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Cu tehnologul șef
GAVRILĂ MUREȘAN
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siguranță sau un coeficient al comodității ? 
trebuie dublată de ponderea contribuției lor

de șpan ți rebuturi, s-ar economisi 10 tone

1100 tone îngrășăminte 
chimice, 130 tone

• Adaosul de prelucrare — un coeficient de
• 2 400 tineri — o pondere numerică care 

efective în producția uzinei.
• o Prin reducerea cu 1 la sută a „producției" 
/oțel anual.

• Un domeniu în care căutările nu trebuie

»--------------------

_____ T __ mase 
plastice și 15 tone de fenol

la în-

Proletari din toate țările, uniți-vă!

științe sociale,
tineretului rural, învă-

Ozina de autocamioane Brașov. Linia de formare-turnare tambun a noii turnătorii.

ISĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

acestor cerce- 
în număr mai

interes printre care ; 
procesului de urbani-

documentate 
propuneri pentru 
muncii diriginților, 
tînd statistic ineficiența 
vățămîntului cu profesori na
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ÎN A CȚIUNEA DE GOSPODĂRIRE 
. A METALULUI

în dispozitivul de prindere al 
strungului la care lucrează tî- 
nărul Mihai Stan, — pe linia 
„corpuri—pompe" a uzinei de 
autoturisme de pe dealul Coliba- 
șului, a fost fixată o piesă de
numită „fulie—compresor" tur
nată din fontă. înainte de a fi 
supusă primei operații, avea 
3.962 kg. După trei minute, cu
țitul strungului a ușurat-o cu 
0,548 kg., fiind trecută, apoi 
pentru următoarea operație, lui 
Vasile Dincă. Tăindu-i două ca- 
pale circulare. îi reduce și el 
greutatea cu cîteva grame pen
tru ca la rîndul său s-o treacă 
mai departe pe flux, colegilor 
din dreapta, iGheorghe Iacob și 
Gheorghe Margescu. Aici, piesa 
mai pierde 1,098 kg ajungîncl în 
final după nouă minute, la 2,3hî 
kg. Deci 1,646 kg au fost trans
forma iz- în șpan.

— Vi se pare mult ?
Cei patru tineri au păreri co. 

mune.
— Da și nu — ne spune Mihai 

Stan. Da, pentru că multe piese 
sosite de la turnătorie, sau de la 
colaboratorii noștri prezintă de

— Condiția esențială o con
stituie antrenarea continuă și 
sistematică a gindirii pentru 
performanțe intelectuale me
reu mai inalte, un fel de „gim
nastică a minții" complexă șj 
sistematică pe care de îndată 
ce ne-o însușim nu trebuie să 
o mai abandonăm...

LASANI-HfV, 

1*15—STUDINT, 
l* 24

LA 29—tehnolog 

șef la „Strungul
Arad"

Fragmentul de dialog care 
constituie debutul însemnărilor 
noastre a fost de fapt epilogul 
discuției pe care am purtat-o 
cu inginerul Gavrilă Mureșan, 
tehnologul șef al Uzinelor 
„Strungul11 din Arad.

Ar fi, desigur,» interesantă de 
prezentat activitatea desfășu
rată de tehnologul șef al unei 
mari uzine. Dar nu. acesta este 
acum obiectivul nostru princi
pal. Vrem să rememorăm în 
primul rînd etapele unui drum 
care are drept repere de bază 
patru vîrste t 5 ani, 15 ani, 20 
de ani, 29 de ani. Aceste coor
donate definesc viața activă a 
inginerului Gavrilă Mureșan. 
Cinci ani — vîrsta intrării în 
prima clasă a școlii generale, 
cincisprezece ani — vîrsta reu
șitei la concursul de admitere 
in facultate, douăzeci de ani 
momentul obținerii titlului 
inginer, 29 de ani — vîrsta 
care a fost numit în funcția 
tehnolog șef,

— Am vrea să clarificăm

de 
la 
de
un

H. LEREA

(Continuare în pag. a ll-a) 

ficiențe ascunse de turnare. Da
că n-ar avea acest mare adaos 
s-ar rebuta mai ușor. Și nu pen
tru că în momentul în care tur. 
nătorii și forjorii ca și noi 
strungarii, vom ti mal exigenți, 
mai atenți în timpul producției, 
coeficientul de siguranță, sau 
mai bine zis coeficient al como
dității, ar putea fi redus fără . 
nici un risc, chiar cu 30-40 la 
sută.

Interlocutorul nostru condiți
ona așadar, reducerea consumu
lui de metal, ridicarea valen
țelor acestuia, printr-o și mai 
temeinică pregătire tehnică, o 
mai serioasă disciplină și mai 
multă răspundere în producție 
din partea muncitorilor. Din cei 
care lucrează la Coîibași. 2400, 
adică majoritatea sînt tineri. Se 
cuvine deci să adresăm organi
zației UTC -ele aici întrebarea 1

— Prin ce inițiative urmăriți 
sporirea contribuției lor la re
zolvarea sarcinilor economice 
ale uzinei, în cazul de față — 
îmbunătățirea indicilor de utili
zare a metalului?

— Am întocmit în acest scop 
un plan comun cu sindicatul — 
ne spune tovarășul Nicolae Bu
cur, secretarul comitetului UTC. 
El cuprinde măsuri concrete, 
ca : deschiderea unor cursuri de 
ridicarea calificării axate pe în
sușirea tehnologiilor noi de fa
bricație și a utilajelor din dota
re, care vor fi urmate de 800 de 
tineri cu o experiență mai redu
să în producție : dezbateri in 
fiecare organizație de bază UTC 
pe tema gospodăririi judicioase 
a metalului, cu care ocazie, șefii

Și

Stau de vorbă, pe culoarul 
miliției județene Cluj, cu Euge
nia Toderaș. Are 13 ani, rriă 
privește pe sub sprîncene, co- 
chetînd cu' întrebările pe care 
i le pun. Ieșise să bea o cafea, 
cu un „prieten", un bărbat cu 
cel puțin 15 ani mai mare decît 
ea... Spune asta firesc, ca și cum 
nimic n-ar fi mai normal decît 
ca la 13 ani să stai. într-o cafe
nea... îmi povestește cu candoa
re „amorurile" ei. Alexandru 
era frumos, i-a făcut cunoștință 
cu el o prietenă mai mare, a in
vitat-o la o cafea, apoi la o 
plimbare pe Cetățuie... Sile 
Ghiță — căci nu le știa decît 
numele mic — erau și ei „băieți 
prezentabili"...

O privesc și-mi spun în sinea 
mea, îmi repet spre autoliniștire 
că „pădure fără uscături, nu se 
poate...", încerc scuze, caut ar
gumente... Eugenia urmează să- 
mi relateze viața ei. zilele ei de 
școală... Este elevă la Școala ge
nerală nr. 2 în clasa a Vl-a, îi 
place fizica și muzica, ar vrea 
să devină cîntăreață de muzică 
ușoară... Nu îndrăznesc s-o în
treb ca pe un copil, fiindu-mi 
teamă de seriozitatea cu care mi 

de secții prezintă situația deta
liată a consumurilor specifice și 
căile de reducere în secțiile lor ; 
invitarea inginerului Ion Tița — 
șeful serviciului pregătirea fa
bricației, la adunările generale 
ale organizației UTC pentru a le 
prezenta și explica ultimele idei 
și concepții ale specialiștilor u- 
zinei, privind reducerea pierde
rilor tehnologice de metal : 
permanentizarea și extinderea 
in toate secțiile a „procesului 
decadal al rebutului" : organi
zarea săptămînală a „zilei co
lectării metalului" etc.

Un răspuns aproape, complet. 
Toate aceste prevederi au fost 
deja abordate. Au început cursu
rile, s-au ținut primele dezba
teri în secția prelucrării meca
nice II, primele procese ale re
butului. Valoarea măsurilor pre
conizate se va aprecia insă m» 
prin ideile pe care le conțin 
ci prin modul în care ele vor 
influența contribuția tinerilor 
din uzină la îndeplinirea sarci
nilor economicej Dar, auzindu-1, 
tehnicienii grupei „norme de 
consum specific", l-ar contra
zice imediat pe tînărul strungar.

— Sîntem la limita „zero" ne 
soune tovarășa ingineră Arse- 
neta Duțulescu. șefa biroului. 
Nu mai putem, cel puțin deo
camdată. să smulgem nici un 
gram de metal normelor și așa 
extrem de rigide. Iar un subal
tern al dînsei, adaugă pe un ton 
care nu suportă replică

— S-a strîr.s doar an de an
ROMULUS LAL
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l-a descris pe Sile, cel care i-a 
făcut cadou o pereche de cio
rapi și un lănțișor... N-o pot în
treba nimic, orice curiozitate 
profesională sau pur și simplu 

In ce clasă se In va tă
POVESTEA CU BARZA?

umană alunecă pe obrajii ei pu
dici, diafani (are, totuși, numai 
13 ani). Ar fi trebuit să-mi vor
bească despre păpuși și ea nu
mără. cu indiferență, băieții 
care-au invitat-o la o cafea... 

reprezintă producția supli
mentară realizată de 
ceputul anului și pînă în pre
zent de Combinatul chimic 
Făgăraș. Aceste rezultate au 
fost obținute ca urmare a fo
losirii mai judicioase a insta
lațiilor din secțiile tehnolo
gice de cracare, compresie și 
sinteză, a unei cooperări mai 
eficiente cu beneficiarii, pre
cum și a îmbunătățirii consi
derabile a reviziilor tehnice 
anuale.

In ziarul
NOSTRU

DE MIINE

• VIATA LA Dl 
MENSIUNÎLE MICRO
NILOR - o pagină în 
care știința oferă 
răspunsuri la între
bări de genul: vom 
trăi 1 000 de ani ? | 
Petrolul - o delicate 
să ? Avem vîrsta ar 
terelor noastre ?

® Ancb^a: AL 
COOLUL - UN DROG - 
ce se poate întîmpla 
acelora care iau în 
serios cîntecu! 
șoseaua șprițului

• DE LA OM LA OM 
I de ION BĂIEȘU.
I ® „TINEREȚE, NU- 
j MELE TĂU NU ESTE 
| CRUZIME" -

vorbire cu 
I Amza Pelea

o con
ectorul

Mamele noastre au mai apu- 
. cat, probabil, frumoasele povești 
despre geneza copiilor, li s-a 
mai răspuns fireștilor curiozi
tăți ale vîrstei cu povestea ber.

zei care aduce pruncul și-l pune 
pe horn... Noi, cei tineri, avem 
calorifere și berzele s-au retras 
de mult din imaginile cotidiene, 
undeva, pe cîmpuri singuratice, 
poate pentru a-și ispăși vina de

Oră de-laborator Foto: ION COCO

Pedagogia activității cultural-obștești" răspunde integral obli
gațiilor viitorului profesor ? — aceasta a fost întrebarea care a 
generat la rîndul ei alte întrebări, cărora le-au căutat răspuns 
interlocutorii noștri de la Institutul pedagogie de 3 ani din 
Bacău, urmărind să reliefeze, pe de o parte, pregătirea teore
tică în acest sens a studenților și, pe de altă parte, posibilită
țile ce li se oferă pentru dobîndirea însușirilor practice nece
sare muncii de dascăl, precum și modul în care capătă în in
stitut o imagine exactă a realităților economice, culturale în 
care vor profesa.

0 pedagogie parțial ignorată:

VIITORILOR PROFESORI

începuturile au fost încuraja
toare : activitatea intensă a 
cercului de sociologie e bine 
cunoscută, studenții au făcut 
numeroase deplasări în județ 
urmărind o serie • de probleme 
de real 
efectele 
zare în jurul Vasluiului, pro
blema 
țămîntul și cultura în zona cu- 
prinzînd satele Rediu, Brodoc, 
Viișoara, Bahnari etc., studiile 

conținînd 
ușurarea 

argumen- 
în- 

a fi fost, generații de-a rîndul, 
amestecate în căutările noas
tre...

Discutam, în aceeași seară, la 
Cluj, cu alte cîteva fete. Euge

nia R, are 18 ani. își amintește 
că „acum cîțiva ani“ a acceptat 
,,curtea“ unui băiat. Elena Ma
ria P. are 17 ani, a născut de 
curînd un copil și cu adevărate 
investigații de detectiv, reușim

Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu 
de către ambasadorul R. S. Cehoslovace

->
La 12 februarie 19,70, pre

ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
Miroslav Sulek, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare în ca
litate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste Cehoslovace în Repu
blica Socialistă România.

vetiști. O parte a concluzii
lor lor constituie și tema lucră
rii premiate la ultima sesiune 
a cercurilor științifice studen
țești. O propunere venind în 
întîmpinarea obiectivelor an
chetei noastre a făcut-o tovară
șul conf. dr. Mihai Merfea, șe
ful catedrei de ' 
cînd ne-a spus :

— Efectuarea 
țări sociologice 
mare și în echipe interdiscipli- 
nare ar constitui pentru toți 
studenții participanți o contri
buție de preț la creșterea po
sibilităților de abordare a rea
lităților satului din punct de

împreună să stabilim cine e ta
tăl. »

— N-ai știut ce înseamnă re
lația intimă cu un băiat ? o în
treb.

— La început, nu\apoi mi-au 
spus prietenele... Dar asta mai 
tîrziu, cînd nu aveam ce să mai 
fac...

Cîteva dialoguri durereoase. 
Constat că, de fapt, fetele nici 
n-au avut timp să se întrebe, 
ca bunicile sau mamele'hoastre, 
dacă barza aduce copiii pe lu
me...

— Cum te împaci cu dirigin
ta ? o întreb pe Eugenia Tode
raș.

— Mă știe de neastîmpăratâ... 
Da’ ce-ar trebui să știe, nu știe 
ea...

— V-a vorbit vreodată la 
școală despre „problema" asta, 
cum îi spui tu, cu băieții ?

Fetița mă privește uimită, a- 
părînd întreaga candoare și pu
doare a școlii.

Sînt cîteva exemple semnifi-

GALINA BĂDULESCU
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Cu acest prilej, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu și Miroslav Sulek, am
basadorul R. S. Cehoslovace la 
București, au rostit cuvîntări.

După prezentarea scrisori
lor de acreditare, președinte; 
le1 Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire

TOTUL DESPRE

BACALAUREAT
Interviul nostru cu tovarășul ION T. RADU, 

director general în Ministerul lnvățămîntului

Fiecare generație de absolvenți ai liceului tratează bacalau
reatul ca o probă de maturitate încheind prima etapă de pre
gătire pentru viață. Toate implicațiile acestui examen se răs- 
frîng pozitiv în conștiința celor care străbat ultimele luni de 
școală, mobilizîndu-le energia, ordonîndu-le activitatea și sub- 
ordonînd celelalte preocupări. Există și o curiozitate explica
bilă a viitorilor candidați pentru tot ce privește examenul — 
de la chestiunile de conținut pînă la amănuntele de ordin teh
nic privind desfășurarea bacalaureatului. Satisfacerea acestei 
curiozități a fost și mobilul pentru care ne-am adresat tovară' 
șului ION T. RADU, director general în Ministerul învățămîn- 
tului.

Transmițînd ministerului mulțumirile elevilor pentru operati
vitatea cu care au fost informați, în acest an, cu privire ia 
condițiile examenului de bacalaureat l-am solicitat pe tovarășul 
Radu să puncteze : Elementele de noutate din programe și fi
rește, cele ținînd de tehnica desfășurării examenului care mar
chează finalul vieții școlărești.

— După cum s-a anunțat, pro
grama examenului de bacalau
reat în acest an, precum și pro
gramele disciplinelor sînt ace
leași din anul școlar trecut. Ele 
au fost publicate și în presă. 
Repetăm totuși probele de exa
men pentru cei interesați :

Examenul de bacalaureat se 
susține, la următoarele obiecte 
de învățămînt :

Secția reală :
— Literatura română (scris și 

oral),
— Matematica (scris și oral),
— Fizica, Chimia sau Biologia, 

la alegere (oral).
Secția umanistă :
— Literatura română (scris și 

oral),
— Una din limbile străine stu

diate în liceu sau Limba latină 
(scris și oral), 

I
I
I
I
Is1 '--"1 tele nu f 

țumitoare, 
dent că î

i
i
i

vedere economic, istoric, cultu
ral, la întregirea imaginii com
plexe asupra acestora...

Reținînd, amintim în conti
nuare activitatea cercului de 
folclor, a brigăzilor științifice 
care au cuprins în raza lor de 
acțiune nenumărate comune 
ale județelor Bacău sau Neamț, 
ca și deplasările formațiilor 
artistice, procesele cinemato
grafice etc.

