la acțiunile întreprinse de către organizație, și la înfrumusețarea satului și la eliberatul terenului de coceni, și la cules de

vie, iar despre cît am muncit în brigada mea, într-un fel, vorbește și numărul de zile- . muncă efectuat, peste 300. Veniturile realizate de brigada noastră depășesc pe cele planificate. După cum ne spunea tovarășul brigadier, care hectar de legume a adus un venit de peste treizeci de mii de lei. Poate am fi obținut și mai mult dar nu ne-am achitat de datorii la culturile de ceapă și roșii. Am primit o sămînță, ce să spun, foarte proastă. Degeaba am muncit că producții tot n-au ieșit!— Cred că s-ar fi putut obține ceva venituri în plus ca urmare a unei calități superioare a produselor valorificate, lucru posibil dacă s-ar fi grăbit recoltatul, dar și atunci voi tot pe la chindie plecați acasă — a intervenit contabilul GHEORGHE MIRCICĂ, secretarul comitetului U.T.C. pe comună.— Păi dacă toată lumea a plecat...—• Da, dar în ședințele de U.T.C. v-ați angajat că în perioadele de vîrf veți lucra mai mult... J— Așa este, dar dacă pon- tarea se face nu după munca fiecăruia, ci numai cu cifra medie ce rezultă din împărțirea a ceea ce se cuvine pentru realizările din ziua aceea la numărul oamenilor, de ce să lucrăm noi, cîțiva, în plus 7

fie-

că cercetarea de construcție și — cercetarea de utilizare în dome- 
0 niul. conducerii proceselor tehnologice se află în aceeași centrală industrială (C.I.E.A.), lu- 
A crurile nu se petrec la fel și cu w cercetarea de utilizare în domeniul activităților economice, cer- 
A cetare care are o extindere mult mai mare în comparației cu a- ceea din domeniul conducerii • proceselor tehnologice.Datorită faptului că producția de calculatoare se realizează în — cadrul unei centrale industriale 
0 în timp ce utilizarea acestora în activitățile economice se extinde la întreaga economie na- A țională este ’ foarte dificil să se w asigure\o coordonare unitară.Apreciez că legătura. între cele • două genuri de cercetări arătatemai sus, poate fi realizată numai pe calea unei colaborări pe —„ bază de tematică și plan, între 
0 Institutul de cercetări și proiectări utilaje electronice de calcul (I.C.P.U.E.C.) și centrele de calcul teritoriale.în ceea ce privește calculatoarele destinate conducerii proceselor tehnologice, caracteristicile tehnice de bază ale acestora urmează să fie stabilite de către Institutul de proiectări pentru automatizare (I.P.A.) in scopul utilizării acestora în instalațiile de automatizare com-

mu
ML CUL

Iată o problemă a cărei re- ® zolvare trebuie să preocupe pentru anul viitor consiliul de conducere al cooperativei a- 0 gricole din Gîrliciu.— Știu eu ce să zic, nu mă a satisfac rezultatele muncii din “ anul acesta, a răspuns CA- 
LOMFIR GHICA, motopom- A pist. Pentru că și eu ca și cei- " lalți nu ne-am organizat îndeajuns de bine munca, n-am A putut iriga patruzeci și cinci de hectare 'cultivate cu po-' rumb. Slăbiciunea ' noastră a A însemnat ceva, cam cinci va- ” goane... Anul viitor, însă, vă asigur că n-o să mai fiu pus A în situația să roșesc cînd va v trebui să vorbesc despre mine... Acum, alături de cei- A lălți tineri, lucrez la fertiliza- w rea griului cu mraniță, la revizuirea agregatelor de asper- A siune.

plexă din industria chimică și petrochimică, industria energetică, industria cimentului, metalurgiei, industria alimentară etc. Aceste calculatoare vor permite mărirea randamentului și creșterea productivității muncii în aceste industrii, ducînd la modernizarea întregii economii.
— Este un adevăr foarte bine 

cunoscut că pe lingă complexi
tatea de ordin constructiv a teh
nicii de calcul si automatizare, 
utilajele din această sferă sînt 
extrem de scumpe...— Pentru a traduce în fapt indicațiile Congresului al X-lea al P.C.R. privind optimizarea calculatoarelor conform specificului economiei noastre este necesar, să se urgenteze înființarea centrelor de calcul cu un pronunțat caracter de prelucrare colectivă a datelor, capabile să j-ealizeze un maximum de e- ficiență. Dispersarea acestor u-• nități în perimetrul întreprinderilor sau al altor unități economice s-ar dovedi nerațională deoarece acestea nu întotdeau- 1 na ar putea să le asigure o funcționare cu randament maxim. Desigur, există ramuri care âu i capacitatea de a utiliza centre proprii de calcul cum ar fi : Comitetul de Stat al Plani fică- i rii. calea ferată, C.E.C. și sistemul bancar financiar.De asemenea, e necesar să se grăbească pe cît posibil organizarea centrului national de prelucrarea datelor, în cadrul căruia să se realizeze metodologia generală pentru informatică, să se formeze biblioteci de programe de toate tipurile și bine înțeles să se coordoneze toate celelalte centre de calcul.

— O altă problemă importan
tă este și aceea a formării de 
cadre cu pregătire superioară 
Și medie in domeniul tehnicii de 
calcul. Ce ne puteți spune în a- 
cest sens ?— Avînd în vedere cerințele deosebite, ale cercetării, proiectării, fabricației și exploatării din . domeniul electronicii a devenit o necesitate accelerarea formării de cadre cu pregătire superioară.Aceasta se poate realiza prin înființarea, unor noi secții spe- prin transferarea unor studenți din anul III de la alte specialități mai puțin solicitate,* —„ 1IU.UUAnchetei noastre l-au răs- 0 ciale, puns și alții. Cu atenția cuve- ' '' nita și-au analizat propria „mi suucnaie,contribuție la rezultatele obți- 0 !a facultățile care pregătesc spe- nute ; prin observații și propu- pi*Hsti nentr,, tehnic a» neri au jalonat — deocamdată așa — activitatea ce o vor desfășura anul viitor. Ceea ce au realizat anul acesta, preocu- — parea ce o dovedesc acum, în 0 momentul definitivării planului de producție pe 1970, ne — întăresc convingerea că la cuvîntul dat, că între j ament și faptă sînt în să așeze semnul egal.

- cialiști pentru tehnica de calcul.De asemenea specializarea în a- • cest domeniu poate fi realizatăși prin cursuri post-universita- re. în ceea ce privește tehnicienii, constatăm la cei tineri, pe care îi avem în institut, o pregătire practică insuficientă, motiv pentru care ni se pare recoman-ei’ tin ® dabil să șe prevadă în program f ma anali+iră rwai mnlio nm arxlî.anga- stare 0
ma analitică mai multe ore aplicative și să se creeze o bază materială de laborator și atelier, mai bună.
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REALITATEA ILUSTRATA ZILELE FOLCLORULUI BIHOREAN

SAU COMENTATA ?Nu știu dacă mai trebuie să ne amintim de „Magazin 111“ sau de „Zig-Zag". Emisiunea. de duminică, strîm- torată între bocancii fotbaliștilor și chiotele cîntăreților a dispărut ca orice monstru prin frig, nerămînîndu-ne de cît să fim mai fericiți doar amintind-o Au rămas însă orele după amiezii de duminică, orele acelea leneșe, sătule de somn și de fnîncare, cînd n-ai altceva mai bun de făcut decît să crezi că poți face cîte ceva, altfel, că poți citi, că poți adormi... Și totuși ? De la o vreme, spre marele ei merit, televiziunea s-a ambiționat să ne însoțească această lungă trecere prin deșert, inventînd (da, acesta este cuvîntul adevărat, 
inventînd și nu continuind !) „Realitatea ilustrată". Fără să mai depindă disperat de meciurile de fotbal ca altădată pruncul de mama mare, această emisiune s-a impus de la bun început, aproape independent de dorința sau lipsa de dorință a unora în

• V. I. POPA : „Scrieri
despre teatru“

• MIHAIL SEBASTIAN: 
„Întîlniri cu teatru 1“Se cuvine să fie salutată cu căldură apariția volumelor „în- tîlnirl cu teatrul” de Mihail Sebastian și „Scrieri despre teatru” de V. I. Popa, datorate u- nor personalități marcante ale scenei românești dintre cele două războaie mondiale. „Scrierile despre teatru" ni se înfățișează ca un efort continuu de îmbinare a principiilor teoretice cu practica scenică, într-o .viziune evolutivă unitară, rămi- nind în același timp documente ale unei epoci, care ne trezesc un sentiment de autenticitate, de adevăr vibrant.Preocupindu-1 problema raportului autor-regizor, Victor Ion Popa dă un răspuns disputei primordialității acestora, pe linia respectului față de text, dar nu un respect pios care să rezume spectacolul la o simplă reconstituire. Recomandă o interpretare de plecind de la să ajungă la ră. unitară”, rior" necesar, îl poate obține printr-o logică a desfășurării artistice.în ceea ce privește actorul, el posedă o misiune covîrșitoare, de el depinde în cea mai mare măsură reușita spectacolului, deoarece numai el pune „carne pe un schelet de vorbe".V. I. Popa a acordat o deosebită importanță teatrului pentru săteni, muncitori și copii, con- siderînd că „racilele teatrului 

ansamblu, care, text și ideile lui, o „armonie sigu- „iar ritmul inte- numai regizorul

VALORILE UMANISTE
(Urmare din pag. I)

condiții de mediu, de experiență 
și de viață. A-l detașa pe om din 
contextul lor, pentru a-l arăta nu
mai hun și fericit sau numai rău 
și chinuit, înseamnă a crea nu o 
operă literară valabilă, ci o sim
plă schemă abstractă și arbitrară. 
Desfășurarea însăși a istoriei ne a- 
rată că nici cînd n-a existat o o- 
menire cu însușiri morale exclusi
ve. Ceea ce, însă, ne arată, cu o 
limpede evidență, legile ei, este 
o continuă mișcare ascensională. 
Deoarece istoria, care se dirijează 
în acest sens progresiv, rezultă ca 
o făurire tot a oamenilor, ea ne 
indică fără greș și natura adevă
ratului model uman, luat în spe
cia sa individuală, așa cum îl fo
losește tocmai literatura.

O asemenea relație de termeni 
a fost pătrunsă, prin intuiție ge
nială, de toți marii scriitori și 
poeți universali. Omul individual 
creat de ei — personajul lor — 
se mișcă după aceleași legi care 
conduc evoluția tuturor oameni
lor, adică după legile istoriei. A- ceste personaje desigur că greșesc, și uneori comit chiar erori 
grozave, fiindcă errare liumanum est, dar ca și întreaga umanitate, se dovedesc perfectibile, năzuind către propria desăvârșire și purificare, pe care cel mai adesea reușesc s-o atingă. Identificăm 
aci tocmai trăsătura esențială a 
umanismului. O serie întreagă de 
eroi literari, care urmează aceeași 
diagramă suitoare, asemenea isto
riei însăși, defilează continuu din 
antichitate și pînă în zilele noa
stre. Și, în mod explicabil, ei apar 
tocmai în capodoperele cele mai 
de seamă ale lumii.

Acești eroi se supun, desigur, 
atîtor abateri și rătăciri, avînd și 
ei într-înșii „toate relele ce sînt, într-un mod fatal legate de o mină de pămînt". Dar toți aspiră 
către marile valori etice pe care, 
în cele din urmă, le realizează. Umanismul își descoperă cel mai nobil mesaj în lupta susținută și trudnică a omului pentru a ieși din imperfecțiunea naturii sale.

Pentru confirmarea celor spuse 
ne permitem a folosi și unele 
ilustrări. Ulise, eroul lui Homer, 
care uzase de căile întortocheate 
ale vicleniei, își îndreaptă vina 
printr-o serie de rătăciri pe apă, 
și de primejdii tot atît de întor
tocheate, pînă a-și atinge cămi
nul, recîștigat ca o cucerire, prin 
suferință, a făgașului vieții mora
le. Oedip, eroul lui Sofocle, care, 
indus în eroare, căzuse în abisul 
celor mai negre delicte, urmărește, 
eu sacrificiul propriei fericiri, a- 
flarea adevărului și, prin aceasta, 

ațipeala de duminică. Fericit titlu, fericiți realizatori, fericiți sîntem toți. Ideea, cît și concretizarea ei păreau fantastice, pentru că rareori, nu numai la noi, ci și aiurea, s-a crezut că ppate fi „salvată" o emisiune programată în după amiezile de duminică. Precedentul „Zig-zag" sfîrșise prin a-și încurca propriile picioare printre picioarele fotbaliștilor. S-au aflat imediat motivele eșecului/ duminică, după masă ! nu-se- poate, tovarăși ! Ei bine, au fost totuși unii care nu numai că nu au fost de acord cu un asemenea „mod" de a explica un insucces, dar au arătat practic da, duminică. Pentru aceasta să se renunțe „divertisment" și tromboniști de ocazie. Cel care a înființat emisiunea „Realitatea ilustrată" a fost, mi se pare, George Sbîrcea și lui trebuie în primul rînd să-i mulțumim pentru aceasta. Astăzi. Tudor Vornicu s-a angajat să

că se poate ! dUpă masă ! trebuia însă la așa-zisul cu chitariști

s

românesc" constau în lipsa pregătirii pentru un teatru cult. Regenerarea dramaturgiei o vedea prin localizarea temelor și formei spectacolului, în scopul obținerii unui stil național, deci un teatru ridicat pe tradiție, în consens cu originalitatea folclorică și cu expresia artistică înnoitoare. în același trup, el nu ignora necesitatea informării continue. Cunoștea realizările lui Jonnet și Baty și ale expresionismului german prin Reinharndt și Karl Heinz Martin, preferințele lui mergînd spre 
CÂRTEA DE TEATRU

jocul lui Jonnet, interiorizat, de analiză psihologică, și spre esen- țializarea modalităților de exprimare.Volumul lui V. I. Popa, oferă așadar cititorilor un material informativ, dar și puncte de vedere originale de o mare actualitate, folositoare în elucidarea problemelor scenei. Fie că sînt lor, fie ele re- mișca- de
acceptate în formularea că provoacă delimitări, prezintă o necesitate în rea teatrală românească astăzi.

