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Un nou șantier âe locuințe In 
orașul Constanța

CUM SÎNT FOLOSIȚI

//
CAII PUTERE

PENTRU PRINDEREA |
TIMPULUI OPTIM

Tn Oltenia primăvara a ,.în- 
<Tis" în planurile operative ale 
cooperativelor agricole încă de la 
începutul lunii martie mențiu
nea . ..timp optim pentru arături 
si însămințările din epoca întîi". 
Și. în noianul treburilor din ac- 
t”ala •'ampanie un cuvint hntă- 
rîtor 11 au. desigur, mecanizato
rii Ho modul în care își Orga
nizează ej munca, de roadele 
activitlții fiecăruia depinde ter- 
tainatfea hi condiții oe c litate 
cerută a tuturor lucrărilor prevă
zut«- in graficele primăverii. Fără 
îndoială succesul nu depinde 
numai de ei ci și de felul în care 
cooperativele agricole de produc* 
pe le asigură . frontul de lucru" 
necesar, rezolvînd la timp și cu

maximă grijă problemele legate 
de organizarea muncii, fertiliza
re, aprovizionarea cu semințe

Am urmărit în raionul Craiova 
..asamblarea" dintre acești doi 
factori cu valori egale în folosi
rea rațională, deplină, a „cailor 
putere" pentru încadrarea în 
timpul optim cu lucrările agricole 
de primăvară.

Sub „inscripția" a patru sta
țiuni de mașini și tractoare, 658

MIHAIL Dl MITRI SCV 
Corespondentul 

„Sctnteii tineretului” 
pentru regiunea Oltenia

[Continuare in pag. a V-a)
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Intre noi... fetițele
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ANCHETA
NOASTRĂ

-

BUNUL SIMT

DE A FI
FRUMOASĂ

Sînt cilexa cuvinte care, odată cu venirea primăverii traduc în imagini 
• izuale. in senzații ți emoții, transfigurarea naturii : florile, aerul care vibrează 
intre umbră și lumină, candoarea primelor raze calde ale soarelui, răsuflarea de 
entuziasm a străzii, freamătul privirilor... Oamenii receptează tumultuos natura, 
se privesc unii pe alții și se oglindesc în marea renaștere a firii... Există o expre- 
si? care, in acest anotimp, devine similară cu însăși esența sa. cu tendința de 
întinerire, de înnoire : frumusețea femeii. Observați pe stradă cum primăvara 
colorează chipurile lor. le dă farmec și expresie, le dă eleganță și grație, 
mișcările lor sini mai vioaie, hainele mai suple, poruncind ochilor să remarce, 
să admire prezența, frumusețea și gingășia lor.

Natura, in efortul ei spre perfecțiune, a înzestrai feminitatea cu calități 
estetice deosebite, cu linii armonioase cintate de poeți, dăltuite de sculptori, 
rămase, ca o pecete. în pinzele pictorilor. Frumusețea a devenit o însușire și 
un merit, un drept și o datorie firească a femeii.

Ancheta noastră și-a propus să investigheze in citeva secvențe această 
valoare socială a frumuseții feminine, această inepuizabilă sursă de sentimente 
care bucură. înnobilează viața, și-a propus, mai ale«, să ..redescopere" necesi
tatea ca femeia să-și facă, din cultivarea continuă a calităților sale naturale, o 
datorie estetică fi socială.

„în drumeție"

H Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la 
H victoria Marii Revoluții Socialiste din Octom- 
S brie, eveniment de răscruce în istoria univer- 
B solă, care' a deschis epoca revoluțiilor prole- 
S tare, epoca trecerii popoarelor de la capita- 
B lism la socialism.
S Pregătită și desfășurată sub conducerea Par- 
| tidului Comunist al Uniunii Sovietice, în frunte 
ffl cu Vladimir llici Lenin, Revoluția din Octom

brie a dat o lovitură puternică sistemului im
perialist, slăbindu-i considerabil forțele. Vic
toria proletariatului din Rusia, ideile lui 
Octombrie au stimulat avîntul revoluționar al 
clasei muncitoare, al maselor largi populare 
de pe toate meridianele globului, răsunînd. ca 
un îndemn înflăcărat la lupta pentru realiza
rea aspirațiilor de libertate și proqres, pentru 
eliberarea socială și națională. In întreaga 
lume s-au desfășurat acțiuni ale clasei mun
citoare, ale forțelor progresiste de solidari
zare cu lupta proletariatului din Rusia pentru 
apărarea puterii sovietice și zdrobirea inter
venției militare întreprinse de reacțiunea mon
dială.

Revoluția din Octombrie a avut un puternic 
ecou în România. Clasa muncitoare, țărănimea, 
oamenii muncii care luptau pentru eliberarea 
lor de exploatare și asuprire au văzut în Re
voluția din Octombrie un exemplu însuflețitor, 
exprimîndu-și cu deosebită forță solidaritatea 
față de cauza acesteia. Puternicele acțiuni 
desfășurate pe întreg cuprinsul țării. — mitin
guri, demonstrații, greve — în sprijinul Revo
luției din Octombrie, cît și participarea a nu
meroși oameni ai muncii români, a detașa
mentelor revoluționare române la lupta cu 
arma în mînă pentru apărarea puterii, sovie
tice, reprezintă o pagină glorioasă a prieteniei 
dintre poporul român și popoarele Uniunii 
Sovietice, o manifestare de înalt internationa
lism proletar a maselor muncitoare din Ro
mânia.

Principalul rezultat al Revoluției din Oc
tombrie a fost făurirea Uniunii Sovietice — 
primul stat socialist din lume, stot al celor ce 
muncesc de la orașe și sate. In cele cinci I decenii care au trecut din octombrie 1917, 
Uniunea Sovietică a cunoscut profunde trans
formări sociale : a fost clădită o nouă orîn- 
duire — orînduirea socialistă — au luat un 
puternic avînt forțele de producție, statul so
vietic s-a transformat într-o putere industrială 
de prim rang. Forța noii orînduiri sociale s-a 
manifestat în modul cel mai viu în Marele 
Război pentru Apărarea Patriei, cînd Uniunea 

@ Sovietică a dus greul bătăliilor pentru zdro
birea fascismului, cucerind .prin lupta sa 
eroică admirația și recunoștința popoarelor 
de pretutindeni.

Partidul Comunist Român, întregul nostru 
popor, dau o înaltă prețuire activității însu
flețite a poporului sovietic, a partidului său

**
*******

comunist, penlru construirea comunismului, 
succeselor sale in dezvoltarea industriei, 
agriculturii, celorlalte ramuri ale econo
miei, în domeniul științei si al culturii, în cu
cerirea Cosmosului, in ridicarea nivelului de 
trai. Rod al muncii pline de abnegație a 
pooorului, ol vastei activități organizatorice si 
politice a Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, realizările Uniunii Sovietice consti
tuie o contribuție liotăritoare la întărirea 
puterii economice, politice si militare o siste
mului mondial socialist, Ic creșterea influentei 
socialismului, la cauza progresului și a păcii 
în lume.

Ideile marxism-leninismului, sub steagul cărora 
s-a înfăotuit Mareo Revoluție Socialistă din 
Octombrie, au căpătai o lorgă răspîndire ; 
pătrunzind adînc în conștiința oamenilor 
muncii de pretutindeni, ele însuflețesc vaste 
mișcări progresiste ale contemooraneitătii.

După al doilea război mondial, o serie de 
popoare din Europa, Asia și America au în
făptuit revoluția, smulgînd forile lor din siste
mul imperialist și făurind noi state socialiste. 
Amploarea uriașă pe care a luat-o mișcarea 
de eliberare națională, accelerarea procesului 
de destrămare a sistemului colonial al impe
rialismului au dus la apariția pe harta lumii 
a unui mare număr de noi state suverane, afir- 
mînd cu vigoare sporită năzuințele popoarelor 
spre independentă si bunăstare. Partidele co
muniste și muncitorești, ale căror rînduri și a 
căror capacitate organizatorică și maturitate

(Continuare in pag. a V-al

Vizita în

România

de partid

Republica Socialistă

a unei delegații

și guvernamentale

a Republicii Populare Bulgaria
La invitația Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român și a Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, în a doua jumătate 
a lunii aprilie a.c.» o delegație de partid și guver
namentala a Republicii Populare Bulgaria, con
dusă de tovarășul Todor Jivkov. prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, va face o vizită oficială 
în Republica Socialistă România.
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tine însăți

..Frumusețea feminină 
pft« o parte inseparabilă a 
frum i eții vieții- Admirația 
față de calitățile estetice 
ale femeii este un senti
ment firesc — ne spune 
tm. Gh. Berescu. cercetă
tor 1j Institutul de Filo
zofie al Academiei Repu
blicii Socialiste România. 
Frumusețea feminină, ca 
noțiune, c greu de definit, 
ca. de altfel, tot ceea ce 
este natural. După opinia 
unor medici și cosmeticieni 
nu există femei urfte, ci 
numai femei care nu știu 
să fie frumoase, care nu 
înțeleg că înfățișarea lor 
este un atribut esențial al 
frumuseții, grija pentru 
estetica exterioară — o da
torie. Aceasta nu înseamnă 
că feminitatea este evi

dentă. numai printr-un 
chip atrăgător și îngrijit ; 
frumusețea moral-spirituală 
o întrece pe cea fizică 
pentru că definește omul. 
Exteriorizarea unui ca
racter integri, a bunului 
simț, a gustului pentru fru
mos se face printr-o serie 
de amănunte care definesc, 
în fond, feminitatea“.

„Aș începe prin a 
arăta că feminitatea are o 
reală valoare socială pen
tru că ea ar trebui să fie 
proprie tuturor femeilor, 
așa cum le este propriu 
sentimentul maternității, 
intervine Odette Mihă- 
iesca — creatoare de mo
dele la Fabrica de confec
ții și tricotaje București. 
Nu numai tradiția, dar și 
recunoașterea firească a 
frumuseții feminine, a 
creat, pe planul economiei, 
o întreagă Industrie meni
tă să servească și să relie

feze această frumusețe. 
Fără a calcula în cifre 
exacte, un mare procent 
din sortimentele vestimen- 
tare, din țesăturile pe care 
le produce industria noas
tră, 90 la sută din produ
sele cosmetice sînt pen
tru femei. Cred că fe
minitatea, ca un al 
Șaselea simț, propriu 
femeii, îi caracterizează 
personalitatea. Iar femini
tate înseamnă sentimentul 
propriei valori, posibilita
tea de a discerne ceea ce 
ți se potrivește, ceea ce 
subliniază calități și estom
pează defecte, creînd o 
armonie a înfățișării, o să
nătate a întregii ființe. 
Arta de a-ți evidenția cu 
gust personalitatea, femi
nitatea nu este sinonimă 
cu frivolitatea, ea este 
proprie unei femei ca o 
dovadă de respect pentru

persoana sa, ca și pentru 
cei din jur.

