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NAVAL GALATI

PIE. CUM ESTE PREGA- 
TITĂ FORȚA DE MUNCĂ 

pentru Noile obiec-

• Pentru viitoarea fabrică 
de P. V. C. a Combinatului 
chimic Rîmnicu Vîlcea „uni
ca în Europa ca grad de teh
nicitate" aflată în pragul pu
nerii în funcțiune, Ia începu
tul probelor tehnologice per
sonalul era asigurat în pro
porție de 95 la sută.

• „Ziua chimistului" — sin
teza efectului educativ al ac
țiunilor organizației U. T. C.

o Da, stimați colegi de Ia 
Pitești, și noi dorim să vă în- 
tîlnim !

• Dacă am fi observat sen
timentul de teamă, nu ne-am 
fi permis să-i lăsăm pe tineri 
sâ. conducă asemenea 
iii.

• Liceenii vîlceni 
confrunta pasiunea 
chimie beneficiind de 
tehnică a laboratoarelor noas
tre.

PENTRU
UN

BUN
Se execută operații de finisa
re la un vas aflat în pragul 
lansării la apă. In primele pa
tru luni ale acestui an cons
tructorii de nave gălățeni au 
expediat beneficiarilor două 
cargouri, livrînd în același 
timp peste plan 73 tone de 

construcții metalice

IN PAG. A IV-A:

• PROIECT
CLUB'70

Cum putem con
strui un
FON 
„Climatul 

—- Generator

INTER-

culorii" 
de ton

• CARNET
TEATRAL

— „OTHELLO" la 
Teatrul Bacovia din 
Bacău

— Un spectacol aflat 
sub semnul rigorii 
profesionale

PE ȘANTIERELE

Mii de tineri muncitori, țărani, 
elevi și studenți vor porni pe șan
tiere ale muncii patriotice, brigă
zile lor vor lucra pe 12 mari șan
tiere de irigații și construcții de 
drumuri și pe 1800 de șantiere 
locale, unde se înalță grupuri 
sociale, școli, cinematografe, că
mine culturale și alte construcții 
de interes economic sau social- 
cultural. Ei vor desfășura, de 
asemenea, acțiuni voluntar-pa- 
triotice pentru împădurirea și 
întreținerea uiior importante 
suprafețe de teren, pentru gos-

podărirca și înfrumusețarea ora
șelor și satelor.

în vară se vor deschide noi 
șantiere naționale ale tineretu
lui. La Brezoi-Voineasa, To- 
plița-Miercurea Ciuc, Cîmpu- 
iung-Bran, numeroși elevi și 
studenți aflați în vacanță vor 
sprijini pe constructori în rea
lizarea drumurilor care vor le
ga aceste localități, în timp ce 
alți numeroși tineri vor lucra pe 
șantierele de la Lotru și Porțile 
de Fier, la Centrala termică 
Rogojelu din județul Gorj etc.

ÎN PAG. A V-A:

SPORT
• CROSUL

TINERETULUI

CEI „12 ALEȘI"
Al CAPITALEI

IN SOCIETATEA
PARAZITISMUL
ESTE IMORAL!
• în București sint 10.000 de străzi • Dacă pe fiecare stradă

un singur tinăr nu muncește, calculul arată: 10.000 de leneși

• Adică tot atiția cit salariații unei mari uzine! 0 Cine trir

ACTIVUL U. T. CA

DIN ȘCOALA
în fata unui imperativ: pînă la încheierea

anului de invăfâmînt mai sini doar 34 de zile!

Potrivit unui bun obicei, flecare trimestru de învățătură începe

în organizația U.T.C. cu o adunare de activ. Așa a început ji

trimestrul al treilea. Am fost prezenți la o asemenea „introduce-

re" în activitatea de organizație la Liceul „Nicolae Bălcescu" din

Capitală, Nu-l mai vizitasem din 15 septembrie cînd, pentru me-
rite deosebite, organizației de aici i s-a conferit dreptul de a

acea drapel propriu. Șt, întrucît „antecedentul" nu putea fi uitat,

evident că pretențiile noastre erau foarte mari. Organizația tre-

bute să fie la nivelul renumelui liceului; acelui mit al școlii i se

cuvine alăturată o activitate egal prestigioasă. De la acest ba-

rem pornim cind apreciem ce a discutat activul U.T.C. în plena

ra sa care a hotărît, gospodărește, ce va face organizația în exact

34 de zile de școală, atîtea cite au mai rămas pînă la finele a-

nului de învățământ.
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MUNCII

(ÎMBINATUL CHIMIC 
RÎMNICU VÎLCEA 
SE AFLA PREGĂTIT 

SA PREIA ÎN CIRCUITUL 
PRODUCTIV O NOUA FA
BRICA — CEA DE POLI- 
CLORURA DE VINIL. Eve
nimentul este iminent. Nimic 
mai firesc deci ca dorința 
noastră să nu se limiteze doar 
la aflarea unui raport între 
„necesar" și „realizat." Mai 
ales că încă de la începutul 
discuției, răspunsul a fost ex
plicit :

— Faza de pregătire a 
oratorilor pentru cele două 
stalații, monomer și polimer, 
era încheiată la începerea pro
belor mecanice. Automatiștii 
și mecanicii au putut partici
pa și la montaj. Cind s-a tre
cut la probe tehnologice a- 
veam asigurat personalul in 
proporție de 95 Ia sută — ne-a 
subliniat tovarășul inginer 
Vasile Răvaș, șef de serviciu 
în cadrul combinatului.

O incursiune în treptele a- 
cestei deveniri echivalează cu 
recapitularea unui ciclu veri
ficat în mai multe rînduri, în 
vederea asigurării intrării în 
funcțiune a celorlalte instala
ții ce alcătuiesc combinatul 
chimic vîlce.an.

O primă punere în temă o 
realizasem la comitetul U.T.C. 
unde tehnicianul Marin Filip, 
locțiitorul secretarului, se do
vedea un cunoscător la amă
nunt a acestor chestiuni. Atît 
cu privire la „clorosodice." 
„pornită cu personalul cali
ficat la locul de muncă, intra
tă după numai 5 luni în para
metri proiectați", la „oxoal- 
coli,“ ., foarte modernă, de
servită în majoritate de ab
solvenți ai școlii profesionale," 
la „insecticide", „unica în ța
ră."'

— Instalațiile noastre, pro
cedeele tehnologice, sînt noi. 
De aceea ele trebuie să fie cu
noscute de absolut toți cei ce 
le vor supraveghea mersul, fie 
ei cu mai multă sau mai puți
nă experiență.

Care sînt aceste puncte de 
trecere considerate neapărat 
necesare în asemenea condi
ții ? Mai întîi perioada de a- 
comodare, de cîteva luni, în u-
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De curînd, o inițiativă a Comitetului municipal U.T.C. 
București, a pornit o largă acțiune de depistare a tuturor 
tinerilor care, fiind capabili de muncă, nu s-au încadrat în 
nici una din activitățile productive ale societății. Cei găsiți 

fără serviciu sînt puțini în comparație cu masa mare de tineri 
care, într-un loc sau altul, au suprapus existența lor cu 
munca. Și totuși, numărul celor înregistrați de brigăzile de 
control ale U.T.C.-ului nu este neglijabil. Dimpotrivă. Cerce- 
tînd cifrele, statisticile putem să ne punem cîteva întrebări :

• Cine sînt acești tineri care nu muncesc ?
• Care sînt motivele ce-i determină să aleagă un loc la 

periferia societății, să refuze munca ?
Și, în sfîrșit, o întrebare fundamentală, menită să ne dea 

o imagine complexă a atitudinii lor :
• CE ÎNȚELEG El PRIN MUNCA?

BIOGRAFIA TIP
A UNUI PARAZIT

MEMORIA LUPTĂTORILOR
TINERI

Desigur, pentru a se ajunge 
la „ce se va întreprinde" 
s-a pornit de la „ce s-a fă

cut"; să nu se uite, avem în 
față un trimestru de finalizări. 
Comitetul U.T.C. — secretar, 
Daniel Ionescu — prezintă o a- 
naliză incisivă, Ia obiect. Ii este 
limpede că n-are nevoie de o 
înșiruire de activități parcurse; 
le cunoaște întregul activ, a 
participat la ele. Și, deci, pune 
cîteva accente. Ar exista motive 
de mulțumire ; din cei aproape o 
mie cinci sute de elevi ai școlii 
un procent majoritar ține pasul 
cu ceea ce impune, exigent, li
ceul, iar acest procent majoritar 
este constituit numai din uteciști. 
Nu abuzăm de cifre, dar nu este 
lipsit de interes să aflăm cum a 
evoluat participarea celor „de la 
Bălcescu* la olimpiade : 600 la 
prima fază — 40 la sută din e-> 
fectivul școlii — 160 reușiți 
pentru faza'a doua, 35 la faza re
publicană și, în final, trei pre
mii întîi la fizică și chimie, un 
premiu doi la matematică, două 
mențiuni, toate la nivelul țării.

Apoi, există un procent în 
creștere la capitolul promovare. 
Tn condițiile în care prima clasă 
liceală — a IX-a de anul acesta 
— nu a dat satisfacțiile pe care 
școlile se bizuiau, aici, la liceul 
bucureștean, începătorii au cele 
mai bune rezultate. După cum 
spunea cineva în ședința, cei 
dintr-a IX-a n-au uitat cît de 
exigent a fot triajul pentru stu
diile liceale și tin să rămînă li
ceeni. Ar mai fi denotat clase 
și elevi care se situează în frun
te, ar fi de amintit o disciplină 
care, în multe colective, face 
casă bună cu învățătura, firesc, 
fără intervenții speciale. Organi
zația U.T.C. a liceului se simte 
părtașe, în sensul exact al cuvîn- 
tului — fapt recunoscut și în a- 
dunarea activului de către corpul 
profesoral — la tot ce se petrece 
în liceu fn domeniul cheie, al 
învățăturii. Pentru că :

La olimpiade 
treeîndu-se prin 
nor 
uni 
rile acestea trăiesc efectiv în li
ceu. Dacă profesorul este îndru
mătorul de specialitate, compe
tent, organizația și-a asumat ro
lul- de element dinamic, care nu 
lasă hiH o clipă ca viața vreu
nui cerc să intre în letargie.

La procentele favorabile din 
multe clase s-a ajuns. evident, 
prin meritul profesorilor si inte
resul față de învățătură al elevi
lor. Dar prezența organizației în 
grupă a reușit să ridice cota 
responsabilității.

Aceeași organizație se declara 
însă nemulțumită. Nu pozează

se
„ __ acest 

care prelucrează 
- cercurile. Și

ajunge 
lami- 
pasi- 

cercu-

mai spală rufe ca să scoată un 
ban... Ce face el ? Nu prea știu, 
dispare dimineața și se întoarce 
noaptea tîrziu, ne mai cere cî- 
țiva lei pentru țigări... Maică-sa 
îi dă, că e miloasă...

Nu l-am găsit pe Nicolae Sti- 
clăreanu să-l întreb cum se sim
te ca întreținut. Refuzase și el, 
unul după altul, posturi în dife
rite întreprinderi pe motiv că 
„e tînăr, mai vrea să se distreze 
pînă pleacă să-și satisfacă ser
viciul militar".

Adesea, justificările celor în- 
tîlniți în raid erau ridicole și te 
întrebi dacă la 20—22 de ani asș- 
menea explicații nu demonstrau 
o neseriozitate jenantă. Pe Paul 
Pahonțu de pe strada Pop de 
Băsești l-am găsit, în miezul zi
lei, în pijama. Pînă la cei 20 de 
ani pe care-i avea, biografia lui 
era foarte neclară, nu-și legase 
zilele de nimic, de nici o preocu
pare, de nici o perspectivă.

— De ce nu muncești ?
Nu știu dacă răspunsul pe 

care mi l-a dat era dinainte 
pregătit sau măcar dacă, expri- 
mîndu-1, Paul realizase toată 
tristețea lui ridicolă :

— Sînt timid, mi-e greu să mă 
încadrez într-un colectiv de 
muncă... Am o fire mai retrasă, 
nu mă pot înțelege cu oamenii...

Aflu că mănîncă și ia bani din 
cîștigul mamei sale, femeie de 
serviciu la Institutul Politehnic. 
Dar pentru asta nu se simte ti
mid, dimpotrivă...

— Ești bolnav ? încerc, totuși, 
să-mi explic inactivitatea lui 
Paul Pahonțu.

— Nu... și înfățișarea lui o 
dovedește, de altfel. Nu îndrăz
nește să mă privească în ochi, 
tace, tace, jenat de o hiberna
re. care, de cîțiva ani, îl deter
mină să-și petreacă zilele mono
ton, întrebîndu-se probabil, da
că „timiditatea" pe care o acu
ză nu este pur și simplu lene, 
comoditate și o inadmisibilă ten
tație a parazitismului.

— Da, știu, îmi răspunde Con
stantin Mariniu de ne strada 
General Salmen 30, fără muncă 
nu se poate trăi... Nu lucrez de 
cinci luni, mă simt plictisit ne- 
făcînd nimic.

Derutantă sinceritate. A lucrat

Gestul de a-ți ascunde fața 
are, pentru aceste tinere, o 
semnificație precisă. Nu este 
plăcut să te arate oamenii cu 
degetul pentru că în loc de a 
munci, îți jignești tinerețea 
ajungînd ca infractor pe cu

loarele milițieiN-aș putea spune că tinerii 
înregistrați ca neavînd nici o 
ocupație ar face parte dintr-o 
categorie anume, nu sînt cu 
nimic mai deosebiți decît alții 
dacă aș considera că însăși lipsa 
lor de preocupări nu le oferă, 
de la început,.o altă poziție.

Aurel Marin, 19 ani, de pe 
Bd. Gării Obor, Bloc 13, ap. 3, a 
primit, în urma absolvirii unei 
școli profesionale, o calificare. 
Dar de opt luni n-a aplicat nici
odată în practică cunoștințele 
sale. Discuția cu el se desfășoară 
greu, refuză să răspundă, să 
justifice existența lui parazitară. 
11 întrețin părinții și nu i se 
pare nimic rușinos în asta. Da, 
e drept, a căutat un loc de 
muncă dar nici unul nu i s-a pă
rut destul de... comod. La urma 
urmei, conchide el, „nu moare 
nimeni dacă nu muncește".

Nu încerc să-1 contrazic. N-am 
văzut pe nimeni murind din 
inactivitate. Murind biologic, 
(dacă, evident, se găsește un bi
nevoitor care să-i ofere o bu
cată de pîine). Dar nici n-am 
văzut pe nimeni trăind cu ade
vărat, într-un înțeles plenar al 
acestui verb, fără muncă. Și a- 
devărul este că „binevoitori" 
care să le întrețină unor tineri 
iluzia că sg poate trăi și așa 
există destui. Se întîmplă, de 
cele mai multe ori un transfer 
al iresponsabilității, mai ales de 
la părinți spre copii. Tatăl lui 
Nicolae Sticlăreanu din str. Că
minului 23, Bloc D-4, era foarte 
jenat recunoscînd că fiul lui n-a 
reușit, la 20 de ani, să aibă vreo 
ocupație.

— Eu ii spun mereu să se ducă 
să muncească, ne este greu și 
mie și soției. Ea muncește ca 
îngrijitoare într-un laborator,
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(Continuare în pag. a V-a)

RĂSPUNDERI i i

care se mvirtesc in cerc

Se-mplinește, în curînd, 
un sfert de veac de la vic
toria asupra fascismu
lui. Un prilej de o- 
magială rememorare a 
faptelor de arme, a lup
telor eroice și a jertfelor 
soldaților români, care, a- 
lături de trupele sovietice, 
contribuind la zdrobirea 
mașinii de război germane, 
și-au cîștigat dreptul de 
a rămîne pe veci în gîn- 
durile cele mai nobile ale 
posterității.

CITIȚI ÎN PAG. A 
3-A un panoramic-evo- 
care dedicat luptei tine
rilor militari români 
pentru eliberarea

Anchetă socială 
realizată de

GALINA RADULESCU

(Continuare în pag. a 11-a)

N. UDROIU

(Continuare în pag. a Il-a)

Continua dezvoltare a indus
triei constructoare de mașini a 
creat necesitatea găsirii unui 
material de construcție care, a- 
lături de rezistență și plastici
tate. să aibă și calitățile fontei 
cenușii, adică proprietăți bune 
de turnare și preț de cost scă
zut. Astfel, au apărut fonta cu 
grafit nodular, capabilă să în
locuiască oțelul și fonta malea
bilă. In prezent, primul tip de 
fontă este folosit în cantități im
portante în construcția autoca
mioanelor, locomotivelor Diesel, 
mașinilor-unelte, vagoanelor de 
cale ferată etc.

Fonta cu grafit nodular se 
obține prin introducerea în cup-

toare a unor prealiaje de nodu- 
lizare. O bună parte dintre a- 
ceste 
tate.
cheltuieli 
cut însă, 
neri de la I.
tineanu și Doru Ștefănescu — 
au reușit să obțină un prealiaj 
cu calități similare celui pro
dus în străinătate. Prealiajul de 
nodulizare românesc este de 10 
ori mai ieftin decît cel impor
tat. Totodată și tehnologia 
obținere este relativ simplă.

Ne-am interesat, mai întîi 
I.C.T.C.M., asupra modului 
care a fost valorificată 
cercetare științifică. Dar,

prealiaje sînt impor- 
necesitînd însemnate 

valutare. Anul tre- 
doi tineri ingi- 

LC.T.C.M.-Gh. Bolin-

de

la
în

această
spre

uimirea noastră, aflăm că im
porturile continuă. De ce ?

— Imediat după finalizarea 
cercetării — ne spune ing. Clau- 
diu Ștefănescu, director tehnic 
al I.C.T.C.M. — am propus con
ducerii Ministerului Industriei 
Construcției de Mașini să cum
pere, din import, un cuptor de 
250 kg, necesar producerii pre
aliajului. Noi, urma să-1 instalăm 
la o întreprindere bucureșteană 
și să asigurăm astfel satisface
rea cerințelor tuturor marilor u- 
zine constructoare de mașini, 
întrucît nu dispunea de fondu
rile necesare, M.I.C.M. a pro
pus Uzinelor de autocamioane 
din Brașov, care produceau deja

prealiajul și care aveau însem
nate fonduri de investiții, să 
cumpere încă un cuptor de in
ducție. Astfel, s-ar fi reușit să 
se acopere și necesitățile celor
lalte întreprinderi. Conducerea 
uzinei brașovene a refuzat însă 
și nici M.I.C.M. nu a luat altă 
hotărîre. Acum, luînd probabil 
drept model această soluție, și 
Ia alte mari unități industriale, 
de exemplu „Electroputere", 
vor intra în funcțiune cuptoare 
pentru obținerea prealiajului.

Ni se pare cel puțin curioasă

VICTOR RAREȘ

(C' -i'inuare în pag. a V-a)

NOI UNITĂȚI 
ȘCOLARE 

LA TG. MUREȘ
In municipiul Tg. Mureș se 

află în construcție cîteva uni
tăți școlare, între care și un 
liceu industrial, unde vor pu
tea fi instruiți circa 900 de 
elevi. Liceul va dispune de 
laboratoare, dotate cu aparate 
și utilaje necesare unei in
struiri practice la nivelul ce
rințelor actuale. De asemenea, 
se construiește un cămin stu
dențesc cu o capacitate de 350 
de locuri, precum și alte obiec
tive destinate dezvoltării în- 
vățămîntului.

în Indochina
în declarația din 30 aprilie 

a.c. cu privire la situația din 
Indochina, guvernul român a 
exprimat adînca sa îngrijorare 
în legătură cu apariția unor 
noi elemente de încordare în 
această regiune, ca urmare a 
intensificării acțiunilor agresi
ve ale imperialismului ame
rican și ale forțelor reacțio
nare interne împotriva popoa
relor indochineze-

Desfășurarea evenimentelor 
a confirmat aprecierile guver
nului român în legătură cu 
pericolul pe care îl reprezintă 
extinderea conflictelor mili
tare din Indochina pentru pa
ce în lumea întreagă și pentru 
lupta popoarelor din această 
regiune în vederea apărării li
bertății și independenței lor, a 
dezvoltării economice și socia
le de sine stătătoare.

Atacul și pătrunderea tru
pelor americane și saigoneze 
pe teritoriul Cambodgiei, a- 
nunțate în declarația din 30 a- 
prilie a.c. a președintelui Sta
telor Unite ale Americii, con
stituie o nouă escaladare a a- 
gresiunii împotriva popoarelor 
din Indochina. Sînt provocate 
distrugeri materiale și este 
masacrată populația civilă. O 
mare putere își asumă dreptul 
de a interveni prin forță în 
treburile interne ale unei țări 
mici și de a sprijini cercurile 
reacționare din această țară. 
Toate acestea reprezintă un 
act grav de încălcare a drep
tului poporului cambodgian de 
a decide asupra soartei sale, o 
violare flagrantă a principiilor 
suveranității și independentei 
naționale, a normelor funda
mentale de drept internațional 
înscrise în Carta O.N.U., Es
caladarea din Cambodgia se

adaugă continuării războiului 
dus împotriva poporului viet
namez, intensificării acțiunilor 
militare americane împotriva 
forțelor patriotice din Laos.