înălțarea conștiinței. Eneas se 
rupe din înlănțuirile Didonei, 
care-l abătuse cîtva timp din ca
lea datoriei, pentru a se avînta 
neobosit către împlinirea misiunii 
sale, în cele din urmă atinse.

In literatura popoarelor moder
ne, un Dante, în Divina Comedie, 
se înalță, prin durere și răbdare, 
din prăpastia răului către lumina 
perfecțiunii. Don Quijote „cavale
rul rătăcitor" după nenumărate a- 
venturi nebunești, revine, îmbo
gățit în cuget, la matca adevăru
lui ; Hamlet, frămîntat tot timpul 
de revolta împotriva unui,mediu 
uman degradat, precum și de 
conștiința propriilor scăderi se află 
nutrit neîncetat de năzuința unei 
instaurări a binelui și a dreptății. 
Faust, după ce s-a lăsat călăuzit, 
o viață întreagă de spiritul răului, 
se purifică și își salvează conștiin
ța prin iubire de oameni și prin 
renunțare la egoismul individual. 
Pierre Bezuhov, eroul lui Tolstoi 
din Război și pace, deși con
știent de imperfecțiile sale, nu 
se descurajează, ci caută con
tinuu calea realizării morale. 
Aceeași aspirație se poate urmări 
și la Hans Castorp, tînărul perso
naj din Muntele vrăjit al lui Tho- Â 
mas Mann, unul din cei mai mari 
scriitori umaniști ai veacului 
nostru.

După cum se vede limpede, 
n-am folosit ca material ilustrativ 
decît cele mai de seamă capodo
pere ale omenirii. Cu mici deose
biri, determinate atît de varieta
tea temperamentelor individuale, 
cît și de condițiile istorice deose
bite ale diferitelor medii și mo
mente, omul exemplar apare in
variabil același. ET nu ni se pre
zintă de la început în ipostaza 
desăvîrșirii și a fericirii, ceea ce 
ne-ar împrumuta comoda iluzie 
că am fi și noi asemenea, și că, în consecință, ne putem scuti de 
orice năzuință și de orice luptă. 
Marele umanism nu recurge nici
odată la această greșeală. El apli
că numai la modelul uman indivi
dual •— privit în mod onest, cu 
toate scăderile sale — sensul ele
vat către progres al istoriei însăși, 
cu toate sutele sale de generații.

Și atunci, nesocotirea și în
depărtarea de acest itinerariu in
failibil cum mai poate fi justifica
tă ? Ce instanță se mai poate ridi
ca deasupra istoriei și a marilor 
genii, care gîndesc și creează în a- 
cord cu legile ei ?

Pretextul unei înstrăinări de a- 
semenea îndreptare este cunoscut 
și de mult banalizat: „ceea ce se 
potrivea altădată, nu se mai po
trivește astăzi, noi sîntem mo
derni". Este un exemplu tipia,

acesta fiind, în afară organizator și gazdă, la de ascultător și dornic

continue demonstrația. Dar ce vrea să facă T.V. (curioasă această coincidență a inițialelor) de citva timp este altceva. Vrea să facă o emisiune cu o pondere mult mai mare în programul televiziunii ; o emisiune se- serioasă, cu invitați de prestigiu, specializați în domenii diferite, care, sub forma dialogului, să realizeze o ftifor- mare oît mai largă și la un nivel cît mai înalt a publicului. Dorința de a cunoaște, de a fi informat, este astăzi uriașă. Sigur că apariția u- nui specialist, a unui savant, ori a unui artist ca Ion Voi- cu conferă prestigiu informării. Informațiile astfel obținute nu sînt doar „interesante", sînt serioase venite de la o sursă sigură, pe canalul cel mai bun. Reacția telespectatorilor este, sau trebuie să fie la fel de serioasă. în privința aceasta participarea la dialog a lui Tudor Vornicu este ilustrativă, de fel de

A1 doilea volum, „Intilniri cu 
teatrul" de Mihail Sebastian cu
prinde o selecție de articole și 
cronici dramatice apărute în pu
blicațiile vremii, multe din ele 
necunoscute încă cititorilor.

Ca mulți alți scriitori ai gene
rației sale, Mihail Sebastian își 
începe cariera literară prin a fi 
cronicar dramatic, însă nu unul 
comod, cu preocupări limitate. 
Pasiunea pentru teatru, care nu 
are nimic comun cu atracția su
perficială pentru culisele lui, îl 
angajează în explorarea tuturor 
problemelor acestei arte. Va ple

ca de la principiu) implicării pu
blicului ca factor activ al spec
tacolului, implicare ce depășește 
faza educativă, spectatorul ju- 
cînd astfel un rol de seamă prin 
aprecierea lui, care determină 
în mare măsură actualitatea sau 
inactiialitatea unui dramaturg.

îngrijorat mai puțin de arta 
actoricească, pe care în nenu
mărate rînduri o apreciază, cît 
dc dramaturgia românească, 
compartiment neînsemnat în an
samblul creației literare a vre
mii, autorul îndeamnă pe tinerii 
scriitori să se apropie cu mai 
mult curaj de această latură a

IN LOC DE CONCLUZII

COSTIN BRATU

A 14-a ediție a Festivalului
la satefilmului
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Oradea) : concură părți ale țării la deși chiar la dispariția

„Peisaj de iarnă' t
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devenit clișeu, de sofisticare su
perficială a perspectivei istorice. 
Nici un om de bun simț nu mai 
poate pretinde poetului actual să 
scrie așa cum se scria cu cinci 
veacuri înainte. El este, negreșit, 
chemat să reprezinte epoca sa. 
Insă nu trebuie să se confunde 
condițiile istorice, care sînt schim
bătoare și variabile, cu legile isto
rice, care sînt permanente. Una 
din aceste legi este aceea a pro
gresului, a tranziției necurmate 
de la mai rău la mai bine.

Că împrejurările de astăzi nu 
se mai potrivesc cu cele de ieri, 
sîntem de acord. Dar împreju
rările reprezintă un anumit ade
văr — și legile alt adevăr. Și ieri 
și astăzi și totdeauna, principiul 
trecerii de la o stare mai imper
fectă la una mai perfectă, a func
ționat neîncetat, cu aceeași vala
bilitate. Intre Sofocle și Tolstoi 
există la mijloc peste două mii de 
ani. Cu toate acestea, marele scrii
tor rus n-a renunțat să urmă-

CU CE GINDURI PĂȘIM
(Urmare din pag. 1)este în continuă și simțitoare descreștere. Să acordăm deci întreaga noastră atenție celor •b care au răspuns cu un „da" ho- tărît apelurilor profesiei îndră

gite. Merită o asemenea atenție 
• în primul rînd ei. Nu pentru a-i declara autorii unor fapte ieșite din comun. Nu. Ci pentru că este • realmente util — pentru ei șipentru „absenți" — să facem pu-blică munca obișnuită, atitudi- • nea obișnuită a acelora care auînvățat trei sau cinci ani în facultate, iar apoi pur și simplu au început să profeseze.• Iată-ne deci în incinta frumosului liceu din c'omuna Băleni — o clădire spațioasă, etajată, alcătuită din mai multe corpuri — • cu un total de 22 de săli declasă, pu 3 laboratoare de fizică și chimie (unul în folosință • și două în construcție), sală desport — cea mai mare din județ— instalație proprie de apă cu- rentă. Anul acesta, la Liceul 
A din Băleni au fost repartizați 7 profesori dintre care 6 s-au prezentat la catedră. Prima între- • bare pe care în mod firesc i-ampus-o tovarășului , director adjunct Gheorghe Bogdan, a fost 
0 următoarea : Care este părerea 

dv«. despre pregătirea profesio-

amănunte ca șj, noi. Stabilind astfel structura emisiunii pe care o dorește T.V., ne întrebăm totuși dacă nu ar fi mai bine să se renunțe la „intermezzourile" (filme scurte, soliști, recitări) care uneori (cum a fost și duminica aceasta) nu au nimic comun, oricît s-ar strădui cineva să ne dovedească altceva. cu dialogul. S-ar face atunci o împărțire dreaptă între emisiunea „Realitatea ilustrată" (așa cum a*  văzut-o George Sbîrcea) și să zicem „Realitatea comentată" (cum o vede Tudor Vornicu). Noi, telespectatorii, nu am avea decît de cîștigat, pentru că am urmări două emisiuni bune, în timpul în care altădată vedeam o singură emisiune și aceea... în zig-zag. Pentru că, ambele formule 
de emisiune fiind bune, de 
ce să le suprapunem ? Sînt atîtea alte formule slabe, învechite, pe care abia așteptăm să le facem uitate.

IULIAN NEACȘU

creației artistice, lipsită pe a- 
tunci de debuturi interesante, 
revelatoare. Iar singura posibili
tate de unificare a dramatur
giei autohtone este lumina ram
pei. Un ajutor neprețuit — afir
mă Sebastian — trebuie să-1 a- 
ducă critica de specialitate, care, 
evitînd să dea sentințe, poate, 
dacă este cazul, să învețe pe 
scriitori „cum nu trebuie scrisă 
o piesă de teatru".

Ca și V. I. Popa, scriitorul a 
fost fascinat de problema cru
cială a raportului dintre textul 
literar și spectacolul de teatru. 
Neacceptînd primatul scenei a- 
supra operei dramatice, opunîn- 
du-se cu consecvență artificiilor 
regizorale la modă, care țineau 
în obscuritate claritatea ideilor, 
scriitorul nu ignoră însă nici un 
moment specificul genului cu le
gile lui, ci dimpotrivă, conside
ră că dramaturgul nu poate și 
nu trebuie să le ocolească.

Sînt, acestea, doar cîteva idei 
spicuite din cronicile și articole
le în care M. Sebastian depă
șește cu succes condiția efemeră 
a jurnalisticii, scriind cu origi
nalitatea omului de talent și 
mai ales cu dăruire și dra
goste pentru teatru. Scriitorul 
a lăsat un număr impresionant 
de pagini de critică, a căror con
cluzie de o deosebită actualitate, 
este că teatrul trebuie să răs
pundă, printr-o prezență vie, 
prezentului.

rească aspirația către mai bine a 
eroilor săi, sub cuvînt că această 
aspirație ar fi fost exprimată, o 
dată pentru totdeauna, de către 
vechiul tragic grec, și că el ar a- 
părea „demodat" reluînd-o. Așa 
cum există legi permanente ale 
istoriei, există și legi permanente 
ale umanismului literar, care nu 
mai se folosesc de împrejurările 
și de condițiile variabile ale dife
ritelor momente istorice.

Un adevărat scriitor, cu atît 
mai temeinic își reprezintă vre
mea, cu cît îi relevă mai pregnant 
cadrul și resursele dinamice, în 
care și prin care ea tinde către 
propria-i depășire.

Poetul umanist nu este nicio
dată „demodat", fiindcă știe bine 
aspirațiile specifice ale timpului 
său ; dar, totodată mai știe că ele 
se integrează în curentul de aspi
rații eterne ale umanității către 
mai bine.

nală și atitudinea cetățenească a tinerilor absolvenți repartizați la liceul pe care-1 conduceți?
„Cei mai tineri colegi ai noștri 

ne-au impresionat intr-un mod 
deosebit de plăcut. Deși ne cu
noaștem relativ de puțin timp, 
funcția și experiența noastră ne 
permit să afirmăm cu toată răs
punderea că noii noștri colegi 
dovedesc o preocupare susținută 
de a invăța pe alții și de a în
văța ei înșiși. Felul în care își 
întocmesc planurile de lecții, 
discuțiile purtate cu colegii de 
specialitate, dorința de a se a- 
propia cît mai mult de elevi, 
emoția lor chiar, vin in sprijinul 
celor afirmate. Trebuie să re
marcăm, totuși, că nu se simt 
încă la largul lor. Este de dato
ria noastră, a celor mai vechi să 
ni-i apropiem mai mult".Este vorba, deci, de condiția lor psihică. în legătură cu ea, cunoașteți intențiile lor referitoare la stabilirea în comună ? — am întrebat noi.