Poate 
fi educată... 
feminitatea !

Frumusețea este, desi
gur, o calitate nativă. „Dar
— precizează Gh. Berescu
— frumusețe ca atare nu 
există ; ținuta etică și este
tică este raportată la cele
lalte calități umane și ade
vărata valoare a frumuseții 
feminine nu poate fi 
concepută decît ca un 
domeniu continuu perfec- 
ționabil în funcție de ca
pacitatea asimilării unor 
idealuri, înalte, a unor 
răspunderi sociale majo
re".

Un raid pe străzile ora
șului descoperă unei pri
viri atente, complexitatea

aspectelor sub care apare 
feminitatea, Lîngă cinema
tograful „Patria" stăm de 
vorbă cu un grup de tineri, 
elevi ai Grupului școlar 
tehnic de chimie.

— Colegele noastre sînt 
fete frumoase, dar le lip
sește unora ceva, nu știu 
dacă gingășia sau... delica
tețea, vorbesc urît pentru 
a nu le crede noi prea 
ipocrite... Există în vocabu
lar cuvinte care, pronun
țate de o fată, o urițesc pe 
ea...

— Multe vin dintr-un 
alt mediu și, vrînd să fie 
prea repede bucureștence, 
modeme și elegante, exa-

GALINA BĂDULFSCU

(Continuare 
In pag. a Iba)

CADRAN OMUL COLOCVIU ÎN EXPOZIȚIE :

ION VLASIU

CU
Oare rațiunea echili

brului natural să ni-1 ser
vească alături de omul cu 
gestul penitenței și auto
flagelării verbale pe omul 
cu replică? E o însoțire 
bizară dar de nedespărțit, 
un fel de întovărășire a 
Junghiului cu tușea, un 
duel pe două registre o- 
puse. Unul clamoros cu 
..prea micimea mea am 
făcut șl am dres, slut 
vinovat, n-am să mat fac" 
șl celălalt neobosit spa
dasin cu „da, dar să ve-

REPLICĂ
deți..." Starea sa civilă 
nu e greu de Identificat. 
E suficient să-l auzim 
oriunde șl oricind servin- 
du-țl replica chit că vor- 
bindu-i despre roze te va 
respinge în numele spini
lor, chit că vorbindu-1 
exact, despre cutare lip
să de la serviciu îți va 
spune c-a avut meningită 
cînd era mic. Impermea
bil la orice critică, omul 
ca replica are o cuirasă 
de cauciuc dur care re«- 
plnge orice, _

L-am întîlnit deseori, 
cu aceeași figură crispa
tă, asaltată parcă de de
moni nevăzuți. Are senti
mentul persecuției șl 
știindu-se unicat — încă 
din ograda copilăriei — 
își apără cu înverșunare 
Integritatea presupnsă. 
Intr-un fel e îndreptățit. 
El n-a supărat niciodată

V. ARACHELIAN

(Continuare 
tn pag. a V-zj
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sculat 
ionali, 

ni-au con- 
e ipostaze, 
ase. trans
ale sculp-

Ion Vlasiu — ne mărtu- 
a sculptorul NICOLAF, 

PASCU — mă uimește me
reu prin permanenta sa 
efervescență, prin nevoia sa 
tiranică, structurala aproa
pe de a crea frumosul, sub 
cele mai variate veștminte 
(sculptură, pictură, grafică, 
literatură). Și-n cele mai 
neașteptate chipuri il simți 
totuși același, exigent dar 
egal cu sine însuși, calitate 
care conferă operelor in an
samblu, expoziției o remar
cabilă unitate de concep-

;n1

MATERNITATE1

lui Dece- 
pentru li- 
șca și Cri- 
lumeroase 
abstracti- 

simbol („Tripticul 
eroilor“) a lui N. Bălcescu. 
Istoiia se împletește, se 

etează apoi difuz cu 
la (portretele de ex- 
„Cronicar", „Bătrîn" 

, .. iri amintirea folcloru-
1 ,i (..Toma Alimoș“, „Masa 
lui Pintca“, în care imen
sele pietre de rîu rînduite 
cu meșteșugul delicat și 
neostentativ al naturii rea
lizează o elevată sinteză a 
spațiului cu timpul, a locu
lui cu evenimentul).

Folclorul, arta populară, 
a cărui prezență o înregis
trezi și în urma dălții pe 
materie, se fac simțite une
ori pînă la limitele ances
tralului, ale aatinei fără 
chip precis dar adîncă și 
răscolitoare, in care forma 
simplă și amplă, e cugeta
re, e filozofie („în priete
nie", „Pasărea-suflet" ș.a.).

Poezia pămîntulul e con
centrată in strălucirea „Lu
ceafărului" a nenumăratelor 
chipuri de „Muze", a „Poe
tului“, a cărui linie pură iți 
recheamă figura lui M. 
Eminescu, confundat de a- 
cum cu arta însăși, cu le
genda, cu ființa unui popor.

Emoțiile simple, firești, 
profund și etern umane, 
maternitatea („Maternitate", 

mamă“), nunta 
din Oaș“), cando- 
i infantile („Pri

mii pași", „Creangă poves
tind copiilor"), frumusețea 
trupului omenesc („Eva“, 
„Nud", ș.a.). sînt transfor
mate de artist în teme pre
dilecte, în jurul cărora gra
vitează nesfîrșit, descope
rind perpetu valori noi.

Drumul artistului către 
oameni e simplu și neîntor
tocheat. e un drum pe care 
nu te poți rătăci, pe care te 
întorci singur acasă. Are 
ceva dintr-o dărnicie totală, 
fără rezerve. Abandonînd 
privilegiul specialistului te 
confunzj în „lectura“ expo
ziției ca un simplu consu-

„DRUM
pre SPRE OAMENI»

I,.Tînâră 
(„Mireasă ( 
rile vîrstei

țle. Țin să mai fac o remar
că. Retrospectiva sculpto
rului Vlasiu demonstrează 
poate superior, cu mijloa
cele și posibilitățile artei 
sale, ce înseamnă cultiva
rea in sensul bun, al tradi
ției, ce înseamnă să fii în
noitor și modern în același 
timp“.

Muncitorul boiangiu RA
DU PAUL ne-a vorbit cu 
reținerea „nespecialistului", 
dar cu căldura și sponta
neitatea acestuia totodată. 
„Mi-e greu să vă traduc în 
cuvinte de ce îmi place a- 
ceastă expoziție. Poate pen
tru că mă regăsesc într-o 
atitudine sau gînd, poate 
pentru că regăsesc in a- 
numite lucrări ceva ce m-a 
emoționat sau mi-a plăcut 
intens cîndva. Probabil că 
aceste sculpturi au multe 
calități. Pentru mine cea 
mai de preț e aceea că pot 
comunica cu artistul, că 
mă pot înțelege, peste capul 
tuturor, așa ca-ntr-o discu
ție în doi. din care eu am 
plecat mai bogat“.

„Retrospectiva Ion Vla
siu, așteptată de multă vre
me cu legitim interes, e o 
manifestare matură, de o 
bogăție și o amploare au
tumnală. Personalitatea 
proteică a artistului e în
tr-o certă zonă a echilibru
lui, a cîștigurilor de pro
funzime, generatoare de stil 
și de estetică. Sensurile că
utărilor sale sînt fixate de 
acum asemenea rîurilor în
tr-o albie, sînt definitorii 
atît pentru sine, cit și pen
tru evoluția artei noastre

contemporane, vădesc o an
corare exhaustivă in feno
menul artistic și cultural 
românesc. (VASILE DRĂ
GUȚ — critic de artă).

„Comparind această ex
poziție cu altele (evident, 
tot de sculptură) — în
cearcă să-și traducă impre
siile studenta IGNAT IRI- 
NA — remarc o libertate, 
o dezinvoltură a expresiei 
plastioe cu totul deosebite. 
Ai senzația că artistul tră
iește permanent o stare de 
euforică poezie. Formele 
lemnelor, ale pietrelor in- 
tîlnite cotidian, parcă ii 
recheamă mereu cadențe, 
idei, sentimente. cărora 
mîinile sale îndemînatice le 
găsește chip. Nu pot face 
subtile disocieri asupra teh
nicii sale, dar migala caldă, 
senzuală cu care șlefuiește 
formele, cred că sînt eloc
vente pentru un artist în
drăgostit de viață, de ma
teria cu care lucrează, pen
tru un artist incapabil să-și 
ascundă candorile și deli
cateța“.

Vizitatorii expoziției, oa
meni din cele mai diverse 
profesii, sînt impresionați 
de această putere de co
municare a universului ar
tistic al lui Ion Vlasiu, și 
singura explicație constă 
în marea dragoste de via
ță a creatorului, cu ochii 
îndreptați perpetuu spre 
oameni, spre universul lor 
lăuntric.

Cei care i-au urmărit e- 
voluția anterioară ca și cei 
care au făcut prima dată 
cunoștință cu artistul, au

resimțit, emoția întîlnirii cu 
arta autentică, cu o artă în 
care dorința de noutate, 
poezia tuturor artiștilor au
tentici, nu înăbușe senti
mentul și ideea, ci le face 
mai evidente, de o tulbu
rătoare evidență, cu o 
comunicată plenar.