Tot din necesitatea de a-i in
troduce pe studenții anului III 
în atmosfera în, care aceștia 
vor lucra peste cîteva luni, 
s-au organizat întîlniri cu pro- 
fesori-absolvenți ai institutu- 
tului. la locul lor de muncă. 
Ultima, din luna decembrie, 
organizată de ccnf. Afiatol Cio- 
banu cu studenții anului III al 
facultății de științe naturale la 
Păucești-sat, a constituit real
mente un schimb de experiență 
multilateral (s-au ținut lecții 
de către profesori și de către 
studenți care au fost apoi dis
cutate și analizate comparativ, 
s-au făcut vizite acasă la elevi, 
s-a organizat o plăcută seară 
la căminul cultural cu un pro
gram dat de gazde și de musa
firi...) și demn de a fi multipli
cat și generalizat, ca și expe
riența „Cabinetului absolven
tului", unde în timpul întîlni- 
rilor -anuale, profitabile pantru 
profesori și pentru institut, 
sînt invitați și studenții anului 
III să participe la confruntarea 
dintre litera cărții și realitatea 
văzută după uh an, doi de la 
examenul de stat; să asculte 
impresiile de natură să dea o 
imagine echilibrată a greută
ților și satisfacțiilor ce-i aș
teaptă („Raportul dintre pregă
tirea primită în institut și ac
tivitatea din școală" —- acesta 
va fi de altfel și unul din 
punctele, susținute cu refe
rate, ale întîlnirii din aprilie 
1970).

In ciuda preocupării evidente 
SÎ eforturilor depuse, rezulța- 

pot fi pe deplin mul- 
!, deoarece este evi

dent că în aceste acțiuni nu 
pot fi cooptați toți studenții, și 
nici măcar marea lor majori
tate, iar singură, însușirea ex
perienței personale de activita
te culturală necesită o partici
pare 
nica 
și la 
cifie 
lizat, 
stringența . .
nale. Și atunci, ar fi

bidimensională (și în teh- 
procesului de pregătire, 

diversele activități cu spe- 
diferit) imposibilă de rea- 
dacă ținem seama de 

calității profesio- 
necesar

I
ADELA IVANOV
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cordială cu ambasadorul Miro
slav Sulek.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare și la con
vorbite au participat Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat și Corneliu Mănescu,' minis
trul afacerilor externe.

Ambasadorul Republicii Socia
liste Cehoslovace a fost însoțit de 
membri ai ambasadei.

t

— Istoria României, Filozofia 
și Socialismul științific sau Bio
logia, la alegere (oral).

Candidații proveniți din liceele 
cu predare în limbile naționali
tăților conlocuitoare susțin exa
men scris și oral și la literatura 
maternă, oricare a fost secția 
urmată (reală sal umanistă).

Menționez că examenul de ba
calaureat este conceput ca un 
important mijloc de verificare 
a nivelului general de pregătire 
teoretică și practică a tinerilor, 
la absolvirea studiilor de cultu
ră generală. De aceea, la exami
narea candidaților se va urmări 
în ce măsură aceștia și-au însu
șit cunoștințele esențiale prevă
zute în programă.și. în mod deo
sebit, maturitatea lor de gîriai- 
re, capacitatea de sinteză, de ge
neralizare și formarea abilită
ților necesare aplicării celor în
vățate în rezolvarea unor pro
bleme teoretice sau practice.

Totodată, ca urmare firească 
a întregii pregătiri dobîndite în 
școală, absolvenții urmează să 
dovedească posibilitățile de in
terpretare, în mod științific, a 
fenomenelor _ naturii, evenimen
telor social-istorice, a operelor 
scriitorilor precum și a diferi
telor concepții și teorii pe care 
le-au studiat în timpul liceului.

Nu 
rea candidaților 
de 
De 
mână 
către elevi a conținutului opere
lor literare prevăzute în progra
ma de bacalaureat, capacitatea

se urmărește interoga- 
.“ . în chestiuni 

amănunt, nesemnificative, 
pildă, la literatura ro

se cere cunoașterea de

Interviu realizat de
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare in pag. a lll-a)

O știre care, săptănrina 
trecută, a ocupat în presă 
spațiul a cinci centimetri 
patrați, mi-a deschis in su
flet o țară de amintiri.

M-am regăsit adolescent, 
printre miile de ucenici, 
țărani, elevi și studenți că
rora anul 48 le-a dăruit un 
nume nou, născut dintr-o 
avidă grabă de a trăi, de a 
deveni stăpînii clipei ur
mătoare, proprii noștri stă- 
pini. M-am regăsit purtînd 
numele de brigadier.

Bumbești-Livezeni... Ag- 
nita-Botorca... Salva-Vi- 
șeu... Lunca Prutului...

Veneam din sate, din tir- 
guri și orașe cu rănile răz-

boiului încă deschise, unii 
țineam pentru prima oară 
o lopată în mină, alții nu 
ținuseră niciodată între de
gete un _ creion, veneam, 
deopotrivă, băieți timizi, ro
șind la o vorbă mai deo
cheată, purtînd la piept fo
tografiile părinților și sub 
pernă versuri de Arghezi 
și Esenin — și derbedei, în 
înțelesul cel mai strict dar 
nu și mai puțin pitoresc al 
cuvîntului, bătăuși, cu un 
limbaj interlop împănat de 
toate necuviințele pămîntu- 
lui, ctalînd un soi de su
perioară mîndrie că nu și-au 
cunoscut vreodată părinții, 
dormind sub cap cu șișul și 
boxul. Averea noastră : un 
geamantanaș de carton sau 
o traistă în care, Ia plecare 
pe șantier, înghesuisem fie
care niște obiecte ciudate 
și inutile, din simpla lor 
înșiruire obținîndu-se o colec
ție funambulescă, un incre
dibil bazar evocînd regrete

OCTAV PANCU-IAȘI

(Continuare în pag. a ll-a)



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 2 ARTICOLE — INFORMAȚII - REPORTAJE VINERI 13 FEBRUARIE 1970

25 DE ANI DE LA HOARÎEA
LUPTĂTORULUI COMUNIST

CONSTANTIN GODEANU

PENTRU ORIENTAREA
PROFESIONALA A ELEVILOR

De cîteva săptămînl prin școlile generale din județul Timiș circu
lă un album care indică rețeaua tuturor școlilor profesionale șl li
ceelor industriale din județ, oferind amănunte asupra meseriilor, 
condițiilor de școlarizare și a viitoarelor locuri de muncă. Acest 
album constituie prima etapă a unui sistem complex de acțiuni or
ganizat de comitetul județean U.T.C. în scopul influențării orien
tării profesionale a elevilor. Etapa următoare, denumită „Săptămîna 
porților deschise", va consta în vizitarea unor școli profesionale și 
întreprinderi industriale, nrmate de expuneri și discuții cu maiștri 
și ingineri, care vor vorbi despre profesia lor și vor da elevilor in
formații și sfaturi competente. In același scop, elevii liceelor vor 
vizita diferite facultăți din centrul universitar Timișoara.

MIRCEA MARIAN „POVESTIRI
OARECUM oumte*

Nopțile geroase de Ia înce
putul lunii februarie 1945 gă
sesc trupele române pe frontul 
antihitlerist într-o puternică în
cleștare cu inamicul pe pantele 
abrupte ale munților Tatra în 
masivul Javorina. In dimineața 
zilei de 13 februarie 1945 tî- 
nărul comunist Constantin Go
deanu, în fruntea unui grup de 
infanteriști, primește misiunea de 
a cuceri cota 568 care, apărată 
cu strășnicie de bitleriști stîn- 
jenea înaintarea armatei române. 
După mai multe acțiuni cura
joase, încununate de succes, 
cota a fost ocupată, fiind 
capturată o însemnată cantitate 
de material de război. în aceas
tă luptă eroică însă tînăral Go
deanu, în vîrstă de numai 26 de 
ani, a căzut răpus de un proiec
til.

Văzuse lumina zilei la 10 iu
lie 1919 în comuna Pietroasele 
de lîngă Buzău, într-o familie 
de țărani nevoiași. Din fragedă 
copilărie a împărtășit neajunsu
rile și necazurile vieții, privațiu
nile din timpul regimului bur
ghez. După terminarea cursuri
lor primare, lipsit de posibilități, 
deși manifesta o arzătoare dorin
ță de învățătură, se vede nevoit 
să ia drumul orașului pentru a-și 
asigura singur existența.

Era în toamna anului

cînd Godeanu — pe atunci un 
băiat firav de numai 15 ani, 
reușește după multe insistențe 
să intre ucenic la Atelierele 
Grivița. Grivița — această pu
ternică citadelă 
care mai păstra încă 
gloanțelor trase asupra celor ca
re, cu un an în urmă, se ridi
caseră la luptă pentru condiții 
mai bune de muncă și trai, pen
tru apărarea drepturilor și liber
tăților democratice — a avut o 
puternică influență asupra for
mării profilului moral al luptă
torului comunist de mai tîrziu.

muncitorească
urmele

calitățile, trăsăturile morale și de 
caracter, comuniștii l-au primit 
cu căldură în rindurile lor.

Suspectat și urmărit în per
manență de către agenții sigu
ranței în vara anului 1940, Con
stantin Godeanu este arestat. Au 
urmat zile și nopți de chinuri, 
torturi și 
încercînd 
mărturisiri 
muniștilor 
țiunea de la Jilava, Văcărești, Ca
ransebeș și apoi lagărul de 
Tg. Jiu l-au călit, i-au întărit 
mai mult încrederea în forța

schingiuri, siguranța 
zadarnic să-i smulgă 
despre activitatea co
de la Grivița. Deten-

Ia 
Si 
Și

1934

(Jn original 
vernisaj la clubul 

„Grivița roșie4* 
clin Capitală

Printre muncitorii uzinei grivi- 
țene, frații Manolescu — Mircea și Traian — sînt cunoscuți. îndeob
ște, ca buni și pasionați sudori. 
Pasiunea lor pentru sudură, însă, cunoaște șl alte coordonate, cele 
menite s-o apropie, s-o integreze, 
ani zice, fenomenului artistic. De 
un an de zile, ei sînt cunoscut: și ca originali și talentată sculptori 
amatori.Temele diverse abordate exce
lează în mare parte prin modalitățile de concepție. Se îmbină su
dura plăcilor de oțel — reprodu
când, de pildă, case țărănești ex
puse la Muzeul Satului — cu turnarea în fontă a lucrărilor care 
redau la scară mică statui (cum este a lui Horia) chipuri 
de oameni sau scene de anti
cipație științifică (planeta Ve
nns în amil 2 000). Printre cele mai reușite compoziții se numără 
România socialistă, o machetă din 
tablă de oțel, înaltă de aproape 
un metru, în formă de spirală, pe care sint aplicate reproduceri în 
fontă după cele mai de seamă realizări românești contemporane 
Lucrările celor doi frați au fost 
expuse recent la Clubul „Grivița 
roșie", cn prilejul „Zilelor grivi- țene" care au loc în această, lună 
aici.

(Urmare din pag. I)

și speranțe, gingașe mingi- 
ieri și dezastre seismice. 
Eram însă, fără îndoială, cei 
mai bogați oameni de pe pă- 
mint, adevărații miliardari 
ai acestei planete sărăcite, 
pentru că ale noastre erau 
iubirea și dăruirea și visul, 
a noastră era fericirea de a 
simți cum, cu fiecare zi ce 
trece, cu fiecare nou via
duct sau kilometru de con
ductă, devenim mai oameni 
— și nu orice fel de oameni, 
ci dintre aceia care, amețiți 
de copleșitoarea înălțime a 
idealului, trăiesc arzînd, re
cunoscători vieții că-i chea
mă unde-i mai greu, tocmai 
pentru că e mai greu...

M-a intinerit cu douăzeci 
de ani știrea de săptămîna 
trecută, informîndu-ne la
pidar că ,pe cele mai mari 
șantiere hidroenergetice ale 
țării, Porțile de Fier și Va
lea Lotrului, vor lua ființă 
anul acesta două noi șantie
re 
că

naționale ale tineretului, 
alte peste 1 800 șantiere

cu 
na

Anii grei ai uceniciei i-au ofe
rit tînărului Godeanu prilejul 
cunoașterii mizeriei și suferințe
lor proletariatului, de a descifra 
necesitatea luptei unite și orga
nizate a clasei muncitoare îm
potriva exploatării patronale. în 
marea familie a muncitorilor de 
la Grivița, Constantin Godeanu 
își definește personalitatea, luînd 
parte, alături de uteciștii și 
comuniștii de aici, la acțiunile 
organizate de Partidul Comunist 
împotriva exploatării capitaliste, 
a ofensivei fascismului, pentru 
salvgardarea libertății și inde
pendenței patriei. Apreciindu-i

capacitatea organizatorică a par
tidului, în victoria forțelor pro
gresiste ale omenirii asupra fas
cismului.

După victoria insurecției națio
nale antifasciste din agust 1944 și 
eliberarea țării de sub jugul fas
cist, Constantin Godeanu devine 
membru al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, ac- 
tivînd cu elan și perseverență în 
conducerea secției culturale.

Lupta împotriva Germaniei hit* 
leriste continua cu înverșunare 
dincolo de hotarele țării, armatele 
sovietice și române lupt'ind cot Ia 
cot pentru eliberarea popoarelor

Ungariei și Cehoslovaciei. La 
chemarea Partidului Comunist, 
numeroși uteciști, tineri, munci
tori, țărani și intelectuali au ce
rut să plece voluntari pe fron
tul antihitlerist pentru a lupta 
cu arma în mînă pînă la zdro
birea completă a agresorului. 
Printre sutele de tineri, care, în 
decembrie 1944 s-au înrolat ca 
voluntari în unitățile luptătoare 
ale Diviziei „Tudor Vladimires- 
cu“ se afla și Constantin Godea
nu. „Pentru mine există numai 
un drum : acest drum l-am ales, 
pe el voi merge, indiferent ce se 
va întîmpla.. Și ca să fiu mai 
nrecis, uite despre ce este vor
ba : m-am înscris ca voluntar..." 
scria el părinților în ajunul ple
cării pe front.

Cinstind memoria eroilor, con
temporaneitatea aduce un pios o- 
magiu luptătorului comunist Con
stantin Godeanu care, cu prețul 
vieții sale, a înscris o pagină de 
glorie în cartea marilor tradiții de 
luptă ale poporului român, pen
tru apărarea independenței, su
veranității și ființei sale naționa
le, pentru 
fericită.

C.

o viată nouă, liberă și

PETCULESCU 
cercetător 

la Institutul de studii istorice 
și social-politice 

de pe lîngă C.C. al P.C.R.

PE URMELE

Mai mulți istorici literari, prin
tre care și Gheorghe Bogdan Dui- 
că, care s-au ocupat de creația 
eminesciană au presupus că sub 
numele lui Toma Nour, romanti
cul erou din „Geniu pustiu", se 
ascunde poetul și revoluționarul 
ardelean Scipione Bădescu, cunos
cut dc Eminescu în perioada pe* 
trecută la Blaj. Cercetările făcute recent la Cluj de profesorul 
Ioan Jozsa an scos la iveală măr
turii inedite care vin să confir
me presupunerea lui Gheorghe 
Bogdan Duică. Sînt de amintit, în
tre altele, activitățile culturale 
ale elevilor, înființarea unei aso
ciații literare, editarea unei revis
te școlare cu titlul „Speranția". In 
foile matricole existente la liceul 
amintit a figurat și numele Iui 
Scipione Bădescu, care l-a cunos
cut pe Eminescu și s-a împriete
nit cu poetul la Blaj. într-o scri
soare pe care Eminescu a trimis-o 
lui Negruzzi relata întîlnirile și 
discuțiile sale cu studenții români 
la Blaj, atmosfera pe care a în- 
tilnit-o aici, ușor de Identificat 
din roman. Pe de altă parte, în 
„Geniu pustiu" sînt reproduse ver
suri care fără îndoială aparțin lui 
Scipione Bădescu, poetul si revo

luționarul din Apuseni

NEMIRACULOASA META
MORFOZA A TERENURILOR

DE SPORT CONTINUĂ
Repetatele luări de atitu

dine, nu numai ale presei 
ci și ale altor factori, ne în
demnau să sperăm că prac
tica dispariției terenurilor 
de sport mai ales in mediul 
rural, va fi definitiv înlătu
rată. Iată însă, informații de 
ultimă oră care ne contra
zic

Soarta celor două terenuri 
de spori din satele Mărunți- 
șu și Bădila din mdețul 
Buzău s-a modificat. întru- 
cîtva, după cum urmează: 
terenul din Mărunțișu a fost 
arat și apoi abandonat para-

ginii, iar cel din Bădila s-a 
metamorfozat în cărămidă- 
rie. Desigur, „mica" modi
ficare s-a făcut fără adezi
unea tinerilor săteni, acum 
vitregiți de posibilitatea 
practicării sportului. De a- 
ceea, răspunsul la această 
întrebare, îl așteptăm din 
partea organelor locale din 
aceste comune, care, în prin
cipiu. sînt de acord că tine
rii trebuie să facă sport, 
dar, în fapte, demonstrează 
contrariul.