„Deocamdată cunoaștem si
tuația existentă : din cei șase, 
cinci sint mai mult sau mai 
puțin navetiști. Cel de-al șase
lea este originar din comună".S-ar părea că în ceasta apare net o mulțumitoare. Am ocazia să stăm de 
dintre ei. Să vedem

privința a- situație neavut însă vorbă ou 3 
cum se pre-

PERENITATEA
CREAȚIEI

POPULARES-a încheiat de curînd cea de-a doua ediție a „Zilelor folclorului bihorean", manifestare de o amploare deosebită organizată anual de către Comitetul de Cultură și Artă al județului Bihor și Casa creației populare — Oradea. Prin scopul pe care și l-a propus, prin modul de organizare, precum și prin complexitatea activităților folclorice eșalonate de-a lungul celor trei zile — 22—24 noiembrie — această manifestare a constituit un adevărat festival folcloric.•KFestivalul este construit pe ideea unui ciclu de manifestări folclorice anuale, în așa fel ca într-o perioadă de timp relativ scurtă, întreaga zonă folclorică bihoreana să poată fi cunoscută In tot ceea ce are ea mai reprezentativ. Fiecare ediție trebuie să se grefeze pe un centru geografic bine delimitat, cît mai complex, semnificativ pentru arta populară a Bihorului. Zona aleasă pentru această ediție a avut ca principale centre orașele Vaș- cău și dr. Petru Groza j— zona Crișului Negru.La Casa de cultură a orașului Dr. Petru Groza în prima zi a avut loc întîlnirea o- ficială a organizatorilor festivalului cu invitații din județul Bihor și din alte județe ale țării. Președintele comitetului de organizare, tov. I. Cuc. a informat- asistența despre programul manifestărilor din cele trei zile consacrate festivalului.Apoi s-a văzut satul Criș- tiori, renumit în întreaga țară pentru ceramica de un înalt nivel artistic confecționată aici. Criștiori este unul din cele șase sate aflate în bazinul Crișului Negru care păstrează o veche tradiție în arta ceramicii smălțuite. în sat; e- xistă astăzi aproximativ 20 de olari profesioniști, care folosesc încă, în meșteșugul lor, unelte vechi, tradiționale ; întregul proces al făuritului de vase de ceramică se desfășoa- 

zintă fiecare caz în parte. Tov. 
MARINELA BALONIU, profesoară de limbă rusă, este o absolventă merituoasă. O fată sobră. inteligentă, conștiincioasă. Consideră că școala îi oferă foarte bune condiții de muncă. Se simte însă cam stingheră. Este foarte legată de părinți — domiciliați în București. Totuși, s-a stabilit la o gazdă în comună, plecind în familie doar la sfîrșit de săptămînă. Aceasta nu numai pentru a-și cruța forțele de o navetă zilnică obositoare, ci și pentru a-și putea pregăti pe îndelete lecțiile, pentru a putea să citească, pentru a avea, în fond, liniștea de spirit necesară oricărui profesor. Nu ne-a declarat că are de gînd să se stabilească în comună. Ar dori însă ca profesorii din Băleni să alcătuiască un colectiv mai sudat, ca relațiile lor să nu fie numai colegiale ci și prietenești. Să ținem seama în cazul ei că are numai 23 de ani — este la începutul vieții, de fapt — și că în orice caz, anii imediat următori și-i consacră muncii în Băleni.Tovarășul CONSTANTIN PO
PA s-a dedicat studiilor universitare mai tirziu, are 28 de ani. Este profesor de istorie și un spirit echilibrat, optimist. Găsește că școala îi oferă condiții

Ținea, corul

ră conform vechiului- ciclu al prelucrării lutului galben pînă la forma dorită, inclusiv arderea obiectelor în cuptoare mari de cărămidă și împodobirea lor cu ornamente în motiv popular din culori naturale extrase din zăcăminte de cupru.In Criștiori am putut admira măiestria neîntrecută a doi meșteri olari — Bălaj Aurel și Balaș Teodor, cam de aceeași vîrstă (45—46 ani), care au deprins meșteșugul de mai bine de 30 de ani.în același timp în holul Casei de cultură din Vașcău este a- menajată o expoziție de ceramică. Aici au fost reprezentate, prin obiecte specifice, cîteva dintre satele bihorene cele mai productive: Cărpinet, Criștiori, Saliște de Vașcău, Leheceni.Am asistat la un concert coral al celor mai cunoscute formații de amatori din județul Bihor: corul Căminului cultural Lira al Casei de cultură Be- iuș, corul Hilaria al Casei munipipale de cultură Oradea, corul Casei de cultură Vașcău. Spectacolul în ansamblu a o- ferit momente de reală emoție artistică, prin acuratețea artei interpretative, adecvată specificului folcloric. Au fost interpretate printre altele, cîteva dintre cele mai cunoscute prelucrări folclorjce pe motive bihorene ale unor compozitori de prestigiu : T. Jar- da. Sabin Drăgoi, Paul Con- stantinescu.Duminică 23 noiembrie. Este declarată zi a sărbătorilor folclorice în tot județul. In fiecare cămin cultural din comunele și orașele bihorene șe organizează spectacole, care au inclus în repertoriu piese folclorice specifice locului.Grupul de invitați a vizitat cîteva sate de la poalele munților Bihor, renumite prin bisericuțele din lemn, de o mare vechime și de o frumusețe neasemuită : Rieni, Stîncești, Brădet. Cea

„la nivelul celor mai optimiste așteptări". S-a prezentat la catedră înainte ' de deschiderea cursurilor „pentru a face cunoștință cu școala, cu comuna și cu oamenii". Cam nemulțumit de nivelul general-cultural al elevilor — nu numai în calitate de profesor de istorie, ci și în aceea de diriginte (la clasa a IX-a generală). Foarte mulțumit de disciplina clasei (profesoara de rusă se plîngea de... indisciplina elevilor. Nu este oare vorba și de știința profesorului de a se face ascultat ?). Găeștean la origine. în prezent profesorul Popa este navetist spre... București. Nu poate să spună nimic despre stabilirea în comună. ;,Va vedea". Vocația sa este însă profesoratul. Nu i-a trecut prin minte să nu se prezinte la locul repartizării și catedra din Băleni i se pare superioară unui post, chiar făcînd parte din sfera pregătirii sale — de muzeograf, de exemplu — fie el într-un mare oraș. Pentru timpul de iarnă, categoric, își va lua o gazdă în comună. Personal am putut să constatăm că își cunoaște destul de bine eîevii și că știe să și-i apropie cu un umor blind șl convingător.Ultimul nostru interlocutor, profesor de matematică, VASI- 
LE GH. 7AMFIR — cum nl s-a” recomandat — pare mai tînăr decît cei 23 de ani pe care îi are. Energic, mobil, ambițios. E originar din comuna Băleni și a fost repartizat aici la cererea sa. „Foarte bună școala din Băleni" apreciază el. E mîndru de ea și speră că va reuși să facă și el ceva pentru elevii săi. Cea

/'

veche și mai frumoasă dintre ele este cea din Stîncești, construită în jurul anului 1650, lucrată de meșteri localnici și pictată de renumitul zugrav David de la Curtea de Argeș.In satul Pietroasa, de pe malul Crișului Pietros (afluent al Crișului Negru), invitații au vizitat o casă al cărei interior constituie un autentic muzeu țărănesc.A fost prezentată o expoziție de sumane și cojoace bi- horene, deschisă în holul Casei de cultură din orașul dr. Petru Groza.In sala de spectacole a Casei de cultură a avut loc un spectacol folcloric realizat pe ideea punerii în scenă a celor mai semnificative obiceiuri, dansuri și melodii bihorene, cu respectarea deplinei autenticități.In ultima zi a festivalului a avut loc, la Oradea, Sesiunea de comunicări și referate științifice pe teme folclorice, în frumoasa sală de spectacole a Casei creației populare.în încheierea sesiunii, a a- vut loc constituirea Cercului științific de folclor al județului Bihor.Pentru ca „viziunea" asupra manifestărilor bihorene să nu pară prea unilaterală, consemnăm și cîteva impresii ale unora dintre participanții la „Zilele folclorului".
loan Meițoiu: „Pentru mine, festivalul folclorului bihorean a fost o reușită deplină și poate constitui țin exemplu pentru toate celelalte județe".
Ion Bradu (inspector la Casa creației populare „Numeroase motive în unele gradarea

A început cea de-a 14-a ediție 
a Festivalului filmului la sate, 
organizat, ca în fiecare an, în 
perioada de iarnă. Festivalul se 
va desfășura în două etape : 7 de
cembrie 1969—4 ianuarie 1970 șl 
18 ianuarie-21 februarie 1970, pe 
parcursul cărora vor fi progra
mate proiecții de filme în circa 
5 700 de unități cinematografice 
sătești. Sînt precizate numeroase 
cicluri de filme ca : filme artis
tice românești (diverse tematici), 
filme documentare (folclorice, fru
museți ale patriei, realizări), filme 
pentru tineret, pentru copii etc.

niai mare dorință a sa este să-i facă să înțeleagă, în primul rînd, că el le este prieten și că severitatea lui este obligatorie în profesarea specialității sale. La orele de diriginție va căuta să aibă discuții cît mai libere ca să se poată împrieteni cu elevii. Este căsătorit cu o fostă colegă de facultate care își continuă studiile ia Universitatea din Iași. Proiecte ? O sumedenie', care converg însă în jurul aceluiași punct : ridicarea nivelului intelectual și profesional, cizelarea cunoștințelor căpătate pînă a- cum, însușirea altora
★Din aceste doar cîteva portrete de tineri profesori pre- zenți pentru prima dată la o catedră — atît de diferiți ca temperament și specialitate — credem, totuși, că se poate sintetiza un portret colectiv : dragostea față de profesia aleasă, conștiința unei pregătiri care obligă, voință.

Am notatvom vorbi despre oameni care ies din oomun. Ci despre tînărul absolvent de facultate obișnuit în sensul exact al cuvîntului. Categoria aceasta de tineri care n-au ezitat sau nici măcar nu s-au gîndit la- o altă alternativă decît la aceea de a se prezenta exact acolo unde sînt trimiși, merită toată atenția. Atenția, nu numai pentru a-i cita și lăuda, ci pentru a le descoperi preocupările, a-i ajuta să se integreze în profesie, a le afla problemele, frămîntările de început. Căci 
nu-i puțin luoru să treci de la 

superioaresinceritate, bună-și mai sus că nu

obiceiurilor rurale de veche tradiție. Ar fi de regretat să nu punem piedici serioase a- cestor cauze, pentru că altfel am pierde comori de artă neprețuite. în sensul discutat, „Zilele folclorului bihorean" constituie o piedică serioasă și de perspectivă în calea degradării unei zone de folclor autentic și complex".
Iosif Ilerțea (cercetător la Institutul de etnografie și folclor din București) : „în cadrul festivalului au avut loc numeroase manifestări interesante și spectaculoase. Consider că mai trebuie încă lup- ■ tat în sensul respectării depline a autenticității folclorului nostru. Să lăsăm folclorul autentic însuși și cîștigat".
IleanaFacultatea de filologie a Institutului Pedagogic din Oradea): „Aș dori să fac observația că mi se pare absolut necesar ca manifestările intitulate „folclorice" să nu știrbească cu nimic autenticitatea folclorului respectiv, prin intervenții de natură regizorală, care nu pot face altceva de- cît să-i falsifice viața lui firească".

să trăiască prin el vom avea numai de
Zubașcu (studentă la

Am plecat din județul Bihor cu senzația plăcută a participării la un act de împlinire a unei datorii de o însemnătate deosebită — lupta împotriva alterării, „stilizării" abuzive, neștiințifice, aoolo unde avem nevoie de tradiție autentică.

Grupajele de filme documentare, 
care ilustrează realizări din indus
trie, agricultură sau prezintă fi
guri de seamă ale culturii româ
nești din trecut și de astăzi vor 
fi precedate de conferințe susți
nute de oameni de specialitate 
sau comentate în timpul proiec
țiilor.