Retrospectiva, așa 
remarca criticul de 
Vasile Drăguț, e definito
rie pentru evoluția artis
tului. Lucrările mai vechi, 
ca și cele mai noi, inspi
rate dintr-o caldă geome
trie rustică de rezonanțe 
brâncușiene, vădesc o evo
luție în care cîștigurile nu 
se exclud, ci se condițio
nează. se luminează reci
proc. Necesitatea sa de cu
rățenie și puritate („In lu
mea artei nu pot intra de
cît cei curați. Talentul se

artă

cum 
artă

RECOLTA

hrănește cu oxigen moral" 
spune, undeva, unul dintre 
personajele cărților sale), 
de pătrundere a esențelor 
este prezentă în toate lu
crările sale, pe care le 
mai unește simplitatea in
genuă, ca un cîntec șoptit. 
Cîntece mici sau balade, ele 
sînt rostite de aceeași gură. 
Există în arta lui Ion Vla
siu un filon rapsodic, o me- 
lopee, o poveste nesfirșită 
despre oameni și locuri, 
despre gînduri și fapte 
despre bucuriile intense ale 
marilor colectivități. I-am 
zice epică, dacă lirismul 
n-ar colora și împodobi fie
care lucrare, fiecare cuvînt 
al său.

CORNEL RAI)U- 
CONSTANTINESCU

EROI ANONIMI

Al UNOR ROMANE
DE AVENTURI NESCRISE

cu
la

— Alo, miliția ?
— Da, miliția.
Apelul poate fi lansat 

acest apelativ sau altul
orice oră din zi și din noapte. 
Se adresează lucrătorilor de 
miliție pe stradă, în parc, ori
unde este nevoie. El sînt în ser
viciu 24 de ore din tot atâtea. 
Ca și medicii. Dar cu o deose
bire : lucrătorul de miliție este 
medicul care veghează la păs
trarea liniștii și ordinei publi
ce, îl apără de „microbii“ soci
ali, de infractori. El are îna
inte de toate, ca armă princi
pală respectul și devotamentul 
față de oameni, dragostea față 
de ei.

O noapte de Iarnă. Vîntul 
fluieră pe străzile pustii ale 
Clujului înghețat de zăpadă pe 
care o transformă în pulbere 
măruntă și aspră. Din preajma 
unuia din podurile care tra
versează Someșul se aud stri
găte de ajutor. în apropiere nu 
se aflau decît doi-trei oameni 
în vîrstă, ocupați cu maturatul 
străzii. Au privit îngroziți în 
apă : în valurile reci se lupta 
o femeie, la capătul puterilor. 
Tntîmplarea a făcut să treacă 
pe acolo un lucrător de miliție. 
A alergat la țărm. Pînă la apă 
erau 5—6 metri. Unde să gă
sești, noaptea, în cîteva minu
te o scară ? Trebuia găsită altă 
soluție. Și a fost găsită. Și-a 
dat mantaua jos și a coborît 
malul pe măturoaiele lungi ale 
celor care curățau strada. A 
ridicat femeia, aproape înghe
țată, în spate, și a urcat tot pe 
măturoaie. A învelit-o în man
ta. Hainele de pe el se trans
formaseră într-o pojghiță de 
gheață.

„De multe ori, ne-’spunea to
varășul căpitan Dionisie l’ăcu- 
raru, eroii unor înrimplări deo
sebite sînt uitați Se uită chiar 
ei. îmi amintesc că nu de mult 
asupra a doi casieri care trans
portau 400 000 lei s-a săvîrșit 
un atac. Infractorii au fugit 
neidentificați. Elementele după 
care urma să înceapă iden
tificarea lor erau puține. 
Se știa doar că unul avea nas-

turii hainei îmbrăcați în piele 
și o servietă recunoscută ca 
fiind înainte proprietatea unui 
casier de la Î.A.PL. Am luat 
toate restaurantele în șir fără 
să aflăm nimic. După cîteva 
zile cu sprijinul unor salariat,i 
de la întreprinderea amintită, 
l-am găsit totuși pe proprieta
rul servietei. Dar aceasta nu 
însemna decît un mic pas îna
inte. Persoana respectivă avea 
un alibi perfect. în ziua atacu
lui se găsea în București de 
unde trimisese soției o telegra
mă. De abia mai tîrziu am 
aflat că proprietarul servietei 
era recidivist.. Acesta a fost 
momentul psihologic. Masca de 
om cinstit a căzut și a apărut 
infractorul. Complicele lui se 
afla ascuns în podul unei case, 
își făcuse un orificiu în tavan 
pentru a supraveghea și even
tual împușca pe proprietarul 
servietei în cazul în care l-ar 
trăda. Amănuntul l-am aflat 
mai tîrziu. A fost înconjurată 
casa și infractorul care își măr
turisise fapta a intrat. împreu
nă cu un lucrător al miliției pe 
care l-a dus exact sub orifi
ciu. Mai trebuiau cîteva secun
de și ar fi fost împușcat. Dar a 
intuit primejdia. Infractorul 
s-a apărat pînă la ultimul glon
te, cu care de altfel s-a sinu
cis. A fost singura „victimă". 
Neregretată, firește, de nimeni.

— Vă puteți aminti cine a 
participat la această acțiune ?

— Mi-ar fi foarte greu. Și 
nici nu e important lucrul a- 
cesta. Știm doar să ne facem 
datoria. Restul...

Aflăm o altă întîmplare. La 
unul dintre hotelurile clujene 
s-a prezentat un cetățean care 
a refuzai să-și araie buletinul. 
A primit totuși cameră, dar a 
fqst anunțată miliția. Locote
nentul major Goga l-a invitat 
la miliție. Teșit în stradă, necu
noscutul a fugit în urma unei 
bascule A intrat într-o clădi
re. pe urmă într-un apartament 
cu rugămintea de a fi găzduit . 
cîteva minute fiindcă abia a 
ieșit din spital și e obosit. în 
urma lui a Intrat Imediat ofi
țerul de miliție. Sub privirea

îți așteaptă

vizitatorii

LA COFETĂRIE 
(Din caietul de

Reiervoțio natu

DEVA (de la cores
pondentul nostru).

La numai i km de șo
seaua națională, lingă 
Hațeg, se află, intr-un 
peisaj de o rară frumu
sețe, o rezervație natu
rală unică in jelui ei in 
țară, care se întinde pe 
o suprafață de 650 hec
tare Aici trăiesc de 
mulți ani. in țarcuri 
special amenajate, zim
brii, căprioare, cerbi lo- 
pătari. iar de puțin timp 
acestora li se mai adau
gă cerbi carpatini — 
bogăția și mindria mun
ților noștri.

Pentru a crea 
tilor condiții cit mai hu
ne de vizitare a rezer
vației. de recreere șt o- 
dihnă. in acest an a fost 
construit drumul prin 
pădure spre țarcurile 
zimbrilor, lung de 2,5 
km, o cabană de vară.

Anul trecut acest colț 
pitoresc al naturii a 
fost vizitat de aproape 
lGOnn de turiști români 
și străini.

BUNUL SIMȚ DE 4 FI

speriată a gazdei — un om mal 
în vîrstă care încă nu-și reveni
se din uimire — a urmat o 
luptă scurtă și necunoscutul a 
fost imobilizat. Era un versat 
falsificator. Asupra lui s-au gă
sit 13 librete C E.C și mai mul
te buletine de identitate false. 
A sustras sume importante din 
agenții C.E.C. din mai multe 
orașe. In după amiaza aceleiași 
zile urma să plece din Cluj. 
Din fericire n-a mai avut timp.

„Uneori, ne mărturisea tova
rășul Păcurarii, ne vine destul 
de greu ca din mulțimea de 
locuitori ai orașului să depis
tăm pe unul sau doi care sint 
necinstiți. N-avem dreptul să 
jignim pe nimeni. In același 
timp trebuie să lucrăm opera
tiv în izolarea unor indivizi 
periculoși pentru societate. De 
multe ori amănuntele au o 
foarte mare importanță. Iar 
cei chemați să ne ofere amă
nunte sint cetățenii, oamenii 
de rînd Șl cel mai adesea ei 
o fac cu firească responsabili
tate.

Am cunoscut în cîteva zile 
mai mulți lucrători ai miliției 
orașului Cluj : pe locotenei ui 
major Florea lonescu și ? ■ 
ofițeri, sergenții majori Vâu 
nu. Comșa. Cîmpeanu. Marru, 
Indoleanu. Vorbeau cu pasiune 
despre munca lor care nu în
totdeauna e lipsită de riscuri. 
Despre faptele fiecăruia s-ar 
pu’ea scrie foarte mult. Cea
mai mare mîndrie a lor es'.e 
însă atunci cînd. după efec
tuarea serviciului, pot să rapor
teze câ în sedorul de care răs
pund nu s-a intîmplat oiniia 
deosebit. Și acest lucru dună 
cum ne spunea tovarășul maior 
lordăchescu. comandantul mi
liției orașului Cluj, se inlîm- 
plă tot mat des

Am participat, noaptea, la 
cîteva raiduri prin oraș ale lu
crătorilor miliției După ulti
mele spectacole, peste oraș s-a 
lăsat liniștea. Tn localuri erau 
puțini consumatori. Tîrziu, 
după miezul nopții, pe stradă 
se auzea numai vuietul vîn':u- 
lui și pașii „sectoriștilor". ' » 1 
egali și calmi ca un simbol al 
certitudinii, al liniștii.

ION RUS
corespondentul 

„Sctnteii tineretului" pentru 
regiunea Cluj

(Urmare din pag. I)

gerează și devin caraghioa
se...

— Adică ?
— Nu știu ce cred ele 

că e frumos și elegant dar... 
știu să aleagă ceea ce li se 
potrivește...

Băieții au „descoperit“ 
în discuție unu) din aspec
tele esențiale ale feminită
ții : autocunoașterea și, mai 
ales, selectarea acelor 
gesturi, acelor atitudini și 
vestimentații care să re
prezinte personalitatea fie
cărei tinere. Deseori, lipsa 
de varietate a activi
tăților organizațiilor U.T.C. 
din școlile profesionale, din 
fabrici, acolo unde foarte 
multe tinere sînt venite 
direct din sate, dovedește 
ignorarea totală a unor ac
țiuni menite să educe 
bunul gust, înțelegerea 
pentru frumos... Docurînd, 
la Casa de cultură a tine
retului Gri vița roșie, a 
avut loc o întîlnire cu 
creatorii de modele de la 
Fabrica de confecții șl tri
cotaje. Sala a fost arhipli
nă, tinerele amatoare 
de asemenea schimburi de 
experiență și-au manifestat 
dorința de a-i avea cît mai 
des în mijlocul lor pe cei 
care dau tonul feminității 
prin ocupația lor. Dar pot 
fi numărate pe degetele 
de la o mînă acțiunile de 
acest fel, înscrise în planu
rile organizațiilor U.T.C. 
Lăsată la voia întîmplării, 
evoluția tinerelor fete spre 
înțelegerea feminității și a 
importanței ei creează 
deseori aspecte neplăcute 
și nedorite ; cele care vin 
din medii sociale cu mai 
puține preocupări în acest 
sens, din familii care 
n-au pus mare preț pe 
educarea bunului gust și 
a armoniei în înfățișare și 
comportare, neîndrumate, 
lăsate să aleagă din miile 
de tentații ale Capitalei pe 
cele mai șocante, mal ex
travagante, devin exponen
tele, fără voia lor, ale pros
tului gust, ale neglijenței, 
ale vulgarității.