T. G.

PREMIERE TEATRALE
® DUPĂ răsunătoarele succese 

obținute cu spectacolele Acești 
îngeri triști de D. R. Popescu 
(premiul special al Festivalului 
'Național al teatrelor dramatice, 
două mențiuni de interpretare) și 
Dansul sergentului Musgrave de

„GENIU PUSTIU

UNUI EROU DIN

unui

John Arden (premiul pentru re
gie al revistei „Teatrul"), secția 
română a Teatrului din Tg. Mu
reș se află la prima întîlnire cu 
o piesă de Brecht. Regia specta
colului Domnul Puntila și sluga 
sa Matti aparține lui C. Anatol. 
decorurile lui T. Th. Ciupe, iar 
în rolurile principale evoluează 
actorii Nae Floca-Acileni și Mi
hai Gingulescu. O mențiune pen
tru excelentul caiet-program re
dactat de secretarul literar 
Fodor.

Zeno

• LA ORADEA, tinăra 
zoare Nicolete Toia — al 
spectacol timișorean cu Oedip 
s-a bucurat de o bună primire 
la recentul Festival — semnează 
montarea piesei lui Calderon de 
la Barca Casa cu două intrări. 
în decorurile Tatianei Manolescu- 
Uleu. In fotografia alăturată, doi 
dintre interpreții principali: Oc
tavian Uleu și Ion Martin.

regi- 
cărei

O permanentă atracție a rela
tivului vădește, la debut, proza
torul Mircea Marian. „Realita
tea" sa artistică nu se lasă defi
nită, ci aproximată. Personaje
lor nu li se face un portret ri
gid. De altfel, autorul nici nil 
schițează profiluri, ci prezintă 
puncte de vedere. în povestirea 
„Bătrîna doamnă și călăul", de 
pildă, eroul (actorul Emil Duca) 
pare că nici nu există. în orice 
caz, nu apare niciodată în obiec
tiv. Există numai opinia celor
lalți (sau propria lui opinie) 
despre el. Spun opinia pentru 
că, de fapt, nici ceilalți nu au o 
consistență pregnantă. Ei sînt, în 
ultimă instanță, niște stări de 
spirit, niște atitudini, iar Emil 
Duca — un pretext pentru ilus
trarea lor. Astfel, Virgil Duca 
reprezintă orgoliul 
patern contrazis, Se
bastian — invidia, 
regizorul spectaco
lului „Bătrîna doam
nă și călăul" — ama
bilitatea condes
cendentă etc. 
cedeul artistic 
cumulul 
ziuni" - 
de 
lui 
mă 
iar 
nere a unei biografii 
disparate (scrisori, referințe, tăie
turi din ziare) indică, drept mo
del, „Patul lui Procust" de Că
rnii Petrescu. Abuzînd de refe
rințe, am putea invoca și numele 
lui Faulkner sau Durrell (cel din 
„Quartetul Alexandria"), fără a 
insinua, prin aceasta, un plan 
valoric comun. Ci doar, același 
„artificiu" tehnic: narațiunea 
încrucișată, cu schimbarea ne
contenită a unghiului de proiec
ție. Preluînd schema generală și 
cîteva procedee tehnice, Mircea 
Marian evită acuzația de „epigo- 
nism" prin plasma artistică ori
ginală în care dizolvă armătura 
străină. Ceea ce frapează, însă, 
în „Bătrîna doamnă și călăul". 
este, desigur, candoarea cu care 
autorul asociază, acestor „rețete" 
modeme, naivul truc romantic

de 
amintește 

celebra schiță a 
Caragiale. „Te

și variațiuni", 
încercarea de

II. A VENIT IARNA

al sporirii misterului prin ne
garea paternității artistice. Așa
dar : „într-una din zilele trecute, 

ire Bucu-
Ucll . tf.
în timp ce călătoream spre Bucu- 
tești, am dat în mod cu totul 
întâmplător peste un plic care 
conținea cîteva pagini dactilo
grafiate. (...) din păcate, lectura 
lor nu a reușit a mă edifica 
în privința adevăratului și unicu
lui lor posesor. în lipsa vreunei 
soluții, m-am adresat unei revis
te cu rugămintea de a le publi
ca, cel care Ie-a pierdut regăsin- 
du-le astfel".

în replică, parcă, Ia pretinsa 
omnisciență a scriitorului de tip 
balzacian, la siguranța de sine a 
acestuia, Mircea Marian creio
nează, cu extremă prudență, în 
„Lista de bucate a fericirii", po
vestea

CRONICA

recompu- 
din surse

eșecului doctoriței Ana 
Stere. Autorul dea
pănă un fir narativ 
a cărui concordan
tă cu realitatea e 
îndoielnică. De alt
fel, tonul unei po
vestiri care debu
tează cu „Iată ce 
știu despre Ana 
Stere" și se înche
ie cu „Asta e tot ce 
știu despre Ana 
Stere" nu poate fi 
decît unul incert, 
Dar, destul de cor? 
cîmpul artei.

neconvins, 
vingător în

„Strada cu pisici", însă, ză 
nicește toate intențiile bune fn.. 
autorului. Platitudinea se află, 
aici, la ea acasă. Neizbutind să 
sugereze tragismul scontat, schița 
își pierde orice justificare esteti
că. In schimb, „Cofetăria albas
tră", prin duioșia simplă, tulbu
rătoare, a neliniștii copiilor ce-și 
așteaptă zadarnic tatăl, depășește 
turnura melodramatică în care 
eșuează, deseori, compunerile pe 
această temă.

Singurele povestiri, „oarecum 
ciudate", din volumul de față, 
mi se par ultimele două ■■ „Frag
ment din Liturgica" și „Seara, 
un Mustang roșu" Ciudate, nu 
pentru că fac apel la experimen
te în arama grea a absurdului. Ci 
pentru insuficienta mascare a 
schemei într-o materie epică nu 
prea densă. Reproș care, cu gra
dații variabile, poate fi adresat 
întregii plachete a acestui talen
tat prozator.

NICOLAE BALTAG

PASIUNE

Am lucrat, cu douăzeci și 
doi de ani în urmă, pe două 
din faimoasele șantiere ale 
anului 48. Nu voi uita, de
sigur, cum 30 de flăcăi am 
plîns ca niște copii cînd din 
mîinile noastre a ieșit, ireal 
de frumos, primul viaduct 
din multele strălucind în 
salba căii ferate Bumbești- 
Livezeni. Nu voi uita, desi
gur, zilele acelui noiembrie 
cenușiu, cînd, undeva, pe 
lîngă Mediaș, izbuteam să 
depășim norma la săpat in
tr-un pămint 
nă, din care o lovitură 
tîrnăcop abia putea 
o făriniă 
ceva nu 
munca e 
amintire, 
de orice, „ —a 
vremii cînd am purtat cos
tumul de gală al generației 
mele, salopeta albastră, pen
tru abecedarul adevăratei 
omenii pe care mi l-a pus 
in miini 
că m-a 
tor și spectaculos, cînd 
piu. aproape bnpai <ie

înghețat boc- 
dc 

disloca 
cit unghia. Așa 

se uită. Pentru că 
cea mai statornică 
Dar, mai presus 
o să mulțumesc

șantierul, pentru 
convins, cînd uimi- 

sim- 
sim-

ȘANTIER
caracter local vor antre- 
energia tinerei generații. 

Dincolo de romantice adu
ceri aminte, însă, dincolo 
de ceea ce nostalgia 
face cu un biet suflet 
mentaly evenimentul 
fit invită la meditații 
caracter mai puțin 
Mă gîndesc astfel că o bună 
bucată de vreme s-a măsu
rat creația unui șantier al 
tineretului, dacă nu în exclu
sivitate, atunci într-o măsu
ră esențială, prin aportul 
său la o amplă realizare 
materială. Firește, orice 
șantier, indiferent dacă la 
numele său se adaugă apar
tenența la virsta tinereții, 
este locul unde se naște o 
valoare materială. Mai 
mult : cu cit un șantier are 
de îndeplinit un obiectiv 
mai important, cu atit el 
exercită o atracție mai mare 
în rîndurile tinerilor. Dar, 
înainte de toate, un șantier 
al tineretului este o școală. 
O școală unică prin felul ei 
direct, sincer și deschis, de 
a modela caractere, de a 
preda educația cetățeneas
că, de a inocula în conștiin
țe superba axiomă a omului 
modern : aceea că munca 
nu-i, pur și simplu, una din
tre multiplele activități u- 
mane, ci cheia de boltă a 
construcției unui individ, 
geneza personalității sale

poate 
senti- 
amin- 
cu un 
intim.

sîntpiu, că toți oamenii 
născuți pentru fericire, că 
fericirea se învață, și a nu 
ne da silința să fim fericiți 
nu rămine o chestiune per
sonală a *’ ~ ‘ — -
noi, liberi 
nu facem 
noastră, ci 
blemă de

Povesteam în altă 
că, nu de mult, l-am găsit 
director al unui 
Dobrogea, 
anii 46—47, vagabond și bar- 
bugiu brăilean, tovarășul 
meu de brigadă, un an mai 
tîrziu, pe șantierul Agnita- 
Botorca. băiatul blond, cu 
o cicatrice pe obraz, relicvă 
a unei crunte bătăi pentru 
o fată, adolescentul care 
bea spirt denaturat filtrat 
prin piine și de la pumnul 
căruia mai am și acum un 
semn în bărbie... Șantierul 
l-a făcut om. Si încă ce 
om 1

Școală a muncii și cute
zanței, școală a logicei și a 
lucidității, fără a impieta 
asupra unui timp excesiv 
romantic, școală a formării 
unor profiluri morale și eti
ce la o vîrstă cînd totul stă 
sub semnul celui mai dia
lectic dintre verbe — a 
deveni — șantierul fructifi
că virtuți latente, stimulea
ză setea de afirmare.

Iată un subiect pe care 
-am putea aborda mai des.

fiecăruia dintre 
să facem sau să 
ce vrem cu viața 
este o acută pro- 
interes unanim, 

parte
S.M.T în 

pe fostul, prin

Caii de antrenament erau prea puțini față de numărul oameni
lor. Erau vreo 15 cascadori vechi și încă vreo 60 de oameni noi 
care pînă la sfîrșitul școlii trebuiau triați pînă rămîneau 30. Călă
ream de două ori pe săptămînă cite o jumătate de oră. Așa e<a 
făcut programul. Eu mă duceam în fiecare zi că. dacă lipsea 
vreunul, să mai călăresc nițel Cînd au început gerurile șt visco
lele, călăream cite o o oră în fiecare zi Erau cai de rasă hună ; 
foști cai de curse care îmbătrîniseră și se rtărăviseră. Era un cal 
micuț și portocaliu pe care-l chema Ben. Fusese la circ și se po
trivea exact cu imaginea pe care mi-o făcusem despre calul cu 
care, plecase D’Artagnan de la casa părintească. Ben nu făcea 
niciodată nimic ca să te arunce de pe el dar era atît de șiret că 
te simțea că nu stai fix pe el și gândurile îți zboară în altă parte, 
se oprea brusc. Aproape toți băieții noi cădeau de pe el.

După ce am învățat, de bine de rău, să călărim, am început să 
facem căzături de pe cal și încălecări atn galop. Făceam întîi în 
sală mișcările descompuse și pe urmă le aplicam la călărie

La sală eram cîțiva pe care Cech ne antrena în mod special 
pentru căzăturile de la înălțime. Era Dan Vieru, Marinescu Șer- 
ban, Pricopie Sorin și cu mine. Mai tîrziu a venit și Radii Hîrsan. 
Făceam antrenament în sala de atletism a clubului „Steaua". Pu
neam tribunele unele peste altele și făceam o platformă la aproxi
mativ 5 metri. Săream pe saltele de buret. Foarte important in 
cascadorie e să faci o căzătură veridică. Nu poți cădea oricum de 
pe cal. Trebuie să știi cum să cazi. Ca un om mort, ca un om 
rănit sau ca un om aruncat de explozie. Sînt mulți cascadort cate 
știu să cadă de pe cal fără să pățească nimic sau știu să se apro
pie de o explozie pînă la un metru, dar nu știu să mimeze. Aceștia
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rămîn pentru totdeauna cascadori de planuri generale. Cech a 
muncit foarte mult cu noi în direcția asta. Mi-aduc aminte că 
mă punea să fac cîte o căzătură pînă nu mai aveam putere să 
mă ridic de jos și atunci se apuca să mă învețe cum cade un om 
rănit. îmi venea ușor să mimez pentru că aveam exact atîta putere 
cit un rănit.

în aceeași sală făceam și antrenamentele de scrimă cu maestrul 
de scrimă... Stelian. Stelian era și antrenorul echipei de scrimă 
a clubului „Steaua", campioană mondială. Totul era să vrei, pen
tru că de la antrenori ca Stelian și Bîrloiu aveai ce învăța.

Un alt gen de exerciții pe care Cech punea un accent 
era protejarea capului.

— Mina se repară, piciorul se repară, dar capul nu 
repară

Făceam exerciții de coordonare și cînd eram suficient 
siți începeam să facem exerciții de protejarea capului, ca atunci 
cînd ești într-o situație disperată să-ți sacrifici mina sau piciorul 
și să-ți salvezi capul. Am făcut sute de exerciții de genul ăsta pen
tru a deveni un gest reflex. ‘

Mai tîrziu mi-au folosit de nenumărate ori. Cînd aveam 16 ani 
am fost în lotul național de rugbi la juniori. Mai joc și acuma 
din cînd in cînd cîte un meci. La ultimele meciuri am observat 
că după fiecare placaj pe care-l dau, îmi bag capul în burtă și 
mi-l acopăr cu mîinile. Fac atît de repede mișcarea îneît capul 
îl am acoperit cînd adversarul încă n-a ajuns la pămint. Asta 
se datorește tot exercițiilor de protejare a capului care mi-au făcut 
mișcarea reflexă.

Se apropie primăvara. A început să plouă și pe hipodrom e 
mocirlă. într-o zi am venit cu mama la antrenamentul de călărie. 
Tocmai ne arăta Cech o nouă căzătură. A venit în trap, pe urmă 
a oprit calul și și-a dat binișor drumul jos.

— Faceți și voi.
— Tot de pe loc ?
— Tot
— Nu facem la galop?
— La galop o să facem mîine că astăzi e mama lui Grușevschi 

aici și se sperie dacă-și vede odrasla căzînd la 30 de kilometri pe 
oră de pe cal.

Și uite așa, mama a fost liniștită în privința cascadoriei pînă 
n-am venit acasă prima dată cu mina ruptă.

(Va urma)
AUREL GRUȘEVSCHI
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(Urmare din pag. I)

in

deosebit

se mai

de obo-

ftîneniu
CIND SE ARATĂ CUCUVEAUA : 

rulează la Patria (orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15) Flamura (orele 9; 11,30; 15,30; 18: 20,30).

PREA ___ . .. ........._
RĂZBOI ATÎT DE MARE : 
lează la Central __
13,30; 15,45; 18,15; 20,45)

RECONSTITUIREA : rulează la 
Luceafărul (orele 9: 11.15; 13,30: 16; 18,15; 20.45).

ROȘU ȘI AURIU : rulează Ia 
capitol (orele 9,30; 11,45; 14: 16,15: 18,30; 20,45)

STĂPIN PE SITUAȚIE : rulea
ză la Republica (orele 9; 11,30;
14; 16.30; 19: 21,15) București (ore. le 9; 11,15: 13,30: 16,30; 18.45; 21).

CINE EȘTI DUMNEATA DOM
NULE SORGE ? : rulează la Lu
mina (orele 9 30—17 tn continuare; 20)

ÎNTR-O SEARA UN TREN ; 
rulează la Doina (orele 11.30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30: orele 9—10 program pentru copii).

TARZAN. OMUL JUNGLEI . 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
15 în continuare; 17—21 program 
de filme documentare).

SIMPATICUL DOMN R : rulea
ză la Excelsior (orele 9; 11.15 13.30: 
16; 18,30; 20.45), Feroviar (orele
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

MIC PENTRU
(orele 9:

UN 
ru- 

11.15;

PROFESIONIȘTII • rulează la 
Grivita (orele 9,30: 12: 15.30: 18;
20.30) , Arta (orele 9—15.45 in continuare : 18.15; 20.30).

OMUL CARE VALORA MILI
ARDE : rulează la înfrățirea (o- rele 15.15; 17.45; 20)

BLOW-UP : rulează la Buzeștl (orele 15.30; 18; 20.30)
BĂIEȚII ÎN HAINE DE PIELE : rulează la Dacia (orele 8.30—20,30 

în continuare).
TAINA LEULUI: rulează la Bu- 

cegi (orele 16; 18,15; 20,30).
șoarecele DE america • ru

lează la Unirea (orele 15.30: 18:20.30) .
BĂTĂLIA PENTRU ROMA : 

rulează la Lira (orele 15,30; 19),
Vitan (orele 15.30: 19) Progresul (ora 15,30).