Subliniind că aceste noi ac
țiuni agresive provoacă o pro
fundă îngrijorare, aduc seri
oase prejudicii eforturilor po
poarelor pentru conviețuire 
pașnică, înțelegere și colabo
rare internațională, creează 
noi pericole pentru pace, atît 
în Asia de sud-est, cit și în 
lumea întreagă, guvernul Re
publicii Socialiste România Ie 
condamnă în modul cel mai 
categoric și cere să li se pună 
capăt. Este necesar sa fie 
curmată agresiunea Statelor 
Unite în Vietnam, să se înce
teze definitiv bombardarea te
ritoriului Republicii Democra
te Vietnam, să fie retrase tru
pele americane și ale aliaților 
lor din Vietnamul de sud, să 
fie retrase trupele americane 
și saigoneze din Cambodgia, 
să înceteze acțiunile militare 
îndreptate împotriva forțelor 
patriotice din Laos.

Așa cum a mai declarat, gu
vernul român consideră că 
popoarele vietnamez, laoțian 
și cambodgian trebuie să fie 
lăsate să-și rezolve singure 
problemele în conformitate cu 
voința, aspirațiile și interesele 
lor, fără nici un amestec din 
afară.

Guvernul și poporul român 
își reafirmă și cu acest prilej 
solidaritatea și sprijinul față 
de cauza dreaptă a popoarelor 
din Indochina și își exprimă 
încrederea fermă în victoria 
luptei lor pentru libertate, in
dependență, pace și progres 
social.
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PE PLATOUL NĂSTURELU - BUJORU

BRAGADIRU

IRIGAȚIILE

DECIȘII
VIITOARELOR RECOLTE
învrednicită cu puteri miracu

loase, Dunărea — fluviul sfînt, 
precum îl considerau strămoșii 
noștri, fluviul vital — ni se dă
ruie definitiv, așezînd pe pămîn- 
tul nostru toate combustiile ei 
acumulate pe un drum lung și 
„fără pulbere". Aceleași ape care 
vor izbi paletele uriașelor rotoare 
de la Porțile de Fier vor aluneca 
mai departe cu puteri neepui
zate. cărora omul le-a pregătit 
și alte piste de forță: canalele 
de irigații.

La 16 kilometri de Zimnicea, 
în partea estică a orașului, îm
plântată în cîmpia teleormăneană, 
se află o puternică stație de 
pompare (un grup de șase elec- 
tropompe NDS cu un debit total 
de 2 200 litri apă pe secundă) — 
prima dintr-un sistem de rețele 
care conduce apa 'într-o. zonă 
cerealieră cuprinsă în trittnghiul : 
Năstureii!, Bujorii, Bragadiru. In
tre aceste trei repere se întinde 
platoul Gorganului pe ale cărui 
trepte seceta pînă nu de mult își 
descărca pustiitoarele ei călduri. 
Gospodarii acestor pămînturi, 
cuprinși în șase cooperative agri
cole. și-au unit forțele hotărînd 
să întemeieze pe o suprafață de 
2 075 hectare un sistem inter- 
cooperatist în vederea, irigării a- 
cestei tarlale comune. Astfel, apa

„FILOTHALIA" - 
0 INTERESANTĂ 

INIȚIATIVĂ 
A ELEVILOR 

CRAIOVENI
Pe lingă Teatrul National din 

Craiova ființează, cu bune re
zultate, o originală societate a 
elevilor — „Filothalia". Indru- 
mătorii ei, actrița Paula Cu- 
litza, I. D. Sîrbu. secretar li
terar al teatrului. Iuliu Paicu, 
secretar al Comitetului jude
țean Dolj al U.T.C. cu proble
me de școli și profesorul Duș- 
că ele la Liceul nr. 3, intențio
nează, ca prin intermediul acti
vităților organizate să asigure 
o inițiere mai îndeaproape a 
elevilor în problemele artei 

' teatrale, creînd în rîndul aces
tora ceea ce numim ..nuclee de 
public ideal".

Programul pe care „Filotha- 
lia“ și l-a propus, ni se pare 
interesant și, sperăm, va fi în
deplinit așa cum s-a prevăzut 
inițial, scontîndu-se pe cola
borarea armonioasă a tuturor 
factorilor implicați. Debutul 
a fost făcut printr-o prezen
tare a teatrului craiovean, ele
vii luînd contact nemijlocit cu 
arhiva și muzeul acestei insti
tuții, ca și cu specificul in
stalațiilor tehnice. atelierele, 
depozitele, cabinele actorilor 
etc., primind amănunte lega
te de ceea ce se vede mai pu
țin din stal : munca complexă 
și plină de dăruire a între
gului colectiv pentru reușita 
unui spectacol. Arhitectul șef 
al șantierului noului local de 
teatru aflat în construcție la 
Craiova, a prezentat cu prile
jul unei alte ședințe de lucru, 
schițele și unele probleme le
gate de diferitele sisteme de 
scenă. Deosebit de rodnică a 
fost și întîlnirea membrilor 
societății cu regizorii italieni 
Paolo Magelli și Mario Rinelli, 
care au poposit cîtăva vreme 
aici, la Craiova, unde au pus 
în scenă piesa lui Machiavelli, 
„Mandragora". Curiozitatea e- 
levilor, manifestată prin zeci 
de întrebări, a vizat, în primul 
rînd, noul val al regizorilor ti
neri din Europa, diferențele 
dintre teatru, televiziune și 
film, arta regizorală etc. Tex
tele a două piese („Omul cu 
arma" și ,,Torenffe“) au fost su
puse apoi judecății elevilor, 
cerîndu-li-se să aleagă, cu ar
gumente artistice, textul cel 
mai potrivit gusturilor publi
cului craiovean.

Programul întîlnirilor (2—3 
pe lună) va fi încheiat prin- 
tr-un concurs pentru cea mai 
bună cronică dramatică, scrisă 
de membrii societății la unul 
dintre spectacolele vizionate 
în cursul actualei stagiuni. (în 
paranteză subliniem pozitiv 
faptul că elevii constituiți în 
această societate au acces nu 
numai la spectacole, ci și la 
unele repetiții).

Deși la început, activitatea 
vădește suficiente argumente 
care pledează în favoarea a- 
cestei inițiative ale cărei re
zultate viitoare le așteptăm, 
desigur, cu emoție și încrede-

v. kAvescu

Dunării împinsă prin canalul 
natural Pasărea (un braț mai 
vechi — acum mort fi părăsit — 
al fluviului) unde s-aii construit 
bazinele de absorbție și de refu
lare, intră în stația de repom- 
pare de la Măgura Puiului care 
o ridică la cota cea mai de sus 
a platoului Gorganul.

In ajunul zilei de 1 Mai, lu
crările — începute în 1968 — au 
fost încheiate. O adevărată mare 
de cooperatori stăpînită de emo
ția unui debut hotărîtor, a izbuc
nit în aplauze cînd Marin Drăgan, 
prim secretar al comitetului ju
dețean P.C.R., a tăiat panglica 
de inaugurare a sistemului. Se 
certifica astfel că recolta acestui 
an va cunoaște primele ritmuri 
sporite de creștere.

Martor entuziasmului lor co
lectiv, mi-am amintit că numai 
cu cîteva săptămîni în urmă se 
declanșase campania terasa men- 
tării ultimelor canale interioare.

In zarea cîmpului inundat de 
verdele aburos al culturilor de 
mult răsărite am putut vedea 
„plutoanele" de cooperatori des
chizând în diferite puncte risi
pite pe arterele geometrice ale 
sistemului, fronturile ultimilor 
metri cubi de pămînt prin care 
apa avansa în vatra culturilor. 
Asistam într-un fel la bucuria și 
emoția finală a cooperatorilor 
nerăbdători să taie zăgazul ultim 
din calea apei. O undă de răcoare 
dinspre Dunăre împinsese cîțiva 
nori care scuturau o ploaie mă
runtă peste brigăzile de lucrători 
neputînd însă întrerupe lucrul.

Adăpostindu-ne sub un dîmb 
de pămînt, întovărășit de inginerii 
Alexandru Florescu, delegat cu 
asistența tehnică din partea Ofi
ciului fond funciar de gospodă
rirea apelor și îmbunătățiri fun
ciare (O.F.G.A.I.F.) și Alexandru 
Cozîrschi, vicepreședinte al coo
perativei agricole „23 August" 
din Bragadiru, am desfăcut pe 
genunchi harta operativă în care 
aveam imaginea concentrată dar 
detaliată a sistemului.

— Terenul era presărat cu gă
vane — văioage în care se insta
la seceta pentru lungă vreme, îmi 
spune inginerul Alexandru Co
zîrschi. Ceea ce facem acum 
aici se cheamă, în vorbele noas
tre, „desprinderea de secetă".

— Pămînturile sînt hune, cer
noziom curat, justifică inginerul 
Florescu : terenuri portante care 
înlesnesc deschiderea apelor pînă 
la plantă, fără să mai căptușim 
puzderia de canale intermediare.

Aflu că tînărul de 24 de ani 
care se strecoară alături de noi 
este Gheorghe Tepuru, șeful șan
tierului. Importanța funcției sale

■ (Urmare din pag. 1)
" în cîteva locuri dar i s-a ,des-
■ făcut contractul de muncă foar- 
g te repede.

— Nu mă pot scula dimineața... 
“ Nu sînt obișnuit... Alături de el
■ un băiat zdravăn, rumen în o- 
g braji, Mihai Buruiană, îmi răs

punde cu ostentație întrebări-
■ lor.
g — în primul rînd, vreau să 

fac liceul.. învăț. Nu m-am în- 
B cadrat nicăieri pentru că tata 
g s-a temut ca, intrînd într-un 
_ colectiv de muncă, să nu mă 
" stric...
■ Stupoare. Cer, evident, lămu- 
g riri...

— Da, mi-a spus că anturajul 
B unui Ioc de muncă m-ar putea 
g influența în rău...

Pe strada Vaselor nr. .24, ma-
■ ma fraților Nicolae și Vasile
■ Vasilescu îmi dă o explicație 
— asemănătoare
" — Nu se pot încadra oriunde...
■ Sint copii (unul are 21 de ani, 
g celălalt 24, amîndoi și-au făcut

armata, au terminat liceul) pot 
B cădea sub influența unora, nu 
g pot să-i las încă să aibă o răs- 
9 pundere...
_ Ca niște replici absurde, ase- 
" menea justificări întîlnesc^ în 
B numeroase cazuri. Elena Bădu- 
g leț de pe strada Pictor Stahi are 

18 ani, la ora 9 dimineața cînd
■ o vizităm este machiată ca și 
g cum atunci ar fi încheiat un nu-

măr senzațional la circ. Nu ne
■ poate primi în casă, nu e singu-
■ ră...
_ — Sînt suferindă, se plînge ea,
" privindu-mă cu ochii bine încon- 
B deiați și, ce e drept, obosiți. Nu 
g pot sta mult în picioare... Caut 

un serviciu ușor, desenatoare
B sau funcționară...
g Cu . Costilia Grozavu din Dru- 
_ mul Taberei bloc C 2, abia apuc
■ să stau de vorbă. Mama ei in-
■ tervine continuu, explicîndu-mi 
g în ciuda celor 19 ani ai fetei,

în ciuda maturității pe care o 
B emană întreaga-i înfățișare, că : 
_j — E mică, nu știe să se des- 
_ Curte printre oameni, n-o pot

Din totalul celor înregistrați 
ca nefiind încadrați în muncă, 
prin larga acțiune organizată de 
comitetul municipal U.T.C. 53,5 
la sută sînt absolvenți ai școli
lor generale, 20,5 la sută — ab
solvenți ai liceelor și doar 16,2 
la sută nu au absolvit școala ge
nerală obligatorie. Nu dețin o 
statistică privitoare la situația 
familială a tinerilor în discuție, 
dar, în general, ei provin din 
familii normal organizate, în 
care unul sau amîndoi părinții 
lucrează, ceea ce arată că „scă
parea" de muncă a acestora se 
produce nu numai sub ochii pă
rinților, dar și cu sprijinul lor 
moral și material. în continua
re, ponderea mare a tinerilor 
care nu s-au" încadrat încă . în 
nici o activitate productivă se 
află, conform unei împărțiri te
ritoriale, în cartierele mărgina
șe, în zonele care s-au suprapus 
fostelor mahalale. Nu se poate 
să ignorăm acest aspect și vom 
vedea, la concluzii, importanța 
lui. Apoi : .din numărul total de 
tineri fără preocupări stabile,

ni se pare necesar să discutăm 
împreună cei doi factori esen
țiali ai educației, ȘCOALA ȘI 
FAMILIA.

Al CARTE,
Al PARTE...

DAR
„PARTE" DE CE?
Nu există încă un aparat care 

să măsoare cu precizie cantita
tea și calitatea cunoștințelor cu 
care un adolescent își încheie 
anii de școală. Totuși, faptul 
că 80 la sută dintre tinerii care 
refuză munca au trecut prin 
școli, demonstrează că în pro
cesul de înțelegere, de convin-

în propria-i viață. în primul 
rînd pentru că, desprinsă de 
ceea ce1 știau acești tineri din 
școală, noțiunea de MUNCĂ, le 
rămînea străină sau, uneori, 
chiar deformată.

Relatez, pe scurt, discuția pur
tată cu Victoria Toma, (str. Eco
nom Cezărescu 39), absolventă 
de liceu.

— Cum vi s-a vorbit despre 
muncă în școală ?

— Credeam și speram că toți 
vom deveni studenți... Dacă diri
gintele ar fi pronunțat cuvin
tele „muncă în fabrică sau uzi
nă", îndemnîndu-ne să ne gîn- 
dim și la această posibilitate, 
l-am fi stimat mult mai puțin...

— Meritau toți să meargă la 
facultăți ?

— Nu, desigur, jumătate nu
mai. Dar nici acestora nu li s-a 
spus nimic. Nici nu cunoșteam 
bine ce este aceea „muncă". 
Mulți o vedeam ca pe o „aven
tură" temporară, pînă a ajunge 
fie la facultate, fie funcționari 
pe Undeva...

Un generos „ajutor" primise-

PARAZITISMUL

o deduc din chipul în care ofi
ciază vorbele prin care îmi ex
plică importanța lucrărilor:

— S-a lucrat în ritm îndrăcit, g

® lăsa sa intre intr-un anturaj ca-
Deși e numai un sistem local, 
pentru noi — tinerii — Gorganul ■ .
~ școala irt^dor la ■ 
care am calificat oameni pentru 9 
viitoarele sisteme care derivă ~ 
din Programul Național aprobat 
în Plenara din martie.

— Abia mai pridideam cu în
tocmirea fișelor de gabaritaj, 
confirmă inginerul Alexandru 
Florescu. Nici n-aveam timp să 
mă distanțez de lucrători, că îi și 
auzeam cum sapa la 
i 1..........
lele, vedeți și dumneavoastră acest 
caiet „de bucătărie" în care am 
adunat zi cu zi ț 
cardinale și c ' ’ 
re ori de săpare -r~ „t 
de pantă" cum le zicem 1 ' 
Intre două muchii, în linie 
dreaptă,e zbor de pasăre, strigi ® 
la om și te aude, dar în ocoliș, B 
pentru țărușare, trebuie să calci 9 
cîțiva kilometri buni. Fiind, cum 
v-am spus, singur, a trebuit să 
calific oamenii în munci pe care

Mă simt jignită pentru Costi- 
La 19 ani asemenea învi-

■ nuiri de imaturizare ?
m — La Combinatul de confecții, 

îmi spune ea, e greu, o vecină 
g muncește acolo și mi-a explicat... 

Aș vrea un colectiv mai... civi- 
“ lizat, să fiu funcționară, să pot
■ vorbi altfel cu oamenii...
g încerc să-i lămuresc și ei și 

mamei sensul noțiunii de muncă. 
călcîile B Cuvintele mele alunecă pe lîngă 

mele ; am fost singur cu calcu- g ele. mă privesc neîncrezătoare, 
’ f __ mama se simte obligată să con-

7-7 ■ chida ■uu — ȚVIaî bine mă sacrific și o
Punctele țjn acasă... De altfel, soțul meu 

cotele de umple- ■ (electricianul Alexandru Groza- 
,compensările 9 \ u): mi-a interzis să o dau pe 

noi. re fată la muncă...

V-am relatat cîteva din dis
cuțiile purtate cu „eroii“ 
raidului nu pentru aspectul 

lor spectaculos, ci pentru a cre- 
9 iona, prin propriile atitudini și 
— vorbe, tipul clasic al parazitului,

. .......... — al acestor inactivi care, într-o
ei nu le-au cunoscut pînă acum. ■ societate în întregime a muncii, 
Cu ei am putut să fac față la 9 în care marea majoritate a co- 
volumul de lucrări destul de mare . JeȘilor -lor df . S^ratie au în-7 m x ■ teles ca sensul existenței estepe care l-a solicitat acest eutem. ^unca. complac nejus-
tn total s-au dislocat atei aproape tificată stare de inactivitate si 
ZOO 000 de metri cubi de pămînt ■ iresponsabilitate socială. Nu este 
— cea mai mare parte în primă- 9 cu putință, ar putea exclama 
vara aceasta Oică Vîlcan, Ion g unii, nu este posibil ca aseme- 
FiUp, Mina Ilarion, Ion Vîlcan, «Ihă Wnsi
Petre Tepuru și alții pe care îi
r; ’ ’ r -T___ L
Nelu, Marin, ori \ nea Radu c” 
căruța, omul meu de bază cu 
care am călcat zeci de kilometri 
pe zi prin miezul cîmpului — a- 
ceștia toți deja pot fi constituiți 
in viitoarea echipa de întreținere g întrebare în primul rînd pentru

nea exemplare să aibă, totuși, 
g curajul de a găsi motivări aces- 

cH,. 77' tei stări. Sterilitatea unor ase-d°a.r după numele nuc — H menea destine e5te. cu .ddevSrat_ 
cfz 9 surprinzătoare și capabilă să ri- 

— dice grave probleme de conști- 
" ință. Spuneam că aceștia sîȚit 
■ tineri obișnuiți, înzestrați cu ca- 
g lități obișnuite, oricînd în putere 

si capabili să muncească. Parăzi- 
® tismul lor devine un semn de

a sistemului —r „cantonieri califi- g posibilitățile lor. căci la 18 sau 
cati" în acest sens g 22 de ani nu ai dreptul să te

Mergem de-a. lungul canalelor - consideri inapt de a gîndi, de a 
piogistralc adinei de doi metri “ întelege' 3 realiza că munca’ 

. . , ® oriunde ar fi efectuată, este nucare, mai trrziu, mi se spune, vor B ....■ numai un mnloc de existența 
datate. Fluxul apei im- B dar șl singura cgIe de dezvolta- 

pinge pe aceste trasee perma- g pe a personalității, de progres al 
nente cotele viitoarelor recolte: g propriului univers spiritual, de 
de la 3 300 kilograme porumb la g elevare umană. 
hectar, în teren neirigat, se ești- g 
mează o ascensiune de 5 500 kilo- g 
grame la hectar, într-o primă eta- g 
pă, în viitoarele condiții. Direc- g 
torul adjunct al Direcției Agrico- g cipQre 
le Județene mă informase că ne- g egal, în

Parazitismul lor este, de ase
menea, un semn de întrebare în 
educația lor, cea din familie, cea 
din școală. A înțelege că în so
cialism munca înseamnă parti- 

angajare socială este 
ultimă instanță, cu a 

cesarul de motopompiști pentru înțelege esența vieții. Străini de 
întregul sistem a fost deja califi- ® intensa activitate din jurul lor, 
cat. B acești tineri devin un pericol

Am luat-o prin cîmp către iz- « demn de luat în seamă, existen- 
voarele apei care desfunda 
palele viitoarelor recolte.

Dunărea va fi astfel din
învinsă...

G. ISTRATE

ca- BH ța lor plasată în afara norme- 
g lor și principiilor societății 
g noastre demonstrează că, unde- 
g va, pe parcursul creșterii și e- 
— ducației lor, au^ existat breșe, 

locuri goale.

ESTE IMORAL!
85 la sută nu au nici o califi
care, restul de 15, la șută fiind 
absolvenți fie ai școlilor profe
sionale, fie ai cursurilor de ca
lificare de scurtă durată, la lo
cul de muncă. De asemenea, un 
procent de 75,2 la sută nu fac 
parte din organizația U.T.C., cp 
toate că au vîrsta, cu toate că 
au trecut prin diverse forme de 
școlarizare. ..

Să reluăm fiecare dintre aces
te procente. în ceea ce urmă
rim prin această demonstrație,

gere a lor asupra necesității în
cadrării într-o activitate utilă 
societății, au existat suficiente 
scăderi. Timpul frazelor stereo- 
tipe a fost de mult depășit. E 
drept că : „munca înnobilează pe 
om“ că „cine nu muncește, nu 
mănîncă", că „munca este a 
doua natură umană", că ea mă
soară valoarea unui om. Remar
casem, de altfel, că în discuțiile 
purtate mulți au folosit aceste 
dictoane. Dar nici unul nu se 
simțise obligat să le și aplice

(Urmare din pag. I)

nitățile similare. Borzeștii $i 
Turda și-au împărțit, în cazul 
fabricii P. V. C.. atribuțiile de 
a instrui practic pe chimîștii 
din Rîmnicu Vîlcea. în eta
pa următoare, de specializare, 
din postura de observatori 
practicanfii au fost distribuiți 
efectiv în echipe de lucru, cu 
responsabilități precise. Suc
cesiv a avut loc perfecționarea 
pe utilajele combinatului, afla
te în faza de montaj, ulterior 
în probe tehnologice. De acum 
fiecare la locul său de muncă, 
repartizat în ture, în formații 
de lucru.