„Feminitatea

spune tov. 
Dima. șeful 
creație de la F.C.T. — se 
impune, în ultimul timp, 
ca o prezență obligatorie. 
Cultivarea și educarea 
bunului simț, a gustu
lui pentru frumos, dă 
femeilor tinere mai multă 
siguranță, le face mai stă- 
pîne pe ele, mai firești, cu 
gesturi dezinvolte și deli
cate, le impune o perso
nalitate imediat remarcată 
și apreciată. Tn toate oca
ziile, feminitatea creează 
bună dispoziție și opti
mism, iar contrariul ei, 
este un puternic motiv de 
inhibiție.

înfățișarea, întreaga com
portare a unei tinere îi 
relevă nu numai caracterul 
dar și concepțiile despre 
viață, idealurile și visu
rile... Întîlnisem într-o 
noapte la miliție fete care 
se făcuseră vinovate de 
încălcarea unor norme de 
conduită socială... Ele 
acuzau bărbații care sînt 
obraznici și lipsiți de bun 
simț... Dar o altă acuzare 
era înscrisă în întreaga lor 
comportare, alcătuită din 
gesturi, mișcări, cuvinte, 
care nu impuneau respect, 
din îmbrăcămintea lor 
țipătoare în concordanță 
cu fardul, cu privirea, cu 
zîmbetul.,. Refuzul femi
nității, voit sau nu, în
seamnă și refuzul demnită
ții, înseamnă ușurința și 
neseriozitatea unor con
cepții de viață...

ne

Constantin 
secției de

Feminitatea 
poate face casă 
bună cu... căsnicia

Tn piața de flori. După 
ora 15, florăresele sînt 
asaltate de bărbații dornici 
să aducă, într-un buchet 
primavăratic, prinosul 
mirației șl respectului 
celor dragi, soțiilor 
logodnicelor.

— Sînt de acord, măr
turisește tehnicianul Petre 
Zainea, că o femeie tre
buie să fie totdeauna fru
moasă, chiar și la bucătă
rie. M-am căsătorit de

ad- 
lor 
sau

curînd și cred că pot s-o 
ajut pe soția mea în acest 
sens ; florile sînt una din 
soluții, de asemenea, poli
tețea, buna mea dispozi
ție...

— La început, își amin
tește geologul T. F., 
mi-am admirat soția pen
tru că era mereu cochetă 
și îngrijit îmbrăcată. După 
ce au venit copiii, a 
început să se neglijeze, 
nu-și mai găsea timp să se 
ducă la coafor... Probabil 
feminitatea este o calitate 
ca și spiritul de ordine, de 
gospodărie... Dacă o femeie 
n-o are... Dar asta nu 
poate fi motiv de ceartă.

— Uneori poate să fie, 
intervine strungarul Ștefan 
Suciu. Dacă m-am legat 
de ea prin căsătorie, asta 
înseamnă că mi-a plăcut 
pentru niște calități care 
ar trebui să fie continuate 
și după logodnă... Mi-a 
plăcut și pentru că era în
grijită și cochetă, avea 
gust, de ce să renunțe la 
toate după căsătorie ?

— Sînt femei care con
sidera că numai atunci 
cînd ies în lume trebuie să 
se îmbrace frumos, să aibă 
gesturi delicate, feminine, 
iar cînd sînt acasă, cu 
soțul, nu se preocupă de 
ținuta lor, tună și 
pentru orice fleac, 
studentul Daniel

„Transformarea"
vată de interlocutorul nos
tru, este în mare parte, 
reală. Deseori, dosarele de 
divorț conțin și un motiv, 
care ascunde această trans
formare : „soția nu-mi mai 
corespunde“. Mulți dintre 
soții care o acuză pe soție 
de așa ceva recunosc și 
lipsa ei de preocupare 
pentru a fi mereu frumoa
să, îngrijită.

(ulceră 
spune 
Balaș, 
obser-

FRUMOASĂ
Ni s-a vorbit 

un caz frecvent .. ____
renta soției față de femini
tatea proprie, rezultată din 
obișnuința cu gîndul că, 
o dată căsătoria încheiată, 
viața în comun nu cere 
o deosebită grijă pentru 
înfățișarea și comportarea 
ei. Bineînțeles, nu numai 
soția e de vină. O vizită 
făcută familiei Mihalache 
M. dintr-un bloc din 
cartierul Balta Albă relevă 
și un alt aspect:

— Duminica, povestește 
Elena M. soțul îmi spu
ne : azi stăm acasă, ce rost 
mai are să mă bărbieresc ? 
Și umblă toată ziua în 
pijama, nebărbierit... Eu 
mai am și treabă pe de
asupra... Și dacă el nu 
crede că merit și eu, cînd 
rămîncm singuri, să-l văd 
aranjat, proaspăt...

ca despre 
de indife-

Din nou despre 
orele familiei

Am întrebat cîțiva tineri 
bărbați întîlniți în aceste 
zile pe străzile, Bucu-
reștiului cum consideră ei 
că trebuie să-și ajute soția 
pentru a-i oferi timpul 
liber necesar îngrijirii și 
înfrumusețării. Mulți nu 
și-au dat numele, răspun- 
zînd lapidar la întrebare :

• Cînd vrea să se ducă 
la coafor, stau cu băiatul, 
merg ți la plată... (ingi
ner Radu Săndoiu).

• E treaba ei să-și or
ganizeze în așa fel timpul 
îneît să găsească o oră. 
două, pentru cosmetică, 
croitoreasă, sau mai știu 
cu ce...

• Pierdere de vreme... 
E femeie serioasă, i 
doi copii, ce-i trebuie 
tîta cochetărie ?

are
; a-

• O ajut totdeauna la

treburile gospodărești, îmi 
face plăcere s-o văd a- 
ran.iată, proaspătă, mai 
ale3 cînd nu se înfrumu
sețează pentru o ocazie 
anume, ci pentru mine... 
(Marin Ciuceanu).
• N-o ajut pentru că 

sînt foarte ocupat... Dacă 
îmi place s-o văd frumoa
să ?! Desigur. Dar o fe
meie trebuie să știe să se 
descurce singură...

Sînt cîteva declarații, 
fără pretenții de generali
zare. Dar o mai veche 
statistică. făcută cu ocazia 
unei anchete pe tema 
timpului liber al soțiilor, 
notează următoarele cifre : 
munca în gospodărie a 
unei femei care lucrează 

producție reprezintă 
la sută din timpul 
zile, ceea ce înseam- 
ore. Deci adunînd cu

uncî 
nă 7 
cele 8 ore de serviciu, cu 
cele 8 ore de odihnă, 
femeia rămîne cu 1 oră 
timp liber personal. In 
condițiile în care soția 
beneficiază de ajutorul 
substanțial al soțului în 
rezolvarea treburilor gos
podărești, ea are la dispo
ziție timp necesar pentru 
a se cultiva, ceea ce, 
urma urmei contribuie 
feminitatea ei.

la 
la

Zestrea 
de frumusețe 

a mamei
L-am întîlnit pe Adrian 

Barbu, în fața unui maga
zin alegînd, din vitrină, 
un cadou pentru mama 
lui, cu ocazia zilei de naș
tere.

— Aș vrea ca viitoarea 
mea soție să-i semene 
mamei. Cred că ea a con
stituit pentru mine primul

termen de comparați© si 
m-am bucurat totdeauna 
cînd o găseam pe mama 
mai frumoasă, mai elegan
tă decît pe alte femei. Am 
observat că uneori co
piilor. mai ales cînd devin 
adolescenți, nu le mai 
place să meargă pe stradă, 
la spectacole sau în vizite 
cu părinții lor. Pentru 
mine, însă, prezența mamei 
și a tatălui meu 
o îneîntare, mă
bine alături de ei, 
mîndiesc cu ei. O văd pe 
mama mereu frumoasă, 
îmi place cum se îm
bracă, cum are grijă de 
înfățișarea ci în toate oca
ziile, chiar și acasă. Și cînd 
va avea o noră, o va învăța 
și pe ea, sper, secretul 
acestei continue frumuseți.

Totdeauna copiii își cred 
părinții fără cusui și des
coperind la o vîrstă cînd 
orizontul lor se mărește, 
cînd oamenii din jur le 
oferă posibilitatea de a 
judeca, de a compara pro
pria familie, că mama sau 
tatăl lor răspund acestei 
exigențe intuitive, legătura 
și încrederea lor afectivă 
devine de nezdruncinat. 
Mama dă fetelor primele 
noțiuni de bun gust, de 
eleganță, mama, prin în
fățișarea și comportarea 
ei, este un etalon, un exem
plu de urmat. Și, indiscu
tabil. păstrarea respectu
lui, a stimei pentru mamă, 
se leagă de frumusețea ei 
morală și fizică, de conti
nua ei grijă de a so arăta 
copiilor totdeauna frumoa
să, totdeauna feminină. 
Este, desigur o nevoie de ( 
a continua în viața urma
șilor frumusețea unei vieți 
clădită pe respectul de 
sine, pe sentimentul fireso 
a) dăruirii, al unui bun 
simț major de a păstra 
mereu proaspătă imaginea 
feminității.

este 
simt 

mă
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PA GIN A ECONOMICĂ

Stagiatura-o etapă 
de plafonare ?...

RED : Contactul economistului cu producția începe cu o perioadă 
de stagiatură. Aceasta, dacă este bine organizată, dacă continuă facul
tatea. pc planul practicii, poate deveni o adevărată rampă de lansare, 
a viitorului economist in prima linie a muncii de organizare și de 
creștere a eficienței economice a producției, a întreprinderii in care 
lucrează.