WINNF.TOU ÎN VALEA MOR- 
TU : rulează la Drumul Sării (o- rele 15; 17.30; 20) Moșilor (orele15,30: 18)

LA NORD PRIN NORD VEST: 
rulează la Glulesti (orele 15,30; 19).

PĂCATUL DRAGOSTEI ; rulea
ză la Floreasca (orele 9; 11,15;13.30. 16; 18.15; 20.30), Miorița (o- 
rele 10; 12.30; 15: 17.30; 20), Victo
ria (orele 8.45: 11: 13,30: 18; 18.30: 20,45)

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Cotroeeni (orele 15,30: 18).

CALABUCH : rulează ia Cotro- ceni (ora 20,30).
urmărirea : rulează „ „„ lodia (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 

21) Aurora (orele 9.30: 12;17.30. 20). ’
DRAGĂ BRIGITTE : rulează

ia Me-
15;

la

continua-
ia Gloria 
16; 18,15; 

9.15: 11.30;

MY FAIR LADY : rulează la
Favorit (orele 10; 15,30; 19.30).

prim fapt. Cum ați intrat 
școală la vîrstă de 5 ani ?
- A fost într-adevăr un com- 

favorabil de împrejurări 
noastră - tata era mun- 
ceferist — se învecina 

lîngă gard, cu școala din 
meu natal, Urișor, situai

plex 
Casa 
citor 
gard 
satul __  .. . .
în imediata apropiere a Deju
lui. Una dintre învățătoare ve
nea adesea, chiar în recreație 
să ne viziteze și a observat in
teresul cu care încercam singur 
să descifrez literele cărților. 
M-a luat de cîteva ori cu ea în 
clasă — preda tocmai la clasa 
întîi - și din vizitator am de
venit curînd elev. Tn restul 
anilor de școală nu s-au petre
cut evenimente deosebite asu
pra cărora ar merita să insis
tăm.. Ba, poate că totuși ar 
merita să vorbim despre ceva. 
Nu despre un lucru spectaculos, 
dar pe care-l consider hotărîtor 
pentru întreaga mea viață Am 
învățat cum să învăț. Repet, 
nu este vorba de a învăța pur 
și simplu, ci de a învăța cum 
trebuie să înveți, de a-ți forma 
o disciplină de studiu, adecvată 
la ceea ce numim structură 
psihică personală, un anume 
stil de muncă intelectuală, un 
anume sistem de efort. Nu dau 
rețete, pentru că nu sînt nici 
pedagog, nici psiholog de pro
fesie, și pentru că nici nu cred 
să existe rețete universal vala
bile. Principalul este să-ți for
mezi o metodă de studiu, a ta, 
personală. Desigur, ne însușim 
diferite procedee de la alții, 
observăm cum studiază ceilalți, 
dar nu copiem integral vreo 
metodă, ne-o formăm pe a noas
tră proprie.

— Sînteți, după cite am aflat,

un pasionat al mecanicii 
pasiune care s-a declanșat 
puriu ?
_ — Desigur, cînd eram

E o 
tîm-

Volga (orele 9.30—16 înre; 18.15; 20,30)
VIA MALA i rulează

(orele 9; 11,15; 13,30;
20,30) Modern (orele 13,45; 16; 18,15; 20,30)

MARȘUL ASUPRA ROMEI: ru
lează la Moșilor (ora 20,30).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Popular (orele 15.30; 19).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Munca (o- rele 16; 18; 20).

VA PLACE BRAHMS? ; rulează 
la Flacăra (orele 15,30; 18: 20.30).

A FOST CHEMATA ȘI CLASA 
V-A : rulează la “ ‘
20.30)

TESTAMENTUL 
MABUSE : rulează 
rele 15.30: 18)

PRIETENI FARA 
ză la Ferentari20.15) .

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : 
lează la Pacea (orele 15.30:20.15) .

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR : 
lează la Viitorul (orele 15.30:20.30)

FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE : 
rulează la Cosmos (orele 15.30: 18:24.15) .

CÎND TU NU EȘTI • rulează la Cinemateca Union (orele 10; 
12: 14)
_ANCHETATORUL DIN
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Rahova (ora

DOCTORULUI 
la Rahova (o-
GRAI : rulea- 

(orele 15.30: 18;
ru
le;

ru- 
18;

------- ----------- ------ ----- UM
BRA ; rulează la Festival (orele 
8,45; 11; 13.30: 16: 18,30, 21) Tomis 
(orele 9—15 în continuare: 18: 20,15).

Opera Română : MIREASA VÎN- 
DUTĂ — premieră — ora 19,30; 
Teatrul de Operetă : MY FAIR 
LADY — ora 19,30; Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia): COANA CHIRIȚA — 
ora 19,30; (Sala Studio): PĂRIN
ȚII TERIBILI - ora 19,30: Tea
trul ge Comedie : OPINIA PU
BLICA — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu): UN TRAMVAI NUMIT
DORINȚĂ — ora 20: Teatrul Mic: 
PREȚUL — ora 20; Teatrul Giu- 
lești : COMEDIE CU OLTENI — 
ora 19.30; (la Sala Palatului): O- 
MUL CARE A VĂZUT MOAR
TEA — ora 19,30; Teatrul „C. I. 
Nottara" (B-dul Magheru): CÎND 
LUNA E ALBASTRĂ - ora 19,30: 
(Sala Studio):
VARA — ora
Vasilescu": MANEVRELE — ora 
19,30: Teatrul „Ion Creangă" :
MUȘCHETARII MĂGĂRIEI, SALE 
— ora 16: Teatrul „Țăndărică" 
(Calea Victoriei): ELEFĂNȚELUL 
CURIOS — ora 17: (Str Acade
miei) BANDIȚII DIN KARDE- 
MOMME — ora 17; Teatrul „C.

CE SCURTA E
20 ; Teatrul „Ion 

MANEVRELE

Tănase" (Sala Savoy): VARIE
TĂȚI — ora 19,30; (Calea Victoriei): NICUTĂ... LA TĂNASE — 
ora 19,30; Ansamblul U.G.S.: 
RITM ’70 — ora 20; Circul de Stat: 
MIRAJUL CIRCULUI — ora 19,30.
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• 17,00 Deschiderea emisiunii • 17,20 Fizica (clasa a Vll-a) 

e 17,40 Telecinema pentru școlari. Produși obținuți din acetilenă 
(Chimie — clasa a Xl-a) a 18,00 
Lumea copiilor. Mlhaela și vizita 
zînei jucăușe — emisiune muzical- 
distractivă de Erika Petrușa și 
Tatiana Sireteanu • 18,25 Metalul 
— de la tonă la gram a 18,50 
Muzică populară la cererea tele
spectatorilor • 19,00 Telejurnalul 
de seară • 19,15 Handbal masculin 
România-Polonia (repriza a Il-a). 
Transmisiune directă de la Sala 
sporturilor Floreasca • 19,45 Mai 
aveți o întrebare ? — emisiune de 
cultură științifică ® 20,45 Film 
artistic : „Cooagne* — o producție 
a studiourilor franceze » 22,20 
Telejurnalul de noapte «s 22,30 
Cadran — emisiune de actualitate 
internațională • 23,00 închiderea emisiunii.

. .. ..... ipwga
Pentru câ tatăl meu, pe cari; 
admiram foarte mult, era me
canic visam și eu să devin 
„mecanic cum e ta’al" In școa
lă eram ceea ce se cheamă un 
băiat îndemînatic, mă interesa 
tehnica și mă . pricepeam la 
unele lucrări de mecanică, fără 
a fi nici pe departe un specia
list de talia premianților con
cursului „minitehnicus"

— Deci, pasiunea pentru con
strucția tehnică vi s-a relevat 
mai tîrziu ?

— Și în această privință nu 
există, după părerea mea. un 
drum unic. Tehnica nu este 
identică virtuozității artistice 
unde, <într-adevăr, numai exer
cițiul Jde mic asigură succesul. 
In mecanică poți începe uneori 
și mai tîrziu. Dar dacă vrei să 
devii un veritabil specialist cu 
înaltă calificare o condiție este 
esențială ; studiul aprofundat 
al științelor Cred câ am căpă
tat pasiunea pentru lectura 
cărților științifice, bineînțeles 
la început citeam lucrări de 
popularizare, incă din primele 
clase..

— Se pare că pasiunea pentru 
studiul științific a mers cres
cendo.

— Altfel nu mai poate fi vor
ba de perfecționare și speciali
zare. Să revin însă 
inițială 
strucția 
pentru- 
sonal le 
expresie , . ,, „
meniul mașinilor-unelte, mi s-a 
format în anii de facultate

Am venit aici la Arad,, acum 
aproape 10 ani și. dăruindu-mă 
deplin pasiunii mele pentru a- 
ceste mașini-unelte, am început 
din nou să învăț. Urcam în ace
lași timp, treaptă cu treaptă. în 
specialitate, consacrîndu-mă 
mai ales elaborării proceselor 
tehnologice

— îată-vă, în sfîrșit, la 30 de 
ani abia împliniți. unul dintre 
cei mai țineri dacă nu chiar 
cel mai tînăr tehnolog șef al 
unei mari uzine din țara noas
tră.

— Si din nou student. Urmez 
la fără frecvență, cursurile 
postuniversitare ale Politehni
cii. Nădăjduiesc că în doi-trei 
ani să mă pot considera eu ade
vărat stăpîn pe tainele con
strucției de mașini-unel’e Bine
înțeles, pînă la stadiul de dez
voltare al momentului respec
tiv. Pentru că în această pri
vință, ca și în orice alt domeniu 
al dezvoltării științei și tehnicii 
contemporane, cea mai mică 
rămînere în urmă, delăsarea 
în studiu, pot determina pier
derea iremediabilă a pasului.

TI ascult pe acest inginer, 
consacrat în construcția de ma
șini, care participă acum la 
realizarea proiectului origina] 
al unui strung perfecționat, 
vorbind asemenea unui elev sîr- 
guineios și încerc inițial un 
simțămînt de uimire Dar nu, 
evident, de ce să mă mir, există 
o legătură strînsă între aceste 
două ipostaze ale realizării sale i 
elev eminent, elev permanent, 
el s-a afirmat ca specialist da
torită unui sfert de veac în 
care nu a încetat să învețe 
nici un moment Și această pe
rioadă reprezintă aproape ins 
treaga sa biografie.

aprofundat

la tdeea 
Pasiunea pentru con- 
tehnică și mai ales 

strunguri pe care per- 
consider drept o înaltă 
a perfecțiunii în do-
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I

ACȚIUNE 
VEDEREA 

INTEGRA-

2. CERCETARE Șl 
COORDONATĂ IN 
PREGĂTIRII PENTRU 
REA SOCiO-PROFESIONALA A 

TINERILOR

Procesele legate de mobilita
tea profesională a tineretului din 
sate și orașe solicită eforturi 
sporite ale diferitelor instituții 
economice, cultural-educative 
ale organelor locale ah 
puterii de stat și ministere
lor în vederea soluționării la 
timp și în cele mai bune condiții 
a problemelor referitoare la asi
gurarea condițiilor de viață și 
muncă, ale optimei integrări 
profesionale a tineretului. Este 
nu numai o chestiune de care e 
legată imediat rezolvarea unor 
cerințe ridicate de viață, dar și 
o problemă de perspectivă în ve
derea asigurării forței de mun- 
c£. destinată diferitelor sectoa- 
r a pregătirii tinerilor în me- 
st necesare și a limitării 
e ^r-ijpr negative produse de 
fbshcuația crescîndă a forței de 
muncă. Este nevoie și de inves
tigații de prognoză pentru a de
pista dorințele și tendințele

TABEL
privind sporul mediu al muncitorilor industriali și numărul de absolvenți ai școlilor 

cu profil industria] pe anii 1959—1968

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
— Spor mediu scriptic munci

tori în industrie (în mii) 34,8 53,9 94,6
1

9M 64,5 77,0 52,7 64,8 74,5
— Absolvenții șco'ii profesiona

le cu profil industrial (în mii) 15,1 12.1 14,1 30,3 27,5 31,6 33,4 30,1 274 354
— în o/o față de total spor me

diu scriptic muncitori . . 43,4 22,4 14,9 33,2 42,6 70,5 42,9 574 42,6 47,2

După cum se vede, curba 
greutății specifice a celor care 
au absolvit școli profesionale 
manifestă oscilații destul de pro
nunțate pe intervalul ales : o 
scădere evidentă în primii trei 
ani, o redresare pe următorii 
trei ani și iarăși o scădere în ul
timii ani

Dacă comparăm dinamica creș
terii numărului de muncitori pr
int reaga economie, în perioada 
1955—1968, cu dinamica învăță- 
mîntului profesional, tehnic și 
de maiștri, rezultă că ritmul de 
pregătire în școlile profesionale 
tehnice și de maiștri depășea 
considerabil ritmul de creștere 
al muncitorilor din întreaga eco
nomie națională. Raportat însă 
*" ritmul de creștere a econo- 
r s naționale și la nevoile rea- 
U-de forță de muncă cu un ni
vel de calificare corespunzător 
tehnicii pe care o folosim, si
tuația este, totuși, nemulțumi
toare. fn perioada 1962—1966 
pohderea absolvenților de școli 
profesionale, tehnice și de mai
ștri în totalul sporului de mun
citori calificați a reprezentat în
tre 31,6 la sută în 1962 și 63,9 
Ia sută în 1964, pentru ca în 
1966 să fie de 56,3 la sută. Aces
tor aspecte li se adaugă un al
tul, care privește gradul de cu
prindere în învățămîntul supe
rior și post-mediu a bacalaurea- 
ților de la școlile de cultură ge
nerală. cursuri de zi promoția 
curentă. După cum remarcă 
prof. Miron Constantinescu ••), 
creșterea promoțiilor de baca- 
laureați exprimă sporirea și îm
bunătățirea învâțămîntului me-• ••••••••••••••••••••••••• • ••••••••

MUNCA
OBȘTEASCĂ

(Urmare din pag. I) 
ca locul experiențelor ■ spora
dice, restrînse și unilaterale să 
fie luat de un sistem coerent 
și unitar care să asigure viito
rului profesor cunoștințe teore
tice exacte asupra fenomenului 
culturii de masă și un minim 
de experiență personală. De 
fapt, există încă -în institut un 
curs facultativ de „Activități 
culturale de masă" pentru stu
denții de la facultățile de is
torie, geografie și filologie. 
Care este situația lui în mo
mentul de față, ne-o demon
strează elocvent scurta anchetă 
ale cărei rezultate sînt urmă
toarele : din 50 de studenți ai 
anului III ai facultății de isto- 
rie-geografie, 21 au frecventat 
un curs, două, 15 nu-1 frecven
tează și doar 14 urmăresc re
gulat expunerile. Din cei 40 de 
studenți anchetați ai aceluiași 
an al Facultății de filologie, 
niciunul nu frecventează cursul.

Unul din interlocutorii noș
tri, tov asistent Tiberiu Căli- 
man de la catedra de psiholo- 
gie-pedagogie, observa ■

— De ce pregătirea pentru o 
activitate căreia vor trebui să-i 
facă față toți absolvenții, indi
ferent de specialitate, se face 
doar la două facultăți ale in
stitutului ? Chiar înscris ca fa
cultativ. devine o chestiune de 
principiu. Oare ceilalți profe
sori care vor fi și diriginți, 
"or rămîne în afara vieții cul
turale a comunei, vor fi absol
viți de îndatoririle lor statu
tare ? Sondajul efectuat în rîn
dul studenților anului III de 
la aceste facultăți (matematică 
educație fizică etc) și care ara
tă o deconcertare totală în fața 
unor întrebări vizînd noțiuni 
elementare de cultură de masă 
nu e oare grăitor ? Cu atît mai 
mult, cu cît nici pentru orele 
de dirigenție nu există manua
le adecvate, așa încît pregătirea

OVIDIU BĂDINA 
FRED MAHLER

reale ale tinerilor, pentru ca pe 
această bază, ținînd seama și de 
nevoile dezvoltării social-econo- 
tnice a patriei, să se poată crea 
acele forme de integrare care 
să dea rezultatele scontate.