Și cu aceasta racordul, gre
fa la orgdnismul complicat și 
deloc static al combinatului 
s-a realizat...

O ZI A CHIMISTULUI?
Bine, dar nu fiecare dintre 

cele 365 de zile ale anului sînt 
accesibile activităților educa
tive ale organizațiilor U.T.C. ? 
De ce, concentrate doar într-o 
zi anume pe lună ?

— Intenția noastră nu este 
cîtuși de puțin de a comprima 
în cîteva ore ale unei zile 
ceea ce ar trebui făcut în ce
lelalte 30 . în realitate, orga
nizațiile de bază au progra
mul lor după care își desfășoa
ră activitatea. în cadrul „Zi
lei chimistului" cuprindem as
pecte mai mari, dezbatem

chestiuni care privesc pe ti
nerii din întreg combinatul, ne 
explică Mihai Simeanu, secre
tarul comitetului coordonator 
al U. T. C.

— Pe scurt amănunte : 
într-o după amiază dezbatere 
pe tema: „Vă cunoașteți sarci
nile de plan ?“ prilej de apro
fundare a programului de pro
ducție al cornbinatului dubla
tă de întîlnirea tinerilor din

noi. Oricum vom continua să 
recurgem la asemenea mijloa
ce cu efect imediat."

— NU VOM AȘTEPTA IN
VITAȚIE SPECIALA PEN
TRU A NE ÎNTÎLNI CU CO
LEGII NOȘTRI DE LA PI
TEȘTI. Este și un gînd al nos
tru pe care nu am apucat încă 
să-l ducem la capăt, ne spu
ne tînărul Mihai Sim eseu vi
zavi de posibilitatea întîinirii

Este într-adevăr de neconceput să trăiești, la 20 de ani, din 
expediente sau ocupații dubioase, atîta vreme cît în toată țara 
mii de locuri pentru o muncă cinstită, corectă, așteaptă capa

citatea și energia tineretului

Conform datelor existente la Direcția generală pentru pro
bleme de muncă și ocrotire socială, în SECTORUL CON
STRUCȚII din București sint necesari la această oră 15 000 
de oameni - CALIFICAȚI ȘI NECALIFICAȚI.

UZINA MECANICA DE UTILAJ CHIMIC — Șos. Viilor 33
— va trebui ca, în următorii doi ani, să-și mărească efectivul 
de muncitori de la 1 030 și 4 900. Această creștere a volumu
lui solicită tineri pentru calificare în următoarele meserii : 
STRUNGARI, FREZORI, RABOTORI, LĂCĂTUȘI, SUDORI 
etc.

Uzinele „23 August" — solicită 300 muncitori calificați și ne
calificați.

De asemenea TRUSTURILE DE CONSTRUCȚII care au su
cursale în celelalte orașe din țară ne anunță :
GRUPUL 102 CONSTRUCȚII : la Bacău — 130 muncitori : 
Botoșani — 120 ; Buzău — 150 . Iași — 130 ; Neamț — 130 ; 
Vaslui — 130.

ÎNTR. CONSTRUCȚII MONTAJE : Bacău — 240 ; Botoșani
— 190 ; Buzău — 200 ; Iași — 230 ; Maramureș — 200 ; Neamț
— 240 ; Suceava — 130 ; Vrancea — 210.

ră, în acest sens și de la pă
rinți. Obligativitatea, gratui
tatea școlii, inexistentă pe 
vremea copilăriei părinților, 
născuse o mentalitate ciudată. 
„Ai carte, ai parte" se zice de 
obicei. Dar „parte" la ce ? Ce 
drepturi deosebite îți conferă 
școala ? Șl unii părinți gîndesc •. 
„copilul meu a învățat ca să 
aibă parte de o viață mai ușoa
ră, mai comodă...".

Mai ușoară și mai comodă fa
ță de cine, în situația în care, 
în societatea noastră, toți copiii 
devin elevi, absolvă Școli gene
rale și licee ? Mama lui Mihai 
Buruiană îmi explica, de pildă, 
că băiatul ei trebuie cu orice 
preț să facă o școală superioară, 
cu toate că de doi ani la rînd 
cădea la examen... De ce nu-1 
îndreaptă spre o meserie ?

— Să rămînă toată viața un 
ciocănar ? ! De aceea muncesc, 
ca să-1 văd pe el intelectual...

în multe cazuri absolvenții de 
liceu caută posturi de funcțio
nari, comode, oonsiderînd că 
cei 11 sau 12 ani de școală le 
conferă un regim aparte. Dar 
trebuie spus o dată clar că ab
solvireasunui lit?eu nu înseamnă 
obținerea nici unui avantaj, de- 
cît acela personal, constînd în 
lărgirea orizontului, în deschide
rea unor perspective de viață 
mai generoase, o cultură gene
rală mai bine conturată. Liceul 
nu poate constitui un avantaj în 
fața MUNCII. Am întîlnit, de 
altfel, și părinți ai unor absol
venți ai școlii generale care 
consideră că fiii lor sînt îndrep
tățiți să ceară un serviciu care 
să nu-i „confunde" cu muncito
rii, despre care mama Elenei 
Băduleț, care terminase 8 cla
se, nu se exprima în termeni 
prea curtenitori. Fata ar fi vrut 
un post de desenator, copist, 
„pe măsura pregătirii și înclina
țiilor ei" O școală profesiona
lă ?! Nu, nu era pentru ea.

Reiese clar că, în unele cazuri, 
noțiunea de MUNCA este dimi
nuată, de școală și de familie, 
într-un sens periculos. Se fac 
distincții neavenite, false, între 
munca desfășurată în întreprin
deri productive și activitatea co
modă a funcționarilor. Adesea 
copiii și adolescenții care nu-și 
văd de carte sînt pur și simplu 
amenințați că vor ajunge „la 
muncă". Această optică deforma
tă este o urmare atît a slabei 
educații cît și a lipsei de infor
mare în acele domenii ale acti
vității umane pe care societatea 
noastră le-a ridicat pe un înalt 
piedestal al demnității. Precizăm 
cu toate ocaziile că în condițiile 
modernizării și automatizării in
dustriei, munca fizică se bucu
ră de alte coordonate decît în 
urmă cu 25 de ani, că ea nece
sită calități deosebite atît pe 
plan intelectual cît și moral.

nerii din Pitești legătura este 
mai directă și, sînt convins, 
întîlnindu-ne am putea să co
ordonăm mai bine activitatea 
în sprijinul îndeplinirii planu
lui economic.

— Ce ați sugera pentru o 
primă ordine de zi ?

— Evident, informare reci
procă asupra activității pe ca
re o desfășurăm. Nu cu pre
tenție de raport, bineînțeles.

punerii în funcțiune. Atribu
tul de modern se potrivește 
întregului combinat. Cunos- 
cînd numărul ridicat al tine
rilor ești îndemnat să cerce
tezi reacția lor, seismelor psiho
logice la contactul cu tehnica 
nouă, cu răspunderile ce le im
plică orice gest, riscurile as
cunse în neprevăzut...

— Aș prefera în locul unui 
răspuns direct să avansez cite-

DEMARAJ BUN
combinat cu invitatul lor — 
doctor inginer chimist. Altă
dată : — ..Procesul întîrzieri- 
lor și al absențelor". Magnetor 
fonul pus în funcțiune la întîl
nirea cu toți cei veniți la ser
viciu după începerea progra
mului sau... deloc s-a destăi
nuit în fața unei săli cu cîte
va sute de tineri, constituind o 
documentată bază de comen
tarii, de dezbatere, de opinie.

„Poate că Ia reducerea ab
sențelor — într-o singură sec
ție ele au scăzut luna urmă
toare la o treime — a contri
bui și adunarea organizată de

periodice cu petrochimiștii pi- 
teșteni.

Exprimam o asemenea su
gestie cînd ne aflam pe 
platforma din Pitești. Și unii 
și ceilalți fac parte din aceeași 
centrală industrială, pe malul 
Oltului fiind prelucrată mate
ria primă sosită de pe malul 
Argeșului.

— Noi am realizat o vizită 
de lucru și la Porțile de Fier. 
A avut acolo loc un folositor — 
și pentru noi și pentru ei — 
schimb de experiență în ce 
privește organizarea și condu
cerea muncii U. T. Ci. Cu ti-

Să abordăm împreună proble
mele comune celor două com
binate. Cred că ar trebui să 
insistăm mai mult asupra cu
prinderii în viața de organiza
ție a celor mai noi angajați.

Semnalul emis la Pitești a 
fost receptat. Cînd vom fi in
vitați să luăm parte la acțiu
nea comună a comitetelor 
U.T.C. din cele două combi
nate subordonate Centralei in
dustriale petrochimice Pitești ? 
ESTE UNICA DIN EUROPA 
CA GRAD DE TEHNICITA
TE, aveam să aflăm despre fa
brica P. V. C., aflată în pragul

va amănunte — ne spune to
varășul inginer Victor Polto- 
rațki, directorul general- al 
combinatului chimic. Anul tre
cut am avut două avarii. Bă
ieții care făceau practică s-au 
dovedit extrem de legați de 
interesele generale, lucrînd ci
te 12 ore ca niște experimen
tați muncitori. La „oxoalcooli", 
cînd o seamă de tineri au fost 
luați în armată locul lor l-au 
luat acei adolescenți practicanți. 
Dacă am fi observat senti
mentul de teamă nu ne-am fi 
permis să-i lăsăm să conducă 
asemenea instalații.

CERCURI TEHNICE PEN
TRU ELEVI ÎN INCTNTA 
COMBINATULUI — iată o i- 
nițiativă ce merită a fi notată 
cu majuscule.

— Cum s-a născut această 
idee ?

— Am vrea să oferim posi
bilitatea unui număr cit mai 
mare de elevi să participe de 
pe acum la atracțiile univer
sului chimiei. Dotarea noastră 
este evident superioară celei 
din școală. Alt avantaj îl re
prezintă posibilitatea de a face 
aplicații practice ale teoriei în
sușite în clasă. Și de ce n-am 
spune-o, păstrăm speranța se
cretă că unii dintre ei vor ale
ge profesii după a căror însu
șire să se întoarcă chiar în 
combinatul nostru.

— Și care este ecoul inten
țiilor ?

— Pe plan local dorința 
noastră a fost foarte bine pri
mită. S-a luat legătura cu unul 
din licee, au fost selectați ele
vii cu înclinații către chimie și 
fizică, au fost alcătuite cercu
rile. Așteptăm să se consume 
cîteva luni pentru ca noi, con- l 
ducerea combinatului, să 
putem formula primele con
cluzii asupra eficienței cercuri
lor tehnice respective ;

Să sperăm că zodia sub care 
s-a înfiripat această generoa
să intenție se va dovedi cît se 
poate de norocoasă...

Această realitate nu trebuie să 
rămînă un enunț, o idee, ci o 
convingere puternică a fiecăruia.

Discreditarea noțiunii de 
muncă fizică este unul din moti
vele esențiale care determină pe 
tinerii citați să refuze, unul du
pă altul, posturi oferite în în
treprinderi productive. Vina o 
poartă școala, care nu găsește 
încă modalitatea educativă cea 
mai eficientă pentru a ridica la 
locul ei nobil, plin de sensu i 
profund umane, MUNCA, sub 
toate aspectele ei, vina o poartă 
părinții, care, tributari unor 
mentalități învechite, consideră 
munca productivă incompatibilă 
cu anii de școală ai copiilor lor, 
sau mai grav. îi consideră la 20 
de ani încă nematurizați pentru 
a putea face față unor răspun
deri sociale în procesul muncii.

Un alt aspect, legat de acestea, 
este ponderea mai mare a tine
rilor neîncadrați în muncă, în 
anumite cartiere ale Capitalei. 
Este știut că educația, în școlile ;--- - ma(

mai slabei 
cît și

mărginașe, se desfășoară 
greu, datorită atît 
pregătiri a profesopilor ___ 
neomogenității copiilor, a medii
lor din care provin. De aceea, 
se cere ca în primul rînd în a- 
ceste școli, problema educației 
pentru muncă să fie pusă sub 
precise norme de orientare, să 
constituie o preocupare esenția
lă. In plus, mediul neuniform 
din punct de vedere moral al 
acestor cartiere creează, pentru 
acești tineri fără o solidă bază 
educațională, un cadru de in
fluență dăunătoare, ei fiind mai 
ușor atrași de dezechilibrul etic 
al altora, de grupurile deja con
stituite ale celor care nu mun
cesc, căutînd surse de cîștig în 
afaceri pasagere, necinstite 
chiar. Nu este deloc întîmplător 
că din Ferentari, Crîngași, Giu- 
lești, Pantelimon, Dămăroaia se 
recrutează o bună parte dintre 
clienții tineri ai miliției, dintre 
care peste 60 la sută nu au nici 
o ocupație.

Nu este întîmplător că mem
brii uneia din „găștile" cele mai 
compacte pe care le-am întîlnit 
în acest raid, pe străzile din ju- . 
rul Foișorului de Foc, sînt toți 
fără ocupație, unii dintre ei in
trînd în conflict cu legea prin 
abateri mărunte, ca Constantin 
Mariniu sau mai grave ca Paul 
Iamandi, Marian Moroșan care 
se află reținuți pentru huliga
nism și hoție. -• 'T

Procentul mare de tineri ne- 
ealificați vine și el în sprijinul 
ideilor enunțate mai sus. Nein- ' 
trînd la licee sau în facultăți, 
mulți tineri se află derutați în 
fața unei dileme. Școala, fami
lia le-au întreținut iluzia că în- 
vățînd. carte, se bucură de un 
regim privilegiat. Pentru unii 
am văzut în raidul nostru — a- 
ceastă favoare începe prin igno
rarea tuturor acelor ocupații 
care cer, în continuare, efort, 
sacrificii, muncă în adevăratul 
înțeles'al cuvîntului. Multe fete 
vor șă fie funcționare, coafeze, 
băieții caută și ei posturi care 
să nu le dea bătaie de cap. Și 
dacă la acest prim pas spre co
moditate. și neangajare partici
pă și părinții, drumul spre para
zitism social este ca și început.

Este ‘ âd*?va-rat,' în acest con
text, că sistemul de informare , 
a tinerjlOr în sensul cunoașterii • 
unor locuri de muncă, a specifi
cului acestora, a posibilităților 
de calificare și promovare a sa
tisfacțiilor dar și a greutăților 
reale, este încă deficitar. Am 
întîlnit profesori' care nu știau 
ce școli profesionale se află în 
preajma lor, ce întreprinderi 1 
primesc tineri spre calificareA 
Alături de o informare precisă,! 
documentată a cadrelor didap 
tice, ar trebui începută o s? 
nută acțiune de convingere, de , 
lămurire a părinților, atît pentru : 
a schimba niște prejudecăți cu 
privire la munca productivă cît 
și pentru a-i iniția în vastul 
sistem de școlarizare pus la dis- « 
poziția celor tineri.

Iată de ce ziarul nostru, soli
dar cu acțiunea inițiată de Co
mitetul U.T C al municipiului * 
București își propune să invite ’ 
la o discuție deschisă pe toți * 
aceia care — tineri fiind — ori 
părinții unor tineri care nu « 
muncesc, profesori, vecini sau ț. 
cunoștințe apropiate, activiști ' 
ai organizației noastre să ajutăm . 
la îndrumarea spre activități ’ 
utile pe toți aceia care, deocam- ’ 
dată, își irosesc fără rost timpul 
și tinerețea, să ajutăm la „in- * 
ventarierea" acestei disponibili- ' 
tați reale de energie. Ne-am * 
permite o singură comparație : j 
considerînd că orașul nostru are J 
aproape 10 000 de străzi și pre- 
supunînd că pe fiecare stradă 
locuiește un singur tînăr care £ 
nu are nici o ocupație, care nu “ 
este angrenat încă în vastul sis- » 
tem de muncă specific țării ’ 
noastre, iată dintr-o dată 10 000 
de tineri, care prin forța și e- 
nepgia lor pot construi un oraș, 
un combinat, o hidrocentrală. •

Trebuie spus că la majoritatea Z 
tinerilor depistați nu este vorba 
de un refuz real, ci de o indo- 
lență. o comoditate adesea între
ținută de factorii amintiți mai 
sus. într-o singură lună, cît au Z 
acționat brigăzile U.T.C. din ■ 
sectoarele Capitalei, au fost în- Z 
cadrați în producție peste 60 la * 
sută din tinerii depistați. Și este » 
fn continuare loc pentru încă- * 
drarea tuturora. După cum ne * 
comunică Direcția generală a « 
forțelor de muncă oferta de * 
posturi întrece cererea, peste 
Vot este nevoie de tineri capabili X 
de muncă. E drept că această -■ 
acțiune le-a cerut activiștilor 2 
efort, bătaie de cap, dar ceea ce ‘ 
au realizat este cu adevărat un 
lucru demn de sarcinile de im
portanță majoră care-i revin or» 
ganizației noastre de tineret.

Primim adesea la redacție 
scrisori ale tinerilor ca- 
re-și exprimă dorința de 

a se angaja, temporar sau 
definitiv, în diferite locuri de 
muncă, care ne solicită sfatul, 
ajutorul. Ținînd cont de posi
bilitățile încă reduse de a in
forma tinerii asupra necesaru
lui de forță de muncă în di
ferite întreprinderi și șantiere, 
ziarul nostru își asumă' sarcina 
de a publica, în fiecare șăptă- 
mînă, date precise despre locuri 
de muncă ce solicită mînă de lu
cru calificată și necalificată. In
vităm, pe această cale, toate 
comitetele U.T.C. din județele 
țării de a prelua inițiativa celor 
din București, de a o extinde și, 
în același timp, de a ne informa 
asupra rezultatelor obținute.
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VOLUNTARII 
UTECIȘTI 
UN

AL
DE

cîteva luni în urmă, am parti-

DETAȘAMENT 
„GENERAȚIEI 
FOC"

...Cu
cipat, în- București și Brașov, la două 
întîlniri jubiliare pe cît de emoționante 
prin sensurile și desfășurarea lor, pe 
atî-t de prielnice meditației mai stărui
toare asupra unor teme de tonalitate 
gravă cum ar fi relația individ-patrie, 
generație-răspundere civică sau indi
vid-jertfă supremă... Se reîntîlneau, cu 
prilejul acelor adunări, cîteva zeci din
tre cutele și miile de luptători care, ti
neri și chiar foarte tineri cu un sfert 
de v^ac în urmă, recepționaseră che
marea lansată de Partidul Comunist 
Român, de organizația revoluționară a 
tineretului, ca pe o chemare a patriei 
înseși — și porniseră fără șovăire, ca 
voluntari, pe frontul antifascist. Tineri 
muncitori sau încă ucenici, elevi sau 
studenți, funcționari, tehnicieni, inte
lectuali, activiști încercați sau abia 
deprinși cu a.b.c.-ul luptei politico-so- 
ciale ; adolescenți care, ajunși în fața 
comisiei militare, își ascundeau puțină
tatea vîrstei îngroșîndu-și vocea și ri- 
dicîndu-se pe vîrfurile picioarelor ; ti
neri porniți din mari centre industria
le și universitare sau din cătune cu 
nume neștiut; unii dintre ei, feroviarii, 
deprinși cu drumurile lungi de la un 
capăt la altul al țării, alții făcînd a- 
cum — spre front — cea dintîi călăto
rie din viață ; unii pornind la luptă cu 
bunăștiința părinților, alții mulțumiri- 

^du-se să-i anunțe pe cei de-acasă a- 
supra hotărîrii luate, printr-o scrisoare, 
abia după ce vor fi ajuns „pe poziție" ; 
unii învățați cu munca, alții mai puțin 
deprinși cu greul... Dar cu toții ase- 
mănîndu-se („Ne-am simțit din prima 
clipă ca niște frați, deși nu ne cunoaș
tem" își amintea, la adunarea de la 
București, fostul voluntar Popescu I- 
vanciu) prin mobilul major în numele 
căruia ardeau de dorința să dea cît mai 
curînd piept cu dușmanul și să-1 zdro
bească. Iar acest mobil, așa cum au 
ținut să sublinieze toți foștii voluntari, 
nu era nici spiritul de aventură, de 
bravadă, nici dorința, atît de caracte
ristică tinerilor, de a-ntîlni neprevăzu- 

' tul, nici o pornire instinctivă, necon
trolată, generată de lipsa experienței 
existențiale, ci înțelegerea deplină, 
matură, a faptului că patria — ca și 
întreaga omenire — trăia un moment 
grav, crucial, un moment în care „isto
ria se făcea văzînd cu ochii" (decla
rația fostului voluntar, comandant de 
pluton, Al. Pătrașcu) și în care nimic 
nu trebuia precupețit pentru ca ea, 
istoria, să fie îndreptată pe un făgaș 
prielnic patriei, omenirii. „Ne maturi
zasem repede noi, adolescenții de-acum

• un sfert de veac, își amintea vo
luntarul Ilie Stoleru, azi colonel. 
Fără să ne fi pierdut vioiciunea și 
prospețimea vîrstei, ne deprinsesem, sti
mulați de activitatea politică a parti
dului, să gîndim intens, profund : asu
pra rosturilor noastre ca generație, a- 
supra luptelor ce ne așteptau, asupra 
eventualității de a pieri în luptă și, 
mai cu seamă, asupra viitorului țării".