Economistul poate și trebuie să fie, prin 
pregătirea lui. prin atribuțiile ce-i revin 
in procesul producției moderne, prin proble
mele variate pc care practica i Ic pune spre 
rezolvare, una din figurile centrale în ridica
rea calitativă, pe o treaptă superioară, a în
tregii activități economico. Această idee a

fost pregnant relevată și în recentele docu
mente de partid și de stal. Ultima dintre ele, 
ca o recunoaștere n răspunderii și sarcinilor 
economistului, a adus importante îmbunătă
țiri in corelațiile dintre salariile tarifare ale 
funcțiilor economice și cele tehnice.

1. Care este locul și rolul economistului în producția 
modernă?

Ti nărui economist — 
arăta tovarășul ION BU
NEA — este repartizat 
în producție după ter
minarea facultății și. 
■um este cunoscut, tre
buie să execute o peri
oadă de stagiatură. Le
gislația prevede ca sta- 
pat.ura să se efectueze 
obligatoriu în secțiile 
de producție pe o dura- 

1—3 ani.
Dacă in întreprin

derile mari (in combi
nate — de exemplu), 
perioada de stagiatu- 
râ pc timp de 1—3 
ani poate fi justifica
tă și de necesități or
ganizatorice și pen
tru pregătirea econo
mistului, in uzinele 
mai mici — ca a 
noastră — ca n-arc 
nici o justificare.
în uzina noastră, de 

pildă, deși serviciile e- 
conomico-organizatorice 
simt -nevoia unor cadre 
economice cu pregătire 
s”'.^rioarâ. acestea nu 
i J fi luate din secții 
, /întru că, vrând ne- 
vrind, trebuie să stea a- 
colo pînâ la terminarea 
stagiului de trei ani. 
Ar trebui ca și în 
organizarea stagiaturii 
economiștilor să se 
urmeze metoda folosită 
în cazul inginerilor care 
pot lucra, în perioada

de stagiatură, și la ser
viciile tehnologic, me
talurgic, tehnic.

O asemenea regle
mentare ar corespun
de intereselor uzine
lor. care ar putea ac
celera procesul de în
cadrare n economiș
tilor in serviciile do 
analiză economică 
sau de analiză tohni- 
co-cconomicâ (inves
tiții, proiectaro ctc), 
ar corespunde, utili
zării mai raționale, 
mai științifice, a ca
drelor cu pregătire 
economică superioară.

— Actualul sistem de 
organizare a stagiaturii 
pentru economiști — 
intei vine SU Z A N A 
GEANGALAU — pre
zintă și alte deficiențe, 
întreprinderile, ..respec
tând “ legea, folosesc 
timp de 1—3 ani econo
miști cu pregătire supe
rioară în secții, obligîn- 
du-i, în cele mai multe 
cazuri, să efectueze lu
crări sub nivelul lor de 
calificare (înregistrările 
de materiale, rapoarte 
statistice lunare și tri
mestriale), în timp ce în 
serviciile de analiză e- 
conomică (organizarea 
producției, plan, conta
bilitate. financiar, vîn- 
zări, aprovizionare etc) 
sînt menținute cadre 
fără pregătirea necesară 
ocupării acestor posturi.

— Nici în primul caz. 
nici în al doilea, arăta 
tovarășul prof. V. V. 
PROTOPOPESCU, nu 
este vorba de o folosire 
rațională a economiști
lor stagiari. In perioada 
de stagiu, tinerii absol
venți trebuie să-și veri
fice cunoștințele teore
tice dobîndite în școală, 
să-și formeze spiritul 
de disciplină a muncii 
prin eforturi susținute 
și interes pentru profe
siunea aleasă.

Asta înseamnă că, 
indiferent dc folosi
rea lor după termi
narea stagiaturii, ei 
trebuie să lucreze și 
in secțiile productive 
și în serviciile func
ționale. Aceasta și 
este rațiunea stagia
turii : dc a de posi
bilitatea tînărului e- 
conomist să cunoască 
structura uzinei, pro
filul ei.

Consider — aprecia 
și tovarășul GII. COR- 
NECI. că actualele in
strucțiuni și regulamen
te, privind stagiatura 
sînt depășite. Revizui
rea lor neîntîrziatâ , de 
către Comitetul de Stat 
pentru Problemele Or
ganizării Muncii și Pro
ducției și ale Salarizării 
ar trebui să facă parte 
integrantă din măsurile 
de organizare științifică 
a producției.

2. Cum poate interveni el în organizarea științifică 
a producției și a muncii?

3. Ce instrumente trebuie să posede pentru ca 
intervenția lui să fie cît mai eficientă?

AM ADRESAT

UNEI MESE

TE ÎNTREBĂRI, ÎN CADRUL

NOȘTRI:

Prof. univ.
dr. docent

V. V. Proto-
popescu

Conf. univ. dr.
Paraschiv Vagu

Gh. Răboacă
Cercetător la Institutul 
de cercetări economice 

al Academiei

Ion Bunea
economist principal 
la Uzina de pompe 

București

...Nu I Un instrument 
de pregătire practică
RED. : Dacă asupra deficiențelor pe care le creează actualul sistem 

dc organizare a stagiaturii (durata de la 1—3 ani; efectuarea ei ex- 
r clusiv in secțiile productive etc.), părerile au fost unanime, asupra 

modalităților concrete de perfecționare a ei pe viitor, ele diferă. Să 
le urmărim cu atenție.

Gh. Corneei
șeful serviciului 

organizarea muncii 
de la Uzina de mase 

plastice București

Suzana Geangalău
economistă la Fabrica 

de ciment-Bicaz

sînt solicitați mal puțin 
la munca de conducere 
și de concepție.

— Tovarășul profesor 
are perfectă dreptate — 
intervine ION BUNEA. 
Am să arăt o situație 
care mi se pare anorma
lă și am să fac o propu
nere. Dacă serviciile 
vînzări și aprovizionare 
— acest domeniu foarte 
precis delimitat — au un 
reprezentant în condu
cerea întreprinderii : 
directorul adjunct ; dacă 
serviciile financiar și 
contabilitate au repre
zentant în persoana con
tabilului șef, dacă servi
ciile de concepție sînt 
reprezentate dc către in
ginerul șef de concepție, 
serviciile do sinteză și 
de coordonare (planifica
rea și organizarea pro
ducției și a muncii) nu 
sînt reprezentate de nici 
o persoană cu drepturi 
egale în colectivul de 
conducere al întreprin
derii.

Propun, deci, ca și 
la uzine să existe un

economist șef caro să 
răspundă de secto
rul plan-organizarca 
muncii, pentru că, 
după actuala organi
zare a întreprinderii, 
oricine se consideră 
,,specialist“ în plani
ficare și organizare, 
numai economiștii, 
care dc fapt și drept 
ar trebui să fie, nu 
sint.

Economistul poate și 
trebuie să fie un om de 
concepție. De ce, mă rog. 
să nu fie economistul cel 
care trebuie să elaboreze 
planul, să facă studii 
lehnico-economice pen
tru parlea economică 
privind dezvoltarea în
treprinderilor, să se pro
nunțe pe baza unor a- 
nalize asupra asimilării 
produselor și asupra e- 
ficienței lucrărilor de 
investiții etc. ? De ce să 
nu ia parte economistul 
la prospectarea pieței 
pentru a determina îm
preună cu proiectantul 
oportunitatea fabricării 
produsului respectiv.

gradul lui de eficiență 
și rentabilitate, competi
tivitatea lui ?

— Redacția, arăta P. 
VAGU, ne-a adresat 
la început întrebarea : 
„Care este locul econo
mistului în organizarea 
științifică a producției și 
a muncii ?'* Dacă vom 
face o analiză a elemen
telor componente ale pro
cesului de producție (o- 
bieclul muncii, mijloace
le dc muncă și forța de 
muncă), putem răspunde 
la această întrebare in
tr-un singur fol. Pentru 
a asigura o folosire ra
țională a acestor elemen
te, economistul trebuie 
să facă o muncă dc con
cepție. Așa cum ingine
rul trebuie să dea o so
luție tehnologică, să pro
iecteze șl să asigure fo
losirea unui produs nou, 
așa și economistul tre
buie să dea soluția 
economică. Tn servi
ciile dc proiectare, de 
investiții și tehnologice 
trebuie să lucreze, ală
turi do ingineri, și eco
nomiști.

„...Dacă rupem lanțul 
derogărilor"

RED. : In centrul activității economistului trebuie să stea elabora
rea și fundamentarea propunerilor de plan, organizarea științifică a 
producției și. a muncii, preocuparea pentru munca de perspectivă, de 
a găsi și pune in valoare cele mai eficiente căi și mijloace de mobili
zare a rezervelor din întreprinderi și economie.

— Am ascultat cu a- 
tenție — remarca GH. 
CORNECI — părerile 
exprimate aici despre 
rolul și locul economis
tului în organizarea ști
ințifică a muncii și a 
producției. Am reținut 
în mod deosebit ideea 
că el trebuie să fie și un 
om de concepție.

Dacă rupem lanțul 
...derogărilor și al fo
losirii neraționale a 
economiștilor vom a- 
junge la această si
tuație. Dacă nu, dis
cuția are doar o va- 
loaro teoretică. De
rogările, care merg 
pină acolo îneît asi
milează pe funcție de 
economist oameni fă
ră pregătire de spe
cialitate, sînt un ade
vărat obstacol in ca

lea folosirii raționale 
a cadrelor dc econo
miști cu pregătire de 
specialitate.

Avem situații cînd un 
economist cu pregătire 
superioară ține evidența 
...cart oteci lor. în același 
timp, șeful serviciului 
financiar are studii me
dii, la fel și șeful servi
ciului aprovizionare, de
și aici lucrează 5 econo
miști. Avem și „econo- 
miști-literați", „econo- 
miști-juriști“, ..econo- 
miști-teologi" etc. De ce? 
Fiindcă același sistem al 
derogărilor, de care vor
beam mai sus, îi asimi
lează.

— Situații ca cele re
latate aici — adaugă to
varășul ION BUNEA - 
există și în alte uzine. 
Eu am făcut, parte din- 
tr-un colectiv care a con-

Irolat cîleva uzine din 
București. Am întâlnit și 
asemenea anomalii.