Ca principal beneficiar al mu
tațiilor ce se produc în procesul 
construcției socialiste, asupra 
tineretului se răsfrlng pozitiv 
toate înfăptuirile orînduirii noa
stre, inclusiv cele din domeniul 
învâțămîntului și culturii. Gene
ralizarea școlii obligatorii de 
8 ani, iar acum trecerea la cea ' 
de 10 ani, concomitent cu dez
voltarea altor forme de școlari
zare și specializare, inclusiv în 
procesul muncii, fac să asistăm 
la un larg proces de intelectuali- 
zare a masei întregi a tineretu
lui. Pe de altă parte, procesul 
însușirii și continuei ridicări a 
calificării depășește granițele 
școlii, ei se referă la ansamblul 
tineretului nostru. Ca atare, jn 
industrie, ca și în agricultură 
capătă o pondere cu mult mai 
mare problemele legate de do- 

diu. A crescut cuprinderea în
— —.fior și post- 

. _ Jată cu aceasta, 
ritm destul de rapid, 
numărul celor necu- 
la 28,7 la sută în 
la 51,1 Ia șută în
s-a subliniat Ia Ple-

învățămîntul superi 
mediu, dar o dată 
și într-un ‘ 
a crescut 
prinși, de 
1964/1965, 
1967/1968.
’ Așa cum _____... _
nara C.C. al P.C.R. din aprilie 
1968. trebuie avut în vedere că 
nu numai în prezent, dar și în 
viitor o parte relativ însemnată 
din numărul absolvenților nu 
vor fi cuprinși în învățămîntul 
superior. în aceste condiții, o- 
rientarea .dată a fost nu aceea 
de a reduce numărul elevilor 
din învățămîntul general și me
diu, cî — avînd în vedere diver
sificarea tipurilor de școli pro
fesionale, de specialitate, medii 
și postmedii cu diferite durate, 
realizarea uceniciei la locul de 
muncă, experimentarea altor 
forme pentru munca productivă 
— de a se asigura condiții pri
elnice absolvenților pentru a 
dobîndi calificarea cerută și a se 
specializa în domenii de activi
tate necesare diferitelor sectoa
re ale economici noastre națio
nale pentru care se cer cunoș
tințe corespunzătoare. De aici 
nevoia diversificării și adaptării 
învâțămîntului la condițiile și 
nevoile reale ale dezvoltării 
noastre naționale, avînd în ve
dere și cerințele diferitelor ra
muri de producție, ale ridicării 
și dezvoltării diferitelor zone ale 
țării etc. Or, aceasta presupune 
o mai atentă studiere a proble
mei planificării pregătirii nece
sarului de cadre în funcție de 

studenților pentru această cali
tate rămîne la latitudinea în
drumătorului de practică peda
gogică, nevoit și el să facă 
ape) la vechi culegeri de texte, 
la un depășit „Proiect experi
mental pentru munca profeso
rului diriginte" (rămas in acest 
stadiu din 1961).

Și atunci nu putem decît să 
fim de acord cu tov. Vasile 
Vancea, vicepreședinte al Con
siliului U.A.S., care spunea :

— Pentru studenții anului 
III e necesar un curs cu carac
ter obligatoriu, care să cuprin
dă atît tehnica muncii cultu
rale cît și noțiunile teoretice 
ale acestei munci adaptate spe
cificului rural, încetînd să mai 
fie un curs lăsat la plata cu 
ora sau pentru completarea 
normei, insistîndu-se de către 
forurile competente pentru a 
se ajunge totodată la o unitate 
de vederi în această problemă 
care afectează, la o privire mai 
atentă, multiple sectoare ale 
muncii de învățămînt și cul
tură.

— Absolventul institutului

„COTA ZERO“
(Urmare din pag. I)

șurubul". Dacă în 1965 se con
suma pentru o tonă de piese de 
schimb auto 1 770 kg. metal, în 
acest an vom consuma pentru 
aceiași cantitate de piese, nu
mai 1 752 kg., cu 18 kg. mai pu
țin. E ceva, nu ?

— în fond, spun ei, de ce ve- 
niți la noi ? mergeți la colabora
torii noștri de la Uzinele de a- 
utocamioane și tractoare din 
Brașov, la cei din Sinaia și 

bîndirea unei calificări la nive
lul cerințelor de azi și de mîi- 
ne, al continuei perfecționări, al 
reciclării necesare în tot mai 
multe domenii spre a ține pasul 
cu cerințele impuse de revolu
ția tehnico-științifică actuală și 
de „explozia informațională".

In condițiile industrializării și 
revoluției tehnico-științifice care 
determină schimbări rapide în 
structura profesiilor și a pregă
tirii profesionale (educația și in
strucția permanentă constituie 
o condiție vitală a etapei) se 
cere o mai mare maleabilitate a 
formelor și structurilor în care 
sînt formate și în care se inte
grează cadrele de muncitori și 
specialiști. In acest sens credem 
că se impun atenției studii pri
vitoare la dezvoltarea în per
spectivă a sectorului productiv, 
precum și a instituțiilor sau re
țelei sectorului terțiar pentru ca 
acestea să corespundă cerințelor 
integrării forței de muncă dis
ponibile, calificată sau necali
ficată.

nevoile social-economice văzute 
în perspectivă.

Raportul C.C. al P.C.R. la Con
gresul al X-lea releva necesi
tatea îmbinării cunoștințelor 
teoretice predate în învățămîn- 
tul mediu și superior cu activi
tatea practică în vederea rapi
dei integrări a tinerilor, pre- 
cizînd totodată, că. In condițiile 
generalizării școlii de 10 ani. ur
mează să se treacă la reduce
rea duratei de școlarizare în 
învățămîntul profesional, instru
irea elevilor realizîndu-se în 
principal în producție ; într-o 
serie de meserii pregătirea mun
citorilor calificați se va înfăp
tui în special prin ucenicie și 
prim forme de calificare la lo
cul de muncă.

Ținînd seama de dezvoltarea 
economiei și vieții sociale, pre
gătirii forței de muncă ar tre
bui să-i corespundă și un sis
tem mai mobil și diversificat de 
calificare și recalificare. Aseme
nea măsuri pot contribui în mod 
eficace la reducerea duratei de 
reintegrare a unor categorii de 
tineri, mai ales absolvenți ai 
școlii de cultură generală. Mai 
mult ca oriclnd se simte nevoia 
unor școli de scurtă durată, în 
care să fie încadrați absolvenți 
ai învâțămîntului mediu, oameni 
cu un anumit orizont cultural- 
științific. ca să-și poată însuși 
rapid cunoștințele adecvate in
tegrării corecte și depline în 
muncă și viață. Se impune și ne
cesitatea lărgirii gamei de școli, 
cursuri, forme de studiu menite 
să asigure reciclarea, perfecțio
narea continuă a absolvenților.

pleacă bine format profesional, 
dar în domeniul muncii cultu
rale e insuficient pregătit, pen
tru că nici programa nu-1 aju
tă în acest sens, dar nici alții, 
și în primul rînd Asociația 
Studenților care nu și-a propus 
cu claritate acest obiectiv — 
ne declară conchizînd conf. dr. 
Gheorghe Hasan, rectorul In
stitutului pedagogic.

în acest sens, prind contur 
și concluziile noastre i calita
tea de activist cultural a pro
fesorului — mai ales din me
diul rural — a devenit asemenea 
lucrurilor atît de bine știute 
încît trecem pe Iîngă ele fără 
a le mai observa | ca urmare, 
acțiuni interesante și bine in
spirate pierd mult din caracte
rul lor formativ prin lipsa con
tinuității și mai ales a plasării 
lor pe o linie teoretică consec
ventă ți — de ce nu 7 — expli
cit formulată. Dacă programa 
de 'învățămînt nu aduce reale 
servicii în acest sens, e nece
sară o mai armonioasă conlu
crare între toți cei deopotrivă 
interesați ca tînărul profesor 
venit la locul unde a fost re
partizat să capete sentimentul 
plenar al utilității sale reale, 
sentiment care nu poate fi dat 
numai de ținerea — cît de co
rectă — a orelor de clasă, ci 
de o activitate multilateral des
fășurată, cu acțiuni strîns in
terdependente, pentru care tre
buie să fie la fel de bine și 
atent pregătit încă din institut.

Cîmpulung-Mușcel, care ne toar • 
nă și forjează piesele cu acest 
adaos de prelucrare ..

Am fost și acolo. Atît forjorii 
de la Uzina de autocamioane 
cît și cei de Ia Uzina mecanică 
Mușcel susțineau că beneficiarii 
adică Uzina de autoturisme le 
impune adausul respectiv,

— La cererea lor, spunea to
varășul inginer Nicolae Herța 
de la U.M.Muscel, putem să le 
reducem cît vor acest adaos. în 
ultimă instanță deci, tot tehnici
enii de-aici hotărăso consumul 

ceea ce ar duce la evitarea unor 
greutăți în exercitarea — la ni
velul cerut de schimbări — a 
unor profesiuni și, deci, la o 
mai bună integrare, la o depli
nă valorificare, chiar pentru 
viața socială activă, a potenția
lului uman în care s-au făcut 
investiții deosebite pentru pre
gătirea de specialitate.

Faptele arată că în rîndul u- 
nor tineri se manifestă o ten
dință de depărtare de munca 
direct productivă, tendință ali
mentată și de cadre didactice 
din învățămîntul mediu, de unii 
părinți care nu cunosc în mod 
real nici aptitudinile, nici pre
ferințele întemeiate ale copiilor. 
Evident, în acest proces ar tre
bui să intervină în mod activ 
îndrumătorul școlar și cel spe
cializat In orientarea profesio
nală. Cu regret trebuie să re
cunoaștem că o astfel de activi
tate practică, bine organizată nu 
există. Nu e mai puțin adevărat 
că această tendință este încura
jată și de nomenclatorul de 
funcțiuni aflat în vigoare, care 
solicită pentru un număr exa
gerat de activități studii supe
rioare, diploma de absolvent al 
liceului neavînd altă valabilitate 
decît pentru înscrierea la admi
tere în învățămîntul superior. 
De aceea socotim că este necesar 
să se studieze modalitățile de 
îmbunătățire a prevederilor pri
vind studiile ce trebuie să le 
aibă un tînăr în vederea ocu
pării diferitelor funcțiuni, ți
nînd seama de statutul profesiu
nilor, de nevoile societății noas
tre în prezent și în perspectiva 
apropiată.

(Agerpres)

(va urma)

Antrenament de judo
Foto: V. RANGA

•) Vezi „Scînteia tinere
tului", vineri 30 ianuarie 
și vineri 6 februarie 1970.

*•) Integrarea socială a 
tineretului, Ed, științifică, 
București, 1969.

pe care îl consideră optim. Dar 
să continuăm dialogul cu ei.

— Cît metal vă intră anual 
în uzină ? »

— 24 500 tone.
— Din această cantitate cît 

produs finit rezultă 7
— Cum am putea ști așa ceva 7 
într-adevăr, cei 6 funcționari 

care se ocupă exclusiv cu evi
denta consumurilor specifice nu 
cunoșteau acest „amănunt". A- 
flăm în schimb de la serviciul 
desfacere că în 1969 uzina a li
vrat I.C.M.-uIui 9176 tone de 
șpan. Dacă acestei cifre îi adă
ugăm cantitatea de 504 tone 
— greutatea rebuturilor produse, 
constatăm că în anul trecut din 
cele 24 500 tone metal intrat în 
urină, numai prin șpan și re
buturi s-au pierdut aproape 
10 000 tone. Pierderile mari nu 
presupun totuși o inactivitate în 
această direcție. Au fost 
depuse eforturi din partea spe
cialiștilor. încununate deseori 
cu rezultate însemnate. Pentru 
anul curent ei au stabilit 22 de 
măsuri tehnice care vor asigura 
îndeplinirea planului de econo
misire a 800 tone de metal, 
plus a celor 80 tone cît repre
zintă angajamentul colectivului 
în afara planului. Măsurile se 
referă la reproiectarea unor 
piese, la îmbunătățiri tehnologi
ce. reducerea pierderilor nerecn 
perabile ca î stropi, zgură, ar
deri etc

Rezervele reducerii în conti
nuare a consumului de metal în 
această uzină nu sînt însă nici 
pe departe epuizate. De aceea și 
insistăm în cadrul acestui arti
col. Un cadru de investigații 
permanente îl oferă chiar nor
mele prevăzute pentru acest 
an : 1 715 kg. pe tona de piese 
schimb — auto și 1 770 kg. pe 
tona de piese schimb — trac
tor. Pentru că multi mun
citori și maiștri cu care am dis
cutat prin secții își exprimau 
convingerea că există încă mari 
posibilități pentru reducerea în 
continuare a adaosurilor pe pre
lucrare. a consumului specific în 
general.

— Pentru aceasta însă tehno
logii trebuie să transpire mai 
mult în căutarea soluțiilor in
teligente — spune tînărul re- 

Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, Jozef Cy- 
rankiewicz, a trimis o tele
gramă de condoleanțe în 
legătură cu catastrofa ae
riană din Munții Apuseni.

în răspunsul său, preșe
dintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialis
te România, Ion Gheorghe 
Maurer, a exprimat, în nu
mele guvernului, al său 
personal și al familiilor ce
lor dispăruți, mulțumiri 
profunde pentru mesajul 
de condoleanțe transmis.

Cu prilejul aniversării eli
berării orașului Budapesta de 
sub ocupația hitleristă, amba
sadorul Republicii Populare 
Ungaria la București, Ferenc 
Martin, a oferit joi un cocteil.

Manifestări
consacrate

centenarului 
LENIN

La clubul Uzinelor „Grivi- 
ța Roșie" din Capitală a avut 
loc, joi după-amiază, o adu
nare festivă prilejuită de a- 
propiata sărbătorire a cente
narului nașterii lui Vladimir 
Ilici Lenin.

Au luat parte numeroși 
muncitori, ingineri, tehnicieni, 
funcționari din cele două u- 
zine, reprezentanți ai Comite
tului de partid al Sectorului 
8, precum și membri ai Am
basadei Uniunii Sovietice la 
București.

★

La Clubul șantierului naval 
din Constanța a avut loc joi 
după-amiază o seară de poe
zie închinată sărbătoririi cen
tenarului nașterii lui Vladimir 
Ilici Lenin. Cu acest prilej, 
prof. Alexandru Popeea a în
fățișat figura luminoasă a 
marelui Lenin, iar un colectiv 
de actori ai Teatrului de stat 
din localitate a susținut un 
recital de versuri închinate Iui 
Lenin.

glor Ion Dima, iar noi cei care 
realizăm producția, să prețuim 
mai mult și să utilizăm cu zgîr- 
cenie fiecare bucată de metal. 
Numai cu 1 la sută dacă am re
duce adaosurile de prelucrări

ÎN CE CLASĂ
(Urmare din pag. I) 

cative. S-ar - putea replica t se 
mai întîmplă și de-astea... 
Ne putem însă opri. nu 
pentru prima oară asupra unui 
aspect: educația sexuală. Tra
tate de psihologie și chiar peda
gogie și-au făcut o regulă din a 
recunoaște că pe an ce trece, 
generațiile tinere devin mai 
precoce, că vîrsta înțelegerii, nu 
numai sub aspect relațional dar 
și biologic s-a deplasat cu cîți- 
va ani înapoi. Nu li se mai pot 
spune povești copiilor și este 
firesc să fie așa. Ei vor adevă
ruri. Și se pare că adevărurile 
despre geneza pămîntului, a 
cosmosului, despre zborurile in
terplanetare și viteza undelor 
sonore sînt mult mai ușor de 
înțeles, de explicat decît bana
lul adevăr despre oameni și re
lațiile lor. Nu stăm acum să 
descriem atmosfera în care 
cresc și cunosc lumea copiii și 
adolescenții, ea este cea de toa
te zilele, din familie, de pe stra
dă. de la școală, din filme și li
teratură... Ei văd totul și pricep 
totul, în aparență foarte sim
plu... Și totuși, relația umană 
între sexe rămîne un mister, 
descifrabil fără ajutorul nimă
nui, sau. ce este mai grav, des
coperit brusc, printr-un acci
dent... Ce traume sufletești se 
nasc ? Nu e greu de ghicit. O al
tă tînără din Cluj, Elisabeta C. 
îmi mărturisea cu tristețe că 
..toții bărbații sînt neserioși, nu 
știu decît să profite..."

O jenă inexplicabilă, o falsă 
decență, ne face să nu recunoaș
tem că multe din dramele în 
care sînt aruncate, fără voia lor, 
unele tinere, provin dintr-o to
tală lipsă de educație într-un 
domeniu atît de delicat dar și 
esențial cum este relația dintre 
sexe. Nu trăim nici vremu

CAMPIONATUL 
MONDIAL — 

GRUPA C

LA CiTEVA ORE 
ÎNAINTEA DEBUTULUI

(GALAȚI — prin telefon de 
la trimisul nostru VIOREL 
RABA).