In timpul festivalului se vor 
organiza concursuri și dezbateri 
pe marginea unor filme, intilnirl 
cu realizatorii unor producții ci
nematografice românești.

studenție la catedră, să stăpî- nești o disciplină și o clasă de elevi. Iți trebuie experiență, cadru prielnic de muncă, ajutor. Se pare că lucrurile acestea care facilitează începutul carierei didactice, sînt luate în seamă. Este adevărat, rămîne insă deschisă problema navetismului. Despre ea s-a scris foarte mult și în rîndurile de față noi nu am putea decit să subliniem complexitatea ei, faptul că acest aspect nu se încadrează întotdeauna în același tipar.Conducerea școlilor, organele locale, organizațiile U.T.C. ar trebui să pornească însă din capul locului de la premiza că un profesor prezentat la post este un virtual locuitor stabil al localității în care a pășit pentru prima dată, deci să fie considerat ca atare. Pare un lucru de la sine înțeles si, totuși, organizația U T C. a ’Liceului din Băleni — o școală care, în general,..și-a îndeplinit prompt obligațiile față de noii veniți — i-a neglijat cu desăvîrșire, nici măcar nu li s-a cerut să-și facă mutația U.T.C, la locul de muncă.De asemenea, considerăm că unele necesități de aprovizionare a profesorilor — noi sau vechi — trebuie să stea mai mult în atenția organelor din afara școlii, organ de care depinde direct soluționarea lor eficientă și, în ultimă instanță, poate însăși ho- tărîrea lor de a se oonsacra activității în respectiva comună, pentru toată viața.



TELEGRAMĂ
ÎOMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST RO

MÂN a adresat COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN GUADELUPA următoarea telegramă:în numele comuniștilor români, vă transmitem dumneavoastră și familiei îndoliate sincere condoleanțe și expresia sentimentelor noastre de compasiune în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Evremond Gene, secretar general al partidului dumneavoastră, militant do seamă al mișcării democratice și populare din Guadelupa.
PREGĂTIRI INTENSE 

PENTRU VACANTA 
DE IARNĂ 

A ELEVILOR

Pentru vacanța de iarnă 
a elevilor, care va începe 
peste două săptămîni, Mi
nisterul învățămîntului. 
Uniunea Tineretului Comu
nist, Consiliul național al 
oganizației pionierilor k și 
Uniunea Generală a Sindi
catelor din România fac 
pregătiri intense. în funcție 
de tradițiile și specificul 
localităților în care învață 
școlarii, programul de or
ganizare prevede spectacole 
cinematografice și de tea
tru, serbări, carnavaluri, 
audiții muzicale, serate și 
discuții literare, competiții 
în aer liber demonstrații 
practice și lecții de învăța
re a sporturilor de iarnă. 

'Chiar din primele zile 
de vacanță, în taberele 
amenajate la Săcele, Păl
tiniș, Tușnad, Lacul Ro
șu, Izvoare, Vatra Dornei, 
Gîrbova, Bran, Timișul de 
Sus. Dimbul Morii, Bistrița- 
Năsăud, Sinaia se vor o- 
dihni copii și tineri cu ap
titudini sportive.

în municipiile și 'orașele 
cu un mare număr de 
școlari se va desfășura Fes
tivalul filmului pentru e- 
levi,

Tovarășul Gneorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.

a primit în ziua de 8 decembrie delegația de partid și de stat a Republicii Democrate Vietnam, condusă de tovarășul Hoang Van Hoan, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării Naționale a R. D. Vietnam, aflată într-o vizită în țara noastră.Luni seara s-a înapoiat în Capitală delegația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care a participat la lucrările celui de-al XIV-lea Congres al P.C. din ChilePrin decret al Consiliului de Stat, tovarășul Iacob Ionașcu a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Malta, cu reședința la Roma.La invitația Ministerului Afacerilor Externe, șefii misiunilor diplomatice și ceilalți membri ai corpului diplomatic din București au vizionat luni după-amia- ză, la cinematograful „Floreas- ca“ din Capitală, filmul documentar românesc „O nuntă cum n-a mai fost“ film prezentat în cadrul Festivalului internațional de folclor — România 1969.Au fost prezenți Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe și funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe. (Agerpres)

ASTĂZI VĂ PREZENTĂM
NOUTĂȚI DIN

• Voleiul românesc in fața 
a două examene dificile: 
C. M. 1970 și J.O. 1972 • 
Spicuiri din programul de 
pregătire al loturilor repre
zentative • Antrenorii și 
„elevii" lor înaintea unui 

veritabil... maraton

CÎND ÎNSEȘI
IDEILE SÎNT

FAPTE
(Urmare din pag. I) 

manență valoarea teoretică. 
Și, alături de fastul rece al 
ceramicei, al cristalului și ai 
nichelului, convorbirea cu ti- 
nărui medic decurge intr-un 
ritm egal, liniștitor, Costin 
Cernescu stăvilind cu taci 
anticipațiile hazardate ale 
reporterului, corectîndu-l în 
încercările de a mintii termi
nologia de specialitate fi de 
ce nu ? — inițiindu-l in în
săși gramatica acestei termi
nologii.

Colectivul de cercetători 
din care face parte s-a antre
nat de cîțiva ani, mai precis 
din anul 1965, in punerea Za 
punct a unui vaccin rujeolos 
cel puțin similar ca perfor
manțe celor utilizate frecvent 
în S.U.A., Anglia, U.R.S.S., 
Iugoslavia etc. Tema ca ata
re, inclusă în planul de stat, 
vizează combaterea cu mij
loace autohtone a unei mala
dii ce reține atenția nu atît 
prin caracterul ei sever, cil 
prin aria ei largă de cuprin
dere și, implicit, prin conse
cințele instalării ei: multiple 
absente școlare, zile de mun
că pierdute, slăbirea generală 
a organismului uman. Or, în 
astfel de cazuri, cercetările 
de laborator și experimentări
le cu vaccin atenuat și inac
tivat, inevitabil, presupun 
timp, răbdare și probitate pro
fesională. cu atît mai mult cu 
cit primele medii asupra căro
ra se aplică vaccinul, în fazele 
de tatonare, sînt loturile-pilot 
de copii. Și, într-o primă e- 
tapă, rezultatele obținute de 
colectivul din care face par
te medicul Costin Cernescu 
s-au dovedit a fi mai mult 
decît încurajatoare, pentru 
toate tipurile de vaccinuri 
experimentate, îndeosebi pen
tru cel atenuat. Comparativ 
cu vaccinurile de import, pri
mele vaccinuri rujeoloase ro
mânești s-au arătat a fi cel 
puțin similare ca eficacitate, 
ceea ce a determinat hotărî- 
rea de a se întreprinde, în 
anul viitor, o experimentatie 
lărgită, constînd în inocula
rea a 10000 de doze la copii 
preșcolari fi școlari, in co
lectivități.

— Informațiile, înțeleg, 
privesc activitatea întregului 
colectiv. Insă, în ceea ce vl» 
privește, revendicați un capi

tol anume din cadrul acestei 
activități ? insistă reporterul

— Nu, răspunde medicul, 
inflexibil. A revendica ceva, 
într-o astfel de cercetare, 
presupune un nonsens. Date
le pe care ni le oferim unul 
altuia se sudează de la sine 
și, intr-un fel sau in altul, 
ne aflăm in strictă dependen
ță. Personal, am aplicat vac
cinuri la colectivități, am par
ticipat la controale, am izolai 
tulpinile cu care se prepară 
vaccinul, am întreprins cer
cetarea markerilor genetici 
prin care se caracterizează a- 
ceste tulpini și, desigur, am 
contribuit la stabilirea celor 
mai bune criterii pentru a- 
tenuarea virusurilor sălbatice 
folosite în prepararea vacci
nului. Dar fiecare dintre noi 
vă poate spune același lucru...

Cu alte cuvinte, mai mulți 
oameni, printre care se nu
mără medicul Maria Ceplea- 
nu și asistenta universitară 
Iolanda Șorodoc, și dintre 
care l-am desprins, deocam
dată, pe Costin Cernescu. A- 
poi, mai multe fapte și, tot
odată, mai multe idei dintre 
care trebuie să desprindem a 
anume faptă și o anume idee, 
ambele aparținînd tînărului 
medtc cu care ne întreținem. 
Reporterului copleșit de difi
cultatea misiunii ii surîde, to
tuși, o speranță.

— Din această cercetare, 
derivă cîteva teme teoretice...

Aflăm astfel, treptat, că 
pregătindu-și doctoratul me
dicul Costin Cernescu, a des
prins din această cercetare a 
anume temă teoretică, „Stu
dii asupra biologiei virusului 
rujeolos", care se va înscrie 
ca un capitol distinct în vii
toarea monografie asupra ru- 
jeolei, ce se elaborează sub 
auspiciile Institutului, ceea 
ce, evident, e o idee. Aflăm, 
de asemenea, că acestei idei 
i se subsumează și cele cu
prinse în două referate — 
„Celule diploide umane co 
substrat pentru prepararea ds 
vaccinuri virale" și „Marker, 
genetici ai virusului rujeolos" 
— prin care tînărul cercetă
tor al Institutului de infra- 
microbiologic din București 
și-a anticipat doctoratul. Iar 
fapta, respiră reporterul, în
tr-o ambianță în care înseși 
ideile sînt fapte, nu mai tre
buie căutate.

Re plan mondial, anul 1970 va constitui pentru sportul românesc — poate mai mult ca ori- cînd — un an al marilor confruntări. Prezenți la Turneul final al C-M. de fotbal din Mexic, la C.M. de handbal din Franța, și, în sfîrșit, la C.M. de hochei, grupa B, ce se desfășoară în țara noastră, se mal adaugă participarea la Turneul final al C.M. de volei masculin, și, să sperăm, și la feminin. De rezultatul la „mondialele" de volei, va depinde alinierea noastră la viitoarea Olimpiadă. De aceea, pe tema examenului dificil al voleiului românesc, am avut ieri, un dialog cu prof. Aurel Dobin- 
că, secretarul general al Fede
rației române de volei.

— Ne mai despart circa nouă 
luni — un timp nu prea mare — 
pînă Ia Campionatele mondiale : 
ce a întreprins Federația pentru 
întocmirea unui program știin
țific, rațional de pregătire a 
reprezentativei masculine și a 
celei feminine de volei ?— Mai întîi, cîteva precizări, care socot că interesează cititorii „Scinteii tineretului", publicul larg. Pentru voltei, Olimpiada, de fapt, nu corespunde cu anul 1972. ci cu anul 1970, anul desfășurării Campionatelormondiale ce vor avea loc intre 12—27 septembrie la Sofia și Varna în R. P. Bulgar1' și la care echipele noastre urmează să lupte pentru obținerea calificării la J.O. de la Miincher Naționala masculină.» vicecampioa- nă mondială la Praga, în 1966, are asigurat un loc printre cele 24 echipe ale turneului final și va fi capul seriei a IlI-a. însă pentru a ajunge la Miinchen, va trebui să se claseze pe unul din primele cinci locuri. Aceasta pentru cazul cîndjC.I.O. nu va accepta propunerea F.I.V., ca numărul de 10 echipe să fie sporit la 12 pentru turneul final al Olimpiadei. Sînt calificate din oficiu echipele U.R.S.S., campioană olimpică, Japonia, vicecampioană olimpică și R.F. a Germaniei, țară organizatoare. Celelalte locuri vor fi ocupate în ordinea clasamentului de la mondiale și de echipele ce vor fi desemnate de campionatele continentale din 1971. Bătălia din septembrie viitor se anunță deosebit de interesantă și puternică, fiindcă Brazilia. Ungaria și alte reprezentative emit îndreptățite pretenții pentru Miinchen. La feminin situația se prezintă altfel. S-a hotărît definitiv ca la J.O. din 1972, numărul echipelor să fie de opt. Locurile pînă la opt vor fi distribuite exact ca și în întrecerea masculină. Echipa României are o misiune mai grea. Mai întîi,

va trebui să participe la un turneu de calificare pentru C.M. în perioada 1—7 IX. Și apoi, în cazul în care va avea comportarea pe care o așteptăm, va căpăta dreptul de a semna lista celor 16 finaliste de la Varna.Cit privește programul de pregătire a reprezentativelor noastre, biroul federal și colegiile de antrenori au definitivat un calendar minuțios după care se va desfășura etapă de etapă pregătirea ambelor naționale. Sub conducerea antrenorilor Tănase Tănase, FI. Balaiș și Gabriel Gherebețiu — medic și antrenor, lotul masculin va avea următorul program de pregătire (fizică și tehnico-tactică) paralel în unele momente cu antrenamentele de la cluburi : 26.1—15.11 — pregătire fizică generală la munte. Ținînd cont că vom lua parte la Balcaniada din Grecia 20—30 mai, lotul se va reuni cu puțin timp mai înainte la Timișoara. între 1—10 iunie, o altă etapă de pregătire la Brașov, apoi vom fi prezenți la turneul internațional din Bulgaria12—18 iunie unde vom întâlni echipa gazdelor. Poloniei, R.D.G., Ungariei, U.R.Ș.S. și Cehoslovaciei. Zilele de la 1— 20 iulie sînt afectate unei pregătiri la Suceava, urmînd să e- fec-tuăm un turneu de cîteva jocuri în U.R.S-S. sau Polonia, între 29 iulie — 4 august, după care vom reveni la Timișoara, oraș ce va găzdui între 5—13 august un turneu internațional la care vor participa echipele Japoniei, Ungariei. Poloniei, R.D.G. și Bulgariei. Programul de pregătire va lua sfîrșit la Brașov. 17 august — 8 septembrie, cînd vom mai susține cîteva partide cu R.D.G. în total, lotul va efectua 106 zile de pregătire, totalizînd 202 antrenamente, inclusiv jocuriLotul feminin, avînd ca antre

nori pe prof. Gh. Bodescu și profesor Nicolaie Humă și-a început, de fapt, pregătirile încă din luna trecută, cînd s-a consumat turneul internațional de volei la care a participat și selecționata Berlinului (R.D.G.). Ca și la băieți, și la fete se urmăresc aceiași parametri în pregătire. Planul lor de antrenamente prevede : tabără de la 5—25 ianuarie la Piatra Neamț, 3—31 mai,- evoluție în cadrul unor turnee în Iugoslavia, R.D.G. șî Bulgaria, 10—15 iulie în Polonia — turneu cu echipele U.R.S.S., Cehoslovaciei și R.D.G.. în luna august, între

15—31 la Constanța, va avea loo un turneu de la care nu vor lipsi echipele din Japonia, Polonia. Ungaria, Cehoslovacia, R.D.G., Bulgaria și Iugoslavia, Urmează... 1—7 septembrie cînd ne vom prezenta la turneul de calificare cu speranța că vom fi în finală și apoi la Miinchen. Reiese clar că în întocmirea planului de pregătire, s-au avut în vedere, confruntări cu parteneri care ne vor fi probabil \ și adversari direcți și, deci, ne vor oferi posibilitatea să cunoaștem valoarea și capacitatea maximă a loturilor.
- — Ați putea să ne prezentați

Interviul nostru cu tov, 
AUREL DOBINCĂ, 

secretarul general 
al F.R.V.