Funcții pur econo
mice (șef serviciu 
plan și șei serviciu 
organizarea produc
ției) sint ocupate de 
cadre tehnice cu pre
gătire in domenii ca
re nu i-ar recoman
da să lucreze aici, in
tr-o întreprindere in
dustrială (ingineri în 
piscicultura, viticul
tură, morărit) și cu a- 
tit mai puțin Ia pla
nificare.

Aceste improvizații 
promovează pe de o par
te incompetența în pos
turi economice de mare 
răspundere, pe de alta 
obligă economiștii să e- 
xecute lucrări sub nive
lul calificării lor.

— Am absolvit făcui- I 
tatea în anul 1965 — a- 
răta SUZANA GEAN
GALAU. Am proaspăt 
in memorie felul cum 
se „înțelege“ de către 
întreprinderi această 
perioadă de stagiatură. 
Absolvenții sînt reparti
zați adeseori spre a fi 
inițiați pe lîngă oameni 
cu experiență. In sec
ții. mai ales, posturile 
de economiști sint ocu
pate de cadre fără pre
gătire de specialitate.

Cum îl inițiază „e- 
conomistul“ cu ex
periență pc noul ve
nit? îi pune să exe
cute tot felul de ta
bele, grafice, formu
lare etc. Arc loc. di
rect sau indirect, un 
proces lent de des
calificare a econo
mistului cu pregătire 
superioară.

— Cred că se ajunge 
la situații ca cele rela
tate de tovarășa Gean- 
ga’ău — intervine GH. 
RABOACA — Și din 
motivul următor:

Practicii în produc
ție nu i se acordă a- 
tenția cuvenită de 
către uzină și de că- i 
tre facultăți. Absol
venții a.iung din a- | 
coastă cauză in pro- j 
ducție cu cunoștințe i 
practice foarte su- , 
mare.

Dacă uzina ar apro
funda problemele pre
văzute în programa de 
practică elaborată de fa
cultate și ar cere stu
dentului să le însușeas
că, dacă colocviile de 
practică ar deveni coloc
vii în sensul bun al cu- 
vintului, perioada de 
stagiatură ar putea fi 
scurtată.

— N-aș vrea să scu
tesc invățămîntul de 
critica adresată mai sus 
— precizează tovarășul 
conf. dr. P. VAGU — 
dar cred că trebuie fă
cut un pas înainte. 
Practica în producție 
trebuie să devină un in
strument viabil pentru 
desăvîrșirea cunoștințe
lor asimilate în școală. 
In țările industriale a- 
vansate, stagiatura e 
cuprinsă în perioada de 
practică.

Propun, ca și la 
noi — și am convin
gerea certă asupra 
rezultatelor — prac
tica să aibă loc la 
sfîrșitul anului V de 
studii, să aibă o du
rată de 6 luni și să se 
desfășoare sub con
trolul direct al facul
tății și uzinei. Sta
giatura in această 
formă, (pentru că o 
perioadă de stagiu 
de un an n-ar mai fi 
necesară), ar fi o

continuare a proce
sului de învâțămînt 
pină la data susține
rii examenului de 
stat.

— Reiau ideea expri
mată mai sus — inter- 9 
vine tovarășul ION BU- | 
NEA, pentru că ea mi | 
se pare valoroasă și din B 
alte două puncte de ve- B 
dere : elaborarea lucrării | 
de diplomă și scurtarea | 
cu un an a perioadei de B 
stagiatură. |,

Contactul studen- | 
tului cu producția | 
timp de 6 luni nemij- | 
locit i-ar da posibili- J 
tatea să elaboreze și fii 
o lucrare de diplomă d 
care să fie o creație | 
proprie și nu o co- j 
piere a dărilor de , 
scamă ale întreprin
derilor, a diferitelor 
studii publicate.

Lucrările de diplomă 
astfel elaborate ar pu
tea depista cadre capa
bile să lucreze apoi și 
în institutele de cerce
tare. Nu poate fi exclu
să nici situația cînd, din 
interesul scăzut față de 
desfășurarea practicii în 
producție studentul, să 
fie obligat să repete 
practica și deci să amî- 
ne, pentru încă 6 luni, 
examenul de stat. j

Economistul - 
om de concepție

RED.: Producția modernă prin latura ei de organizare științifică 
a muncii — cere economistului, indiferent de locul unde se află, 
intr-o secție sau intr-un serviciu de analiză economică, să fie un om 
de concepție. El este chemat să participe la întreaga viață a uzinei, 
in toate compartimentele ei, să valorifice toți factorii de ordin eco
nomic și organizatoric, care hotărăsc creșterea eficienței economice, 
să privească critic și cu simț de răspundere neajunsurile intilnite și 
să găsească soluțiile optime pentru înlăturarea lor operativă.
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— Conducerea unei în
treprinderi moderne — 
menționează tovarășul 
prof. V. V. PROTOPO
PESCU — este împărți
tă între cele două im
portante categorii profe
sionale: ingineri și eco-

nomiști. Nu există nici 
un argument științific, 
pentru a acorda o impor
tanță mai mare sau mai 
mică uneia sau alteia 
din aceste două catego
rii. Ambele conlucrează 
in vederea realizării țe

lurilor stabilite prin do
cumentele de partid și 
de stat, pentru a face 
din întreprinderile noa
stre unități productive 
viabile. rentabile. în 
practică însă, după cîte 
cunosc și eu, economiștii

Unde începe și unde 
se termină specializarea

RED.: „In țara noastră — se sublinia la Plenara- C.C. al P.C.R. din 
21—23 decembrie 1966 — pregătirea cadrelor, formarea specialiștilor 
in organizarea și conducerea producției a devenit una din necesitățile 
« cărei rezolvare condiționează in mare măsură progresul rapid al în
tregii economii...“.

— Citatul amintit 
poate fi socotit o adevă
rată busolă pentru fie
care dintre noi, pentru 
pregătirea noastră — 
precizează GH. RABOA
CA. Cunoștințele noas
tre, oricît de avansate 
ar fi, la un moment dat 
se perimează. Reîmpros
pătarea lor permanentă 
este o problemă perso
nală dar și o problemă 
a întregii economii. A- 
ceastă reîmprospătare 
trebuie să se facă prin 
două surse : 1) cultura
generală economică, 2) 
instrumentele de anali
ză și cercetare economi
că, de informare. Rapor
tul just dintre pregăti
rea economică multila
terală și specializare nu 
trebuie să se rezume nu
mai la facultate.

Printr-un sistem 
informațional, adec
vat, economistul să 
intre în posesia unor 
cunoștințe teoretice 
și practice cu aplica
bilitate imediată in 
practică. Acela care 

• se rezumă doar la 
cele învățate în tim
pul facultății, viața 
îi aruncă, treptat, 
dincolo de „bord“.

Pe canalele fluxului 
informațional, remar
ca și tovarășul ION BU
NEA, apar permanent 
probleme noi. Matemati
ca, de pildă, a pătruns 
rapid într-o serie de sea-

toare ale activității eco
nomice a întreprinderi
lor și a ramurilor eco
nomiei naționale. Puțini 
pconomiști o pot însă a- 
plica pentru că nu au 
pregătire matematică su
perioară. Matematicie
nii și economiștii au 
elaborat manuale pri
vind aplicabilitatea 
matematicii în diver
sele sectoare ale eco
nomiei. Cu regret con
statăm că, în aceste cărți, 
predomină „teoretizarea“ 
fenomenului economia. 
Noi am dori cursuri și 
manuale care să fie ast
fel redactate îneît să 
poată servi economiști
lor în aplicarea acestor 
cunoștințe în practică.

— Dar nu numai atît, 
arăta SUZANA GEAN
GALAU. Trebuie să 
fim bine informați la 
locul de muncă. Aici 
este practic imposibil. 
In bibliotecile întreprin
derilor sînt doar cărți... 
tehnice. Lipsesc aproape 
cu desăvîrșire cărțile de 
informație economică. 
Dacă ești din provin
cie, cum este cazul meu, 
și vrei să te interesezi 
asupra unor informații 
detailate într-o proble
mă sau alta, trebuie să 
te deplasezi pînă în... 
Capitală.

— Cred că preocupări
le Institutului de Științe 
Economice vor trebui 
orientate în viitoarele

planuri de învâțămînt
— sublinia tovarășul 
GH. RABOACA — spre 
formarea unui econo
mist cu orizont larg, ca
pabil să perceapă, să a- 
nalizeze operativ feno
menul economic, să-i 
sesizeze tendința evolu
ției sale. Cunosc că o se 
rie de discipline ar tre
bui să se restructureze, 
altele ar trebui să fie 
îmbunătățite.

— In stadiul actual de 
dezvoltare științifică și 
tehnică — intervine to
varășul prof. dr. docent 
V. V. PROTOPOPESCU,
— volumul de cunoștin
țe noi care apar este 
foarte mare, depășește 
chiar capacitatea de per
cepere a omului.

Planurile de învă- 
țămînt trebuie să ur
meze după părerea 
mea două etape. In 
primii 2—3 ani să fie 
predate cunoștințe de 
cultură generală le
gate de viitoarea pro
fesie, iar în ultimii 
2 ani să se predea 
cunoștințe de specia
litate. Acest principiu 
al divizării în două 
etape funcționează șl 
în cele mai dezvol
tate țări din lume. A- 
cest principiu este și 
va fi și pe mai de
parte promovat și de 
facultățile noastre.

Am găzduit în această pagină opiniile unor specialiști din învâțămînt, Institutul de Cercetări economice al Academiei șl din uzine 
despre locul și rolul economiștilor în producția modernă. Nu ne propunem la siîrșitul ei să tragem concluzii. Socotim că schimbul de pă
reri despre problemele puse în discuție poate continua, și coloanele „Scìnteli tineretului" sînt deschise pentru toți cel care doresc să-și 
exprime punctul de vedere. Sîntem convinși, că din astfel de păreri, vor rezulta opinii care să determine, prin organele în drept, să rezolve 
această problemă - integrarea economiștilor în prima linie a organizării științifice a producției și a muncii.
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O lume neobișnuită sălă
șluiește pe aceste meleaguri 
veșnic înghețate.

Fiecare pas reprezintă o a- 
ventură. A coborî de la bor
dul corăbiei, a te îndepărta 
în împărăția troienită a An
tarcticii echivalează cu înfrun
tarea a nenumărate pericole 
necunoscute. Doi dintre mem
brii echipajului au plătit cu 
x iata încercarea de a smulge 
din tainele imensului conti
nent de ghețuri.