Marele oraș dunărean trăieș
te efectiv în totalitate febrilita
tea startului de azi. Bulevardul 
Republicii sau lunga Cale a 
Brăilei ca să nu enumerăm de
cît două din cele mai principale 
artere, se prezintă în ipostaze 
sărbătorești. Mari panouri, afișe 
multicolore, vitrine „în temă" 
ingenios împodobite vestesc 
marele eveniment : șapte echipe 
europene — Austria, Belgia, 
Danemarca, Franța, Italia, O- 
landa. Ungaria — își dispută 
întiietatea în cadrul grupei a 
treia a Campionatelor lumii, 
sportul pe gheață, jucat cu 
pucul și crosa. Lesne de înțeles 
că pentru marea premieră spor
tivă au fost făcute pregătiri la 
cel mai înalt nivel. Pregătiri 
despre care am aflat cu toții 
pînă acum, doar din succinte 
relatări, dar care, atunci cînd 
le cunoști stîrnesc admirație și 
mîndrie. Admirație pentru des
toinicia constructorilor gălă- 
țeni, care au dat „bun de con
curs", în timp record (J00 de 
zile), un patinoar artificial de 
cea mai modernă linie și mîn
drie pentru că și de data aceas
ta tradiționala noastră ospitali
tate românească nu se dezmin
te. O spun oricare din cei 124 
de jucători care, începînd de 
azi vor evolua pe patrulaterul 
de gheață, antrenorii lor, cor
pul de presă străină acreditat 
Ia Galați, oficialitățile Federa
ției internaționale reprezentată 
de vicepreședintele Lihg MU 
roslav Subrt. Șapte antrenori 
și mai mult decît ei, amâtorii 
de hochei gălățeni s-au anga
jat în spectaculoasa „bursă" a 
pronosticurilor. Cîteva „cote" 
pe care am încercat să le des
cifrăm în „dezbaterile" ce nu 
mai contenesc în holul hotelu
lui „Dunărea" sau printre gru
purile de spectatori de la pa
tinoarul din Bulevardul Coșbuc, 
indică favoriți în ordine Unga
ria — recent învingătoare în 
fața danezilor cu 9—0, — Aus
tria și Italia. Dintre participan
tele la ediția trecută, a 5-a de la 
Scoolie '69 sînt prezente Ia 
Galați : Ungaria, Oianda și Da
nemarca. Ieri dimineață a avut 
Ioc o reuniune a arbitrilor acre
ditați pentru grupa C, condusă

STEAUA - WISMUT GERA: 13-7
Boxerii echipei Steaua au sus

ținut, aseară, în sala Floreasca, 
prima întîlnire internațională a 
anului. Antrenorul MARCU SPA- 
KOV ne-a declarat după gală : 
„Sînt mulțumit de evoluția ele
vilor mei. în această întîlnire nu 
ne-a interesat rezultatul proprlu- 
zis, dorind să ne verificăm forțe
le înaintea campionatelor națio
nale pe echipe. Au boxat satisfă
cător AUREL DUMITRESCU (în
vingător prin K.O. în repriza a 
2-a) și AL. POPA (învingător tot 
prin K.O. în repriza a 2-a). De 
asemenea bine au evoluat PUȘ
CAȘ și CHIVAR. Oaspeții au 
opus o dîrză rezistență însă teh
nica lor este deficitară. Oricum, 
această întîlnire ne-a fost deose
bit de folositoare".

și rebuturile, uzina ar cîștiga a- 
nual — 10 tone de oțel.

N-ar fi simplu dar nici im
posibil. Spargerea pragului con
siderat acum „limita zero" stă 
în puterea colectivului.

rile inchiziției, nici ale cen
turilor de castitate. Acceptăm, 
pe toate planurile, modernismul 
principiilor noastre de viață, de 
conduită, dar ocolim inexplica
bil și pentru unii fatal elemen
tarele norme ale unui domeniu 
pe care niciodată viața, realita
tea nu-1 ocolește. Este frumos să 
credem că, conform tradiției, 
cunoștințele de viață intimă le 
transmite mama fiicei ei. Situa
ție ideală dar nu generală, fie 
datorită faptului că însăși ma
mele nu dețin metoda de trans
mitere, fie că nu acordă impor
tanță acestei probleme.

Ni se va reproșa din nou câ 
punem pe seama școlii prea 
multe atribuții, că îi cerem să 
răspundă de prea multe laturi 
ale educației. Este adevărat că 
acum, mai mult ca altădată școa
la are sarcini deosebite. în mod 
normal, creșterea și educarea 
copiilor se împarte aproape în 
mod egal între familie și școală. 
Dar nu putem face abstracție 
de faptul că sînt părinți 
care fac un ,,tabu“ din explica
rea corectă, firească a relațiilor 
intime dintre sexe, lăsînd ca fe
tele lor — căci numai de ele 
este vorba — să pătrundă fie cu 
idei preconcepute fie cu o totală 
lipsă de informație într-o exis
tență care începută greșit, le 
poate desfigura întreaga viață.

Se începuseră, într-o vreme, 
sumare ore de igienă și edu
cație sexuală în școli. Măsura 
a fost luată pentru elevii mari, 
adolescenți care ascultau însă 
explicații simpliste și puerjle 
care s-ar fi potrivit mult mai 
bine celor de 12-14 ani. Este ne-

— Mamico, da" iama cine a- 
duce copiii ?

Desen de 
PETRU GAVRILIU

HOCHEI

de vicepreședintele Ligii inter
naționale în care s-au precizat, 
printre altele, amănunte de ar
bitraj, au fost puse de acord 
problemele de „stil". Startul 
neoficial are Ioc azi începînd de 
la orele 12 cu partida Italia— 
Danemarca. După amiază, cea de 
a doua partidă programată pen
tru orele 18. Austria—Franța 
va fi precedată de ceremonialul 
deschiderii festive. Seara, la o- 
rele 21 ultimul meci : Ungaria— 
Olanda. Mîine au loc partidele 
Franța—Olanda (orele 17) și Bel
gia—Italia (orele 20). Astă seară 
clasamentul va primi așadar, 
prima sa configurație. ,

BACALAUREATUL
(Urmare din pag. 1)

acestora de a interpreta acest 
conținut, de a sesiza și înțelege 
valoarea artistică a operelor. La 
matematică este firesc să se ve
rifice puterea de înțelegere și 
capacitatea candidaților de a a- 
plica cunoștințele din programă 
la rezolvarea exercițiilor și pro
blemelor, fără să se pretindă, 
însă, demonstrarea teoremelor 
prevăzute de programă Ia geo
metria plană, geometria în spa
țiu și trigonometrie.

O mențiune : examenul la 
limba străină, care poate fi ori
care din cele două limbi studi
ate în școală, se susține în lim
ba respectivă.

Examenul de bacalaureat se 
va desfășura în fața unor co
misii prezidate de un profesor 
sau conferențiar universitar, iar 
profesorii examinatori vor fi 
profesorii clasei, care cunosc 
evoluția elevilor i» anii de șco
laritate.

Ce recomandări faceți 
elevilor pentru ultimul 
trimestru de școală ?

Maî multe lucruri trebuie a- 
vute în vedere.

întîi. este necesară o minuți
oasă organizare a folosirii tim
pului și a studiului. Nu înțeleg 
prin aceasta folosirea integrală 
a timpului pentru studiu 
ci o îmbinare rațională, în 
cursul zilei și al fiecărei săptă- 
mîni, a muncii intelectuale de 
pregătire a lecțiilor curente, a 
repetării materiei parcurse cu 
activități recreative, de educație 
fizică, preocupări artistice. E o 
greșeală să se creadă că o pre
gătire serioasă în vederea în
cheierii cu succes a anului șco
lar și a promovării examenului 
de bacalaureat implică preocu
pări exclusive în direcția stu
diului. Dimpotrivă, alternarea și 
dozarea judicioasă a activități
lor de care am vorbit sînt utile 
tocmai în scopul menținerii unui 
tonus ridicat al capacității de 
muncă intelectuală.

Apoi, este foarte important ca 
recapitularea materiei din anii 
precedenți, cerută de programa 
examenului de bacalaureat la o- 
biecte cum sînt •• literatura ro-

voie de o simplă privire arun
cată acestei vîrste, fetelor în 
special, comportamentului lor, 
pentru a constata că la momen
tul de cumpănă al pubertății, 
nu au voie să rămînă singure, 
să fie derutate de necunoașterea 
atîtor probleme care apar în 
mod firesc. Ele trebuie apărate 
nu prin false pudori ci dimpo
trivă, păstrîndu-le candoarea 
vîrstei și a naturii lor, prin a- 
devăr. Eugenia T. și Elena 
Maria P. intraseră brutal într- 
un mod de viață străin lor. Ni
meni nu le învățase cum să pă
șească pe terenul fragil al fe
minității lor, cum să se cunoas
că, cum să se comporte. Nici pă
rinții, dar nici școala.

Dacă școala află că o elevă 
sau alta a fost reținută de mili
ție, că a avut o purtare necores
punzătoare, măsurile sînt extre
me. După o lipsă totală de pre
ocupare, eleva devine un „caz". 
Evident, nu pledăm pentru tole
rarea abaterilor de acest gen : 
ele au fost din totdeauna și sînt 
incompatibile cu calitatea de 
elevă. Dar școala are, înainte 
de toate, dreptul și datoria de 
a preîntîmpina așa ceva. Ade
vărul care guvernează lecția fie
cărei materii, poate fi punct de 
sprijin și în această latură, la 
fel de importantă, a educației.

Azi, la Floreasca, 
începînd de la orele 18.30 

ROMÂNIA - POLONIA
• UN MECI-TEST PEN
TRU HANDBALIȘTII CELOR 
DOUA ȚARI CU 2 SAPTA- 
MÎNI ÎNAINTEA ÎNCEPERII 
ÎNTRECERILOR C.M. DIN 

FRANȚA /
Partida de astă seară este aș

teptată de iubitorii handbalului 
din țara noastră cu un real inte
res. Explicația este simplă : re
cent, echipa oaspete — și ea 
participantă la C.M. din Franța 
— în cadrul unui turneu desfă
șurat în Polonia a învins la scor 
echipa noastră înregistrînd, ast
fel, pentru prima oară în isto
ria ei o victorie asupra team-u- 
lui românesc. Este un accident, 
o intîmplare ? Meciul de astă 
seară ne va demonstra acest lu
cru după cum ne va oferi pri
lejul să constatăm „pe viu" cît 
de bine sînt pregătiți reprezen
tanții noștri pentru marea ofen
sivă franceză. E un moment cînd 
ei ne pot întări speranțele, ne 
pot convinge să credem în ei.

mână, matematica, fizica, chi
mia să se facă paralel cu par
curgerea materiei din clasa a 
XII-a. Elevii claselor a XII-a 
nu trebuie să aștepte încheierea 
cursurilor pentru ca numai du
pă aceea să recapituleze mate
ria anilor precedenți. O repetare 
eșalonată pe toată durata tri
mestrului II, adică pînă la 23 
mai, permite aprofundarea ma
teriei cerute și ușurează recapi
tularea de sinteză dinainte de e- 
xamen. Aceasta implică o amă
nunțită programare a studiului.

M-aș referi și' la o tendință 
constatată la unii elevi din clasa 
a XLI-a și anume orientarea a- 
proape exclusivă, spre pregăti
rea pentru examenul de baca
laureat și pentru concursul de 
admitere în instituțiile de învă- 
țămînt superior. Evident, nu se 
poate pretinde o atitudine indi
ferentă întrucît acestea repre
zintă perspective imediate și 
hotărîtoare în cariera tînărului 
care absolvă liceul. Dar tocmai 
înțelegerea rolului lor presupu
ne o atentă alegere a mijloace
lor de realizare. In orice caz 
considerăm că trebuie exclusă 
atitudinea de subapreciere a 
pregătirii la discipline care nu 
sînt cerute la bacalaureat sau 
la concursul de admitere în în- 
vățămîntul superior. întîi, a- 
ceasta ar putea duce, și nu au 
lipsit cazurile, la un eșec la a- 
numite obiecte de învățămînt 
și, în consecință, ratarea însăși 
a examenului de bacalaureat. 
Mai important decît atît, însă, 
este faptul că o temeinică pre
gătire Ia unele discipline, ce
rute la bacalaureat sau la con
cursul de admitere, nu se poa
te realiza desprins de contex
tul pregătirii generale. Celor 
ce nu sînt convinși le amintesc 
principiul, confirmat de întrea
ga experiență didactică, potrivit 
căruia pregătirea într-un do
meniu devine fecundă numai 
atunci cînd se întemeiază pe o 
cultură generală cît mai bogată 
și multilaterală.

Și ce recomandați școlii, 
cadrelor didactice care 
funcționează ia catedrele 
claselor a XII-a ?

Conducerile de școli și pro
fesorii claselor a XII-a au o 
misiune în plus față de ceea 
ce Ie revine. în mod curent, în 
activitatea cu toți elevii. Ne 
gîndim întîi la o atentă îndru
mare a elevilor în desfășura
rea studiului individual. Con
comitent cu parcurgerea mate
riei prevăzute pentru trimes
trul al II-lea, e necesar ca pro
fesorii să vină în sprijinul ele
vilor pentru recapitularea ma
teriei din anii precedenți prin 
corelații făcute ori de cîte ori 
este posibil și prin organizarea 
unui program de consultații. 
Totodată, materia prevăzută 
pentru clasa a XII-a, îndeo
sebi la discipline cum sînt i 
literatura română, istoria Ro
mâniei, fizica, matematica tre
buie parcurse astfel încît pînă 
la 23 mai să se rezerve și tim
pul necesar recapitulării.

In perioada 25 mai — 17 iu
nie, fiecare școală urmează să 
organizeze un program de lec
ții de recapitulare și consultații 
pentru bacalaureat. Este util 
ca temele acestor lecții de sin
teză să fie stabilite cu consul
tarea elevilor, pentru a răs
punde nevoilor de clarificare 
și de aprofundare a unor capi
tole și în orice caz, să vizeze 
problemele esențiale ale fiecă
rui curs. Faptul că participarea 
elevilor la aceste lecții este 
facultativă nu trebuie să mini
malizeze cerința pregătirii lor 
temeinice astfel încît să con
stituie un real sprijin pentru 
elevi.
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la Manila
Joi, pc străzile centrale 

ale capitalei Filipinelor — 
Manila — a avut loc o 
nouă demonstrație la care, 
potrivit agenției A.P., au 
participat peste 7 000 de 
studenți și muncitori. De
monstranții purtau pancar
te pe care erau înscrise lo
zinci in sprijinul unor re
forme sociale și politice 
imediate și de amploare. De 
asemenea, demonstranții 
cereau respectarea promi
siunilor electorale ale pre
ședintelui Ferdinand Mar
cos în ceea ce privește ma
jorarea salariilor și elimi
narea corupției în sinul a- 
paratului administrativ.

Criza politică
Punerea în minoritate 

de către parlamentul 
turc a guvernului prezi
dai de Suleyman Demi- 
rel a fost primită cu sur
priză de majoritatea ob
servatorilor politici de 
la Ankara.

Este pentru prima oară în is
toria politică a Turciei modeme 
cînd are loc o sciziune în cadrul 
unui partid majoritar în Parla
ment. Divergențele din rîndurile

pavilion?
„Union Jack” v:i deveni 

pavilion de complezență ? 
Vor beneficia armatorii stră
ini de condiții avantajoase 
dacă-și vor înscrie navele in 
registrele de navigație ale 
Flotei Angliei ?

După cum se știe, pină 
acum doar două state, Pana
ma și Liberia, au permis 
proprietarilor de nave (in 
schimbul unei taxe de asi
gurare reduse și al unor pri
me mari in caz de scufun
dare, naufragiu etc.) să-și în
registreze cargourile sau va
poarele de linie în unul din 
porturile acestor țări. Avan
tajele erau evidente pentru 
marii armatori, costul asigu
rării fiind mult mai redus, 
comparativ cu ai altor țări. 
Deci, deși nava era proprie
tatea unui cetățean străin, ca 
primea dreptul, odată cu în
scrierea în porturile pana
meze sau liberiene, de a na
viga sub „pavilionul de com
plezență" al statului Panama 
sau Liberia. Așa se explică, 
printre altele, că flota co- 
mericală panameză ca și cea 
liberiană dețin locuri frun
tașe în clasamentul interna
țional al tonajelor.

Va deveni steagul britanic 
al treilea pavilion de com
plezență ? Aceasta este în
trebarea care frămintă cer
curile maritime engleze, con
statând o avalanșă de ar
matori străini dornici să-și 
înmatriculeze navele la Lon
dra sau Liverpool. Explica
ția nu poate fi găsită, in re
gimul fiscal englez— care 
potrivit ziarului I.E MONDE, 
din care extragem citeva re
latări — nu are nimic atră
gător, ci in costul avanta
jos al echipajelor — alcătu
ite in cea mai mare parte 
din marinari indieni și pa
kistanezi — precum și dato
rită subvențiilor publice 
substanțiaie alocate armato
rilor englezi. Aceste subven
ții ating pină Ia o cincime 
din costul unei nave, apli- 
cindu-se atât contractelor 
trecute in executarea șantie
relor navale britanice cit și 
comenzilor făcute șantierelor 
franceze, daneze sau vest- 
germanc. Pentru a-și stabili 
noul domiciliu pe teritoriul 
Albionului, firmele străine 
răscumpără proprietățile unor 
companii maritime brita
nice aflate în stare de fali
ment, după care încep ope
rațiunile de „construire". Po
trivit ziarului LE MONDE 
scandinavii și grecii exce
lează în acest gen de afa
ceri. Cunoscutul jurnal mari
tim Lloyds List nota că și 
americanii sînt gata să se 
lanseze în acest gen de afa
ceri. Astfel „Ingram Corpo
ration" din New Orleans, 
specializată în transportul cu 
șlepuri, a început negocieri 
in Vederea cumpărării între
prinderii engleze „Rowbn- 
tham", care posedă o flotă de 
13 mini-petroliere, a cîte 
3000 de tone fiecare. Dacă 
tratativele se vor încheia cu 
succes, compania americană 
va trece la „insuflarea unui 
dinamism nou acestei firme", 
construindu-i mai multe na
ve de mare tonăj. Desigur 
„Ingram Corporation", in ge
nerozitatea sa suspectă, con
tează și pe milioanele de lire 
subvenții, care vor acoperi o 
bună parte a investițiilor 
sale...