Afiș editat

TOȚI TINERII TREBUIE SĂ SE CONSIDERE 
SOLDAȚI AI LUPTEI CONTRA FASCISMULUI. 
ÎN 1945, TINERETUL SĂ DEA TOTUL PENTRU 
ZDROBIREA FASCISMULUI, PENTRU RECLĂDI
REA UNEI ROMÂNII NOI..."

>•••

Partidul Comunist Românde
în septembrie 1944

în cadrul cărora generația noastră și-a 
dat măsura dragostei de țară și a urii 
față de cotropitorii fasciști. Noi, și cei 
care au căzut luptînd alături de noi, nu 
sîntem decit o parte infimă din zecile 
și sutele de mii de tineri soldați ro
mâni care și-au dat sîngele, acum un 
sfert de veac, pentru ca numele liber
tății să fie scris, alături de numele pa
triei, cu litere de neșters".

Intr-adevăr, ei erau mult mai mulți.

540000!
Aceasta este cifra spre care se ridică 

numărul efectivelor armatei române 
pe frontul antihitlerist. Mai mult de o 
jumătate de milion. Un procent cu atît 
mai impresionant, dacă-1 raportăm la 
numărul bărbaților valizi ai populației 
țării în acea perioadă. 540 000 ! Cîți 
dintre acești luptători erau tineri ?... 
Și, dacă vom adăuga soldaților cu ar- 
masn mină pe cei care, în fabrici și 
uzine, în ateliere, pe ogoare, luptau în
verșunat să dea împlinire, prin muncă 
îndîrjită, prin producții sporite, lozin-

Un document fotografic din toamna fierbinte a lui 1944 
voluntarii uteciști pornesc spre front

...Adunările foștilor voluntari au fost 
tensionate de un „ceremonial" impre
sionant : bărbați în puterea viratei, cu 
tîmplele sure, unii dintre ei cu mari 
răspunderi sociale și profesionale, unii 
cu fiii adolescenți, s-au aliniat ostășeș
te, prezentînd, întocmai ca acum un 
sfert de veac, raportul, încremenind re
gulamentar în fața drapelului sub fal
durile căruia luptaseră și strîngînd 
maxilarele aspru, bărbătește, atunci 
cînd absența cîte unuia dintre tovarăși 
era „justificată" prin fraza solemnă 
rostită cu glas înăbușit: „Căzut în 
lupta împotriva fascismului, pentru li
bertatea patriei și fericirea poporului 
român !“ ...Această frază a fost rostită 
în acele adunări de foarte multe ori, 
ea mărturisind, peste decenii, că tinerii 
voluntari români au știut să-și facă da
toria pînă la capăt, adesea cu prețul 
jertfei supreme și, în ultimă instanță, 
ea constituind transcripția simbolică a 
unuia dintre primele rapoarte cu care 
generația tînără de la 23 August 1944, 
„Generația de foc" cum au numit-o 
poeții, s-a prezentat în fața istoriei.

...Erau, așadar, în incintele acelor a- 
dunări, zeci de bărbați cu tîmplele 
sure, copleșiți de emoție, cu privirile 
încețoșate de amintirea luptelor, a to
varășilor căzuți... „Dar noi, cei de-aici, 
voluntarii, a spus în cuvîntul său teh
nicianul brașovean Vasile Loga, nu sîn
tem decît una dintre unitățile de luptă

cii „Totul ' pentru front, totul pentru 
victorie !“ — la ce cifră vom ajunge ?... 
Vom ajunge, dincolo de cifre, la adevă
rul participării unanime a poporului 
nostru la lupta pentru zdrobirea fas
cismului. O participare în cadrul căreia 
generația tînără a fost prezentă în fie
care clipă a celor 260 de zile de luptă 
cuprinse intre Insurecția de la 23 Au
gust și ziua Victoriei. O participare 
care-a concretizat pe deplin afirmația 
cuprinsă în cuvîntul adresat de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în numele 
C.C. al U.T.C., ostașilor sovietici, la in
trarea lor în Bucureștiul eliberat: „Ti
neretul român vă primește frățește și 
va duce, lupta alături de voi pînă la ni
micirea definitivă a fiarei fasciste".

„TARA II PRIVEA 
CU 
LUARE-AMINTE"

Intr-un carnet liric de front, Victor 
Tulbure, tînăr soldat și poet al „Gene
rației de foc“, scria, în tranșee, în 
toamna lui 1944 : „Tupilat prin șanțuri, 
frînt prin bolovani, / Rezemîndu-mi

NICOLAE CEAUSESCU

(„Scinteia tineretului", nr. 9/1945)

Elevul sergent Mircea Fota, unul dintre 
tinerii eroi căzuți în luptele de la Păuliș

MEMORIA 
LUPTĂTORILOR

TINERI
fruntea de o carabină, / împlinesc azi, 
țară, douăzeci de ani / La hotarul din
tre beznă și lumină. // Poate mîine-n 
holde, fete de țărani / îmi vor strînge 
macii sîngelui fierbinte. / împlinesc azi, 
țară, douăzeci: de ani — / Uită-te la 
mine cu luare-aminte !“

...Și țara privea cu luare-aminte, cu 
maternă mîndrie și grijă, spre acești 
fii ai săi. Unii de 20 de ani, alții cu 
mult mai tineri...

La un sfert de veac, mărturiile vechi
lor hărți, ordine și rapoarte de luptă, 
documentele fotografice, jurnalele de 
front, evocările eroilor înșiși, străda
niile cercetătorilor, însemnările fugare 
ale reporterilor de război, pot să arate, 
în mod sugestiv, că generația tînără de- 
atunci — părinții adolescenților de azi 
— a fost prezentă pe toate fronturile 
eliberării patriei, făcîndu-și pe deplin 
datoria. Un „panoramic", cît de alert, 
asupra unor date, fapte și oameni — 
infime ca număr față de cîte poate o- 
feri marea epopee — ni se parc nece
sar de consemnat aici, ca un document 
dar mai cu seamă ca un omagiu :

...25 august. Pipera, Tunari, Otopeni. 
Tot atîtea locuri de luptă pentru imo
bilizarea fasciștilor. Tînărul căpitan de 
parașutiști Teodor Dobre cade rănit 
grav. își pierde cunoștința, dar este 
readus în simțiri, cu o injecție direct 
pe inimă, chiar în clipa cînd tovarășii 
săi cîștigă una din primele lupte...

29 august. Ploiești. După șase zile de 
rezistență îndîrjită în fața fasciștilor, 
ostașii români și formațiile patriotice 
sînt despresurați de Divizia 18 infan
terie română și de Brigada 6 moto 
sovietică. Hitleriștii din pădurea Buda 
se predau. Sondele și rafinăriile Văii 
Prahovei vor putea să producă pentru 
front, pentru victorie !... 26 august. La 
„Rogifer“-Tohan, muncitorii, conduși de 
tînărul locotenent Marin Năstase (azi 
inginer al uzinei), se constituie în arti- 
leriști — Bateria albastră — și ocupă 
poziția Prejmer-Dobalii de Jos, *' 
nînd atacurile infanteriei i^«. 
numai cîteva zile, Bateria albastră iz
bește inamicul cu 2 600 de proiectile !... 
23—29 august. Cernavoda. Unitățile Di
viziei a 9-a infanterie, ajutate de Re
gimentul 2 grăniceri și de unități din 
Regimentul 2 A.A., capturează 10500 
prizonieri germani... 30 august. Călă
rași. Cu sprijinul grupului de moni
toare Ardeal-Lahovairy, garnizoana o- 
rașului împiedică cu succes trecerea 
hitleriștilor peste Dunăre... 25—26 au
gust. Turnu Severin. Trupele române 
și formațiile patriotice lichidează doua 
coloane hitleriste. Cad eroic în luptă 
sublocotenentul Mircea Miloș din Arad 
(23 de ani), muncitorul Haralambie 
Stoiculescu (18 ani), soldații Ion Roma- 
nescu, Constantin Nițu, Mișu Avrămuș, 
Dante Nicolae. Peste ani, faptele lor 
vor intra în fila unui roman de război : 
„La porțile Severinului"... 5—22 sep
tembrie. Timișoara. După încercări în
verșunate de a ocupa zona, fasciștii sînt 
înfrînți de subunități ale regimentelor 
12 călărași și 5i vînători. Tînără telefo
nistă Elena Ghenescu din Deta este de
corată și citată prin ordin de zi pe ar
mată, pentru curaj în înfruntarea ina
micului... 10 septembrie. Sfîntu Gheor
ghe. Adresîndu-se unității sale, coman
dantul Corpului de munte spune : 
„Ostași, datorită vouă, mîndrul ținut al 
Brașovului și Făgărașului a fost păstrat 
curat de inamic. Prin aceasta... ați în
lesnit trecerea aliaților ruși peste pă
surile frumoșilor noștri Carpați moldo
veni. Să facem ca zborul nostru spre 
miază-noapte să minuneze pe aliați și 
să umple de mîndrie românească satele 
și orașele dezrobite..."

susți-
române. în Pe plaiurile Transilvaniei eliberate

„ZBORUL NOSTRU 
SPRE 
MIAZĂ-NOAPTE"

neri luptători erau puși, în împrejurări 
neprevăzute, să-și arate întreaga mă
sură a priceperii militare, a curajului, 
a forței de rezistență și izbire, a tăriei 
morale ? Și pot fi evocate chipurile 
luptătorilor — supraviețuitori sau căzuți 
— așa cum arătau ele în acele zile în 
al căror scurt răstimp s-au succedat 
„atîtea evenimente (așa cum ne măr
turisea prof. Gh. Andronescu, fost elev 
al Păulișului) cît pentru un război în
treg" ?

Iată cîteva dintre ele:
...La podul rîvnit de inamic și, tocmai 

de aceea, menit să-i fie capcană, mi- 
traliorul-elev Ion Ecovescu, răpus de 
un proiectil, rămîne cu mîinile încleș
tate pe armă — și astfel mitraliera 
continuă să „trăiască" chiar și după 
moartea eroului... în cea de-a doua zi 
de luptă (prima încleștare durase 12 
ore!), atacatorii trec șanțul antitanc și 
în sectorul căpitanului Fătu lupta se 
dă crincen. Este zdrobit plutonul sub
locotenentului Gh. Cismaru, care cade 
alături de zece elevi-sergenți — și to
tul pare pierdut. Dar căpitanul Fătu 
iese din tranșee și contra-atacă corp 
la corp, folosind automatul, grenada, 
pușca mitralieră, pistoletul, pînă cade 
lovit de glonț, trăgînd după el, încleș
tat, un ofițer hortist. Cad mulți alți 
luptători. Dar inamicul este respins. Și 
compania raportează laconic : In secto
rul nostru — liniște. ...Liniște pînă a 
doua zi cînd... Cînd lupta se reia, și 
mai aprigă, și mai neprevăzută : sînt 
înfruntate tancuri, se poartă, pe alinia
mentul Ghioroc-Cuvin, o luptă de în- 
tîrziere, casă cu casă... Apoi, ca și cînd 
n-ar fi fost de-ajuns, tunurile sînt în
cercuite. Dar artileriștii izbutesc să 
scoată bateriile, trecind în galop prin 
grindina de proiectile... Și inamicul 
continuă să atace. Dar „păuliștii" îl în- 
tîrzie, îl hărțuie, cu forțele lor mult 
mai mici (1 contra 8!)... Forțe care 
se întăresc „cu ce se mai putea aduna 
din cazarmă" și cu batalionul 3 de e- 
levi-recruți, chemat dar ținut în es- 
pectativă, pentru că are... numai 10 
zile de instrucție. în vremea aceasta, 
inamicul atacă, forțează încercuirea — 
dar compania 3 rezistă, oprindu-1 chiar 
pe dealul Păuliș, la numai 2 km de Mu
reșul atît de rîvnit... în sfîrșit, sosirea 
batalionului sovietic îi găsește pe pău- 
liști fermi pe poziție și gata să contra
atace, împreună cu frații de arme. Ceea 
ce și fac !... Iar în dimineața zilei de 20 
septembrie comandantul Alexandru Pe
trescu raportează : Fasciștii se retrag 
în dezordine...

Păuliș! Nouă zile dintr-un război! 
Nouă zile în spațiul cărora o mînă de 
tineri apărători ai patriei au devenit 
bărbați, au învățat deopotrivă să res
pingă și să atace, să se retragă viclean 
și să contraatace fulgerător... Dar, mai 
cu seamă, un 'răstimp în care și-au- 
gravat și mai adînc în inimi. numele . 
patriei, străjuit pentru totdeauna, în 
memoria lor, de chipurile tovarășilor 
căzuți: Cismaru, Fătu, Motreanu, Da
rius Popescu, Mircea Fota, Ion Boboi 
și ceilalți pînă la numărul de 65, cît 
reprezintă jertfa de vieți a detașamen
tului. Păuliș ! 
gravă, eroică 
motto, pentru 
„Generația de
cist, în bătăliile

Desprins din fila ordinului de zi os
tășesc, îndemnul vînătorului de munte 
capătă, în perspectiva unui sfert de 
veac, valoare de metaforă atotcuprin
zătoare. Căci necurmat ca un zbor a 
fost drumul trupelor noastre, alături de 
cele sovietice, spre miază-noapte :

...în Carpații răsăriteni ; pe direcția 
Ghimeș — Praid — Reghin ; la Turda, 
alături" de ostașii sovietici („...Românii 
au luptat alături de noi cu aceeiași dîr- 
zenie, cucerind cu vitejie fiecare metru 
de pămînt, fiecare nod de cale ferată, 
fiecare sat... Pământul Transilvaniei 
arde sub picioarele ocupanților germani 
și unguri", scrie ziarul Pravda din 17 
septembrie 1944) ; la Oarba de Mureș 
(locurile legănînd și azi legende des
pre vitejia fruntașului gornist Lungu 
Gheorghe) ; pe Valea Arieșului (vale ce 
păstrează nestinsă amintirea faptelor 
de vitejie săvîrșite de tinerii cercetași 
Victor Gaja, Miron Dandoș și lame 
Laurențiu) ; în zona Aradului (aici, ori- 
cft s-a năpustit cu foc, inamicul n-a 
putut atinge Crișul Alb !) și în atîtea 
alte locuri, ostașii români, alături de 
cei sovietici, au luptat cu îndîrjire, fă
cînd ca fiecare pas al trecerii lor, fie
care nume de localitate apărată sau cu
cerită să capete pentru totdeauna o re
zonanță eroică. De pildă :

militari. Termenii 
rezumați astfel: 1) 
Divizia 1 blindată 
o puternică ofensi-

Nume a cărui rezonanță 
se poate propune ca un 

toate jertfele date de 
foc“ pe frontul antifas- 

de pînă atunci și-n
toate cele care aveau să urmeze: lâ 
Cluj, în zona Salva-Coșbuc, la 
la Carei-Satu Mare... Și mai
— în pusta maghiară, și mai
— în munții Cehoslovaciei, și
parte — pînă la Victorie, pînă la în
tîlnirea cu...

Oradea, 
departe 
departe 
mai de-

în evocările sobre, ostășești ale ge- 
neralului-maior în rezervă Alexandru 
Petrescu, „episodul Păuliș" este prezen
tat lapidar, succint, prin prizma para
metrilor săi strict 
înfruntării pot fi 
La 6 septembrie, 
hortistă a început
vă, încercînd să se dirijeze spre defi
leul Mureșului. Scop final: pătrunde
rea în podișul Transilvaniei și atacarea, 
din flanc și spate, a trupelor Armatei 
a 4-a române. 2) Pentru contracararea 
acestei acțiuni, trebuia acoperit, cu un 
efectiv de numai două batalioane (a- 
proape 800 de oameni) și cu un divi
zion de artilerie, un front de 8 km. 
împrejurare specială : cei 800 de oa
meni erau tineri elevi-sergenți, bine 
pregătiți teoretic, dar lipsiți de expe
riența luptei; 3) Și totuși, misiunea a 
fost îndeplinită în mod exemplar.

...Desigur, istoricul acestei lupte, de
taliile ei tactico-strategice, episoadele 
ei omenești, pline de profund drama
tism, sînt evocate de fostul comandant 
cu o tensiune pe care numai un parti
cipant direct — și, totodată, un direct 
răspunzător — le-o poate da. Dar poate 
fi, oare, desorisă fidel o asemenea lup
tă ? Poate fi redată febra ei specială, 
generată de împrejurarea că 800 de ti-

„CRINII PĂCII"
...așa cum numea ziua mult rîvnită, 

într-un poem trimis de pe front „Scîn- 
teil tineretului", pandurul-poet Gh. 
Ceaușu. El scria : „Am înțeles deplin 
că pentru țară / Eu pot să mor acolo 
prin străini / Da-n urma mea, pe jertfa 
mea amară / Vor crește-ai păcii parfu- 
mații crini".

...O stanță cu valoare de „document 
al vremii", mărturisind gîndul despre 
rosturile sale, al unei generații luptă
toare, ridicată la conștiința de sine prin 
întîlnirea cu îndemnul și flacăra parti
dului comunist.

O generație pe care azi, la un sfert 
de veac, cei tineri nu o pot omagia 
mai cald și mai deplin decît urmîndu-i 
în condiția bătăliei pașnice pentru în
florirea patriei socialiste, exemplul.

Pagină realizată

de PETRE DRAGU
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CUM PUTEM CONSTRUI UN
INTER FON

Interfonul, instalație ce permite legătura fonică între per
soane aflate Ia o distanță de citeva sute de metri, se bucu
ră de o popularitate din ce în ce mai mare. Aparatul pe 
care vi-1 prezentăm a fost realizat de VLAD ADRIAN, elev 
în clasa a VIII-a la Liceul 24 din București, și funcționează 
atît ca interfon cît și ca aparat de radio. Deși schema are 
trei posturi, aparatul este conceput pentru a putea fi extins 
pînă la 10 posturi.

Interfonul propriu-zis este un amplificator, de* aceea îl 
vom folosi și ca amplificator al aparatului de radio.

Construcția se va împărți în două etape : 1- construcția 
interfonului propriu-zis ; 2. construcția aparatului de radio.

alben deschis 
ej clar 

ocru-galben pal

PEREȚII Vreți să învățați cit
mai repede și ușor

l) CONSTRUCȚIA 
INTERFONULUI 

PROPRIU-ZIS
Primul etaj al amplificatoru

lui lucrează ca amplificator de 
tensiune a semnalului cules din 
secundarul transformatorului Trl 
care are rolul de a adapta difu
zorul ce este folosit și ca micro
fon la intrarea în amplificator.

Transformatorul Trl se execută 
pe un miez de tole de 
ferosiliciu cu secțiunea de 1 
cm2, ce se pot obține prin de
montarea unui transformator 
uzat. Bobinajul primar va avea 
600 spire din cupru emailat de 
0.4 mm. diametru. Firele se pot 
proci ! din comerț. Bobinajul 
secund ir are 60 spire din același 
material de 0,35 mm. diametru. 
Tranzistorul Ti este de tipul 
EFT 319 și se poate procura 
din comerț.

Etajul defazor este echipat cu 
’tranzistorul Ti de tip EFT 319. 
Pentru transformatorul defazor 
Tr.2 se poate folosi transforma
torul defazat de la aparatul de 
radio „Mamaia".

Etajul final în contratimp — 
echipat cu doi tranzistori EFT 
317 — are polarizarea realizată pe 
divFcrul compus din rezistența 
de 4'0 ohmi și rezistența semi- 
variabilă de 1 kiloohm. Bobina 
de șoc Lș cu scop antitermic se 
va executa pe suportul unei re
zistențe mai vechi și va avea 
60-*-70 spire din c"nru emai
lat de 0,3 mm. diametru. Trans
formatorul de ieșire Tn se va 
realiza pe un miez de tole de 
ferosiliciu cu secțiunea de 1 cm2. 
Bobinajul primar are 2X500 spi
re din cupru emailat de 0,15 
mm. diametru, iar bobinajul se
cundar 120 spire din același ma
terial clar cu un diametru de 0,4 
mm.

Comutatorul vorbire-ascultare 
de 2X2 poziții se poate lua 
de la radioreceptorul „Turist".

Amplificatorul se alimentează 
de la două baterii ce totalizează 
9 V.

2) CONSTRUCȚIA 
APARATULUI 

DE RADIO
Semnalul de radiorecepție este 

selectat de condensatorul varia
bil de 500 picofarazi de preferat 
miniaturizat. legat de capetele 
bobinei Li. Prin inducție semna
lul este transmis bobinei Li» 
Cele două bobine sînt plasate pe 
bara de ferită de la aparatul 
„Mamaia".

Prin diodele Di și D2 semna
lul de radiofrecvență este detec
tat în semnal de audiofrecvență, 
care intră intr-un amplificator 
de audiofrecvență echipat cu 
tranzistorul EFT 319.

Alimentarea radioreceptorului 
se va face de la un singur ele
ment de 1,5 V din bateria 
de alimentare a interfonului 
(2 X 4,5 V).