Totuși, naturalistul expedi
ției, marele savant de mai 
tîrziu Emil Racoviță. nu șo
văie nici o clipă. El explo
rează. alături de tovarășii săi 
de expediție, banchiza. Despre 
comportarea sa strălucită în 
aceste împrejurări vitrege, ce
lebrul explorator polar A- 
mundsen avea să scrie : ..Zoo
logul expediției a fost Raco
viță. Pentru calitățile lui vor
bește. mai mult decit aș pu
tea face eu. imensul material 
științific adus acasă. Pe lin
gă interesul arzător pentru 
specialitatea sa, el arată în
sușiri care-1 fac un tovarăș 
nespus de plăcut și un explo
rator plin de îndemnuri“.

Participarea lui Racoviță la 
expediția de pe vasul „Belgi-

ca" reprezintă eroica etapă po
lară din cariera savantului, e- 
tapă in care avintul tineresc 
s-a îngemănat cu pasiunea a- 
prinsă pentru știință

Pentru tînărul ieșean — 
crescut in atmosfera eferves
centă a „Daciei literare" sau 
a „Contemporanului" — ,,a- 
ventura" polară era consecința 
firească a unui drum pe care 
pășise din fragedă tinerețe: cel 
al cunoașterii științifice Co
leg Ia liceul „Principatele U- 
nite" cu Antipa și Voinov — 
savanți de prestigiu care și-au 
înscris la loc de cinste nume
le în istoria științei românești 
— Racoviță este elevul unor 
eminenți profesori, care-i deș
teaptă de timpuriu setea pen
tru știință. Ca un omagiu â-

Evocări ale

academicianului

Horia Hulubei

OAMENI
dus celui ale cărui lecții pline 
de farmec l-au sădit in suflet 
dragostea nețărmurită pentru 
natură, una dintre insulele 
descoperite de expediția de pe 
„Bclgica" în imperiul înghe
țat al Antarcticii poartă nu
mele lui Grigore Cobălcoscu.

Și iată-1, tînăr. entuziast, 
pasionat, in viitoarea Parisu
lui sfîrșitului de secol. Este 
decis să se dedice studiului 
științelor naturale. Are insa 
de învins — pe această cale ea 
însăși deosebit de grea — o 
piedică Părinții săi ar dori 
să-l vadă magistrat. Racoviță 
nu pregetă. La 19 ani. urmea
ză — în același timp — cursu
rile a trei facultăți. Țelul său 
rănii ne însă, neclintit, ace
lași. 11 urmărește cu per
severență. participă la cursu
rile unor eminenți savanți ca 
Lacaze-Duthiers, Pruvot sau 
Delage, care — ca și Cobăl- 
cescu la o vîrstă mai frage
dă — îi transmit flacăra ne
stinsă a pasiunii pentru 
știință.

In mica sa locuință din bu
levardul Saint-Germain, unde 
luminile sînt vii pînă noaptea 
tîrziu. se desfășoară și ședințe 
ale cercului socialist român 
din Paris al cărui membru 
este. Cînd. la un secol de la 
căderea Bastiliei, are loc 
Congresul de reconstituire a 
Internaționalei a doua. Emil 
Racoviță participă la lucrările 
acestuia.

Cînd. la începutul seco
lului, profesorul spaniol O- 
don de Buen îl invita pe 
Racoviță să viziteze cunos-

cutele grote denumite „Peș
terile balaurului" din in
sula Mnjorca, nimeni nu pu
tea prevede consecințele hotă- 
rîtoarc pe care le va aduce a- 
ceastă călătorie în viața ma
relui nostru savant. O „întîm- 
plare" banală, un mic crusta- 
ceu lipsit de vedere, decolo
rat, a constituit punctul de 
plecare al creării de către 
Emil Racoviță a biospeologiei, 
știință care se ocupă cu stu
diul vietăților ciudate care 
populează lumea subterană a 
peșterilor.

A vorbi despre tinerețea 
lui Emil Racoviță înseamnă, 
de fapt, a-i contura întrea
ga biografie, pentru că trăsă
turile definitorii ale tinereții 
l-au caracterizat — în sensul 
lor cei mai viu — pe marele 
savant de-a lungul întregii 
sale vieți.

Dacă însă tinerețea consti
tuie acea perioadă a formării 
personalității, a alegerii dru
mului in viață, a idealului 
căruia îi rămîi credincios pînă 
la adînci bătrînețe, atunci ea 
poate căpăta — și în acest 
caz — o delimitare în timp O 
etapă de-a lungul căreia ma
rele nostru savant — așa cum 
el însuși sublinia în al său 
discurs de recepție la Acade
mie — marea dilemă care 
frămîntat a fost cea de 
ști sau a nu ști". Iar a 
—arăta Emil Racoviță — 
seanină 
devărat viața, să „fii" cu sa
tisfacția propriei tale împli
niri.

să-ți trăiești cu

l-a

Dr. AD. IONIȚA

de Fizică Atomicăînsoțind cițiva oaspeți în laboratorul Institutului

CALEIDOSCOP

FILE DIN ISTORIA
CĂRȚILOR

(Urmare din trecuta pagină 
de Microenciclopedie)

1. VOLUM EN

In cel de-al 3-lea mileniu 
î.e.n. egiptenii scriau deja pe 
aceste foi (Volumen) de pa
pirus, dar acest procedeu nu 
s-a folosit in Grecio decit că
tre sec. 6 î.e.n. Textele erau 
scrise pe foi care se lipeau 
cap in cap spre a forma un 
rulou Această tehnică a fost 
utilizată pînă in sec. 3 după 
era noastră, apoi foile se îm
pătureau și se coseau după 
formula Codex.

Înaintea folosirii papirusu
lui. grecii folosiseră alte su
porturi, table de plumb, pă- 
mint sau de lemn acoperit 
cu ceară.

2. CODEX

— Cucîrrful pergament își 
trage originea din Pergam, 
unde tehnica tăbăcirii pieilor 
atinsese o mare perfecțiune, 
în sec. 2 î.e.n. sub Eumen al 
U-lea, se înlocui adesea pa
pirusul al cărui export fusese 
interzis de Ptolomeu V ; folo
sirea lui se răspîndi in toată 
lumea greco-romană. Perga
mentul tăiat în foi de mărime 
egală. îndoite și cusute for
mează un Codex. Termenul 
liber atribuit mai in urmă pa
pirusurilor îndoite, se folosea 
spre a denumi toate cărțile 
indiferent de materialele fo
losite Papirusurile foarte fra
gile ri foarte sensibile la umi
ditate, s-au conservat bine 
numai în țările calde (uscate/ 
și sînt mult mai rare decit 
pergamentele rezistente la in
temperii.

H. L.

Discuția noastră se centrează 
acum asupra activităților desfășu
rate la reîntoarcerea în tară a 
academicianului HORIA HULU
BEI. După ce ne arată cum 
a organizat mai întîi Institutul 
de fizică și apoi pe cel de fizică 
atomică, el ne mărturisește:

— Cu această ocazie mi-am 
îndreptat atenția și activitatea 
mai mult spre fizica atomică și 
nucleară în energii mari, medii 
și joase, precum și spre fizica 
reactorilor. Una din satisfacțiile 
mele cele mai mari este că, prin 
înființarea Institutului de fizică

Istoricul turn al Chindiei din 
Tirgoviște

ROMANEȘTI

atomică, s-a realizat posibilita
tea de a se crește în țară cadre 
de fizicieni eminenți — dintre 
care mulți au lucrări deja cu
noscute în lume, aducînd pres
tigiu științei românești și asigu- 
rînd schimbul de mîine în acest 
sector.

I-am cerut să ne vorbească 
despre contribuția acestor cerce
tători în concertul fizicii ato
mice și nucleare mondiale și, în 
general, asupra valorii activității 
școlii noastre de fizică în acest 
sector.

— Dacă aș pomeni nume, își 
continuă evocările acad. 
Hulubei, ar fi la 
și poate aș risca 
fără vrere, tocmai

Horia 
întîmplare 
să omit, 
pe cine

nu trebuie. Mă voi mărgini 
să semnalez numai că grupul de 
cercetători clin domeniul fizicii 
reactorilor a realizat succese pri
vind, între altele, regimurile 
tranzitorii ale unui reactor, suc
cese recunoscute de specialiști. 
Aceste realizări au permis ridi
carea puterii reactorului pe ca
re-1 posedăm. De asemenea, 
s-au găsit metode, ca cea numi
tă a caracteristicii de frecvență, 
care permit obținerea de date 
nuclearo cu ajuloml reactorului, 
mult superioare față de cele ob
ținute prin metodele de pînă a- 
cum.

Lucrările echipei din dome
niul teoriei corpului solid au in
trat deja în tratatele clasice de 
fizică.

Dc mare succes s-au bucurat 
și lucrările grupelor de la ciclo- 
tronnl institutului.

Nu pot trece cu vederea nici 
aportul echipei care lucrează în 
domeniul fizicii energiilor mari.

N-aș vrea să uit nici echipele 
care lucrează la studiul structu
rii materiei cu ajutonll difrac
ției de neutroni reci sau ansam
blul de studii a) proprietăților 
nucleare cercetate cu ajutorul 
metodelor optice. Rezultatele a- 
cestor din urmă cercetări au și

Foto : AGERPRES

intrat în tabelele de constante 
universale.

Studiul experimental privind 
corpul solid nu numai că a îm
bogățit literatura de specialitate 
universală cu date importante, 
dar a dus și la posibilitatea con
struirii în țară a unoi stații pilot 
privind catalizatorii de care 
nevoie industria românească.

De asemenea, studiile de 
diochimie și de chimie sub 
diații, au adus cinste științei 
mânești.

Cercetătorii noștri 
chemați să țină cursuri 
profesori asociați în școlile 
specialitate de peste hotare din 
domeniul fizicii nucleare sau în 
cadrul școlilor internaționale 
care funcționează acum. De ase
menea, ei sînt invitați în diferite 
centre de cercetări, ca să prezin
te și să promoveze acolo știința 
creată în România socialistă. A- 
vern acum sute de cercetători în 
acest sector, și nu eram decit 
doi-trei pe vremea mea...