Invazia firmelor străine nu 
lasă indiferente cercurile 
maritime britanice. Acestea 
sînt îngrijorate de perspec
tiva transformării lui „Uni
on Jack" intr-un pavilion 
de complezență...

P. N.

M. Rumor însărcinat 
cu formarea guvernului italian

Șeful statului italian, Giuseppe Saragat, l-a desemnat joi 
după-amiază, pe Mariano Rumor în funcția de prim-minis- 
tru, anunță un comunicat al Președinției Republicii.
Președintele Saragat a luat a- 

ceastă hotărîre după trei zile și 
jumătate de consultări cu 36 per
sonalități politice — -foști șefi ai 
statului, foști prim-miniștri, li
deri ai partidelor care au repre
zentanți în parlament, președinții 
Senatului și Camerei Deputaților.

Mariano Rumor, care a fost 
primit joi seara la Palazzo del 
Quirinale de președintele Repu
blicii, a acceptat mandatul ce i 
s-a încredințat, dar a anunțat că 
va da răspunsul definitiv după 
ce va duce tratative cu reprezen
tanții celor patru partide de cen- 
tru-stînga : democrat-creștin, so
cialist, socialist-unitar și repuhli-

tk la hiliiiru
Partidului Dreptății au început să 
se manifeste dună alegerile ge
nerale din octombrie anul trecut. 
Formînd noul său cabinet a doua 
zi după alegeri, Suleyman Demi- 
rel nu a mai inclus pe mai mulți 
foști miniștri aparținînd actualei 
aripi disidente. Aceștia s-au 
grupat în jurul lui Sadettin Bil- 
gic, fost lider a! partidului, care 
a antrenat 47 de deputați ai 
Partidului Dreptății să voteze 
împotriva proiectului de bugel 
prezentat de guvern.

Problema care și-o pun acum 
observatorii politici din Ankara 
este de a se .ști dacă premierul 
Suleyman Demirel, în urma vo
tului de miercuri, va înmîna sau 
nu președintelui republicii demi
sia guvernului său. Se relevă 
faptul bă votul de miercuri sea
ra a intervenit fără să se pună 
problema încrederii, fiind astfel 
posibil ca primul ministru să su
pună Parlamentului a doua oară 
votarea proiectului de buget. 
Alți observări apreciază că di- 
sidenții Partidului Dreptății nu 
vor reveni asupra hotărîrii lor și 
în aceste condiții Demirel ar pu
tea adopta soluția unor noi. ale
geri generale.

O DUPĂ cum re!atează"âgen- 
țiile occidentale de presă, in re
giunea laoțiană Valea Uleioase
lor au avut loc joi lunte puter
nice între forțele Patct Lan și 
cele ale guvernului de la Vien
tiane.

în legătură cu aceasta se re
amintește că popu'ația din a- 
ceastă zonă (aproximativ 12 000 
de persoane) a fost evacuată 
înainte de declanșarea ostilită
ților de către avioane america
ne, la cererea autorităților de 
la Vientiane.

soBiiasiRii

După mai bine de un 
deceniu de cînd s-a ho- 
tărît mutarea halelor 
Parisului din centrul o- 
rașului la Rungis, noua 
destinație a vechilor 
„pîntece", construite sub 
Napoleon III de arhitec
tul Baltard, nu este în
că definitiv tranșată. Ima
ginea dughenelor închise 
și a culoarelor acoperite 
in care nu inai răsună 
strigătele vînzătorilor, 
dau cartierului un aer 
trist... Acum, gazde pri
mitoare ale unor presti
gioase expoziții și ale 
spectacolelor de circ, ha
lele părăsite și-au găsit 
„pe calc naturală" o nouă 
vocație. O neașteptată 
metamorfoză a împins 
deci halele pe drumul 
neașteptat al artei.

înclinația spre expozi
ții și spectacole este com
pletată cu deschiderea 
micilor „boutiques" cu 
curiozități în locul tara
belor de odinioară. Cînd 
pătrundeai în incinta ha
lelor la recentul Sa
lon al antichităților și 
brocanteriei uitai repede 
că prezentarea atîtor o- 
pere de artă are loc 
exact pe locurile unde se

ft LA MOSCOVA se desfășoa
ră lucrările celei de-a patra con
sfătuiri sovieto-japoneze cu pri
vire la planurile comerciale pe 
termen lung și Ia colaborarea 
economică pe următorii 15-20 de 
ani, cu participarea a peste IOC. 
de reprezentanți ai cercurilor 
de afaceri din Japonia și ai în
treprinderilor interesate din 
Uniunea Sovietică.

Participanții. relatează agen
ția Tass, au constatat că acordul 
cu privire la exploatarea resur
selor lemnoase din Siberia și 
Extremul Orient. încheiat de 
către firme'japoneze în 1959, în 
schimbul cărora Uniunea Sovie
tică primește mașini pentru 
industria forestieră și mărfuri 
-de larg consum, oferă posibili
tăți de creștere în continuare a 
schimbului de mărfuri. Astfel, 
în decurs de 5 ani valoarea 
schimburilor comerciale în a- 
cest domeniu va atinge 320 mi
lioane de dolari, fapt pentru 
care reprezentanții celor două 
țări s-au pronunțat pentru lăr
girea colaborării în domeniul 
industriei lemnului.

ft CURTEA Superioară din 
Lcs-Angeles a ordonat districtu
lui școlar din localitate, al doi
lea ca importanță din S.U.A., să 

can. După, aceste negocieri, pre
mierul intenționează să formeze 
un cabinet de coaliție cvadripar
tită. Se așteaptă ca negocierile 
să fie dificile deoarece pozițiile 
partidelor respective au rămas 
neschimbate, așa cum a reieșit și 
din declarațiile făcute în perioa
da în care s-au desfășurat con
sultările șefului statului.

VIZITA DELEGAȚIEI 
ROMÂNE ÎN KUWEIT

Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior al Republicii 
Socialiste România și membrii 
delegației -economice guverna
mentale române au fost primiți 
la 11 februarie de alteța sa 
Șeicul Jaber al Ahmed al Jaber 
al Sabah, prinț moștenitor și 
primul ministru al statului Ku
weit. In cursul discuțiilor au 
fost abordate probleme de in
teres reciproc.

.în cursul aceleiași zile, mi
nistrul român a avut convorbiri 
cu șeicul Saad al Abdullah al 
Salim al Sabah, ministrul apă
rării și al afacerilor interne, 
Kbalid Al Issa as-Saleh, mini
strul lucrărilor publice și cu 
Abdul Rahman Salim al Atiqi, 
ministrul petrolului.

De asemenea, Ion Nicolae, 
adjunct al ministrului petrolu
lui a avut o întrevedere cu Su
leiman Fauzan, vicepreședinte 
al Companiei naționale kuwei- 
tiene pentru petrol.

Conferința cvadripartită 
în problema vietnameză

întrunită în clădirea de pe strada Kleber din Paris în cea de-a 
54-a sa ședință, conferința cvadripartită în problema vietnameză 
nu a ieșit joi din impasul în care se află de mai multă vreme. 
Delegatul american Philip Habib a susținut că ședințele plenare 
nu ar fi potrivite pentru negocieri serioase și a repetat propu
nerea sa privind continuarea lucrărilor conferinței în ședințe re- 
strînse. Acest punct de vedere a fost sprijinit de șefii! delegației 
administrației de la Saigon. Pham Dang Lam.

în cuvîiltul său, șeful delegației Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de sud, Nguyen Thi Binh, a 
subliniat că tratativele se află în impas nu din cauza cadrului în 
care se desfășoară, ci pentru că partea americană refuză să dez
bată direct problemele fundamentale — retragerea totală și ne
condiționată a trupelor intervenționiste din Vietnamul de sud și 
constituirea unui guvern provizoriu. Singura cale pe care S.U.A. 
pot ieși din războiul din Vietnam este încetarea războiului, re
tragerea trupelor sale, respectarea dreptului poporului din Viet
namul de sud de a-și hotărî soarta fără amestec străin. Delegatul 
R. D. Vietnam, Nguyen Minh Vy, a relevat că S.U.A. vorbesc 
de pace, dar intensifică războiul. El a cerut guvernului american 
să adopte o atitudine mai realistă în problema vietnameză și să 
renunțe la speranțele iluzorii de a obține o victorie militară.

York, unde sînt organiza
te Bienalele tinerilor cre
atori, de Centru Național 
de artă contemporană și 
de celelalte galerii unde 
sînt prezentate opere de 
artă în avangardă. In 
discuțiile care au urmat 
asupra oportunității am
plasării muzeului au fost

HALELE Șl ARTA
A

aduse cele mai neaștepta
te argumente. Pentru u- 
nii critici, important ar fi 
ca nou] centru cultural să 
se integreze armonios în 
centrul istoric al Pari
sului, alții consideră că 
ar trebui să se țină 
seama, în primul rînd, 
de rentabilitatea investi
țiilor și funcționalitatea 
clădirilor. S-a menționat 
că o clădire în spațiul 
respectiv nu ar trebui 
să depășească 27 metri 
înălțime, nu ar trebui 
să fie bazată pe beto
nul, sticla și materiale-

depozitau și se vindeau 
carnea, brînza, fructele, 
peștele, zarzavaturile ; și 
dacă în exterior ți se pă
rea că persistau aevea în 
aer miasmele pieței de 
odinioară, în sălile inte
rioare nu se constata nici 
o diferență între prezen
tarea exponatelor și rîn-

duiala de la alte manifes
tări asemănătoare care ar 
avea Ioc, de pildă, la 
Grand Palais.

In acest context ideea 
expusă de președintele 
Pompidou de a se con
strui pe platoul Beau- 
bourg un Muzeu al artei 
moderne se înscrie în 
noua tradiție artistică a 
fostelor hale, iar toată 
lumea este de acord că o 
asemenea instituție ar în
tregi fericit peisajul cul
tural parizian alături de 
Muzeul de artă modernă 
de pe Bulevardul New

procedeze, la integrarea celor 622 
de școli pină la 1 septembrie 
1971. Judecătorul Alfred Gitelson 
a ordonat secției de învățămînt 
a districtului să întocmească pină 
la 1 iunie a.c. un program 
amplu de integrare a tuturor 
școlilor care să fie supus apro
bării Curții.

Criminalitatea 
la New York

Peste 1 000 de persoane 
au fost asasinate, iar aproape 
60 000 au fost jefuite ori ata
cate la New York în-1969 — 
se arată în raportul anual 
privind evoluția criminali
tății. In comparație cu 1968, 
în 1969 numărul total al in
fracțiunilor majore a scăzut 
la New Y'ork cu 1 la sută, în 
schimb crimele împotriva 
persoanelor au înregistrat o 
creștere cu 7,3 la sută.

• GUVERNUL iranian a a- 
dresat Irakului o notă de pro
test în legătură cu „arestarea, 
la sfîrșitul lunii trecute, și tor-

0 NOUĂ RUNDĂ DE

TRATATIVE 
SUVIfTO- 

AMERICANE
La Moscova a început joi 

a doua etapă a tratativelor 
tehnice sovieto-americane 
cu privire Ia folosirea ex
ploziilor nucleare în scopuri 
pașnice, anunță agenția 
TASS.

Prima întâlnire a specia
liștilor sovietici și ameri
cani a avut loc la Viena, în 
luna aprilie 1369.

Delegația americană la 
actualele convorbiri este 
condusă de Theos J. 
Thompson, membru al Co
misiei pentru energia ato
mică a S.U.A., iar cea so
vietică — de Igor Morohov, 
prim-locțiitor al președin
telui Comitetului de stat 
pentru folosirea energiei 
atomice al U.R.S.S.

FESTIVITATEA
DE LA MINSK

• LA CASA ofițerilor din 
Minsk a avțit loc solemnitatea în 
cadrul căreia Ion Ciubotarii, în
sărcinat cu afaceri ad-interim și 
cplonel Cornel Berar, atașatul mi
litar aero și naval al Republicii 
Socialiste România în U.R.S.S., 
au înmînat unor generali și ofi
țeri superiori sovietici medalii ro
mânești conferite pentru partici
parea lor la eliberarea țării noas
tre de sub jugul fascist. înmînînd 
decorațiile, Ion Ciubotaru i-a fe
licitat pe cei distinși în numele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

le plastice caracteristi
ce clădirilor moderne 
„reci și impersonale", 
ci ar trebui să se op
teze pentru „piatra cal
dă" a clădirilor din 
împrejurimi care trans
mit mesajul veacurilor 
apuse. Se studiază cum 
ar putea include pro-

iectul, evaluat la 600 
milioane de franci, și 
„minuni" ale urbanis
mului subteran : garaje, 
parkinguri și săli de 
spectacole. In orice caz 
se are în vedere con
struirea unei prelungiri 
(sau a unei sucursale) 
a Bibliotecii naționale, al 
cărei local actual a de
venit cu totul impro
priu vastei activități pe 
care o desfășoară. In 
sfirșit, alți critici au 
susținut că ar fi ne
potrivită prezentarea lu
crărilor de artă mo

furarea de către poliție a unui 
•funcționar al ambasadei Iranu
lui de la Bagdad", anunță agen
ția Reuter. în nota de. protest 
se declară că Irakul Va purta 
întreaga răspundere pentru 
consecințele acestei acțiuni care 
contravine principiilor relațiilor 
dintre state.
• CONTINUINDU-ȘI vizita în 

unele țări din Africa, președin
tele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, a sosit joi la Nairobi. La 
sosire, el a fost întâmpinat de 
președintele Kenyei, Jomo Ke
nyatta și alte persoane oficiale.

Situația din Lesotho
• POLIȚIA din Lesotho a a- 

nunțat joi că în regiunea Mon
tană din estul țării a fost ares
tat Mathealira Seeiso, fratele 
actualului rege al regatului 
Lesotho, care se află și el sub 
stare de arest la domiciliu.

ORIENTUL APROPIAT

Budapesta —
25 de ani 

de la eliberare
Mesaje adresate 
de A. Kosîghin 

lui R. Nixon, 
H. Wilson 

și G. Pompidou
MOSCOVA — Agenția TASS 

anunță că Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Sovietice, a 
adresat în urmă cu cîteva zile 
mesaje președintelui Statelor 
Unite ale Americii, Richard 
Nixon, primului ministru al 
Marii Britanii. Harold Wilson, 
și președintelui Franței, 
Georges Pompidou, în legătură 
cu conflictul din Orientul A- 
propiat.

In mesaj se arată că este ne
cesară inițierea fără întârzie
re a unor acțiuni hotărîte 
care să ducă la destinderea 
încordării militare în această 
zonă. Se subliniază necesita
tea de a folosi în mod eficient 
posibilitățile pe care le oferă 
consultările dintre cele patru 
mari puteri: U.R^.Sî, S.U.A., 
Anglia și Franța. în mesaje 
se arată că trebuie să se rea
lizeze cit se poate de repede 
retragerea trupelor israeliene 
de pe toate teritoriile arabe 
ocupate și restabilirea păcii în 
Orientul Apropiat. Uniunea 
Sovietică se pronunță pentru 
îndeplinirea de către toate 
părțile interesate a tuturor 
punctelor din rezoluția Consi
liului de Securitate din 22 no
iembrie 1967.

Agenția TASS anunță, de a- 
semenea. că guvernele S.U.A., 
Marii Britanii și Franței au 
răspuns la mesajul sovietic.

Noi raiduri israeliene
TEL AVIV — Avioane is

raeliene au bombardat joi- in 
cursul a două raiduri succesive 
baza militară egipteană de la 
Djebel-Aveded, amplasată la 
-10 de kilometri de Canalul de 
Suez, Baza El Khanka, situată 
la aproximativ 20 de kilometri 
de Cairo, precum și o altă ta
bără militară egipteană situată 
în regiunea Dashur. la 13 kilo
metri de complexul industrial 
de la' Helwan, a anunțat un 
purtător de cuvînt al armatei 
israeliene.