Echipa 
Bucureștiului 

a ci ști gat turneul 
de hochei 

de la Budapesta
• COMPETIȚIA de hochei pe 

gheață „Cupa Dunării4', desfășu
rată la Budapesta, a luat sfîrșit 
cu victoria echipei orașului Bucu
rești. în meciul decisiv disputat 
luni selecționata bucureșteană a 
învins cu scorul de 6—2 (2—1, 2—1, 
2—0), reprezentativa orașului 
Budapesta. S-au remarcat din e- 
chipa română Gheorghiu, Calamaf 
și Bașa.

jucătorii selecționați în lotul 
masculin, în cazul in care v-ați 
fixat asupra lor ?Lotul masculin cuprinde 14 jucători, scara vîrstei selecționaților e cuprinsă între 17 ani — Cpdoi și se termină la Drăgan, 30 de ani. Dar, iată componența lotului : Drăean, Udișteanu, 
Schreiber, Tîrlici, Bartha, Sta*  
mate, Oros, Crețu, Rotaru, 
Rauh, Costea, Codoi, Iorga și 
Duduciuc. Dar lista rămîne deschisă și altor jucători care vor da randamentul maxim în campionat.

— Lotul feminin ce configura
ție are ?— Biroul federal și colegiul de antrenori va definitiva lotul pînă la mijlocul acestei luni și va cuprinde 16 jucătoare din care nu vor lipsi desigur Helga Bogdan, Mariana Popescu, Florentina Itu, Aurelia Căunei și -altele.

— Am înțeles că osatura lo
turilor reprezentative e formată 
din elemente care au experiența 
marilor confruntări, dar și din 
elemente tinere, de perspectivă.— într-adevăr, așa este. Selecția a cuprins elemente din trei generații, —, tânără — mijlocie și vîrsta marilor consacrați. Media vîrstei la băieți este de 23 ani, iar la fete de 21 de ani. Coordonata comună a celor aduși în lot este incontestabil talentul, însă și’ forma sportivă manifestată în jocurile de campionat. Nqî avem deplina încredere că cei chemați să ne reprezinte în confruntările anului viitor, ne vor transforma speranțele în certitudini, adică în victoriile necesare pentru a putea răspunde prezent, la strigările catalogului J.O. din 1972.

CORNEL VALEANU

• SELECȚIONATA masculină 
de handbal a țării noastre va sus
ține astă-seară la Berna un joc 
amical în compania echipei Elve
ției. Două zile mai tîrziu, la St. 
Gallen va avea loc meciul re
vanșă.

în continuarea turneului, hand- 
baliștii români vor juca la 14 de
cembrie la Berlin cu echipa R.D. 
Germane. La 17 și 19 decembrie, 
la Ostrava și Praga echipa Româ
niei va întîlni echipa Cehoslova
ciei, campioană a lumii. Acesta 
meciuri au ca scop verificarea se
lecționatei noastre în vederea par
ticipării la turneul final al cam
pionatului mondial, programat la 
sfîrșitul lunii februarie la Paris.

• A LUAT sfîrșit turneul inter
național feminin de handbal de 
la Sofia. în finală echipa Institu
tului de Cultură Fizică din Sofia 
a învins cu scorul de 11—9 (6—5) 
echipa orașului Sverdlovsk 
(U.R.S.S.). Pentru locurile 3—4 
echipa Institutului de Cultură Fi
zică din București a dispus cu 
scorul de 13—8 (6—6) de C.S.K.A, 
Sofia.
• SELECȚIONATA masculină 

de handbal a orașului București 
șl-a continuat turneul în R. F. a 
Germaniei, jucînd la Hanovra cu 
reprezentativa orașului. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul de 
19—17 (10—11). Jocul a tost urmă
rit de peste 3 000 de spectatori.
• DUPĂ DESFĂȘURAREA a « 

runde. în turneul internațional de 
șah de la Vrnjacka Banja (Iugo
slavia) conduce iugoslava Lazare- 
vici, cu 5 (1) puncte, urmată de 
Ivanka (Ungaria) — 4,5 puncte, 
Gaprindașvili (U.R.S.S.) și Nieolau 
(România) cu cîte 4 puncte si o 
partidă întreruptă. In runda a 6-a, 
Stadler (R.D. Germană) a remizat 
cu Margareta Teodorescu, iar A- 
lexandra Nieolau a Cîștigat la Sti- 
baner. Teodorescu ocupă locul 8 
cu 2 puncte și o partidă între
ruptă.

(Agerpres)

PE ADRESA FEDERAȚIEI DE BOX

FRUMOASELE VREMURI APUSE...
îmi place boxul. Nu fac 

din asta nici un secret. Ba, 
mai mult, cred că pe timpul 
desfășurării „europenelor" 
am fost unul dintre cei mai 
fericiți oameni. De atunci 
însă au trecut cîteva luni 
bune și activitatea pugilis- 
tică, mai ales, in București, 
este ca și inexistentă. Bucu- 
reștenii, se știe, sînt mari 
amatori de box. Prezenta nu
meroasă chiar și Ia „galele 
de cartier" atestă dragostea 
lor pentru acest sport. Dar 
unde să vezi gale, cind ele 
nu sînt programate? în anii 
trecuți, sezonul de toamnă și

de iarnă, era, cum se spune, 
„plin". Zeci de tineri își în
crucișau mănușile sub cupola 
sălii Floreasca. Acum ne gîn- 
dim cu nostalgie la frumoa
sele vremuri apuse și aștep
tăm, în zadar, ca jn compli
catul aparat conducător al 
Federației, rotițele, neunse 
deocamdată, să-și reia activi
tatea. Vrem să ne vedem, la 
lucru, campionii europeni, 
vrem să-i vedem in ring pe 
Ciucă, pe Monea, pe Zilber- 
man, pe Aurel Dumitrescu, 
pe boxerii cluburilor Steaua 
și Dinamo (care susțin în- 
tr-un an dpar trei-patru în

tâlniri), dorim să se reedite
ze întâlnirile pe echipe (ca 
și în anii trecuți !), dorim 
să-i vedem pe boxerii din 
provincie, „uitați" pe ne
drept, împreună cu antreno
rii lor, într-un nejustificat 
„anonimat".

In «Itimul timp, Federația 
a perfectat turnee peste ho
tare. „Naționala" a fost în 
Franța, Irlanda și Scoția. 
Alți pugilisti au participat la 
importante turnee peste ho
tare. Aceste măsuri sînt bi
nevenite. Dar, procedînd ast
fel, nu înseamnă că trebuie 
să-i lipsim pe propriii noștri

spectatori de galele pe care 
ei le așteaptă.

Se va găsi, desigur, cineva 
să-mi amintească că în Bucu
rești se desfășoară actualmen
te „Cupa Olimpia". Sînt de 
acord. Dar cu o floare...

Oare nu ar fi potrivit să 
organizăm și noi un turneu 
internațional, la care să par
ticipe pugiliști de prestigiu 
din țări cu tradiție ? Ori
cum un asemenea turneu ar 
relansa interesul publicului 
pentru box, ar crea posibili
tatea reîntîlnirii cu primele 
„mănuși" ale țării. Este o su
gestie pentru federație. O

sugestie și o dorință, pe care 
o fac publică și care este 
proprie mai multor mii de 
admiratori ai boxului.

G. ALBU București
P. S. — Scrisoarea iubito

rului de box, adresată redac
ției, repune în discuție activi
tatea Federației de box din 
ultima perioadă. Ne propu
nem să revenim asupra aces
tei chestiuni.

(Urmare din pag. I)Desigur, cel mai important domeniu al activității a- sociațiilor este pregătirea profesională. Aici criteriile de apreciere sint ferme. Notele dau imaginea muncii studenților și, totodată, oferă posibilitatea unei constatări foarte apropiate de realitate cu privire la modul în care asociațiile își îndeplinesc principala lor îndatorire, aceea de a crea un climat favorabil efortului intelectual intens, perseverent....Aproape toți cei care au luat cuvîntul în adunări și conferințe au arătat că rezultatele bune sînt, fără îndoială, și rodul unei activități ce s-a desfășurat într-o ambianță favorabilă studiului, de calitate superioară, creată prin aplicarea, Tncepînd din anul universitar trecut, a prevederilor privind perfecționarea și modernizarea învățămîntului. Procesul instructiv-educativ, orientat mai mult acum spre formele menite să dezvolte capacitatea de gîndire și de muncă intelectuală a studenților, precum și intensificarea participării tineretului studios și a asociațiilor la întreaga viață universitară, sînt factori care influențează pozitiv pregătirea de specialitate. S-a precizat, de asemenea, că măsurile luate pentru anul de învățămînt 1969—1970, prin faptul că impun o notă de înaltă exigență în activitatea universitară, au făcut să crească mai mult interesul pentru studiu. Dar, așa cum s-a subliniat în majoritatea adunărilor și conferințelor, astfel de măsuri au creat numai cadrul care să permită un salt calitativ în munca profesională. Cu aceasta insă problema nu este definitiv rezolvată. Sînt încă numeroși acei studenți care nu înțeleg sensul îmbunătățirilor aduse procesului de învățămînt și. ca atare, afișează o atitudine de nepăsare față de îndatoririle universitare, manifestă superficialitate și delăsare în pregătire absentează nemotivat da la

cursuri și seminarii. Rezulta- tatele unor investigații întreprinse recent în facultăți ale institutelor politehnice din București și din Iași dovedesc că în fața unei asemenea realități, numeroase consilii ale asociațiilor se mulțumesc să se justifice : „Noi ne străduim, 
dar ce putem face dacă unii 
studenți nu vor să învețe ?“ într-adevăr, unii . studenți dovedesc o indiferență de neînțeles față de pregătirea pentru profesia pe care singuri și-au ales-o. Este însă o certitudine că această indiferență izvorăște din comoditate. în cazul acesta, de ce atîtea discuții, de ce a- titea semne de îatrebare ? De ce nu înțeleg consiliile asociațiilor că sînt datoare să acționeze cu fermitate, să dovedească intransigență față de toți acei studenți care absentează fără motive întemeiate nu se pregătesc pentru seminarii sau nu-și pre

din starea de indiferență pe acei studenți care neglijează îndeplinirea îndatoririlor profesionale. Se face din ce în ce mai mult simțită necesitatea unui program de activitate diversificat și diferențiat, care să lărgească sfera de acțiune a asociațiilor, nu s-o restrîngă. Credem însă că la baza acestui program trebuie să stea principiul potrivit căruia •sistemul dobîndirii cunoștințelor se perfecționează paralel cu dezvoltarea unui spirit științific, care să pătrundă în mentalitatea studenților.In adunările și conferințele de alegeri s-a subliniat că în ultima vreme munca politico-educativă s-a îmbogățit corespunzător creșterii capacității de înțelegere a studenților, preocupărilor și aspirațiilor lor. Aceasta este o realitate incontestabilă. Dar, așa cum s-a desprins tot din dezbaterile purtate în a- ceste adunări și conferințe, și,

diversitate de forme : atenee studențești, cluburi de dezbateri politice, juridice și filozofice, tribune ale opiniilor, seminarii și colocvii naționale. Dar nu modalitatea contează, în ultimă instanță, ci substanța activității. Or, asociațiile, prin 
activitatea politico-educativă 
pe care o desfășoară, trebuie 
să-i înarmeze pe studenți cu 
convingeri ferme despre lume 
și viață, să răspundă, cu matu
ritate și competență, tuturor 
întrebărilor pe care aceștia, 
preocupați în mod firesc de as
pectele esențiale ale politicii 
noastre interne și externe, le 
adresează din dorința de a-și 
clarifica principiile generale 
care stau la baza hotărîrilor 
de partid și de stat. Imjjprtant nu este să se prezinte in fața studenților o înșiruire do „fișe" documentare .asupra faptelor de tot felul cu care a- ceștia sînt contemporani ; important este să se înlăture posibilitatea unei înțelegeri sim

joacă un rol formativ, dacă este capabilă să dezvolte capacitățile de creativitate, inventivitate și fantezie, dorința de a ști, pasiunea pentru artă și cultură. Era firesc, așadar, ca în adunările și conferințele de alegeri să se menționeze că asigurarea unui asemenea conținut al activității cultural-ar- tistice studențești constituie condiția primordială a îndeplinirii misiunii ce revine asociațiilor în acest domeniu. Cu toate acestea, numai în conferințele U.A.S. din centrele universitare București și Cluj s-a militat pentru o activitate 
cultural-artistică complexă 
prin orientări și sensuri, spe
cifică prin modalități și forme 
de manifestare, în permanen
tă evoluție, ca și mediul în 
care se desfășoară; o activi
tate care să prilejuiască 
schimburi de păreri, de opinii, 
care să nu se rezume la con
sumul valorilor culturale, ci 
să tindă către realizarea de