C°ntWL

„CLIMATUL 
CULORII"

Tuturor ne place să admirăm 
o îmbinare armonioasă de culori, 
care ne îneîntă privirea. Mai pu
țini sînt însă cei care știu că pe 
lîngă acest dar al culorilor, de 
a ne îneînta, ele au și anumite 
semnificații fiziologice și psiholo
gice care influențează starea în
tregului nostru organism. Cu
noașterea acestor semnificații dă 
posibilitatea utilizării raționale a 
culorilor în viața și activitatea 
noastră. în acest sens a apărut 
noțiunea de „culoare funcționa
lă" care de fapt exprimă relația 
între culoare și organismul ome
nesc. După unii autori culoarea 
roșie, de exemplu, ridică tonusul 
muscular și activizează respira
ția. Ea stimulează activitatea in
telectuală. Portocaliul mărește 
frecvența pulsului și favorizează 
digestia. Este un stimulent emo
tiv. Galbenul este o culoare ve
selă, care stimulează vederea și 
calmează anumite stări nefvoase 
(psihonevrozele). Verdele poate 
scădea presiunea sîngelui și dila
ta vasele capilare. El dă o im
presie de prospețime și este re
comandat în combaterea oboselii 
nervoase. Albastrul scade presiu
nea sîngelui și tonusul muscular; 
el calmează respirația și frecven
ța pulsului. Violetul crește rezis
tența inimii, plămînilor și a va
selor de sînge.

în afara efectelor fiziologice, 
culorile au și importante efecte 
psihologice care au devenit cu
noscute în urma unor numeroase 
studii. Astfel, culorile clare 
creează o ambianță veselă spre 
deosebire de culorile închise care 
întristează. Culorile albastru și 
verde dau senzația de distanță, 
spre deosebire .de restul culorilor 
din spectru care dau senzația de 
apropiere. Senzațijle de cald sînt 
date de culorile roșu, oranj și gal
ben, iar culorile albastru și verde 
dau senzația de rece. Asupra 
stării, a dispoziției omului, culo
rile au, de asemenea, importante 
efecte. Culorile albastru și verde 
au o acțiune liniștitoare în timp 
ce celelalte culori au o acțiune

stimulentă. Din punct de vede
re dimensional obiectele de cu
loare mai deschisă așezate pe un 
fond închis sînt văzute mai mari 
spre deosebire de obiectele de 
culoare închisă așezate pe fond 
deschis, care par mai mici.

Iată dar, pe scurt, cîteva din
tre efectele fiziologice .și psiho
logice ale culorilor. înarmați cu 
aceste cîteva cunoștințe să pri
vim ambianța coloristică de la 
locurile noastre de muncă. Una 
din primele constatări pe care o 
vom face este aceea că mașini
le sînt în majoritatea cazurilor 
vopsite în gri de către construc
tori. Este necesar să ne străduim 
să rupem această monotonie și 
să dăm mașinilor un aspect mai 
atrăgător. Similar se pune pro
blema și în cazul uneltelor de 
muncă.

In adoptarea unor culori care 
să avantajeze, un rol important 
îl are și culoarea pereților încă
perilor în care ne desfășurăm ac
tivitatea. Legătura cromatică în
tre pereții încăperilor de lucru și 
uneltele sau mașinile din inte
rior se poate realiza, de exem
plu, în felul următor :

MAȘINILE

verde clar 
bleu-verde clar 
bleu clar

Continuînd observațiile noas
tre vom constata că în puține 
cazuri se folosesc culori contras
tante în legătură cu diferitele 
obiecte pe care le manipulăm 
zilnic. De cîte ori putem, este 
necesar să determinăm utilizarea 
culorilor contrastante. Acestea 
permit repararea rapidă a obiec
telor, sînt ușor suportate de or
ganism și ca atare conduc la 
creșterea randamentului în 
muncă.

Sînt însă, din păcate, nume
roase situațiile în care se acordă 
prea puțină importanță culorilor 
funcționale și, de bună seamă, 
șirul observațiilor noastre nu se 
poate opri la exemplele citate. 
O constatare se poate face to
tuși : în întreprinderile în care 
s-au introdus corect culorile 
funcționale numărul accidente
lor a scăzut simțitor, productivi
tatea a crescut cu 10—15 la sută, 
iar rebuturile s-au redus aproape 
la jumătate. încercînd să con
tribuim sau să determinăm, atît 
Cît ne stă în putere, la crearea 
„climatului de culoare" la locu
rile noastre de muncă, vom 
contribui la obținerea unor re
zultate mai bune și la asigura
rea unui confort sporit în mun
ca noastră.

alfabetul Morse?

Vă ajută acest

GENERATOR

EMIL NICOLAU

MEDVEȘAN

în dorința de a ușura însuși
rea noțiunilor de telegrafie, ele
vii cercului de radio al Liceului 
nr. 2 din Ploiești au găsit o 
schemă economică și cu foarte 
bune rezultate pentru construc
ția unui generator de ton. Celor 
ce doresc să învețe alfabetul 
Morse, le propunem spre reali
zare acest GENERATOR DE 
TON care se compune din trei 
etaje și anume : oscilator RC, 
preamplificator ’ și amp.lifi£'t\ț>r 
final.

OSCILATORUL

D, fii - d'Ock ■cad'*

STIMAȚI CITITORI,MICA PUBLICITATE TEHNICA
Redactorul rubricii : 
Ing. IOAN VOICU

Rubrica aceasta vâ este adresată vouă. Vă invităm să 
colaborați la realizarea ei, trimițînd pe adresa :

Lf

de DINU CERNESCU

LILIANA MOLDOVAN

Și
că

pentru că nu 
în al doilea 

este datoria

DAN CH1RILESCU — elev 
ci. a X-a, București, Bulevar
dul Primăverii nr. 32, et. I, 
ap. 3 oferă diferite piese de 
radio miniatură, contra unui 
transformator de ieșire și 
unui defazor miniatural.

FLORIN ȚÎRLESCU — Li
ceul „N. Bălcescu“ — Pitești, 
str. Horia, Cloșca și Crișan 
nr. 14 schimbă cu cei amatori, 
diferite materiale necesare 
activităților practice în ca
drul radioclubului.

DANIEL GHEORGHE CIU- 
Că — Roșiorii de Vede, str. 
Plopilor nr. 5. județul Teleor
man, schimba condensatoare 
și rezistențe cu bobină șoc 
radiofrecvență S.R.F.

ȘTEFAN BĂGENAC — 
I.S.R.M. Găești, str. Dumbra- 
vei nr. 2, județul Dîmbovița, 
dorește schema unui aparat 
de emisie-recepție care să fie 
alimentat de la baterii 
4,15 V.

ZIARUL „SCiNTEIA TINERETULUI'
; PIAȚA SClNTEII NR/1X

— pentru secția „ȘTIINȚĂ

orice schiță sau schemă care reprezintă o idee tehnică îm
bunătățită sau originală în domeniul de care vă ocupți, în
soțită de o scurtă fișă de construcție cuprinzând materialele 
necesare și posibilitățile de procurare, modul de lucru și 
funcționare.

Suplimentul nostru vă pune la dispoziție gratuit Mrca pu
blicitate tehnică pentru a vă ușura schimbul de cunoștințe 
si idei, de materiale și piese.

In urmă cu 12 ani un ra
dioreceptor suferea o foarte 
originala „depanare". Micul 
Ivan, în vîrstă de 3 ani, „își 
etala" calitățile de radio fonist 
răsucind tuburile electronice 
dupâ ce cu atîta trudă reușise 
să ajungă în acest univers at 
firelor și pieselor radio. A fost 
această întâmplare, un prelu
diu al pasiunii de azi pentru 
electrotehnică ? Se pare ca
da. Oricum, aceeași curiozita
te îl stăpinește și acum pe e- 
levul Ivan Medveșan din cla
sa a IX-a de la Liceul nr. 24 
din Capitală, constructorul 
mai multor aparate realizate 
după idei pțqprii.

Cu un an in urmă, nemul
țumit că legile ce le învață 
la fizică nu puteau fi demon
strate practic în clasă, s-a 
gîndit să realizeze un aparat 
complex cu ajutorul căruia 
însușirea cunoștințelor de fi
zică să se facă cit mai ușor. 
Așa a început lungul drum al 
căutărilor.

Sub îndrumarea profesoru
lui ion Schonek, conducăto
rul cercului de electro și ra- 
diotehnică al școlii, Ivan a 
realizat aparatul cu materiale 
recuperate de la alte cons
trucții, cu diverse tuburi și 
cutii ce practic nu-și găseau 
o altă întrebuințare. La scurt 
timp el a prezentat colegilor 
o casetă de telecomandă pen-

tru acționarea de la distanță 
a unor instalații.

Spațiul nu ne permite să 
enumerăm toate aparatele și 
montajele acestui elev. Nu 
putem însă să nu amintim de 
perseverența cu care Ivan a 
construit un radioreceptor 
tranzistorizat în casetă de ma
terial plastic (care de fapt 
era o untiera). A început cu 
montarea pieselor pe un car
ton, realizînd un aparat des
tul de bun. La trecerea în 
casetă însă a observat că apa
ratul nu funcționează. Au ur
mat luni de încercări, de re
luări a construcției. A schim- , 
bat bobinajul, a înlocuit un 
tranzistor cu altul ce lucra pe 
o frecvență nouă, a montat • 
un alt potențiometru pînă ! 
cînd din difuzorul aparatului ; 
au fost auzite primele acor- < 
duri muzicale, tn prezent el • 
construiește un releu ce face < 
parte dintr-o instalație corn- * 
plexă de traductoare. <

De tipul RC este folosit pentru 
generarea unui semnal de audio
frecvență cu frecvență de 
1 000 Hz.

Oscilatorul este /jalcătuit din 
tranzistorul Ti de tipul P13, 
P 14 (de fabricație sovietică), 
EFT «353, EFT 322, și condensato
rii și rezistențele ce intră în 
circuitul tranzistorului,

Forma semnalului de ieșire 
este sinusoidală iar tensiunea la 
ieșirea oscilatorului măsoară 
0,4—0,6 V.

PREAMPLIFICATORUL

Acest etaj este echipat ou 
tranzistorul T2 de tipul P13, 
EFT 353 și are ca scop amplifi
carea semnalului înaintea am
plificatorului final.

AMPLIFICATORUL FINAL

Se compune din tranzistorul 
T3, transformatorul de ieșire și 
difuzor.

Tranzistorul poate fi de tipul 
P 13, P 14. EFT 321, EFT 3&.

Transformatorul de ieșire &e- 
buie să aibă raportul de trans
formare 1/3 (se poate folosi si 
un transformator de ieșire exjs^ 
tent în comerț pentru aparatele 
de radio cu tranzistori). Ali
mentarea generatorului se face 
de la două baterii de 4,5 V.

LA TEATRUL

„BACO VIA 
DIN BACAU

Conturul terestru al persona
jelor este cu bună știință estom
pat de regizorul Ion Omescu, în 
aspirația sa de a se elibera de 
un limbaj al dramelor mărunte, 
în spectacol, semnificațiile trage
diei trebuiau să aibă — în in
tențiile regiei — o sonorita
te de mari amplitudini : cu
tremure ar răscoli umanita
tea dacă și-ar pierde, pen
tru o clipă, încrederea în ea 
însăși. Urmărind traiectoria zgu
duitoare care conduce nobila în
credere a omului în el și în se
menii săi spre catastrofa finală a 
anulării, gîndirea regizorală si
tuează tragedia într-un spațiu 
neutru ce tinde spre generalitate, 
în care Othello este purtătorul 
unei imense încrederi în oameni. 
Triumful lui, în război sau în 
dragoste, asupra conformismului 
și prejudecăților unei nobilimi 
încremenite în aur și roșu Vene
tian, este triumful eroului care 
crede necondiționat în frumuse
țea sufletului omenesc. Demon
strația unei posibile anulări a a- 
cestei credințe o face Iago, actor 
și regizor al acestei demonstrații. 
Nu talentul de psiholog este de 
astă dată evidențiat în Iago, ci 
caracterul său de revers absolut 
al medaliei Othello, impunîndu-i 
acestuia controlul mereu lucid al 
mediului ce-i alimentează cre
dința în ideal, și stopîndu-i ast
fel excesul de imaginație. în a- 
cest sens apare Iago ca un in
strument coordonator al unei im
pecabile puneri în scenă demon
strative.

Nu două lumi se înfruntă în 
spectacolul lui Omescu, ci lu- 
fcea adevărului și frumosului se

CARNET TEATRAL

lasă copleșită de o perspectivă 
josnică, antiumană, pentru a ne 
avertiza asupra gravului final.

— „The moor of Venice“ este 
cronica riguroasă a exploziei nu
cleare petrecută la data de..., în 
clipa declanșării neîncrederii în 
astrul denumit Othello* — reți
nem declarația regizorului ca o 
indicație ce se concretizează în 
viziunea sa scenică. Vedem pe 
scenă această cronică, și dacă nu 
este cu adevărat riguroasă se da
torează neglijării unui obiectiv e- 
sențial, folosit de Iago : Desde
mona și pasiunea învestită în ea. 
Neexisțînd decît o convențională 
comunicare de parteneri între 
Othello și Desdemona (susținută 
evident de apatia interpretei), 
tragedia pierde argumentarea 
faptică, necesară pentru redarea 
gravelor acorduri semnificative. 
Decorul (scenografia Dan Nem- 
țeanu și Lidia Radian), impresio
nează prin pregnanța sa defini
torie în stilul montării. Factor 
creator în transpunerea scenică, 
cadrul plastic, dincolo de frumu
sețea sa vizuală, sugerează infini
tele. linii frînte ale tragediei și 
proiectează prin cîteva curbe

leneșa unduire a formelor orien
tale. Slujit de vasta dispunere a 
planurilor, Ion Omescu constru
iește o înlănțuire de tablouri de 
gen — unele de mare valoare 
picturală; înlănțuire ce din pă
cate se destramă pe parcurs. Per
fect integrat în concepția regi
zorală, Iago, interpretat de Ion 
Buleandră este un bun prilej de 
confirmare a unui talent, iar tra
gedia eroului maur își află un 
inspirat interpret în Teofil Vîlcu. 
Dificultatea încă neînvinsă de 
Vîlcu (și care atrage diminuarea 
exploziei situațiilor tragice), este 
autenticitatea întîlnirii cu Des
demona. Pentru că, în momente 
ce ar fi trebuit să fie impregna
te de mistuitoare doruri — O- 
thello — Vîlcu devine reținut în 
fața unei inconsistente siluete fe
minine, indiferent în chemări și 
în răspunsuri (Desdemona, Ioa
na Ene). De altfel e momentul să 
devenim opaci la reînvierea .tra
diționalei Desdemone, pretext 
blond și decorativ pentru trage
dia lui Othello.

Am o deosebită stimă pentru 
studenții de la Arhitectură. li 
stimez dar îi și invidiez puțin. 
Pentru mine meseria lor este ex
presia unei meserii în care arta 
se îmbină cu precizia științifică. 
Tocmai această trăsătură, atît de 
importantă pentru mine, consti
tuie baza excelentei reușite a ul
timului spectacol al studenților 
arhitecți.

Piesa „A opta zi dis de dimi
neață" de Radu Dumitru este în 
gîndirea și interpretarea trupei de 
teatru de la Arhitectură un eveni
ment. Nu* numai pentru teatrul 
studențesc, dar chiar și pentru 
scenele profesioniste. Aș îndrăz
ni să afirm sperînd să nu-mi su
păr prea rău colegii și nici pe 
mine însumi, că este unul din e- 
venimentele stagiunii.

Eu nu pot să fac o cronică dra
matică a acestui spectacol. In 
primul rînd 
mă pricep, 
rînd pentru 
cronicarilor s-o facă. Specia
liștii vor căuta citate, vor reuși 
sau nu să-și învingă obligațiile 
față de o simpatie sau alta, și în 
funcție de asta vor spune dacă 
spectacolul este bun sau nu. Deci 
vor fi sinceri și competenți.

Eu am avut fericirea să fiu un 
simplu spectator într-o seară, 
etnd am venit să văd într-o sală 
de curs goală, fără accesorii, 
piesa.

Am urmărit pe parcursul ani
lor multe spectacole studențești 
de teatru și mai întotdeauna îmi 
revenea în minte observația pli-

nă de înțelepciune a lui Lucian 
Pintilie care constata cu stupoare 
că majoritatea spectacolelor stu
dențești încearcă să copieze în 
forme și ticuri pe cele profesio
niste și, cum este mai ușor să co
piezi forma, ele aveau mai întot
deauna aerul unor copii cu bar
bă. Cîteodată, este adevărat, am 
văzut și idei, spectacole origina
le, rupînd cu orice convenții, cre- 
înd simplu și cu talent, într-un 
spațiu neașteptat montări ex
celente. Spectacolul arhitecților 
face parte din această ultimă ca
tegorie. Privind montarea lor ai 
impresia că se improvizează în
continuu în fața ta texte și si
tuații, că nu ai de-a face cu un 
scenariu fix, că el se naște din re
plici, care se găsesc pe loc sau 
din stări pe care actorii le a- 
veau de mult în ei. Pare un joc 
dar este un joc perfect. Prin a- 
ceastă prospețime, prin această 
totală lipsă de idei preconcepute, 
spectacolul Arhitecturii este un 
exemplu de teatru studențesc.

Cîteva sfori, patru proiectoare, 
10 baloane, un magnetofon și cî
teva zeci de rame pentru întins 
proiectele au devenit în mîinile 
și în gîndiiea celor de la Arhi
tectură un univers, o lume cînd 
poetica, cînd brutală, cînd ame
nințătoare sau ironică: culmi-- 
fiind cu un memorabil apel către

rațiune. Scenografia lui Relu 
Gheorghiu și regia lui Tedy Su
gar și Grigore Popa au dat pie
sei lui Radu Dumitru dimensiuni 
pe care nu le-am bănuit la lec
tură. Cu inventivitate, cu precizie 
și cu o noblețe deosebită a idei
lor, cei doi regizori studenți, ală
turi de scenograf au creat un u- 
nivers imens și simplu dar de o 
deosebită varietate a formelor. 
Ana Maria Crișan, Robian Ma- 
riolanda, Ica Bene, Liliana Du
mitrescu, Viorina Calițaridis, Mi
lena Teodorescu, Viorel Oniță, 
Dinu Ionel, Drăguț Gabriel, Fane 
Olaru, Vlad Tonciu, Puiu lordă- 
ehescu, Sașa Ghebeleu, Ticu Da
vidson și Drăgoi Nelu au fost 
rind pe rînd forme, sunete, si
luete, eroi, remarcîndu-se in mod 
excepțional Liliana Dumitrescu, 
o studentă care deși arhitectă ar 
putea juca pe orice scenă profe
sionistă. Nu se poate uita ușor 
momentul baladei către public 
spus de Liliana Dumitrescu, cu 
o vibrație care mi-a amintit de 
Mariana Mihuț. Remarcabilă 
soluția regizorală a înmormântă
rii finale, soluție de care aș fi 
fost mîndru să figureze într-unul 
din spectacolele mele.

Mă bucur că am văzut un 
spectacol de o asemenea rigoare 
profesională, și faptul că l-am 
văzut la Facultatea de arhitectu
ră și nu la Institutul de teatru, 
mă face să regret.

Aștept cu nerăbdare un nou 
spectacol al arhitecților pentru 
a aduce un aer nou și curat con
ceptului nostru despre teatru»
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TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat Șefului Statului 
Cambodgia, Președintele Frontului Național Unit al Cam- 
bedgiei, SAMDECH NORODOM SIANUK, următoarea tele
gramă

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, al guvernului și poporului român, precum și al 
meu personal, am deosebita onoare a Vă adresa sincere fe
licitări cu prilejul constituirii Guvernului Regal de Unitate 
Națională de sub egida Frontu lui Național Unit al Cambod- 
g-ei și adoptării programului politic al Frontului Național 
Unit.

Republica Socialistă România, consecventă politicii sale 
de sprijinire a luptei popoarelor pentru libertate și inde
pendență, împotriva imperialismului și colonialismului, își 
reafirmă deplina solidaritate cu lupta nobilă a poporului 
combodgian pentru triumful cauzei sale drepte.

Urăm succes Guvernului Regal de Unitate Națională și 
poporului cambodgian în unirea tuturor forțelor patriotice, 
pentru apărarea libertății și in dependenței țării, respingerea 
agresiunii trupelor saigoneze și americane, pentru dreptul 
poporului cambodgian de a-și h oțărî singur soarta, fără nici un 
amestec din afară, în conformitate cu voința, aspirațiile și 
interesele sale.

Ne exprimăm cu acest prilej convingerea că relațiile între 
Republica Socialistă România și Cambodgia, dintre popoarele 
noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă în interesul cau
zei progresului social, independenței și păcii în lume.

CRONICA

UT C
Marți seara a sosit în Capi

tală delegația Comitetului Po
lonez de Cooperare a Organi
zațiilor de tineret (OKWOM) 
condusă de Grzybczak Jerzy, 
vicepreședinte al C.C. al Uni
unii Tineretului Sătesc care, 
la invitația C.C. al U.T.C., va 
face o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul O- 
topeni-București 
față tovarășul 
secretar al C.C. 
activiști ai C.C. 
fost prezent J. 
prim-secretar al
R. P. Polone la București.

au fost de 
Ion Popescu, 
al U.T.C, și 
al U.T.C. A 
Brudzynsky, 

ambasadei

Marți după-amiază a plecat la 
Sofia o delegație de activiști ai 
P.C.R., condusă 
hai, membru al 
prim-secretar al 
dețean Brăila al 
invitația C.C. al 
o vizită în schimb de experiență.