Referindu-se la știrile difuza
te la Cairo, potrivit cărora u- 
nul din raidurile israeliene ar 
fi avut drept obiectiv uzina 
metalurgică de la Abu Zabal, 
sursele oficiale de la Tel Aviv 
au menționat că „bombardarea 
uzinei metalurgice egiptene a 
survenit din pricina unei erori 
tehnice" și că poziția Israelului 
este neschimbată în ceea ce 
privește obligativitatea de a 
ataca numai obiective militare.

■ ■■■■■■■■■
dernă intr-un palat con
ceput vetust și ar fi 
indicat ca să se rea
lizeze cu fonduri mult 
mai reduse un muzeu 
al artei moderne în 
cel mai nou cartier pa
rizian — La Defense — 
unde domină clădirile- 
menument de beton și 
sticlă. S-au înregistrat 
și proteste contra pro
iectului sub motiv că 
în timp ce Opera este 
muribundă și teatrele 
se zbat în căutarea de 
fonduri, se preconizează 
investiții pentru un cen
tru cultural de amploa
re. Și, pentru a în
tregii tabloul părerilor 
divergente, ar trebui a- 
dăugată părerea celor ce 
insistă ca teritoriul fos
telor hale să fie trans
format în spațiu ver
de, atît de necesar în 
supraaglomerata pari
ziană.

...Kămin deci deschise 
toate posibilitățile, iar 
Consiliul municipal pa
rizian pretinde să se 
țină seama și de părerea 
lui.

ZÂNEL FLOREA

s c UE r*
După cum se știe, cu două 

săptămîni în urmă, primul mi
nistru al statului Lesotho, Lea- 
bua. Jonathan și-a asumat toate 
prerogativele puterii declarînd 
stare excepțională, suspendînd 
constituția și arestând pe liderii 
partidului de, opoziție,. Partidul 
Congresului.

In legătură cu arestarea lui 
Mathealira poliția a anunțat că 
această măsură a fost adoptată 
în baza legii excepționale fără 
a preciza care sînt acuzațiile ce 
i se aduc fratelui regelui, per
sonalitate marcantă în viața po
litică din Lesotho.

ft LA BUENOS Aires a fost 
publicat un decret guvernamen
tal ce conține o serie de măsuri 
menite să stimuleze producția 
industrială a Argentinei. Se 
prevede posibilitatea reducerii, 
iar în unele cazuri chiar a des
ființării impozitelor plătite de 
întreprinderile industriale, pre
cum și acordarea unui regim

CAIRO — Avioane israelie
ne au bombardat joi uzina me
talurgică de la Abu Zabal, 
ucigînd 70 de muncitori civili 
și rănind alți 49, anunță un 
purtător de cuvînt al guvernu
lui R.A.U., citat de agenția 
U.P.I.

El a apreciat ca necorespun
zătoare realității declarațiile 
oficialităților israeliene potri
vit cărora raidul ar fi avut 
drept obiectiv baza militară El 
Khanka și că uzina ar fi fost 
bombardată numai printr-o „e- 
roare tehnică".

Vie activitate după 
ultimele hotărîri 

de la Amman
AMMAN. — Joi dimineața 

au izbucnit noi ciocniri între 
membri ai grupurilor de re
zistență palestiniene și forțe
le armate iordaniene în regiu
nile Djebel Taj și Wadi Nasr, 
din apropiere de Amman. De 
asemenea, au fost semnalate 
ciocniri în tabăra Wahadat. un. 
cartier mărginaș al orașului 
Amman.

CAIRO — Intr-un editorial 
publicat joi, ziarul egiptean 
..Al Ahram" își exprimă „în
grijorarea și surpriza" in le
gătură cu restricțiile impuse 
de Iordania activității organi
zațiilor palestiniene. „Măsurile 
luate de guvernul iordanian au 
un sens profund și constituie o 
evoluție gravă, de natură să 
provoace neliniștea tuturor for
țelor arabe. O confruntare ar
mată este posibili dintr-un mo
ment într-altul, iar rezistența 
palestiniană atribuie guvernului 
iordanian responsabilitatea unei 
evoluții în această direcție" — 
se afirmă în oficiosul egiptean.

DÂMASC — Postul de radio 
Damasc, a difuzat la rîndul său 
o declarație oficială prin care 
guvernul sirian își exprimă 
„sprijinul deplin pentru mișca
rea de rezistență palestiniană" 
care acționează pe teritoriul ior
danian. „Siria, se spune în de
clarație. consideră sprijinirea 
organizațiilor de rezistență 
drept una dintre datoriile sale 
naționale, indiferent de prețul 
acestei atitudini", menționează 
în încheiere declarația.

premierului
H. II. G. adresată 

cancelarului R. F. G.
BERLIN 12 (Agerpres). — 

La 12 februarie, Willy Stoph, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Demo
crate Germane, a adresat o 
scrisoare cancelarului Repu
blicii Federale a Germaniei, 
Willy Brandt.

în scrisoare se arată, printre 
altele : „Pentru stabilirea co
existenței pașnice și a regle
mentării contractuale a unor 
relații normale între R. D. 
Germană și R. F. a Germani
ei, pe baza normelor unanim 
acceptate ale dreptului inter
național, consider necesar ca 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Demo
crate Germane și cancelarul 
federal al Republicii Federale 
a Germaniei, să se întâl
nească pentru tratative direc
te"... Vă propun ca această în
tâlnire să aibă loc la 19 sau la 
26 februarie 1970, la sediul 
Consiliului de Miniștri, în ca
pitala Republicii Democrate 
Germane — Berlin".

*
Potrivit agenției D.P.A., 

purtătorul de cuvînt al guver
nului vest-german, Conrad 
Ahlers, a declarat la o confe
rință de presă că răspunsul 
guvernului federal la scrisoa
rea lui Willy Stoph este prevă
zut pentru săptămîna viitoare.

preferențial ramurilor indus
triale de bază, cum ar fi indus
tria petrolieră. Se preconizează, 
totodată, crearea de noi locuri 
de muncă și înființarea de în
treprinderi' în regiunile slab dez
voltate din punct de vedere in
dustrial.

Turismul 
în Iugoslavia

• IN Iugoslavia se acordă <• 
atenție deosebită dezvoltării tu
rismului, considerat o ramură 
importantă a economiei care 
realizează venituri substanțiale 
tn valută. Potrivit dateldr sta
tistice, anul trecut Iugoslavia a 
fost vizitată de aproape 5 mili
oane turiști străini, înregistrîn- 
du-se o creștere de 24 la sută, 
față de anul precedent. Venitu
rile realizate din turism au atins 
cifra de peste 300 milioane do
lari. în vederea lărgirii bazei

Budapesta își păstrează nealte
rată frumusețea în fiecare ano
timp al anului chiar dacă ploaia 
măruntă țese o pînză subțire, 
transparentă, ce învăluie orașul 
sau zăpada își întinde covoarele 
peste bulevardele largi. Firește, 
în vară, cînd reflectoarele solare 
mîngîie clădirile patinate, orașul 
dobîndește un plus de animație. 
Dar chiar și în iarnă, străzile 
Budapestei conservă nota lor 
distinctă.

De pe înălțimea Hărmashalăr 
călătorului i se înfățișează o ima
gine panoramică a orașului cres
cut pe ambele maluri ale Dună
rii. Budapesta apare ea o îngră
mădire de ziduri peste care au 
trecut secolele. Dar orașul acesta 
înseamnă nu numai atracții pentru 
vizitatorii de cîteva zile. Capitala 
ungară furnizează 41 Ia sută din 
întreaga producție industrială a 
țării vecine, ceea ce indică di
mensiunile zonei sale industriale. 
Cartierele fabricilor n-au, poate, 
eleganța centrului dar localnicii 
spun cu mîndrie despre ele că 
reprezintă „inima țării". Privit de 
pe Gellert, tabloul Csepelului pa
re destul de greu descifrabil — 
coșuri de fabrică și ziduri vechi 
și noi ale locuințelor. O insulă 
pe care se produc motoare și 
autocamioane, mașini-unelte și 
motociclete, un sortiment de o 
varietate explicabilă prin existența 
a 16 uzine cu aproape 38 000 
muncitori. Budapesta industrială 
nu se limitează, totuși, la Csepcl..

Străzile calme pe care pășim 
sînt străzile ce, cu 25 de ani în 
urmă, au fost scena unei sînge- 
roase încleștări. Orașul devenise 
atunci linie de front. O bătălie 
aprigă s-a purtat în interiorul ca
pitalei ungare. Unitățile Frontu
lui 2 Ucrainean înaintînd pe te
ritoriul Ungariei, cu prețul a nu
meroase jertfe, au primit misiu
nea să rupă dispozitivul strate
gic germano-horlhyst și să alun
ge pe hitleriști din Budapesta. 
Umăr la umăr cu militarii sovie
tici, ostașii corpului 7 armată ro
mân au luptat pentru eliberarea 
Budapestei, timp de 80 de zile, 
dînd dovadă de o înaltă vitejie. 
La operațiunile desfășurate 
pentru izgonirea hitleriștilor din 
Ungaria, Armata Română a par
ticipat cu 17 divizii infanterie și 
cavalerie, un corp aerian, o bri
gadă de căi ferate și alte unități 
însumînd peste 210 000 oameni. 
Ostașii români au eliberat 1237 
localități printre care 14 orașe. 
Monumentele de la Debrețin, 
Miskolc, Gyor, Nyregyliâza și al
tele, evocă eroismul Armatei Ro
mâne. „Trupele române care se 
apropie de Budapesta obțin pen
tru poporul lor dragostea și re
cunoștința poporului • maghiar..." 
— scria în acele zile săptămîna- 
lul „Vilăgossâg".

Primii ostași români au pătruns 
în Budapesta la 1 ianuarie 1945. 
Comunicatele Marelui Stat Ma
jor al Armatei consemnau lapidar 
desfășurarea cotidiană a luptelor. 
Dar pentru a se infringe rezis
tenta disperată a trupelor germa- 
no-horthysfc, a fost necesară o 
bătălie care s-a purtat casă cu

ADUNAREA FESTIVĂ 
DE LA BUDAPESTA

Joi seara, în cadrul festivi
tăților prilejuite de aniversa
rea a 25 de »ani de la elibe
rarea Budapestei, în capitala 
ungară a avut loc o adunare 
festivă. Au luat parte Janos 
Kadar, Jeno Fock și alți con
ducători de partid și de stat, 
numeroși reprezentanți ai oa
menilor muncii, oameni de 
artă și cultură, membrii unei 
delegații a orașului Moscova, 
reprezentanți ai armatei Uniu
nii Sovietice. La festivitate a 
luat parte, de asemenea, Du
mitru Turcuș. ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Budapesta.

Primul secretar al Comite
tului orășenesc de partid Bu
dapesta, Nemeth Karoly, mem
bru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.S.U., a rostit 
o cuvîntare. El a relevat prin
tre altele că poporul ungar 

turistice se clădesc noi hoteluri 
și restaurante, case de odihnă 
și sanatorii. De asemenea, se iau 
măsuri în vederea pregătirii ca
drelor necesare. La Facultatea 
de economie din Rieka există o 
secție care pregătește specialiști 
pentru această ramură. Absol
venții obțin titlul de economiști 
fn domeniul turismului și al in
dustriei hoteliere.

In același timp s-a înregistrat 
o creștere a turismului intern, 
numărul turiștilor autohtoni a- 
jungînd în 1969 la 6 milioane.

• AGENȚIA China Nouă 
anunță că, la 10 februarie, o 
unitate antiaeriană a mari
nei Armatei Populare Chi
neze de eliberare a doborit 
un avion american de recu
noaștere fără pilot care pă
trunsese în spațiul aerian al 
R.P. Chineze, într-o zonă a 
insulei Hainan din provincia 
Guandum, cu scopul de a 
desfășura acțiuni de recu
noaștere. Agenția precizează 
că acesta este cel de-al 20-lea 
avion american fără pilot 
pentru zboruri la mare alti
tudine doborîte in China din 
1964. 

casă, stradă cu stradă, pentru că 
fiecare clădire fusese transforma
tă într-o fortăreață iar pentru 
fiecare stradă trebuiau declanșate 
atacuri de o amploare deosebită. 
Ostașii și ofițerii români, împreu
nă cu militarii sovietici, au vădit 
un înalt spirit de sacrificiu și o 
exemplară conștiință a datoriei. 
Pe străzile Budapestei au căzut, 
Ia vîrsta elanurilor generoase și 
a speranțelor ce se înfiripează, 
mulți tineri români care au îm
brăcat haina militară pentru a 
participa Ia eliberarea pămîntului 
patriei iar după aceea au conti
nuat să lupte pe teritoriul tării 
vecine. însuflețiți de încredere 
deplină în dreptatea cauzei anti
fasciste.

„Cartierul în care locuiesc a 
fost eliberat de români — îmi 
spunea un confrate budapestan. 
Martorii oculari ai bătăliei nu 
pot să uite jertfele făcute de ei 
pentru a străpunge pozițiile întă
rite ale hitleriștilor, eroismul lor 
Au dat un minunat exemplu de 
bărbăție..." 11 000 de ostași și o- 
fițeri români au căzut în luptă. 
Mormintele lor înșiruite în cimi
tirul Râkosliget Și în alte cimi
tire amintesc Budapestei renăs
cute de jertfa eliberatorilor ei. 
lntr-una din zilele petrecute în 
Ungaria am zăbovit lingă cîteva 
din aceste morminte. Buchete de 
flori roșii, proaspete, fuseseră a- 
șezate cu grijă și recunoștință...

La 25 de ani de la eliberare, 
urmele războiului nu mai pot fi 
regăsite în peisajul străzii. O"*sul 
care avea trei sferturi din *iiri 
avariate se înfățișează A* un 
proces de înnoire. Numai în anul 
trecut s-au construit 16 000 de a- 
partamente, iar cartiere noi au a- 
părut pe harta orașului. Ujpalota 
are o existență de numai cîteva 
luni. Deocamdată, cei ce po
posesc în noul cartier (dacă sta
tistica este exactă : al 30-lea car
tier nou al Budapestei) nu pot 
întîlni decît siluetele elegante ale 
primelor blocuri. Planurile pre
văd, însă, ca pe 78 de hectare 
să fie construite 15 500 de apar
tamente și, firește, școli, maga
zine, cinematografe etc. 60 000 
de budapestani vor locui în 
acest tinăr cartier al orașului. 
Pentru a grăbi ritmul construcții
lor, a intrat în funcțiune o nouă 
întreprindere de elemente prefa
bricate (a treia „fabrică de case" 
din Budapesta). Noua întreprin
dere își va destina producția (pa
nouri din beton pentru 4 200 a- 
partamente, anual) șantierelor 
din cartierul Ujpalota. Cu aceste 
elemente prefabricate pot fi 
asamblate 12 tipuri de clădiri.

Budapesta prezentului își rele
vă efortul creator pe șantierele 
care împînzesc noile cartiere, 
prin edificiile din beton și sticlă 
ce îmbogățesc centrul orașului, 
ca și prin întreprinderile ce se. 
înmulțesc pe harta ei industrială. 
Succesele țării vecine ne bucură 
pentru că sentimente recipr'S" 
de prietenie sinceră și trai £ 
idealurile comune ale conw?, *i 
societății socialiste, unesc popoa
rele noastre.

M. RAMURA

păstrează cu recunoștință a- 
mintirea tuturor acelora care 
au participat la eliberarea ca
pitalei.

După adunare a avut loc un 
spectacol de gală.

BUDAPESTA 12. — Cores
pondentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite: Aniversarea a 25 de 
ani de la eliberarea Budapestei 
a fost marcată în ultimele zile și 
prin numeroase alte manifestări. 
Printre altele, la Muzeul de isto
rie a orașului Budapesta s-a des
chis joi o expoziție consacrată 
vieții orașului în primii ani de 
după eliberare, iar în holul gării 
Nyugati s-a deschis expoziția 
„Pentru Budapesta liberă'". Ex
poziția cuprinde imagini din lup
tele desfășurate de ostașii sovie
tici și români pentru eliberarea 
capitalei ungare.

CAIRO. — Prima reuniune 
din cadrul conferinței triparti
te de la" Cairo, care reunește 
șefii de state din R.A.U., Li
bia și Sudan, s-a încheiat cu 
adoptarea unei hotărîri care 
prevede crearea unor comi
sii comune în domeniul eco
nomiei, agriculturii, aeronau
ticii, educației naționale și al 
informațiilor.

Ravagiile 
avalanșelor

Avalanșele fac ravagii în 
regiunea alpină a Elveției. 
Numeroase localități sînt izo
late în Valais, Vaud și Ober- 
landul bemez. Liniile ferate 
și șoselele au fost blocate de 
mari cantități de zăpadă și de 
piatră, iar pădurile și liniile 
electrice au suferit pagube se
rioase. în stațiunea Zermatt, 
9 000 de persoane sînt lipsite 
de lumină și căldură. La Wi- 
ler, aprovizionarea se face cu 
ajutorul elicopterelor. Traficul 
între Elveția și Italia a fost 
întrerupt.
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