MUNCA PRACTICĂ
dau proiectele în timpul optim ?Firește, există o răspundere a fiecărui student pentru faptele sale, pentru modul în care învață. Dar există și o răspundere a colectivului studențesc, care nu este numai, suma aritmetică a unor răspunderi individuale, ci răspunderea întregii generații de studenți, ca o expresie a participării directe la prefacerile structurale care au loc în viața țării noastre. Este nevoie ca asociațiile să accentueze mai mult pe mîn- dria, ambițiile și obligațiile colective, să prezinte într-un mod adecvat în fața studenți- mii Îndatoririle speciale pe care ea și numai ea este che- jnată să le înfăptuiască. în acest sens, preocupările asociațiilor nu pot fi reduse nu
mai 1a «fortul de a-i scoate

mai ales, cum rezultă din activitatea practică, se acordă încă rabat calității într-un domeniu unde efectele pozitive nu pot fi dobîndite decît printr-un complex de acțiuni' concepute la un înalt nivel calitativ. De curînd, participînd la o ședință a Consiliului U.A.S. al Universității „Al. I. Cuza“ din Iași, ne-am putut convinge că principalul neajuns care împiedică obținerea unei maxime eficiente în activitatea politico- educativă a asociațiilor este lipsa unei concepții clare, unitare, care să vizeze atingerea unor scopuri bine determinate, tocmai în munca unui for căruia îi revine responsabilități majore în acest domeniu.Firește, este meritoriu că în prezent activitatea politico- educativă se desfășoară într-un cadru asigurat printr-o

pliste și mecanice a actualității imediate, să se desprindă din faptele ce se succed „sub ochii lor“ — ceea ce este semnificativ. deosebit, să se raporteze faptele particulare la generalitate. Studentul poate și trebuie să fie sprijinit — prin activitatea politico-educativă desfășurată de asociații — să vadă omul epocii sale la înălțimea demnității și condiției sale^reale !Opera activă de educare a studenților în spirit etic, patriotic, cetățenesc nu se poate înfăptui în afara cri- terului cultural, în afara cunoașterii profunde și cuprinzătoare a tezaurului de gîndire și artă creat de înaintașii, noștri și de marii artiști ai lumii.In mediul studențesc, activitatea cultural-artistică își justifică existența numai dacă

bunuri spirituale, către munca 
de creație. Este regretabil faptul că pentru numeroase asociații din facultăți și institute, viața cultural-artistică se reduce în mod surprinzător și de neînțeles la activitatea formațiilor artistice.în unele adunări și conferințe s-au formulat păreri contradictorii cu privire la posibilitatea definirii unui „speci
fic al vieții cultural-artistice 
studențești". Ne referim, îndeosebi, la dezbaterile care au avut loc la Cluj și la Tg. Mureș, unde acest aspect a fost pus în discuție, fără a fi însă rezolvat. Desigur, ar fi greu de stabilit particularitățile unei activități cultpral-artistice destinate anume sudenților, deosebită de aceea la care participă alte categorii de tineri. 
Dar nu credem că despre o a-

semenea diferențiere rigidă este vorba, ci despre satisfacerea unor necesități etice și estetice pe care tineretul universitar le resimte cu acuitate. Din. acest punct de vedere, a- sociațiile, folosind cu pricepere, cu competență baza materială de care dispun, sînt datoare să le ofere studenților o gamă largă de activități 
specifice, cu un pronunțat conținut educativ.Este evident că transformărilor profunde, de conținut și de structură, fundamentate de Conferința a VII-a a U.A.S.R., trebuie să le urmeze schimbări calitative în activitatea practică, concretă a asociațiilor. în adunările și conferințele de alegeri care s-au desfășurat'in această toamnă, studenții au acordat .mandatul de a conduce activitatea asociațiilor unor tineri care și-au afirmat deja capacitatea și priceperea, talentul organizatoric, pasiunea pentru munca obștească. Totodată, însă, au fost aleși în consilii și, mai ales, în birourile de an, studenți care nu au dobîndit încă experiență în conducerea activității asociațiilor. Firește că prin eforturi unite se poate ajunge la acel plus de calitate cerut în prezent de munca e- ducativă în rîndul studenților. Dar nu este mai puțin adevărat că există experiențe valoroase care rămin multă vreme necunoscute, că în centrele universitare nu s-au găsit încă cele mai potrivite modalități pentru a organiza cu maximum de eficiență acțiunea care poartă denumirea de i 
„instruirea consiliilor asocia
țiilor studențești". Este un neajuns ce se cere a fi grabnic înlăturat; sîntem în acest sens de părere că dacă în locul citirii unor lungi „liste de sarcini" ș-ar organiza dezbateri cu privire Ia acțiunea consiliilor asociațiilor studențești în diferite domenii de activitate, s-ar ajunge mai repede la e- fectul pozitiv dorit,



O. N. U.: 
Dezbateri 
consacrate 

decolonizăriiAdunarea Generală a O.N.U. 
a luat In dezbatere raportul secretarului general privitor la a- plicarea Declarației cu privire îa acordarea independenței țărilor ți popoarelor coloniale. în aoest document se subliniază progresele reduse realizate în domeniul decolonizării, refuzul puterilor colonialiste de a transpune în practică rezoluțiile O.N.U. și Declarația amintită de la a cărei adoptare se împlinesc 9 ani.în plenara Adunării Generale se vor trage concluzii în legătură cu problemele coloniale care au fost dezbătute în cursul întregii sesiuni.După cum este cunoscut, Declarația amintită afirmă că „subjugarea, dominația și exploatarea străină a popoarelor constituie o negare a drepturilor fundamentale ale omului, sînt contrare Cartei O.N.U. și compromit cauza păcii și cooperării mondiale" și că „toate popoarele au dreptul la autodeterminare, drept în virtutea căruia ele hotărăsc: asupra statutului politic și dezvoltării lor economice, sociale și culturale".în dezbaterile asupra acestui punct, reprezentanții a numeroase țări au subliniat faptul că anumite state continuă să nesocotească aceste principii oardi- nale, caută să mențină ultimele vestigii ale unui sistem depășit din punct de vedere istoric și să practice forme neocolonialiste de dominație asupra țărilor de aurind eliberate.In atenția plenarei Adunării Generale se află un proiect de rezoluție prezentat de 21 de state neangajate, în oăre se subliniază că perpetuarea dominației coloniale constituie o amenințare la adresa păcii și securității internaționale.
„Războiul

De citeva luni „războiul tarifelor" se derulează din plin între companiile aeriene care a- sigură legăturile peste Atlanticul de nord. Acțiunile ău loc în paralel cu profilarea introducerii in exploatare a avionului gigant ..Boeing 747” care va oferi fiecărei companii, posesoare un spor de 350 de locuri într-o singură cursă.Traficul peste Atlanticul de nord interesează 20 de companii în timp ce Asociația internațională a transportului aerian (I.A.T.A.) numără 103 membri. I.A.T.A., este organizația care propune și acceptă in unanimitate tarifele pe rute internaționale. în ultimii doi ani. prin- tr-o rundă de tratative la diferite nivele I.A.T.A. a încercat să promoveze un acord asupra tarifelor reduse de care să se bucure „grupurile de afinități” (cluburi și asociații turistice), înțelegerea la care s-a ajuns în ianuarie a ' acestui an. la capătul unor „discuții disputate" (LE FIGARO) nu a putut fi pusă în aplicare datorită lansării comerciale prea tirzii. A- cordul prevedea reduceri însemnate pentru călătoriile în grup dus-întors. Noile tarife urmau să intre în vigoare- la 1 noiembrie a.c. odată cu satisfacerea lor de către autoritățile guvernamentale ale țărilor membre ale I.A.T.A.Acordul a fost „aruncat in aer” în septembrie cînd unul din marii transportori americani, Civil Aeronautics Board (C.A.B.), a refuzat să aplice deciziile a- doptate, motivînd prin presiunile pe care companiile neregulate așa zise complimentare) le exercită asupra sa. Aceste firme „complimentare” î$i văd periclitate beneficiile de prețul scăzut cerut de I.A.T.A. și, ținînd seamă că aceste companii au transportat in acest ari 500 000 pasageri și că anul viitor numărul clienților lor va ajunge la circa 1.000.000. C.A.B. a hotărît să abdice de la hotărîrile I.A.T.A. A fost necesară doar o ruptură ca apoi breșa să fie

R.P. BULGARIA. — Blocuri 
noi pe bulevardul Karl 

Marx din VarnaLuptele din VietnamSAIGON. — în provinciile Tay Ninh, Binh Long și Phuoc Long s-au produs în ultimele 12 ore ciocniri între trupele americane și unități ale forțelor patriotice.Militarii americani, care au fost sprijiniți în luptă de avioane de vînătoare și elicoptere, au înregistrat pierderi. în aceste zone, bombardierele B-52 au lansat în zorii zilei de luni șase raiduri.SAIGON. — Comandamentul Forțelor armate populare de eliberare din Vietnamul de sud a ordonat, trupelor patriotice de a înceta atacurile asupra forțelor filipineze aflate
tarifelor* 1

• MEZZOSOPKANA română 
Zenaida Pally, aflată intr-un 
lung turneu prin Uniunea Sovie
tică s-a bucurat de un deosebit 
succes la Riga, Leningrad și Har
kov, unde a apărut în operele 
„Carmen", „Aida" și „Trubadu
rul". La Moscova, cintăreața ro
mână a interpretat rolul princi
pal din opera „Carmen".

lărgită și de alte companii. A- litalia, a rupt contractul motivînd nerespectarea unanimității.Lupta de concurență pentru asigurarea clientelei este, evident, adevăratul mobil ce împipge marile companii la a- doptarea unor măsuri „nelo-- iale” față de parteneri. Reducerea la concurență a tarifelor urmărește „moartea lentă” a companiilor mici și mijlocii care nu-și permit luxul de a oferi pasagerilor lor prețuri mai reduse așa cum pot face marile companii pentru anumite perioade (în special în sezoanele reci cu puțini turiști). Alte companii au urmat exemplul Alita- liei. Printre acestea se numără Air France. K.L.M. și B.O.A.C. Dar I.A.T.A. evident nemulțumită de „revolta marilor” încearcă să reia problema în mîini. La Lausanne s-a obținut deja o limitare a adoptării „tarifelor flotante”. Este de așteptat ca în ianuarie 1970 să se încerce • căutarea unei soluții aplicabile pentru viitorul sezon turistic.în genere, războiul tarifelor, se dovedește foarte periculos pentru majoritatea companiilor mici al căror ultim bilanț financiar nu este prea satisfăcător. Avînd în vedere necesitatea u- nor importante investiții legate de achiziționarea unor aparate de genul „Concorde” sau „Boeing 747”,' de concurența marilor parteneri, companiile mici și mijlocii vor fi nevoite fie să-și restringă activitatea limitîndu-se la zborurile interne fie să dea faliment. în această dispută lupta se dă și între marile companii ce-și văd amenințate profiturile de creșterea puterii u- neia sau alteia dintre ele.Așa cum scria LE FIGARO deocamdată nu s-a înregistrat nici un armistițiu în „războiul, tarifelor aeriene". în așteptarea viitoarelor tratative fiecare din' companii încearcă să-și mărească principalul indicator, numărul pasagerilor, pentru a prezenta concurenților dovada poziției lor puternice și a le impune „dictatul”.
I. T. 