Pe aeroportul Otopeni, delega
ția a fost condusă de Nicolae 
Guină, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

de Nicolae Mi- 
C.C. al P.C.R., 
Comitetului ju- 
P.C.R., care, la 
P.C.B., va face

Ambasadorul Republicii 
Populare Albania la București, 
Iosif Pogace, a oferit marți 
seara un cocteil cu prilejul ple
cării sale definitive din țara 
noastră.

■

■

ACTIVUL U. T. C
DIN

(Urmare din pag. I)

exces de exigență, nu-și face

ȘCOALA

O delegație a Comitetului na
țional român de studii sud-est 
europene a plecat marți la amia
ză în Grecia, pentru a participa 
la lucrările celui de-al II-lea 
Congresx internațional de studii 
sud-est europene, ce ca acea loc 
la Atena între 7 și 13 mai.

CROSUL TINERETULUI

Al CAPITALEI

ROMÂNIA - JUGOSLAVIAULTIMUL TEST

CEI „12 ALEȘI
J '

Deci, cu meciul de astăzi 
ultimul test — se încheie < 
cial, perioada pregătirilor f 
baliștilor noștri pentru Turneul 
final al C.M. din Mexic. Partida 
va fi, într-un fel, barometrul 
care va fixa gradul de pregătire, 
forma sportivă la care au ajuns 
jucătorii „tricolori". Vom vedea, 
vom intui, astfel, mai clar șan
sele noastre în grupa grea de la 
Guadalajara. Modificările de ul
timă oră în formație nu sînt de 
structură,— Dumitrache are pi
ciorul în ghips, Răducanu are 
nevoie de... seriozitate — nu 
schimbă nimic din , stilul și tac
tica de joc a echipei noastre, 
față de meciurile de la Stuttgart 
și Reims, așa că putem spera că 
băieții, în fața redutabililor ad
versari, să aibă o comportare 
care să reflecte real potențialul 
lor valoric — tehnic, tactic, fizic 
și moral — la ora de față. Așa 
cum ne asigură antrenorii, con
ducătorii Federației, jucătorii 
înșiși. din eșecul de la Reims — 
nu văzut prin prisma rezultatu- 
/lui în sine, ci a jocului extrem 

X'de slab — au tras învățăminte 
valabile, spun ei, nu numai pen
tru partida de astăzi, ci și pen
tru confruntările din Mexic.

Firește, de aceea nu rezultatul 
exprimat cifric ne interesează, 
ci calitatea jocului. Pentru că 
dacă echipe mari au fost învinse 
in cariera lor și antrenorii de
clarau că sînt mulțumiți de evo
luția jucătorilor,. în cazul nos
tru. chiar și atunci cînd victoria 
a fost de partea team-ului tri
color a trebuit să recunoaștem 
că nu întotdeauna și nu integral 
echipa ca și jucătorii în parte, 
au corespuns.

Dar întrucit meciul se apropie, 
?ă amînâm judecățile de valoa
re după consumarea acestui ul
tim act și să anunțăm jucătorii 
care, începind de la orele 17,15, 
oe gazonul de la ..23 August44, 
își vor etala virtuțile în apăra
rea unui prestigiu sportiv. Dacă 
la această oră echipa noastră a 
fost definitivată — Adamache, 
Sătmăreanu, Lupescu, Dan, Mo
canii. Dinu, Radu Nunweiller, 
Dembrovschi, Dobrin, Neagu, 
Lucescu — cea a oaspeților e 
încă incertă. Luni au aterizat la 
Aeroportul international Otopeni 
doar 12 jucători (dintre care 2 
portari) urmînd ca astăzi, de di
mineață. cu trenul, să sosească 
încă trei : Holțer, Santraci și 
Jerkovici, titulari in naționala 
Iugoslaviei. In mod cert din e- 
chipa oaspete nu vor lipsi „ve
detele" de calibru, Djaici și Pet- 
kovici. Partida va fi condusă de 
o brigadă 
mată din 
centru — 
macov la

Luptă strinsă pentru ocuparea

într-o atmosferă cu totul deo
sebită — înțelegînd prin aceasta 
tribune pline, fanfară, defilare, 
festivități de deschidere și pre
mieri — ieri, după amiază, la 
stadionul „Tineretului" de la șo
sea, s-a disputat faza pe Capita
lă a crosului. Așadar, lista fina- 
liștilor marii competiții este, la 
această oră, completă : plutonu
lui campionilor din toate județe
le țării li se adaugă cei 12 tineri 
sportivi bucureșteni prezenti, 
peste cinci zile la Timișoara în 
disputa pentru titlurile naționale 
pe 1970. Lesne de închipuit că 
cei „12 aleși" au trebuit să facă 
o serioasă risipă de energie pen
tru ocuparea mult rîvnitelor 
locuri 1 și 2 din cadrul celor trei 
grupe de vîrstă, la fete și băieți. 
Mica festivitate
în care 
tați de 
tetului 
U.T.C.,
Gheorghișan, a fost urmată de 
startul inaugural : cursa 
relor I, 
lificate 
au și 
Naum,
lă M.I. din sectorul 2, talonată 
de Tudorița Nedelea, de la Școa
la profesională 
ca“, sectorul 6 
marcat-o ca o 
tr-o precedentă
drul fazei pe sector). Băieții a- 
celeiași grupe de vîrstă au a- 
vut cei mai buni alergători în 
Gheorghe Ghipu și Alexandru 
lean, ambii colegi de bancă în 
anul I al Grupului școlar profe
sional auto. „Inițial am rulat cu

de deschidere, 
concurenții au fost salu- 
primul secretar al Comi- 
municipal București al 

tovarășul Dumitru

junioa- 
(15—16 ani). Primele ca- 
deci, ale „Bucureștiului* 
fost cunoscute*: Elena 
de la Școala profesiona-

„Electromagneti- 
(pe care am re- 
bună atletă, în- 
relatare, în ca-

unui loc mai bun pe una din turnantele traseului de ieri, de 
la ^Tineretului". -

Foto : R. VIOREL

de arbitri bulgari for- 
Peter Nicolov — la 

Boris Rusev și I. Ciu- 
margine.

C. V.

BĂNUIALA : rulează la Patria 
(orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15), 
Favorit (orele 15,30; 18; 20,30), Gră
dina Festival (ora 19.30), Festival 
(orele 3; 11,15; 13,30; 16; 18.20; 21).

CASTELUL CONDAMNAȚI- 
LOR : rulează la Republica (orele 
9: 11.15; 13,30; 16; 18,30; 21), Grădi
na Doina (ora 20).

...SĂ UCIZI O PASĂRE CÎNTĂ- 
TOARE : rulează la Central (orele 
8.15; 10,45; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45), 
Modern (orele 9,30; 12,15; 15;
17.45; 20,30).

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), București (orele 9; 11,15; 
13.30; 16,30; 18.45; 21), Feroviar
(orele 8.3»; 10,45; 13; 15.15; 17,30; 20). 
Excelsior (orele 9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21), Stadionul Dinamo 
(ora 20).

PENTRU ȚARĂ ȘI REGE : ru
lează la Capitol (orele 9,45: 12: 
14.15; 16.30; 18,45; 21).

AL 3-LEA • rulează la Victoria 
(orele 9; 11,15; 13.30: 16; 18,30;
20.45).

RĂZBOIUL DOMNITELOR : ru
lează la Lumina (orele 9.30—15,30 

eontinuare ; 18,15; 20,30).

ELVIRA MADIGAN : rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) — program pentru copii 
(ora 10).

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

SPLENDOARE ÎN IARBĂ : ru
lează la Grivița (orele 15,30; 18;
20.30) , Miorița (orele 15; 17,30; 20).

PRIETENI FĂRĂ GRAI î rulea
ză la înfrățirea (orele 16,30; 19).

MIREASA ERA ÎN NEGRU î ru
lează la Buzești (orele 15.30; 18). 
Grădina Buzești (ora 20), Viitorul 
(orele 16; 18,15; 20,30), Moșilor
(orele 15,30; 18), Grădina Moșilor 
(ora 20).

MOLL FLANDERS : rulează la 
Dacia (orele 8,30—13,45 în conti
nuare; 18; 20,30).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Bucegi (orele 16; 18,15), 
Grădina Bucegi (ora 20) ; Arta 
(orele 15,30; 18), Grădina Arta (ora 
20).

TARZAN, OMUL JUNGLEI : ru-

grosul plutonului — ne relatea
ză Ivan. La jumătatea cursei 
m-am hotărît să nu-mi las cole
gul și prietenul să plece singur 
la... Timișoara, la finale. El era 
deja cîșligător clar cu 300 de 
metri înainte de sosire. Locul doi 
m-a costat un sprint prelungit. 
Pentru finale vom adopta îm
preună o tactică ■ specială : ne 
vom susține reciproc la trenă și, 
poate, ne va reuși din nou 
dubloul". Junioarele mari (17— 
19 ani) au fost dominate catego
ric de către Mariana Draica, de 
la Liceul industrial chimie, sec
torul 4, despre care am aflat că 
este o talentată polisportivă și, 
în același timp, premiantă. Ea a 
fost urinată de reprezentanta 
Școlii de metrologie (sector 5) 
Elena Popa. La băieți, pe pri
mul loc „lupta" între sectoare 
s-a inversat : Radu Filimon, de 
Ia Liceul industrial alimentar 
(sector 5) a câștigat dozîndu-și 
mai judicios resursele, în fața lui 
Nicolae Petre — Liceul nr. 26 
„AL I. Cuza“ (sector 4). Proba 
senioarelor (peste 19 ani) a re-

venit Elenei Nedelcu de la Li
ceul nr. 39 urmată de tînăra 
funcționară de la O.S.T.A., Au
relia Holub (sector 3). Cea mai 
dificilă cursă, aceea a seniori
lor a prilejuit lui Dumitru Iones- 
cu de la Fabrica „Progresul * 
(sector 3) o victorie „muncită**. 
El a fost la un pas de a ceda 
primul loc studentului de la Po
litehnică Ion Coveanu, clasat al 
doilea care a lansat sprintul final 
prea tîrziu. Cele trei frumoase 
trofee de cristal puse în joc de 
organizatori au revenit comitete
lor U.T.C. ale sectoarelor 7 (pen
tru cea mai 
(pentru cele 
tehnice) și 
mare număr 
în concurs).
ivite după curse, just soluționa
te de altfel, obligă desigur pe 
organizatorii finalei de la Timi
șoara la o mai atentă validare a 
sportivilor. Fără aceste mici in
cidente organizatorilor 
cuvenit nota maximă.

bună prezentare), 3 
mai hune rezultate
4 (pentru cel mai 
de fete prezentate 
Unele contestații

VIOREL

li s-ar fi

RABA
Nemeti• ALBA Campionii județeni 15—16 ani, fete : Margareta

— Alba Iulia ; băie'i : Cornel Grosan — Liceul agricol Ciumbrud. 
17—19 ani, fete, 1 000 m ■ Mariana Iortlache — U.M. Cugir ; băieți, 
2 000 m : Dorin Sălcudean — Liceul „Iacob Mureșanu" Blaj. Peste 19 
ani (participare destul de slabă) : fete : Aurelia Tomuță — Liceul 
Abrud ; băieți : Petre Fusăreanu — U.M. Alba Iulia. (DUNA DORIN).

• ILFOV Cursele s-au disputat în pădurea Pustnicul și au desem
nat următorii campioni județeni : categoria 15—16 ani, fete : Con
stanța Toma — Liceul Buftea ; băieți : Marin Buzatu — cooperator 
din Comana. 17—19 ani, fete • Aurica Burdea — Liceul Brănești ; 
băieți : Cosma Balaciu — Liceul Brănești. Peste 19 ani, fete : Geta 
Ion — I.I.L. „Steagul roșu" Giurgiu ; băieți : Mihai Scrobaneț — 
Liceul Buftea. (ILIE LEPĂDAT).

• TIMIȘ Iată, în ordinea categoriilor, lista campionilor județeni 
calificați pentru finala pe țară : 15—16 ani, fete : Mariana Petrescu 
— Lugoj ; băieți : Ion Peter — Timișoara ; 17—19 ani, fete : Maria 
Moț — Sînnicolaul Mare; băieți : Florin Diaconu — Timișoara. Ca
tegoria peste 19 ani, fete : Iuliana Varga — Timișoara ; băieți : Ion 
Petroescu — Timișoara. (ION DANCEA).

în . _ _ w .
false probleme. Realmente vrea 
mai mult. 1 se pare nefiresc re
gresul, aparent minim, de 3 la 
sută la procentul de promovare 
al claselor a X-a și creșterea 
procentuală de numai 5 la sută a 
promovaților la clasele a Xl-a, 
deficitare la acest capitol încă 
din primul trimestru. Comisia so- 
cial-profesională este făcută răs
punzătoare, ca și birourile din 
clasele respective, pentru puținul 
care s-a întreprins în unele gru
pe U.T.C. de a se curma indo
lența, indisciplina. Nu este ac
ceptată poziția defetistă a secre
tarului grupei U.T.C. din clasa 
a X-a J. Sorin Sbîrcea : „nu mai

■ avem ce face", dar nici replica 
g lui Mihai Davidoglu : „de ce să 
g intervină colectivul dacă ei, le-

neșii, nu-și cunosc interesul ; ce 
" poate face secretarul cu unul
■ care nu vrea să învețe ?“ Cuvîn- 
B tul profesorilor este bine venit, 
g ca întotdeauna. Da, liceul nu

este obligatoriu, cine nu învață,
■ nu poate fi dat de o parte —•
■ explică tovarășul Michel Șeren-
■ herg. Mediile de 2,66, 3,33, 
g 4.66 deținute de un număr

de elevi sînt inexplicabile și in-
■ acceptabile într-o unitate școla- 
• ră la care nimeni nu te obligă 
_ sa vii. Asemenea bilanț, ori anti-

bilanț trist arată că, în două tri-
■ mestre, nici măcar o zi n-a fost
■ consacrată învățăturii, nici mă-
■ car o lecție n-a fost receptată. Și 
g atunci ce-au făcut campionii pe-

nibilelor recorduri în timpul cînd 
" trebuiau să învețe ? Comisia pro-
■ fesională, birourile U.T.C. a
■ claselor a X-a J, a Xl-a C, D, 
g F, E, J, sînt îndemnate să ope-

reze cu o asemenea întrebare, 
" fără echivoc, în adunările gru-
■ pelor U.T.C. care se țin zilele a-
■ cestea.

Profesorii, prin cuvîntul tova
rășelor Luiza Răican, director ad
junct și Georgeta Nicolov, solicită 
organizației să facă mai mult pe

■ planul educației, în sensul de a 
g determina un curent „molipsitor14

în ceea ce privește plăcerea de a 
învăța, un studiu individual in
tensiv. Cu adevărat, este inexpli- ’

■ cabilă coexistența pașnică, în a- 
q ceeași clasă, a unor rezultate 
— strălucite cu medii jalnice. Co-

1 n-a
# 7 '. r' ’’—— roiosit rorța aceea ae care oispu-g.avt,/ plutomdu,. On^arato f, ne un colectjv dnd ,n

riorul său puterea exemplelor 
pozitive, și hotărăște să nu se 

® mai lipsească de un asemenea 
B mijloc educativ. De acum înco- 
g lo, toate zilele pînă la finele a- 
__ nului școlar organizația U.T.C.

1 w le consacră, pe planul învățătu- 
\ ® rii, unor acțiuni care să îndru-

■ me spre un făgaș hui) activita- 
m tea în clasele deficitare. Nu 
g vrea să dea un asalt, e hotărîtă

să nud ajute pe deținătorii me- 
® diilor de 2 și 3 să-și repare si- 
B tuația ; în cazul lor. e prefera- 
g bilă lecția repetării clasei ori a 
g abandonării liceului, dar numai 

după o judecată dreaptă și ca-
■ pabilă să determine la cei care 
B nu și-au făcut datoria de elevi, 
B un proces de conștiință la fel de 
g drept. Organizația U.T.C. vrea

să sprijine școala în finalizarea 
® unui rezultat calitativ și, în pri- 
B vința aceasta, își propune să fo- 
3 losească mai judicios adunările 
ț de grupă U.T.C. pentru dezba- 

terea problemelor specifice tri- 
® mestrului. la modul operativ, 
* concret și ofensiv.
■ In aceeași manieră sînt abor- 
B date și domeniile de activitate 
g ale comisiilor politico-ideologică

și culturală din cadrul comitetu- 
" lui U.T.C. Comisia politico-ideo-
■ logică este îndrumată să-și men- 
B tină stilul de lucru și să finali- 
g zeze unele activități pe care u-

teciștii le-au -apreciat cu deose- 
H bire. Mai exact, este vorba de a
■ asigura în continuare același ca- 
B racter de dezbatere parcurgerii 
g tematicii pd marginea lucrărilor

Congresului al X-lea al partidu- 
" lui. Adică, să se apeleze la stu- 
® diu și discutarea unor probleme 
B și nu lș citirea unor simple refe- 
g rate de compilație. După cum 

activitatea cercului de științe 
— sociale, cu cele trei secții ale 
® sale — filozofie, economie poli- 
B tică și etica — trebuie cel puțin 

să-și mențină nivelul la care a 
ajuns. Participarea în continuare 
a unor cadre universitare la ac
tivitatea secțiilor din 
cestui cerc, constituie

In cadrul marilor aniver
sări culturale recomandate de 
U.N.E.S.C.O., marți după-amia
ză a avut loc în sala Dalles din 
Capitală, sub auspiciile Univer
sității Populare București și Co
misiei naționale române pentru 
U.N.E.S.C.O., o conferință dedi
cată anatomistului și chirurgului 
român de prestigiu internațional 
Ernest Juvara, de la a cărui 
naștere se împlinesc 100 de ani.

„Cursa
munților
a început
PRIMUL ÎNVINGĂTOR : 

ITALIANUL LUIGI ONGARATO

■

tate deja demonstrată. S-a mai 
demonstrat, de altminteri, în tri
mestrul trecut, că organizația 
U.T.C. — cu sprijinul sectorului 
7 al U.T.C. — poate organiza 
pe planul informării acțiuni de 
mare prestigiu ; în fața elevilor 
liceului a venit să vorbească to
varășul Ilie Rădulescu, șef de 
secție la C.C. al P.C.'R. Și în tri
mestrul cesta poate fi inițiată o 
informare politică de sinteză, ce
rută de uteciști, cu participarea 
unui conferențiar foarte compe
tent. Comisia a fost îndrumată 
să înregistreze propunerea și să 
acționeze in consecință, cu în
drăzneală.

Intr-adevăr, dincolo de mult 
discutatele abonamente la ziar — 
cît este de mare ori de mic nu
mărul acestora — trebuie 
cît de mare este interesul ___
lor de a se informa, dacă au o- 
bișnuința lecturii ziarului, dacă 
discern și au maturitatea înțele
gerii tuturor informațiilor care le 
parvin din numeroasele reviste 
străine citite din curiozitate și, 
adesea, din snobism, din spirit 
de imitație — cum se spunea, pe 
bună dreptate, în adunare. Tre
buie văzut nu la modul constata- 
tiv, ci la modul concluziv, pentru 
ce activitatea propusă să fie co
respunzătoare : adică, organiza
rea unui complex de activități in
formative din toate domeniile, 
la nivel de clasă, cicluri de cla
se, școală.

în pofida cuvîntului care s-a 
vrut convingător — și, mai ales, 
pe post de scuză — al elevei Lu
minița Medeșan, șefa comisiei 
culturale, adunarea n-a acceptat 
ca valabilă motivarea puținului 
făcut pe plan cultural cu repa
rațiile la sala de festivități. Li
ceul are elevi avizi de cultură, cu 
preocupări extrem de diverse, 
dornici de distracție. Impedi
mentul repaiațiilor la o sală de 
festivități nu este... impediment. 
S-a promis un reușit carnaval în 
atît de frumosul interior al liceu
lui o reuniune a elevilor fizi
cieni. una a fruntașilor din toate 
clasele, una a claselor a IX-a. 
Sînt zeci —- dacă nu sute —

văzut 
elevi-

de elevi care au pasiuni extra- 
școlare valorificate în lucrări de 
tot felul. N-ar putea fi onorați cu 
expoziții în holul școlii ? De ce 
beneficiază de acest hol de ex
poziții cei din afară ? Avem sen
zația că, după această adunare, 
nu vor mai stărui mult întrebă
rile : Pe cînd o expoziție a unui 
elev ? Pe cînd o reuniune ? Pe 
cînd apariția, dacă nu a unei re
viste, măcar a suplimentelor 
sale ? Comitetul U.T.C. se gîn- 
dește de acum la serbarea de 
sfîrșit de an — foarte bine ! — 
dar pînă atunci să nu uite că 
mai există citeva ceasuri libere 
pe săptămînă, în care elevii s-ar 
întîlni bucuroși să realizeze îm
preună ceva pe placul lor. A 
venit primăvara și nu mai este 
neapărat nevoie de sala aflată în 
reparație. Apoi, atenție la aso
ciația sportivă a elevilor (înfiin
țată chiar în ziua de întîlnire a 
activului); ea a făcut multe pro
misiuni pentru timpul liber.

Deci, există plan, date de în
deplinire, responsabili, mai sînt 
propuneri adăugate în adunare, 
se vor mai face și altele la gru
pe. Exista acea nemulțumire ex
primată de comitet, — poate pu
țin cam domol, fără acel 
suflu combativ, dar există — 
după cum există dorința de a 
face, „măcar ceva mai mult**. 
Organizația U.T.C. din liceu 
nu-și dispersează forțele inutil, 
nu se hazardează în prea mult și 
prea multe. Știe cît timp are la 
dispoziție. Tși propune niște an
chete sociologice, cu ajutorul ca
drelor didactice, pentru a orien
ta mai bine activitatea în anul 
școlar viitoi în cîteva domenii: 
cercurile elevilor, mai ales pen
tru formarea unor cercuri tehni- 
co-aplicative, lărgirea cercurilor 
de științe sociale ; amplificarea 
caracterului activității culturale 
și distractive; o mai cuprinză
toare activitate turistică. Ni s-au , 
părut de bun augur gîndurile 
timpurii pentru ceea ce va face 
organizația în anul viitor. Dar, 
atenție, mai avem un trimestru 
din acest an școlar !

lează la Lira (orele 15,30; 18) ; 
Grădina Lira (ora 20).

VIA MALA : rulează la Feren
tari (orele 15,30; 18; 20,15).

COLONIA LANFIERI : rulează 
la Giulesti țorele 15,30; 18; 20,30).

TE IUBESC, TE IUBESC : ru
lează la Cotroceni (orele 15.30; 18; 
20,30).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Crîngași (orele 15,30; 19).

IUBITA LUI GRAMINIA î ru
lează la Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30: 20,45), Gloria (orele 
9; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30).

URMĂRIREA : rulează la Flo- 
reasca (orele 15; 17,20; 20).

CU MINE, NU, MADAM ! î ru
lează la Volga (orele 16; 18,15;
20.30) .

PICIOARE LUNGI, DEGETE 
LUNGI : rulează la Aurora (orele 
9; 11; 13; 16; 18), Grădina Aurora 
(ora 20); Tomis (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45: 18), Grădina Tomis
(ora 20), Flamura (orele 11; 17;
19.30) , Grădina Expoziția (ora 20).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

LA EST DE EDEN : rulează la 
Vitan (orele 15,30; 18; 20.30).

VÎRSTĂ INGRATA : rulează la 
Unirea (orele 15,30; 18), Grădina 
Unirea (ora 20).

IUBIREA STRICT OPRITA : ru
lează la Pacea (orele 16.45; 19).

MINA CU BRILIANTE : rulea
ză la Popular (orele 16,30; 19).

SHERLOCK HOLMES : rulează 
Ia Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

ANGELICA ȘI SULTANUL î ru
lează la Grădina Progresul 
(ora 20).

^Bfeâfire
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Opera Română : LACUL LEBE
DELOR — ora 19,30 ; Teatrul de 
Operetă ; MY FAIR LADY — ora

SINAIA (prin telefon). — Au
reolat de frumoasa comportare 
din proba internațională „Cupa 
eliberării" desfășurată la Roma a- 
cum zece zile unde s-a clasat 
pe locul al doilea, reprezentantul 
clubului ciclist din Ravena (Ita
lia), Luigi Ongarato, printr-un 
finiș impetuos și-a adjudecat vic
toria în prima etapă din „Cursa 
munților" consumată pe ruta Si
naia — Brașov — Chichiș — Bra
șov — Sinaia (126 de kilometri). 
Această primă secvență a tradi
ționalei probe a fost parcursă 
în prima sa jumătate într-o ca
dență aproape cuminte.

La înapoiere plutonul se des
tramă iar la ieșirea din Brașov se g 
produce faza hotărîtoare : eva
dează Vasile Tudor și Ciumeti 
(amîndoi de la Dinamo I) și Sa
vin (Dinamo Moscova). I^i Pre- B 
deal fug din pluton Rogozian b 
(Dinamo Moscova), Kondr (Ruda 
Hvezda Plsen) și Wanzlik (Di- 
nrZ?/er'ln) ?! f-aC( 'onclliu"ea - stra.uc.xe cu .nea., ja.mce. 
cunnd cu cei trei fugari. Din ■ mitetul U TC recunoaște că n- 

f0IJa accpa diSP' 
cehoslovacul Svoboda. Italiqnul 
Ongarato cîștigă etapa cu o Iun- B 
glwn? asupra lui Wanzlik, par
curgând 126 kilometri în 3h7'65", 
cu o medie orară de 40,200 kilo
metri. Pe locurile următoare Ro
gozian, Ciumeti, Țudor Vasile, 
Kondr, Svoboda. Șavin, rămas în 
urmă este înghițit de plutonul 
sosit la 7" în frunte cu .ceho
slovacul Jan Turek, Pe echipe 
conduce Ravena (Italia).

Astăzi se desfășoară etapa a 
doua : Sinaia — Bănești — Si
naia (80 kilometri).

emil iencec

• La Forte dei Marmi s-a re- 
jucat finala „Cupei Europei" la 
fotbal (rezervată echipelor de 
amatori) între selecționatele 
Spaniei și Olandei. Victoria a re
venit fotbaliștilor spanioli cu 
scorul de 2—1 (1—0) prin golu
rile marcate de Grande (min 2) 
si Bosmediahp (min 49). Punctul 
formației olandeze a fost înscris 
în minutul 60 de Kamoen. Parti
da a fost urmărită de peste 4 000 
de spectatori.

9 Sosiți la Guadalajara, fot
baliștii brazilieni au făcut pri
mele antrenamente. Circa 500 de 
amatori de fotbal localnici au 
urmărit prima evoluție a foști
lor campioni mondiali, care au 
efectuat exerciții fizice, alergări, 
au exersat în trasul la poartă 
Ziariștilor mexicani, cel mai în 
formă li s-a părut atacantul Ri- 
velino. Tostao o făcut doar cî- 
teva ture de stadion, el nu a 
participat la jocurile cu balonul.

Antrenorul Mario Zagalo a 
declarat că în fața selecționate'- 
braziliene se află faza cea mai 
importantă a pregătirii. „Chiar 
și jucătorii care nu sînt în for
mă, a subliniat Mario Zagalo, 
își pot cuceri în următoarele 
săptămîni locul în formația 
noastră de bază".

Selecționata braziliană urmea
ză să întîlnească într-un meci de 
verificare, la Guadalajara, o 
combinată a statului Jalisco. ■

cadrul a- 
o posibili-

RĂSPUNDERI
CARE SE ÎNVÎRTESC ÎN CERC

(Urmare din pag. I)

19,30 ; Teatrul Național ,,T. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : COANA 
CHIRIȚA — ora 20 ; (Sala Stu
dio) : MOARTEA ULTIMULUI
GOLAN — ora 20 ; Teatrul Mic : 
PRIMARUL LUNII ȘI IUBITA SA 
— ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) • 
PURICELE ÎN URECHE — ora 
20 ; (Sala Studio) : VIRAJ PERI
CULOS — ora 20 ; Teatrul Giu- 
lești : CURSA DE ȘOARECI — 
ora 19,30 ; Teatrul „C. I. Nottara" 
(Bd. Magheru) : CÎND LUNA E 
ALBASTRĂ — ora 19,30 ; (Sala 
studio) O LUNA LA ȚARĂ — 
ora 20 ; Teatrul „Ion Vasilescu" :
VIAȚA... O COMEDIE — ora
19,30 ; Teatrul ..Țăndărică'' 
(Cal. Victoriei) : AVENTURILE 

‘ LUI PLUM-PLUM — ora 17 ; (Str.
Academiei) : GULIVER ÎN ȚARA 
PĂPUȘILOR — ora 17 ; Teatrul 
,,C. Tănase" (Sala Savoy) : LA 
GRADINA CĂRĂBUȘ - ora 19.30 ; 
Ansamblul U.G.S. : CONCERT

CORAL — ora 19.30 ; 
Stat ; CIRCUL MARE 
COVA — ora 19,30.

Circul de
DIN MOS-
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• 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremiera • 17,05 Fot
bal : România — Iugoslavia. 
Transmisiune directă de la Sta
dionul „23 August". Comentator 
Cristian Țopescu • 19,00 Tele
jurnalul de seară • 19,20 „Hai 
să-ntindem hora mare" — emisiu
ne de cîntece și dansuri. Soliști : 

'Maria Pietraru, Ana Pacatiuș, 
Tița Ștefan, Ingeborg Lehrer, 
Toth Erzsebet, Petre Săbădeanu, 
Ion Dolănescu, Laza Kenzevicl
• 19,50 Cabinetul economic TV
• 20,15 Tele-cinemateca : „Obse
sia" — cu Massimo Girottî și Cla
ra Calamsi. Regia : Luchino Vis
conti • 22,15 Telejurnalul de 
noapte • 22,30 Dramaturgul și

lui în viața socială a 
țării • 23,00 închiderea emisiunii.

această risipă de mijloace de 
producție. Necesitățile de prea- 
liaj pentru nodulizarea fontei 
poate că vor fi acoperite tempo
rar pentru unele uzine. Dar nu 
credem că extinderea produc
ției, cum este cazul chiar al U- 
zinei de autocamioane, va avea 
asigurată cantitatea respectivă 
de prealiaj. Și atunci se va re
curge iarăși la import ? Oare 
nu s-a gîndit nimeni să rezolve 
problema prealiajului prin con
centrarea producerii sale într-o 
singură unitate industrială ?

Această sarcină revenea Di
recției Generale Tehnice din 
M.I.C.M., care ar fi trebuit să 
predea problema, spre studiu, 
P.I.C.M. observă tov. ing. O. 
Ștefanescu. Acesta ar fi stabilit 
cadrul in care se poate realiza 
fabricația prealiajului. Nu este 
vorba de o tehnologie complica
tă, care să solicite investiții mari 
mai ales comparat cu beneficii
le obținute prin reducerea sau 
sistarea importului.

Prealiajul pentru nodulizarea 
fontei nu este însă unica cerce
tare valorificată insuficient în 
domeniul materialelor auxiliare 
folosite în turnătorie. In ace
eași situație se află și modifica
torii complecși pentru fonta 
cenușie, care ar putea fi elabo
rați cu aceleași utilaje și din 
elemente cu compoziții apropia
te de cele folosite la prealiaj.

* S-ar putea obține o fontă cenu
șie cu caracteristici mecanice 
ridicate, solicitată de uzinele 
constructoare de rriașini-unelte 
Dar nimeni nu produce acești

■ modificatori...
— în cadrul dezbaterilor celei 

de a IV-a Conferințe de turnă
torie. din mai 1969 — ne spune 
ing. Petre Filimon, coordonato
rul secției construcții de mașini 
a Consiliului Național al Ingine
rilor și Tehnicienilor — nume
roși vorbitori au arătat că une
le materiale auxiliare care îm
bunătățesc calitatea pieselor 
turnate se importă iar altele 
lipsesc și, deci nu se întrebuin
țează. Rezoluția adoptată pro
punea înființarea, in cadrul Mi
nisterului Industriei Metalurgi
ce. a unei întreprinderi specia
lizate în fabricarea prealiajelor, 
modificatorilor. materialelor 
exotermice. pulberilor de alu
miniu etc. necesare la elabora
rea aliajelor de turnătorie. De 
asemenea. Ministerului Indus
triei Chimice i se propunea să 
studieze posibilitatea înființării 
unei întreprinderi specializate 
pentru fabricarea de materiale 
și mixturi speciale de turnăto
rie : vopsele și paste care să 
creeze o separare netă între 
suprafața de metal și masa de 
amestec, fluxuri și fondații pen
tru protecție, dezoxidare. dega- 
zare și modificare etc. După ter
minarea conferinței, am extras 
propunerile respective si le-am 
trimis direct conducerii M.I.C.M., 
M.I.M., M.I.Ch.. Ministerului 
Minelor. C.S.P.. C.N.C.S. și al
tor instituții centrale, cu rugă
mintea de a le examina și valo
rifica.

— Și rezultatele acestei ac
țiuni ?

— Din păcate, n-am primit 
decît trei răspunsuri — de la 
T.D.T.. Ed. Tehnică și M.I.Ch ! 
Prin adresa nr. 4358 din 
1969, semnată de ing. 
Consfantinescu, director 
în M.I.Ch, se arată că 
«bab'lir^a sortimentelor de pro
duse destinate turnătoriei ce

8. VIT. 
Anton 
tehnic 

pentru

vor trebui prevăzute in planul 
de dezvoltare, a fost lansată de 
M.I.Ch., la începutul lunii iunie 
1969, o anchetă la care M.I.C.M. 
n-a răspuns (...) întrucit produc
ția de materiale și mixturi spe
ciale destinate turnătoriei se 
realizează de M.I.Ch. în între
prinderi cu specialitate diferită, 
problema centralizării lor nu 
poate fi luată în considerație.., 

Nedumeriți de această tăcere 
am vizitat două dintre principa
lele ministere interesate in pro
ducția prealiajului. La M.I.C.M./ 
interlocutorul nostru este ing. 
Mircea Caba. din Direcția Ge
nerală a Dezvoltării Ramurilor 
Industriale.

— Producerea prealiajului nu 
intră in profilul nostru, ci ține 
de preocupările Ministerului In
dustriei Metalurgice. Noi le-am 
trimis o scrisoare in care le-am 
propus să-l introducă in fabri
cație, dar am fost refuzați. To
tuși, vom căuta să acoperim 
incă in acest an necesitățile de 
prealiaj. Fabricarea lui este insă 
condițională de intrarea în pro
ducție a noii turnătorii de la U- 
zinele de autocamioane, care ar 
duce la degrevarea unor cuptoa
re și folosirea lor în acest scop, 
în anii viitori, asimilarea unor 
noi tipuri de autocamioane, au
toturisme și tractoare, va face 
imperios necesară centralizarea 
fabricației prealiajului pentru 
nodulizarea fontei, (n.n. Dacă se 
știe aceasta atunci dc ce nu se 
aleg soluții definitive și se im
provizează în continuare ?)

— Noi abia reușim — ne spu
ne ing. Teodora Draganovici, 
din Direcția tehnică a M.I.M. — 
să facem, la Uzina de țevi din 
Roman, prealiajul necesar lingo- 
tierelor pentru turnarea oțelu
rilor. Deocamdată nici vorbă nu 
poate fi de satisfacerea cerințe
lor M.I.C.M. în fond, ei fiind 
cel mai mare consumator de 
prealiaj și avînd turnătorii mai 
bune ca ale noastre, și-l pot pro
duce singuri, (n.n. Așadar la 
M.I.C.M. răspunderea e transfe
rată la M.I.M. și de acolo, ca la 
ping-pong. e ' ‘ - '

’ vom 
Călan 

de 3,5

trimisă 
instala 

un
t,

retur...), 
la Uzi- 

nou cup- 
poate că

Cînd 
nele 
tor „ ;
vom satisface și aceste cereri. în 
privința celorlalte materiale 
auxiliare folosite în turnătorie, 
cred că problema fabricării lor 
va fi rezolvată peste cîțiva ani., 
o dată cu intrarea în funcțiune 
a fabricii fero-aliaje.

— Deci fiecare se justifică, 
susținînd că mai mult decît 
pină acum nu poate face. Așa
dar vor continua amînările, ter
giversările si . rezolvările pe ju
mătate, întîlnite pînă acum deși 
din înseși răspunsurile pri
mite se constată că obiec
țiile I.C.T.C.M. sînt justificate.

Economia națională cere can
tități mereu mai mari de mate
riale de turnătorie cu caracteris
tici mecanice ridicate și preț de 
cost scăzut. Cercetătorii și spe
cialiștii în turnătorie au găsit 
o mare parte dintre materialele 
auxiliare necesare, indicînd și 
tehnologiile respective. Alte nu
meroase probleme se află în stu
diu. De aceea, ni se pare jus
tificată menținerea importuri
lor, cînd există reale posibilități 
de a obține produse similare in
digene prin aplicarea soluțiilor 
originale. S-ar elibera astfel și 
importante miiloace valutare 
care vor putea fi folosite pentru 
alte necesități ale economiei, 
s-ar îmbunătăți simțitor calita
tea producției metalurgice*



noilor acțiuni agresive ale S. II. 1 în Indochina
• Noi declarații ale unor guverne, organizații și persO' 

nalități politice
..Un război neautorizat

XIENG KHUANG. — A- 
genția Khaosan Pathet Lao a 
transmis o declarație a Comi
tetului Central al Frontului 
Patriotic din Laos', în care este 
condamnată intervenția S.U.A. 
împotriva Cambodgiei. în de
clarație se subliniază că, prin 
acțiunile lor agresive, Statele 
Unite violează flagrant inde
pendența, suveranitatea, inte
gritatea teritorială și neutra
litatea Cambodgiei, precum și 
acordurile de la Geneva din 
1954.

Poporul laoțian, se sublinia
ză în declarație, cere Statelor 
Unite să pună capăt imediat 
acțiunilor lor agresive și să re
tragă trupele americane și ce
le saigoneze din Cambodgia. 
Declarația exprimă solidarita
tea deplină a Frontului Pa
triotic din Laos cu lupta po
porului khmer.

de Constituție"

TIRANA. — Guvernul R.P. 
Albania a dat publicității o 
declarație în legătură cu in
tervenția armată a S.U.A. îm
potriva Cambodgiei. Declara
ția exprimă solidaritatea cu 
lupta dreaptă a popoarelor din 
Indochina, protestul poporului 
și guvernului albanez față de 
pătrunderea trupelor america
ne și saigoneze pe teritoriul 
cambodgian.

Tancuri sud-vietnameze și unități speciale americane în tim
pul ocupării orașului combodgian Prasaut

Constituirea guvernului regal

Comisia senatorială pentru 
problemele externe a dat pu
blicității o declarație în care 
se subliniază că administrația 
Nixon „duce în Indochina un 
război neautorizat de Consti
tuție". „Trimiterea, fără con- 
simțămîntul Congresului, sau 
fără ca acesta să fie informat, 
a cel puțin 8 000 ide soldați 
americani în Cambodgia, se 
afirmă în declarație, constituie 
dovada că executivul are con
vingerea că este liber, pe de 
o parte să nu țină cont de re
zoluția privind angajamentele 
naționale, iar pe de altă parte 
să-și asume prerogativele Con
gresului în domeniile războiu
lui și încheierii de tratate 
atunci cind autoritatea parla
mentară devine jenantă".

Declarația face parte idin- 
tr-un raport ce preconizează 
abrogarea rezoluției cu privi
re la Golful Tonkin, aprobată 
de Congres în 1964 și care a 
permis președintelui S.U.A. să 
ordone bombardarea teritoriu
lui R.D. Vietnam. Comisia se
natorială consideră că „aceas-r 
tă rezoluție nu constituie o 
autorizație validă de a duce 
un război în Indochina. Ea nu 
oferă decit o îndoielnică fața
dă de legitimitate constituțio
nală".

R.S. CEHOSLOVACĂ. — Ve
dere generală a Complexu
lui expozițional din orașul 

Brno

R. P. Polonă

„Zile ale culturii
românești**

Agravarea tensiunii in
Republica Dominicană

Atmosfera de tensi
une care domnește în 
Republica Dominicană 
de cîteva săptămîni s-a 
agravat luni in urma a- 
sasinării liderului sindi
catului șoferilor din 
transporturi, Augustin 
Lopez Castro.

Potrivit declarațiilor unor con
ducători ai acestui sindicat, Lo
pez Castro ar fi fost împușcat 
duminică seara de doi membri 
ai gărzii prezidențiale. Poliția nu 
a furnizat, pentru moment, nici 
un fel de informații cu privire 
la acest incident.

în capitala dominicană se ma
nifestă temeri că acest nou aten
tat politic va complica și mai 
mult atmosfera și așa încărcată 
dinaintea alegerilor prezidențiale, 
ce urmează să aibă loc la 16 mai. 
Trei grupări politice dominicane 
— Partidul revoluționar domini
can, Unfunea civică națională și 
Alianța socială democrată au a- 
nunțat că în semn de protest 
față de încercarea președintelui

Balaguer de a obține un al doi
lea mandat, vor boicota alegerile 
de la 16 mai. Sindicatul șoferilor 
din Republica Dominicană este 
una din organizațiile care spri
jină partidele de stingă.

ROMA: REUNIUNEA 
PARTIDULUI 

BEMOCRAT-CREȘTIN

NEW YORK. — Extinderea 
acțiunilor militarismului ame
rican în Indochina, reprezintă 
un nou pericol pentru pacea 
lumii, a declarat secretarul 
general al Partidului Comu- 
nfcC din S-U.A., Gus Hali, în 
cadrul unei conferințe de pre
să. Fără îndoială, intervenția 
militară americană în Cam
bodgia, a spus el, va agrava 
criza internă din S.U.A., în- 
trucît ea va atrage după sine 
intensificarea inflației, crește
rea prețurilor și a impozitelor.

de unitate națională din
Cambodgia

INCIDENTE
VIOLENTE

LA SAIGON
Valul de proteste ale popu

lației împotriva regimului sai- 
gonez a provocat o încordare 
extremă în capitala sud-viet- 
nameză, care este de mai 
multe zile scena unor inciden
te violente între manifestanți 
și poliție. în primele ore ale 
dimineții de marți, numeroși 
polițiști au lansat un adevărat 
asalt asupra pagodei „Quoc 
Tu", ocupată, începînd de du
minică seara, de bud,iști ostili 
actualei administrații de la 
Saigon. Ei au deschis 
asupra ocupanților 
ucigînd 10 persoane 
peste 40.