pe teritoriul sud-vietnamez — informează agenția V.N.A. După cum s-a -anunțat, guvernul filipinez a hotărît retragerea trupelor sale din Vietnamul de sud pînă la sfîrși-tul a- nului.
★într-o conferință de presă, ținută luni în capitala Franței, purtătorul de cuvînt al delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud la convorbirile cvadripartite de la Paris, Li Van Sau, întrebat de un ziarist dacă modalitățile de retragere ale trupelor filipineze ar putea constitui un precedent aplicabil în retragerea și a altor trupe străine din Vietnam, inclusiv americane, purtătorul de cuvînt a afirmat că „dacă S.U.A. declară că vor retrage necondiționat trupele lor, precum și pe cele ale altor țări străine, intr-un termen de șase luni, părțile vor discuta condițiile de retragere, precum și garantarea securității militarilor în timpul acestor operațiuni".PNOM PENH. — După cum anunță agenția Khmer Press, trei vedete de patrulare americano- saigoneze au pătruns în apele teritoriale ale Cambodgiei în provincia Kampot. Militarii debarcați de pe nave au atacat satul Kohthnot din această provincie și au răpit patru cetățeni cam- bodgieni.• Comandamentul forțelor S.U.A. de la S.aigon a interzis publicarea jurnalului de luptă al unei companii americane implicate în masacrul de la Song My. Hotărîrea a fost motivată prin aceea că publicarea documentului ar „prejudicia desfășurarea procesului care urmează să fie deschis în legătură cu acest caz".• Presa, radioul și televiziunea din S.U.A. continuă să a- corde un interes major dezvăluirilor privind masacrul de la Song My. Se exprimă ideea. că președintele Nixon va trebui să intervină pe'ntru a fi elucidat a- cest „caz"• Informațiile asupra masacrului săvîrșit de o unitate militară americană asupra locuitorilor pașnici din comuna Song My au fost recepționate cu stupoare de opinia publică mondială, se arată într-un articol redacțional al ziarului „Asahi". La procesul de la Niirnberg, în numele civilizației mondiale, a fost condamnată distrugerea o- rașelor și satelor pașnice. In Vietnam însă de. cîțiva ani se desfășoară o asemenea distrugere a .orașelor Și satelor, subliniază ziarul. Unul din aceste exemple îl constituie tragedia de la Song My. „Aceia care se fac vinovați de crime în Vietnam — subliniază Asahi — trebuie să fie supuși unor pedepse asore și exemplare".

Vizita delegației 
militare române 

la Moscova
MOSCOVA 8 ((Agerpres). — Delegația militară română condusă' de generalul colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România care a sosit luni la Moscova a făcut o vizită la Ministerul Apărării al U.R.S.S., unde a avut o convorbire cordială, tovărășească cu ministrul apărării al U.R.S.S., mareșalul Uniunii Sovietice Andrei Greciko. La convorbire a participat ambasadorul Republicii Socialiste România la Moscova, Teodor Marinescu. ,In cursul după-amiezii, ministrul apărării al U.R.S.S., mareșalul Andrei Greciko, a oferit o masă în cinstea delegației militare îomâne. Au rostit toasturi mareșalul Andrei Greciko și generalul colonel Ion Ioniță. Masa ■ s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.

RASIȘTII
Pînă de curînd oficia

litățile de la Pretoria îl 
glorificau ca pe „un mare 
fiu al Republicii Sud-A- 
fricane". Acum, cele mai 
infuente ziare din țara 
apartheidului il denunță 
ca „dușman al națiunii" 
Celebrul „părinte al tran
splanturilor de cord" pro
fesorul Christian Barnard 
și-a atras tunetele și ful
gerele ultrarasiștilor sud
at ricani.

Scandalul a izbucnit cu 
prilejul unei recepții ofe
rite de Camera de Comerț 
din Capetown în cinstea 
profesorului Barnard. In
vitat, la un moment dat. 
să-și împărtășească im
presiile din ultimele tur
nee în străinătate, ilus
trul oaspete și-a stupefiat 
de la prima frază selec
tul auditoriu : „Cea mai 
șocantă impresie în călă
toria mea a fost una ne
plăcută. Am avut senti
mentul că sînt privit ca 
un om care vine dintr-o 
țară ce și-a pierdut sim
țul absurdului și anacro
nicului", Și, fără a-și me
naja amfitrionii care, 
așezați în fotoliile comode 
dădeau semne de acreală 
și nervozitate, profesorul

ORIENTUL APROPIAT 
• Atac al trupelor egiptene dezmint it de 

un purtător de cuvînt israelian e întrevedere 

intre președintele Libanului și vicepremierul

iordanianCAIRO. — Postul de radio Cairo a transmis un comunicat militar In care se arată că sîm- bătă după-amiază două unități egiptene; cu un efectiv de 250 militari, au traversat sectorul nordic al Canalului de Suez și au ocupat poziții pe malul controlat de trupele israeliene. Trupele egiptene — se arată în comunicat — au determinat inamicul să se retragă 5 km și au rămas timp de 24 de ore pe malul estic al Canalului de •Suez.' TEL AVIV. — Un purtător de cuvînt militar israelian, citat de agenția Reuter, a dezmințit atacul trupelor egiptene. El a
Inițiativă în vederea 

soluționării 
conflictului nigerian
Haile Selassie, a luat o nouă 

rii pe cale pașnică a conflictului 
de peste 29 de luni.împănatul Etiopiei, care este în același timp și președintele Comitetului O.U.A. însărcinat să rezolve problema nigeriana, a adresat o invitație autorităților nigeriene și biafreze de a-și trimite reprezentanți la Addis Abeba pentru a preciza chestiunile divergente, urmînd ca în cadrul unei întilniri ulterioare între șeful guvernului federal, generalul Yakubu Gowon, și liderul, biafrez Odumegu O- jukwu să se ajungă la o soluție definitivă.Ultima întîlnire dintre părțile în conflict în războiul civil din Nigeria s-a desfășurat sub auspiciile Organizației Unității A- fricane în capitala Liberiei, Monrovia, în luna aprilie, a a- cestui an. De fapt, reprezentanți ai Nigeriei și Biafrei s-au întil- nit în cadrul unor conferințe de pace de la începutul ostilităților de patru ori, dar în pofida ce- rințelor atît ale opiniei publice interne cit și internaționale de a se pune capăt luptelor care au provocat peste două milioane ■ de victime, părțile în cauză s-au situat pe poziții diametral opuse : reprezentanții biafrezi afirmînd că orice chestiune ar putea fi negociabilă în afară de cea a suveranității tribului IBO asupra teritoriului său în timp ce reprezentanții guvernului fe- 

CONTRA BARNARD
Barnard a continuat se
ria impresiilor.

• „La Londra, un in
dustriaș m-a întrebat de 
ce personalul de serviciu 
de culoare nu poate locui 
sub același acoperiș cu 
albii în serviciul cărora 
lucrează. N-am știut ce 
să-i răspund".

• „La Roma, un renu
mit arheolog m-a întrebat 
de ce un alb și o asiati
că, trăind împreună de 30 
de ani au fost acum acu
zați de „imoralitate" și 
condamnați. N-am știut ce 
să-i răspund".

• „La New York un cu
noscut dramaturg m-a în
trebat de ce s-a interzis 
la Johannesburg repre
zentarea lui Othello de 
Shakespeare. N-am știut 
ce să-i răspund".

• „În Denemarca am 
fost întrebat de ce nealhii 
se pot ocupa de suprave
gherea copiilor noștri în 
vreme ce serviciile medi
cilor nealbi sînt interzise. 
Eu n-am știut ce să răs
pund".

• „In India ml s-a pus 
întrebarea de ce și pe ce 
bază îi considerăm pe 
negri persoane de rasă 
inferioară. N-am știut ce

să răspund. Poate că știți 
dumneavoastră".

In mijlocul murmurelor 
dezaprobatoare Christian 
Barnard a conchis : „Nu 
există nici un viitor pen
tru Africa de Sud dacă nu 
renunțăm la apartheid și 
nu luățn o poziție progre
sistă".

După încheierea „foar
te rece" a recepției presa 
sud-africană aflată aproa
pe în întregime în mîjni- 
le grupului ultra-rasist al 
lui Hertzog a dezlănțuit 
un veritabil torent de a- 
tacuri la adresa faimosu
lui chirurg de la Groote 
Schur. „Un pericol pen
tru societatea noastră" 
(cotidianul HOOFSTAD 
din Durban) „Dușmanul 
din rîndurile noastre" 
(revista DU TRANSVAA- 
LER) „Furtună națională 
contra denigratorului 
Barnard" (cotidianul CAP 
TIMES din Capetown) 
„Barnard : jos mîinile de 
pe politică" (ziarul RÂND 
DAILY MAIL din Pre
toria) sînt citeva titluri 
semnificative.

Postul de radio Preto- 
toria, controlat de guvern, 
a căutat să dea scandalu
lui o altă turnură. În-

declarat : „De-a lungul Canalului de Suez nu s-a înregistrat nici, un raid și nici o poziție is- raeliană nu a fost atacată".BEIRUT. — în cadrul vizitei sale la Beirut, vicepremierul și ministrul de externe iordanian, Abdel Moneim Rifal, a avut convorbiri cu președintele Libanului, Charles Helou, și cu orfanul ministru libanez, Rashid Karame. în cursul întrevederilor au .fost examinate o serie de probleme privind evoluția situației în lumea arabă care vor constitui și obiectul conferinței la nivel înalt ce urmează să aibă loc la Rabat la 20 decembrie.

inițiativă în vederea soluționă- 
nigeriano-biafrez care dureazăderal contestă tocmai această suveranitate.în ce privește desfășurarea o-- perațiunilor militare, în ultimele săptămîni agențiile de presă au remarcat o recrudescență a acțiunilor întreprinse de trupele federale împotriva celor cî- teva principale baze biafreze ds pe teritoriul pe care îl controlează și care nu depășește suprafața de 4 090 km pătrați.

• ÎN CLĂDIREA Muzeu
lui de artă modernă din Rio 
de Janeiro a ăVut Ioc des
chiderea unei expoziții de 
gravură românească contem- 
porană cuprinzind 79 de lu
crări realizațe de cunoscuți 
reprezentanți ai genului- 
Printre semnatarii lucrărilor 
s-au numărat Marcel Chir- 
noagă. Vintilă Făcăianu, Ni- 
colae Săftoiu, Cik Damadian, 
Vasile Paulovici și Constan
tin Plăcintă. Expoziția a cu
noscut un mare aflux de vizi
tatori. La inaugurare a fost 
prezent ministrul plenipoten
țiar al Republicii Socialiste 
România în Brazilia, Gheor- 
ghe Matei, și membri ai lega
ției.

Dr. Barnard la recepția de la Capetown : „N-am 
știut ce să răspund..."

tr-un amplu comentariu 
difuzat de acest post se 
vorbea de ,,o mare neîn
țelegere" și „o interpreta
re exagerată, abuzivă" a 
impresiilor expuse de pro
fesorul Barnard la recep
ția de la Capetown. Dar, 
exact a doua zi, profeso
rul preciza la o conferin
ță de presă că n-a fost de
loc greșit înțeles. El de
clara ferm : „Politica în
căpățînată în problema a- 
partheidului constituie un 
mare pericol pentru albii 
din Africa de Sud".

Ziarul londonez DAILY

SKETCH lansa zilele tre
cute speculații despre o 
apropiată plecare defini
tivă din R.S.A. a doctoru
lui Barnard. E dificil dc 
apreciat consistența unei 
asemenea speculații. Așa 
cum e dificil de apreciat 
dacă o eventuală părăsire 
de către dr. Barnard a 
R.S.A. ar constitui în 
fond, un protest la adresa 
regimului rasist. Oricum 
însă, recentele luări de 
poziție ale celebrului chi
rurg sînt semnificative 
prin ele însele.

EM. RUțAR

Opțiuni 
japoneze

Campania electorală desfășurată în 123 circumscripții pentej 
desemnarea celor 486 deputați în Camera inferioară a pariam^ 
tului japonez s-a deschis duminică, alegerile avind loc pentru 
prima dată în istoria Japoniei înainte de termen, la'27 decem
brie. Prin avansarea datei alegerilor Partidul liber-democrat, de 
guvernămînt, speră să-și mențină și chiar să-și sporească numă
rul parlamentarilor săi. Acest lucru a mai prezentat un avantaj: 
în vederea alegerilor premierul Sato a dizolvat Camera infe
rioară a Parlamentului înainte ca comunicatul comun japono- 
american, în urma vizitei sale în S.U.A. care amenința cu cele 
mai aprinse discuții generate de ambiguitatea sa, să fi ajuns 
practic pe agenda de lucru a Dietei. în sesiunea specială de 
două zile (2—3 decembrie) premierul Sato a făcut doar o pre
zentare a comunicatului, examinarea și discuțiile pe marginea 
lui fiind aminate pentru sesiunea viitoarei Camere inferioare. 
Aceasta în condițiile în care criticile aspre aduse termenilor a- 
cestui comunicat ar fi putut să afecteze majoritatea parlamen
tară de 272 locuri a Partidului liber democrat. Pe de altă parte, 
se apreciază că „Partidul liber democrat speră să beneficieze de 
o reprezentare redusă a alegătorilor (INTERNATIONAL HE
RALD TRIBUNE) ocupați de pregătirile pentru Anul Nou".