în aceeași zi, în 
sud-vietnameză au 
noi ciocniri între forțele poli
țienești și grupurile de stu- 
denți care manifestau împo
triva regimului Thieu. Repre
zentanți ai budiștilor și ai stu
denților au organizat ulterior 
o conferință de presă în ca
pitala sud-vietnameză pentru 
a protesta împotriva represa
liilor la care sînt supuși opo- 
nenții administrației de la 
Saigon.

focul 
pagodei, 

și rănind

capitala 
avut loc

PEKIN 5. — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite : La Pekin a avut loc marți 
o conferință de presă, în cadrul 
căreia Norodom Sianuk a anunțat 
formarea unui „guvern regal de 
unitate națională". Acest guvern 
a fost alcătuit în cursul unui con
gres al Frontului Național Unit 
al Cambodgiei, desfășurat la 3 și 
4 mai la Pekin. Congresul l-a 
ales pe Norodom Sianuk pre
ședinte al Frontului. A fost ales, 
de asemenea, un Comitet Cen
tral. Norodom Sianuk a prezentat, 
la conferința de presă, lista gu
vernului regal de unitate națio
nală, avînd ca prim-ministru pe 
Penn Nouth, fostul premier al 
Cambodgiei.

în continuare, Norodom Sia
nuk a dat citire programului po
litic adoptat de Congresul Fron
tului Național Unit al Cambodgiei. 
Sarcinile Frontului, se relevă în 
programul politic, constau în uni
ficarea și mobilizarea tuturor pă
turilor sociale, a partidelor poli
tice, organizațiilor profesionale șl 
religioase cambodgiene în apă
rarea independenței naționale, a 
păcii, neutralității și integrității 
teritoriale a țării, împotriva agre
siunii imperialiștilor americani. 
Avînd în vedere că intervenția 
americană împotriva Cambodgiei 
reprezintă o parte a planului de 
extindere a războiului din Indo
china, se arată în program, Fron
tul va coordona lupta sa cu a- 
ceea a popoarelor frățești din 
Vietnam și Laos, călăuzindu-se 
după principiul că eliberareq, și 
apărarea fiecărei țări reprezintă o 
chestiune a fiecărui popor 
parte și că sprijinul reciproc 
celor trei popoare trebuie să 
bazeze pe respectul mutual

năzuința spre considerarea inte
reselor fiecărui popor.

Politica externă a Frontului, se 
menționează în program, se va 
baza pe cele cinci principii ale 
coexistenței pașnice și va fi că
lăuzită de spiritul Cartei O.N.U. 
Frontul se va abține de la parti
ciparea la vreo alianță militară, 
nu va permite altei țări să creeze 
baze militare și să staționeze 
trupe și personal militar pe teri
toriul Cambodgiei.

SAIGON —* Administrația 
de la Saigon și guvernul Lon- 
Nol de la Pnom Penh au hotă- 
rît înființarea în capitala cam- 
bodgiană a unei misiuni saigo
neze permanente cu „privile
gii diplomatice" — anunță a- 
gențiilș de presă, occidentale.

Observatorii politici remar
că faptul că această hotărîre 
a fost luată în condițiile inter
venției militare americano- 
șaigoneze în Cambodgia și că 
ea reprezintă un prim pas 
spre restabilirea relațiilor di
plomatice între Saigon 
Pnom Penh, 
matice dintre 
administrația 
fost rupte la
din inițiativa șefului statului 
cambodgian, Norodom Sianuk.

Și
Relațiile diplo- 
Cambodgia și 
saigoneză au 
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La Institutul politehnic din 
Cracovia au fost organizate 
„Zile ale culturii românești". 
N. Mareș, atașat cultural al 
ambasadei române la Varșo
via a evocat cu acest prilej 
legăturile tradiționale pe tă- 
rim cultural dintre popoarele 
român și polonez. A avut loc 
un concurs cu premii pe te
ma „România frățească" și a 
fost prezentat un montaj li- 
terar-muzical prezentat de un 
grup de studenți ai lectora
tului de limbă română de la 
Universitatea Jagiellona din 
localitate cuprinzînd tradu
ceri în limba polonă ale unor 
fragmente din operele celor 
mai reprezentativi scriitori 
români și piese de muzică 
cultă și populară românească. 
Cu același prilej, au fost pre
zentate o expunere pe tema 
evoluției arhitecturii în Ro
mânia de-a lungul anilor și o 
expoziții de carte. Au fost 
proiectate filme și s-a des
chis o expoziție a cărții ro
mânești.

Lucrările sesiunii Adunării
Generale a 0. M. S.

La Palatul Națiunilor 
din Geneva, au început 
luni lucrările celei de-a 
23-a sesiuni a Adunării 
Generale a Organizației 
Mondiale a Sănătății.

După discursul inaugural, 
rostit de dr. William Stewart, 
participanții au luat în dezba
tere unele probleme de proce
dură. Discuțiile propriu-zise 
vor începe miercuri. Pe ordi
nea de zi sînt înscrise proble
me privind mediul înconjură
tor, eradicarea principalelor 
maladii endemice și epidemi
ce, formarea și instruirea per
sonalului medical, admiterea 
de noi membri.

La actuala sesiune participă 
delegați din peste 130 de state 
membre ale O.M.S., reprezen
tanți ai O-N.U. etc. Din Ro
mânia participă o delegație 
condusă de Dan Enăchescu, 
ministrul sănătății.

Mișcarea studențeasca din S.U.A. este în doliu. Patru tineri 
— doi băieți și două fete — au fost uciși luni la Universitatea 
Kent (statul Ohio) cînd trupele gărzii naționale au deschis 
focul în plin asupra miilor de studenți ce și-au exprimat pro
testul față de hotărîrea președintelui Nixon de a ordona in
tervenția trupelor americane în Cambodgia. Alți 15 tineri, din
tre care patru se află în stare gravă, au fost internați în spitale. 
„A fost cea mai sîngeroasă confruntare care a avut loc pînă 
acum în cei trei ani ai cruciadei studențești împotriva războiu
lui din Vietnam" — relevă agenția U.P.I.

Protestul studențimii ameri
cane față de noua inter
venție în Asia de sud-est 

constituit o reacți-e firească

TRUPELE AMERICANO-SAIGONEZE
AU DESCHIS UN NOU FRONT

în 
al 
se
Și

Forțele americane și saigoneze au deschis marți dimi
neața un nou front în Cambodgia, în regiunea Se San — 
a anunțat un purtător de cuvînt militar american, citat de 
agenția United Press International.

a ______
la hotărîrea anunțată de preșe
dintele Nixon. Pătrunderea tru
pelor americano-saigoneze în 
Cambodgia dovedește, în fapt, 
că agresiunea Washingtonului 
se extinde acum în întreaga 
peninsulă indochineză, iar Sta
tele Unite nu intenționează să 
renunțe la rolul ce și l-au asu
mat de „jandarm mondial". De 
aceea, încă la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, în diferite insti
tute de învățămînt superior au 
avut loc mari mitinguri și de
monstrații de protest. Așa s-a 
întîmplat la Universitatea de 
stat din Maryland unde peste 
1 000 de polițiști și 500 de mem
bri ai gărzii naționale au fost 
mobilizați împotriva studenți
lor, la Universitatea Berkeley 
și la Universitatea Stanford care 
este acum paralizată de prima

grevă generală din istoria aces
tui institut de învățămînt supe
rior. Duminică, reprezentanții 
organizațiilor studențești din 
13 colegii și universități au lan
sat un apel la grevă generală 
împotriva politicii Administrației 
în Asia de sud-est. Evenimentele 
ce au urmat au demonstrat că 
această chemare a avut un larg 
ecou atît în rîndurile studențiy 
lor cît și al membrilor corpului 
didactic universitar.

Incidentele tragice de la Uni
versitatea Kent s-au produs în 
momentul cînd trupele gărzii 
naționale au ordonat studenți
lor să se împrăștie. Cînd aceș
tia au refuzat — continuînd să 
scandeze „Nu vrem acest 
război sîngeros" — trupele au 
deschis focul. Generalul Del 
Corso, comandantul gărzii na
ționale din statul Ohio, a în
cercat să arunce vina asupra 
unui „trăgător izolat" care ar 
fi tras asupra militarilor, ceea

ce ar fi determinat riposta a- 
cestora. Martori oculari, citați 
de agențiile U.P.I. și A.P., au 
subliniat, însă, că atacul arma
tei asupra studenților a fost 
declanșat fără nici o provocare, 
ceea ce este dovedit și de fap
tul că în rîndurile membrilor 
gărzii naționale nu s-a înregis
trat nici o victimă. Luni seara, 
Universitatea Kent a fost în
chisă, interdicțiile de circulație 
fiind aplicate nu numai în incin
ta orașului universitar, ci si în 
localitatea Kent ca și în comita
tele vecine, Ravenna și Stow.

în semn de protest față de 
această crimă și a intervenției 
americane în Cambodgia, Uniu
nea Națională a Studenților din 
S.U.A., care reprezintă 500 de 
colegii și universități a lansat 
un apel la o grevă generală 
universitară. „Scopul nostru este 
să mobilizăm opinia publică 
pentru a realiza un protest pe 
scară națională împotriva extin
derii războiului din Indochina" 
— a declarat președintele Aso
ciației, Charles Palmer. Grevele 
studențești vor fi însoți-te de 
manifestații, mitinguri, trimite
rea de delegații la Washington 
pentru a protesta pe lingă 
Casa Albă și membrii Congre
sului, precum și campanii în 
favoarea unei legislații care

sâ prevadă anularea fonduri
lor destinate războiului.

Primele acțiuni studențești au 
și început. La Universitatea 
Rutgers, peste 1 500 de studenți 
au boicotat cursurile și au par
ticipat la un mare miting de 
protest. La Universitatea new- 
yorkeză Columbia, președintele 
adjunct, Andrew Cordier, a con
damnat intervenția americană 
în Cambodgia în fața a peste 
2 000 de studenți. Președintele 
Universității Notre Dame, Theo
dore Hesburgh, a chemat pe 
studenți să adreseze o petiție 
președintelui Nixon cerînd în
cetarea războiului din Cambod
gia și Vietnam. Președinții a 
90 de consilii studențești au 
semnat o declarație care con
damnă „extinderea neconstitu
țională a războiului din Asia 
de sud-est". „Moartea tragică, 
sub alianțele gărzii naționale 
din Ohio, a patru studenți — 
subliniază agenția France 
Presse — va constitui fără în
doială un nou motiv pentru stu
denții americani, revoltați îm
potriva războiului din Vietnam 
și a extinderii sale în Cambod
gia, de a manifesta împotriva 
politicii actuale a președintelui 
Nixon".

P. NICOARĂ

Șeful delegației României la 
cea de-a 23-a sesiune a Adu
nării Generale a O.M.S. a avut 
o întrevedere cu directorul 
general al O.M.S., dr. M. G. 
Candau. Cu acest prilej au 
fost abordate unele chestiuni 
legate de dezvoltarea cooperă
rii României cu O.M.S., pro
blema formării de cadre și a 
planificării sanitare. La discu
ție a participat ambasadorul 
Ion Datcu, șeful misiunii per
manente a Republicii Socialis
te România pe lingă Oficiul 
O.N.U. din Geneva.

• La Națiunile Unite s-a a- 
nunțat că o delegație a Comite
tului pentru decolonizare al A- 
dunării Generale se va deplasa 
la sfirșitul acestei luni în Africa 
pentru a lua contact cu repre
zentanți ai mișcărilor de elibe
rare națională din teritoriile a- 
flate încă sub dominația colonia
lă. Este vorba de mișcările de 
eliberare națională din Rhodesia. 
Republica Sud-Africană, Nami
bia și coloniile portugheze. In 
cursul turneului, care va dura 
două săptămîni, membrii dele
gației vor vizita Zambia, Tanza
nia, Etiopia și Algeria.

Luni după-amiază au înce
put la Roma lucrările Consi
liului național al partidului de 
guvernămînt democrat-creștin. 
Participanții la discuții ur
mează să ia in dezbatere si
tuația politică din țară în ve
derea alegerilor regionale, 
provinciale și comunale, care 
vor avea loc la 7 iunie. Secre
tarul național al P.D.C., Ar
naldo Forlani, a prezentat un 
raport în care s-a referit la 
„dificultățile* pregătirii cam
paniei electorale decurgînd 
dintr-o „situație politică incer
tă și caracterizată de impul
suri centrifuge și dezorganiza
te. Deși au fost în parte înlătu
rate —. a spus el — aceste im
pulsuri continuă să rămînă 
amenințătoare și latente a- 

,tît la nivelul central, cît 
și local". Arnaldo Forlani 
a‘ lansat, totodată, un apel 
la unitatea rîndurilor P.D.C.^ 
în cadrul căruia „divergente 
sint uneori excesive, reprezen- 
tind un obstacol în calea des
fășurării activității partidului 
la nivel guvernamental, în 
parlament sau în țară".

întrevederile ministrului 
francez al economiei și fi
nanțelor, Giscard d’Estaing, 
aflat într-o vizită oficială la 
Washington, cu ministrul de 
finanțe american, David 
Kennedy, au fost dominate, 
potrivit agenției France 
Presse, de situația conjunc
turii eoonomice a S.U.A. și 
repercusiunile acesteia asu
pra celorlalte țări occidenta
le. Noua scădere de luni a 
cursului acțiunilor Bursei 
din Nek York a făcut să spo
rească preocuparea delegației 
franceze față de amenințările 
unei grave recesiuni în Sta
tele Unite. Dacă climatul de 
afaceri va continua să se de
terioreze în Statele Unite, a- 
cesta va avea, după aprecie
rea experților, consecințe ne
gative asupra situației econo
mice a partenerilor lor occi
dentali.

..i 4 P M

CUBA. — Membri ai brigăzii de tineri „23 August-România" 
lucrînd la Fabrica de zahăr din San Cristobal

El a precizat că la această 
operațiune participă unități 
ale diviziei a 4-a de infanterie 
americană, precum și ale di
viziei a 22-a de infanterie sai
goneză.

Agenția citată menționează 
că această acțiune a fost pre
cedată de intense raiduri ale 
bombardierelor americane de 
tip „B-52“. care au lansat 
peste 1 000 tone de bombe pe 
o întindere de 64 kilometri 
de-a lungul frontierei dintre 
Vietnamul de sud și Cambod
gia.

Conform datelor prezentate 
de Comisia pentru cercetarea 
crimelor comise de militarii 
americani în Vietnam, avi
oanele S.U.A. au efectuat în 
cursul lunii aprilie 2 000 de 
raiduri în cadrul unor misi
uni de recunoaștere în spa
țiul aerian al R.D. Vietnam.

De asemenea, comisia a 
stabilit că în cursul lunii a- 
prilie aviația americană a 
bombardat de 42 de ori pro
vincii sudice ale R.D. Viet
nam.

• SEYMOUR Hersh, reporte
rul agenției de presă „Dispatch 
News Service", care a devenit 
celebru prin dezvăluirea masa
crului comis de trupele ameri
cane în satul sud-vietnamez 
Song My, a obținut premiul Pu
litzer pe anul 1970 pentru repor
taje din viața internațională. 
Distincția încununează eforturile 
depuse de Hersh pentru a face 
lumină în acest capitol sumbru 
al implicării americane în Asia 
de sud-est.

Printre laureații celorlalte 16 
premii Pulitzer acordate figurea
ză : Jean Stafford (roman), 
Charles Gordone (teatru), Dean 
Acheson, fostul secretar de stat 
al președintelui Truman, (isto
rie) . Richard Howard (poezie), 
William Eaton. de la ziarul 
..Chicago Daily News" (reporta
je din viața națională) ș.a. Char
les Gordone, dramaturg de cu
loare, a obținut premiul pentru 
piesa „Nu poți fi nicăieri ci
neva", care tratează probleme 
legate de segregația rasială în 
Statele Unite.

• LA PRAGA a sosit ieri di
mineață delegația de partid și 
guvernamentală sovietică, în 
frunte cu Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S. 
Agenția TASS precizează că de
legația va participa la festivită
țile prilejuite de sărbătorirea 
celei de-a 25-a aniversări a eli
berării Cehoslovaciei de sub o- 
cupația fascistă și va semna 
noul Tratat de prietenie, cola
borare și asistență mutuală din
tre Uniunea Sovietică și Ceho
slovacia.

NOI ATENTATE 
ÎN GUATEMALA

• ÎN ultimele patru zile, în 
Guatemala au avut loc o. serie 
de atentate, care au provocat 
moartea a cinci persoane. Du
minică, persoane necunoscute au 
atacat și ucis pe Antonio Marro- 
qui, primarul din Jocotan (pro
vincia Chiquimula), care făcea 
parte din partidul de guvernă

s o u “t
mînt. El este cel de-al doilea 
primar al acestei localități asasi
nat în împrejurări misterioase. 
Un alt atentat a fost comis asu
pra lui Marco Tulio Rendon, u- 
nul din șefii serviciilor de pro
pagandă ale președintelui Arana 
Osorio, ales in urma scrutinului 
prezidențial din martie a.c., care 
urmează să-și preia funcția în 
luna iulie.

In ciuda tuturor cercetărilor 
întreprinse, poliția nu a reușit 
să descopere pe autorii atenta
telor.

• LA Berlin s-a deschis, 
în prezența lui Walter Ul- 
bricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R.D. Germane, 
cel de-al 7-lea congres al peda
gogilor din R.D.G. La lucrări 

participă 3 300 de delegați, pre
cum și oaspeți de peste hotare. 
Din Republica Socialistă Româ
nia ia parte o delegație a Mi
nisterului Învățămîntului, con
dusă de Traian Pop, adjunct al 
ministrului învățămîntului.

„COANA CHIRIȚA“
LA PARIS

• FESTIVALUL Teatrului 
Națiunilor, stagiunea 1970, s-a 
deschis luni seara, într-un mod 
ou totul insolit, cu prezentarea
— într-unul din pavilioanele 
străvechilor hale ale Parisului
— a poemului epic „Orlando 
Furioso" de Ludovico Ariosto, 
interpretat, într-o adaptare ori

ginală, de „Teatrul liber" din 
Roma.

în această stagiune a Teatru
lui Națiunilor, care se va des
fășura, de asemenea, și la 
„Theatre de France", vor mai 
avea loc spectacole cu piesele 
„Una din ultimele seri ale car
navalului" de Carlo Goldoni 
(Teatro Stabile din Genova), 
„Ivanov" de Anton Pavlovici 
Cehov și „Lorenzaccio" de Al
fred de Musset (Teatrul „Za 
Brano" din Cehoslovacia) Tea
trul Național „I.L. Caragiale“ 
din București prezintă comedia 
muzicală „Coana Chirița“ de 
Tudor Mușatescu, după Vasile 
Alecsandri în regia lui Horea 
Popescu.

• COMBINATUL de vagoane 
și construcții de mașini din 

Gyor și firma G.H.W. din Dus
seldorf au încheiat un contract 
privind construirea unei noi tur
nătorii de oțel, anunță agenția 
M.T.I. Potrivit contractului, fir
ma vest-germană va furniza 
proiectul, tehnologia și o parte 
din utilajele turnătoriei de oțel 
care va fi construită în orașul 
GyOr și care urmează să fie dată 
în exploatare in 1972.

CAUZELE 
RĂSCOALEI 
DIN HAITI

• COLONELUL Octave Ca- 
yard, comandantul gărzilor de 
coastă haitiene care s-au răscu
lat la 24 aprilie împotriva regi
mului președintelui Francois 
Duvalier, a explicat, într-un in
terviu acordat ziarului mexican 
„Excelsior", că a luat această 
hotărîre deoarece situația poli
tică din Haiti „era insuportabi
lă". El l-a calificat pe dictatorul 
Duvalier drept „principalul ina

mic al poporului haitian", preci- 
zînd că cei 118 oameni pe care 
i-a condus au acționat în cali
tate de militari și nu de politi
cieni. Referindu-se la cauzele 
eșecului răscoalei, colonelul Ca- 
yard le-a atribuit lipsei spriji
nului din partea altor unități ale 
armatei haitiene. „Un sprijin 
minim, a spus el, ar fi permis 
răsturnarea lui Duvalier în 48 
de ore. întrucit nu am avut acest 
sprijin a trebuit să protejez vie
țile oamenilor mei și de aceea 
am îndreptat cele trei nave ale 
noastre spre Porto Rico“.

• ALTE șase noi cutremure 
ae pămint, de intensitate redu
să, au fost înregistrate dumini
că și luni Ia Pozzuoli, mica sta
țiune balneară din apropiere de 
Napoli, unde în luna martie s-au 
produs puternice mișcări ale 
scoarței terestre. Intrați în pa
nică, numeroși locuitori și-au 
părăsit casele. Autoritățile au 
declarat totuși că nu vor pro
ceda la noi evacuări.
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