Problema cedării Okinawei va domina campania electorală, 
observatorii politici apreciind că de poziția adoptată față de ea 
vor depinde voturile pe care cei 70 de milioane de electori ja
ponezi le vor acorda. Dacă poziția liber democraților este bine 
cunoscută în urma comunicatului, a repetatelor declarații din 
ultima vreme, ea reclamă totuși anumite observații. Retroce
darea Okinawei este programată pentru 1972 și înainte de a se 
proceda la transferarea dreptului de administrație asupra insulei 
către Japonia, armele nucleare depozitate în Okinawa vor 
trebui să fie înlăturate. Nu s-a făcut însă nici o precizare clară 
privind noul statut al celor 148 de baze militare americane cu- 

Iprinzînd arsenale secrete militare, depozite de arme bacterio
logice și chimice precum și al celor 32 dc baze de lansare â ra
chetelor, deservite de 55.000 militari amerieani. A doua remarcă 
se referă la gravitatea obligațiilor care revin Japoniei prin așa 
numita clauză a „consultărilor prioritare" care dă drept S.U.A. 
să introducă oricînd (și acest „oricînd" este cel mai periculos) 
arme nucleare in țară „în caz de criză", prin simpla cerere a 
asentimentului guvernului japonez. Cum premierul Sato și-a 
exprimat intenția de a reînnoi tratatul de securitate cu S.U.A. 
care va ajunge Ia scadență la 23 iunie 1970, această clauză este 
net in favoarea S.U.A., linritind considerabil dreptul de opțiune 
al Japoniei. Mulți observatori politici apreciază că, de fapt, se 
tinde spre întărirea tratatului, S.U.A. incercînd un „partner
ship", prin transferarea unor Sarcini asupra Japoniei, al cărei 
buget Ii se pare suficient de puternic ca să suporte alocații mir 
litare mai mari decît 1 la sută (1,2 miliarde dolari). Intențiile » 
mericane intră însă în conflict direct cu dezideratul naționaUșl 
cu însăși Constituția de pace a Japoniei care, specifică ilegali
tatea posedării dc „forțe terestre, maritime si aeriene precum 
și alt potențial de război". Nu înseamnă totuși că titulatura 
deosebită de „Forțe de sol, maritime și de apărare aeriană", cu 
cei 250 000 oameni ai ei desemnează alt lucru. Premierul Sato 
declara în acest sens intr-un discurs ținut Ia Clubul național al 
presei : „Posibilitățile dc autoapărare ale Japoniei joacă deja un 
Ihl, important in asigurarea securității Japoniei și în intenția 
politicii noastre este de a continua să consolidăm aceste posibi
lități" (NEWSWEEK). Părerile exprimate de unii militanți de 
extrema dreaptă din Japonia ale căror interese sînt legate de 
manie trusturi .americane, ca și de unele mari monopoluri japo
neze, de*ase  ridica la 4, Ja sută (6 miliarde dolari) bugetul mili
tar al țarii au stîrniț vii proteste, demonstrații la care au par
ticipat în ultima lună 13 milioane de japonezi a căror neîncre
dere față de promisiunile de retrocedare a Okinawei fără ar
mele nucleare se îmbină cu protestul față de menținerea în 
perspectiva a așa numitei „umbrele nucleare" americane.

în alegeri se prezintă partidele de opoziție dintre care Parti
dul socialist a deținut. 135 de locuri in Camera inferioară, spri
jinit fund de cele mai influente sindicate Sohyo. Luptele din 
sinul partidului, dintre fracțiuni apare ca un fenomen negativ 
in preajma alegerilor, amenințînd pozițiile partidului in parla
ment. Partidul comunist prin platfoima sa politică cere abro
garea tratatului de securitate cu S.U.A., retragerea imediată a 
forțelor americane din Japonia și închiderea bazelor militare 
Partidul comunist ca și toate forțele de stingă din Japonia â 
atacat recentul acord intervenit intre președintele Nixon și pre
mierul Sato deoarece el deschide posibilitatea ca S.U A să rein
troducă arme nucleare în țară.

DOINA TOPOR •

Bilanțul 

provizoriu 
al alegerilor 
din Kenya

Alegerile generale, pri
mele de acest fel din 
1963, anul proclamării 
independenței, continuă 
să reprezinte principalul 
eveniment al vieții po
litice clin Kenya.Datele definitive n-au parvenit încă, dar primele rezultate parțiale arată deja tendința generală a mutațiilor kenyote post- electorale.In cadrul recentelor alegeri, peste 600 de candidați și-au disputat cele 158 de locuri ale Adunării Naționale ; toți candidați! aparțineau Uniunii Naționale Africane din Kenya, partidul de guvernămînt șî unicul din țară după interzicerea recentă a organizației opoziționiste. Ca atare, nu sînt așteptate schimbări politice majore în urma alegerilor.

• REPREZENTANTUL per
manent al Senegalului la 
O.N.U., Ibrabim Bo.vc a cerut 
convocarea Consiliului de Secu
ritate pentru a discuta un nou 
atac săvîrșit duminică de for
țele militare portugheze asupra 
satului senegalez Samine. țn- 
tr-o scrisoare adresată prcședin. 
telui Consiliului de Securitate, 
reprezentantul senegalez a ară
tat că in timpul atacului au 
fost ucise cinci persoane și a- 
variate citeva clădiri. Consiliul 
de Securitate dezbate incepînd 
de joia trecută o altă plîngere 
a Senegalului împotriva Portu
galiei ale cărei trupe staționate 
in Guineea portugheză au atacat 
același sat la 25 noiembrie, o- 
morînd o persoană și rănind 
alte opt.

LEGEA MARȚIALA ÎN NOUA 
PROVINCII TAILANDEZE

• GUVERNUL TAILANDEZ a 
hotărit să reintroducă în nouă 
provincii meridionale ale țării 
legea marțială, anunță din 
Bangkok agenția Associated 
Press. Această hotărire a fost 
motivată oficial prin faptul că 
în provinciile respective s-a 
semnalat în ultimul timp o re
crudescență a mișcării de parti
zani.

13 MILIOANE DE GRIPAȚI 
ÎN ITALIA• EPIDEMIA DE GRIPA care bîntuie în întreaga Italie continuă să ia amploare. Potrivit ■mor date publicate de Ministerul’sănătății, aproximativ 13 milioane de persoane sînt în prezent bolnave de aȘa-numită „gripă siderală". Procentul cel mai mare de îmbolnăviri s-a înregistrat la Roma, unde cca. 800 000 de persoane sînt bolnave în multe orașe, școlile au fost închise, iar unele întreprinderi

au fost nevoite să-și întrerupă temporar activitatea.
• LA INVITAȚIA guvernului 

Republicii Democratice Somalia, 
duminică a sosit la Mogadiscio, 
intr-o vizită de prietenie, o esca
dră de nave militare sovietice — 
anunță agenția TASS. In aceeași 
zi, Mohamed Siad Barre, preșe
dintele Consiliului Revoluționar 
Suprem, l-a primit pe contraa
miralul N. I. Hovrin, comandan
tul escadrei sovietice.

• DUPĂ TREI LUNI de luptă 
dîrză, cei 220 000 de lucrători din 
industria chimică și farmaceuti
că a Italiei au obținut un im
portant succes : revendicările 
lor cu privire la reînnoirea con
tractului de muncă pe următorii 
trei ani au fost acceptate de 
către patroni. Muncitorii obțin 
astfel importante sporiri de sa
larii și libertăți sindicale mai 
largi în fabrici. într-un comu
nicat al celor trei mari federații 
sindicale — C.G.I.L., C-I.S.L. și 
U.I.L. — care au desfășurat uni
tar această bătălie, se sublinia
ză importanța cuceririi obținute 
de către muncitori.

• LA PARIS a început luni 
cea de-a doua parte a celei 
de-a 15-a sesiuni a Adunării U- 
niunii Europei Occidentale. 
Timp de citeva zile, reprezen
tanți ai parlamentelor celor 
șapte țări membre ale U.E-O. 
vor dezbate diverse probleme 
politice și militare.

NINSOARE ABUNDENTA 
ÎN STATELE UNITE

0 VALURI DE NINSOARE a- bundentă s-au abătut asupra Statelor Unite. într-o serie do state din sud-est, stratul de zăpadă a atins grosimea de 50 cm.Totodată, institutele meteorologice anunță intensificarea vrafului. Ca urmare a viscolului puternic, aterizările și decolările de pe aeroportul internațional din ‘Chicago au fost întîr- ziate cu mai mult de două ore. în regiunea Marilor Lacuri au fost înregistrate scăderi puternice de temperatură. în zona de munte și în partea de sud- est a Statelor Unite continuă să aibă loo căderi abundente de zăpadă.

0 ÎN ALGERIA a fost insti
tuită o Comisie națională pentru 
înfăptuirea reformei învățămîn- 
tului. Comisia este însărcinată 
să pregătească și să realizeze 
pînă Ia sfirșitul anului 1973 re
organizarea învățămintului în 
țară, ținînd seama de necesită
țile dezvoltării economice a Al
geriei.

0 NUMĂRUL tinerilor ameri
cani care sînt traduși în fața tri
bunalelor pentru faptul că refuză 
să dea curs ordinelor de încor
porare pentru a fi trimiși in 
războiul din Vietnam a ajuns la 
aproximativ 390 pe lună, a de
clarat în cadrul unui interviu 
ministrul adjunct al justiției, 
Will Willson. Numărul tinerilor 
care au refuzat să se supună or
dinului de încorporare in perioa
da iulie 1968—iulie 1969 și care 
au fost acționați în justiție se 
ridică la 3 455, a adăugat W illson,

O SARCINĂ IMPORTANTA 
ÎN FATA TINERETULUI 

INDIAN

0 IN orașul Allahabat (statul 
Uttar Pradesh) a avut loc un ma
re miting la care a luat cuvintul 
primul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi. După cum relatează a- 
genția Press Trust of India, pri
mul ministru a subliniat că „In
dia a ajuns Ia o asemenea etapă 
de dezvoltare jn care trebuie sa 
hotărască pe ce cale se va orien

ta în viitor. Dacă intenționează 
să înregistreze succese, țara tre
buie să urmeze o nouă cale", a 
subliniat Indira Gandhi.

Referindu-se la naționalizarea 
băncilor, primul ministru a rele
vat că această măsură a guver
nului a intimpinat opoziția ace
lor lideri ai Congresului Națio
nal Indian care „se opun unor 
măsuri concrete menite să îm
bunătățească situația poporului". 
In încheiere, Indira Gandhi a 
subliniat că în fața poporului, și 
în primul rind a tineretului, se 
află o sarcină importantă, și anu
me dezvoltarea economică și so
cială a țării.

Reuniunea Consiliului
Ministerial al C. E. E.Miniștrii de externe, de finanțe: și ai agriculturii din cele șase țări membre ale Pieței oomune s-au întrunit luni la Bruxelles pentru a încerca să găsească modalitățile practice de aplicare a hotărîrilor de principiu adoptate la conferința la nivel înalt de la Haga. Ei au hotărît să ceară reprezentanților permanenți să studieze căile pe care s-ar putea ajunge la elaborarea unei poziții comune a celor șase țări în eventualitatea angajării tratativelor în vederea aderării Marii Britanii și a altor țări candidate la C.E.E. Miniștrii au stabilit o listă de probleme asupra cărora „cei șase" ar urma să se pună de acord. Printre aceste probleme se numără modul în oare va fi finanțată o comunitate mai largă, caracterul perioadei de tranziție, procedura negocierilor, schimbările ce ar fi necesare în instituțiile Pieței comune, viitoarele relații ale Marii Britanii cu Commonwealthul.

Politica externă britanică 
în dezbaterea Camerei Comunelor

Luni, a început în Ca
mera Comunelor o dezba
tere de două zile asupra 
politicii externe a Marii 
Britanii.Inaugurînd această dezbatere, premierul Wilson • a precizat punctele de vedere ale guvernului său în cîteva probleme internaționale. El a spus că dacă 

„masacrele și acțiunile legate de ele. din Vietnamul de Sud se vor dovedi adevărate va fi de datoria Marii Britanii nu numai de a se disocia de ele, dar și de a le condamna". Premierul a a- c.ăugat însă că pînă ce americanii înșiși nu vor stabili adevărul „nu există nimic ce ar putea justifica o schimbare a politicii guvernamentale în proble- , - ma vietnameză"Pe biroul Camerei Comunelor este depus un proiect de moțiune semnat de peste 70 de delegați laburiști îri care se cere guvernului să se disocieze complet de politica și acțiunile S.U.A. in Vietnam. Acest proiect urmează să fie pus la vot ulterior.In cuvîntarea sa, premierul Wilson a respins cererea unor deputați ca Marea Britanie să înceteze livrările de armament către guvernul federal al Nigeriei. El a spus că există speranțe de a se relua săptămîna viitoare convorbirile directe între guvernul federal și reprezentanții Biafrei. ir.vocînd în acest sens eforturile împăratului Haile Selassie al Etiopiei.
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