Avem în prezent cadre de 
înaltă pregătire care-și vor dărui 
toate eforturile îndeplinirii noi
lor sarcini ce stau în fața științei 
românești.

are

sînt
ca
de

DINU MOROIANU 
I. M. ȘTEFAN

VREȚI &4 TRĂIȚI
DE ANI ?

Atît de celebru a devenit Trofeul Iul 
Traian de la Adamclisi, atît de măreață 
este semnificația sa de „act de naștere" 
a poporului român șl atît de impresio
nante apar ruinele și sculpturile sale, 
incit, dintre cei ce merg acolo pentru a 
admira Gel mai evocator vestigiu arheo
logic din cuprinsul patriei noastre, prea 
puțini știu că în apropierea acestui fal
nic monument se află resturile unei 
construcții mult mai modeste, dar de 
o importanță documentară excepțională.

E vorba de un altar comemorativ în
chinat ostașilor romani căzuți într-o bă
tălie dată de Traian pe acest loc, în 
timpul primului său război cu Decebal.

Descoperită în anul 1895, prin săpă
turile lui Gr G. Tocilescu, construcția 
este simplă, de o formă pătrată, mâsu- 
rînd cîte 12 m lungime de fiecare la
tură. Temeliile s-au păstrat doar pînă 
la GÎțiva centimetri deasupra acestor 
trepte. Ce a fost mai sus s-a dărîmal și 
risipit în decursul vremurilor, dar din 
fragmentele dezgropate împrejur s-a 
putut deduce că monumentul avusese la 
origine o înălțime de «ir«a 6 m șl «â 
pereții săi fuseseră acoperi ți peste tot 
eu o mare inscripție reprezentînd lista 
numeroasă a ostașilor «Szvțl. Este «eea 
«e a decis explicarea monumentului, 
care, avînd un caracter funerar, nu este 
totuși un mormint proprlu-zîs. un 
„mausoleu“, «um s-a spus la început, «i 
un Altar pentru oficierea unui «uit spe
cial

.'monumentele țării .
Dedicația, în mare parte deteriorată, 

arată că Altarul a fost ridicat „în cins
tea șj în amintirea vitejilor bărbați 
care, luptînd pentru Stat, au fost dobo- 
rîți cu moarte".

Legătura dintre acest Altar și Trofeul 
colosal ridicat de Traian 
Incontestabilă, ambele 
ceeași crincenâ bătălie, desfășurată pe 
însuși platoul unde au fost construite. 
Aci 
lui 
lui

alături, este 
comemorînd a-

a fost zdrobită. în primăvara anu-
102 e. n., o mare coaliție de aliați ai 
Decebal, compusă din daci nordici.

AL TARUL
buri germaniei și sarmațl reprezentat! 
pe reliefurile Trofeului, care încercase
ră să incerculascâ armata romană an
gajată în Transilvania, 
manevră concepută de 
al regelui da«. Lâsînd o 
în munții din preajma 
Traian a reușit să se transporte «u gro
sul armatei sale spre noul front de la 
Dunărea de Jos. întru întîmpinarea ma
selor Invadatoare. In fntîlnirea decisivă,

printr-o vastă 
geniul strategic 
parte din trupe 
Sarmlzegetusel,

care s-a produs la Adamclisi, s-a jucat 
soarta întregului război dacic.

In opera istoricului roman Cassius 
Dio, într-un pasaj răzleț, «are greșit a 
fost pus pînă acum în legătură gu de
fileul Tapae din Banat, este descrisă 
tocmai lupta de la Adamclisi, «are se 
vede reprodusă și pe relieful Columnei 
Traiane de la Roma, ca «ea mai mare 
și mai înverșunată bătălie din «ele 
două războaie dacice ale lui Traian. Pe 
Columnă se constată partiaipind la 
măcel, așa cum sugeră șl inscripția Al-

în timpul zborului 
Tbilisi, citeva dale dintr-i n 
prospect, oferit cu un zîmbet 
cald de stewardesă, ml-au 
reținut atenția : „în Gruzin, 
în această republică a Uniu
nii Sovietice, considerată pe 
drept cuvint tara unei mari 
longevități. trăiesc circa 
62 000 de locuitori în vîrstă 
de peste 80 de ani ; 2 100
dintre el au peste 100 de ani. 
iar citeva zeci au împlinit 
150 de ani I". Cum se expli
că aceasta ? Există un secret 
al loiiKcvltă(il păstrat cu 
sHnțvnie dc localnici din ge
nerație în generație ? Do
ream să aflu răspuns la a- 
ceste întrebări $1 dintr-un 
alt motiv. în urmă cu un 
timp, primisem la redacție 
următoarea scrisoare : „Știu, 
poate o să rideți. am doar 
19 ani. dar totuși vă rog să 
mă înțelegeți. Mă gîndesc șl 
caut răspuns la întrebarea 
pe care vi-o adresez : ce să 
fac, cum să-mi organizez 
viața încă de pe acum, incit 
să pot trăi cit mai mult, să 
pot realiza mai mult și în 
același timp să mă pot. bu
cura mai mult de uluitoare
le cuceriri ale omenirii ?". 
Longevitatea recunoscută a 
oamenilor acestor locuri m-a 
îndemnat, așadar, aflîndu-mă 
la Tbilisi. în frumoasa capi
tală gruzină, să-1 caut pe 
renumitul Drofesor G. Z. 
PIȚHELAURI, directorul 
Centrului do cercetări pri
vind longevitatea, al Insti
tutului de fiziologie al Aca
demiei.

— Nu, nu există nici un 
secret, mi-a afirmat din 
capul locului savantul gru
zin. Nu există nici un „eli
xir“ al tinereții fără bătrî
nețe. Dar nici n-aș spune că 
nu există o anumită........apă
vie“ dătătoare de sănătate și 
viață. Această „apă vie“ nu 
este nimic altceva decit pro
pria grijă a fiecăruia dintre 
noi pentru prelungirea vieții 
sale.

— îngăduiți-mi atunci ur
mătoarea întrebare : aș vrea 
să trăiesc 150 de ani. Spune- 
ți-mi. vă rog, ce ar trebui 
să fac pentru aceasta ?

— Aveți numeroase posi
bilități. Să vă explic. Lucră
torii centrului nostru au 
desfășurat în ultimii cițiva 
ani o muncă uriașă de cer
cetare. Pentru a depista 
factorii concreți care contri
buie la longevitate, am stat 
de vorbă, am consultat și 
cercetat — colindind munții 
și dealurile, pină in cele mai 
îndepărtate cătune — peste 
15 000 de oameni a căror 
vîrstă trece de 80—90 de ani. 
O primă și importantă con
cluzie desprinsă în urma cer
cetărilor ar fi aceasta : pro
blema longevității este îna
inte de toate o problemă so
cială și deci, ea nu poate fi 
limitată, așa cum cred încă 
unii la simpla folosire a 
unor mijloace biologice — 
diferite preparate și medi
camente (hormoni, vitamine 
etc.). Cercetările făcute au 
dovedit că nici unul dintre 
longevivi nu au folosit vreun 
medicament sau 
pentru 
Mai mult, 
la sută 
folosit 
fel de 
cîteva concluzii rezultate pe 
baza sintetizării tuturor ob
servațiilor mi se par semni
ficative și interesante, ele 
constituind. într-un anumit 
fel si răspunsul la întrebare. 
Așadar, iată cîțiva 
cei mai 
care vă pot ajuta să 
150 de ani :

1. MUNCA, 
naivitate 
conserva 
cel mai 
odihna 1 _. 
Cercetările științifice, 
cum și numeroasele 
zuri de longevitate, 
că nici un om trîndav 
trăit pînă la adînci bătrîne
țe. Majoritatea bătrînilor 
din Gruzia au muncit toată 
viața și chiar acum, la a- 
ceastă vîrstă înaintată, depun 
o muncă pe măsura puteri
lor lor : muncesc în colho
zuri. pe lotul de pămînt de 
lîngă casă, pe plantațiile de 

îngrijesc vitele etc.

Munca, chiar la o 
înaintată, are efecle 
asupra organismului 
Pledează in această 
exemplele a numeroși ..... ....
de știință, artiști și scriitori 
care s-au ocupat șl la bfttrî- 
nețe de o muncă fizică șl In
telectuală pe măsura puteri
lor lor, lăsînd societății capo
dopere. Goethe a trăit pinfi 
la vîrsta de 83 de ani și a 
terminat „Faust" la 80 de 
ani. Michelangelo. care a 
trăit pînă la 90 de ani. a 
terminat la peste 80 de ani 
sculpturile care împodobesc 
Catedrala ”* ~ '
Roma. La vîrsta de 86 
ani, Pavlov nu șl-a încetat 
activitatea lui clocotitoare, 
muncind cu dăruire In labo
rator. în clinică.
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„SECRETE"
ALE LONGEVITĂȚII

DEZVĂLUITE
DE UN SAVANT

GRUZIN

.............. preparat
prelungirea vieții, 

peste 60 
ei nu 

nici

chiar 
dintre 

niciodată 
medicamente.

au 
un 

Alte

dintre
importanti factori 

trăitl

Unii cred cu 
că pentru 
sănătatea. I

1 Important 
Nu, nu este

a-și 
lucrul 

este 
: așa.

pre- 
* ca- 

arată 
nu a

Așadar, munca pe măsura 
puterilor, munca făcută cu 
pasiune in specialitatea do
rită. activitatea in folosul so
cietății, ea este aceea care 
generează sete de viață, in
teres pentru mediul înconju
rător, intr-un cuvint este o 
condiție hotărîtoare a longe
vității. Pentru păstrarea să
nătății trebuie insă respectat 
un regim strict de muncă și 
de odihnă, trebuie avut grijă 
ca întregul organism să lucre
ze în mod uniform, toate ca
pacitățile sale — fizice și 
intelectuale — trebuie să fie 
puse in valoare, să fie soli
citate. în această privință 
munca fizică, chiar dacă nu 
este legată de profesiunea de 
bază, reprezintă o necesitate 
vitală, pentru ca întregul or- 

• ganism să aibă asigurat un 
echilibru, să funcționeze nor
mal.

2. VIAȚA DE FAMILIE. 
Particularitatea cea mai re
marcabila a felului de viată 
a longevivilor. este faptul 
că aproape toți au o familie, 
fiind căsătoriți cîte 50— 
100 de ani și au de obicei un 
mare număr de urmași. 
Copiii, viața liniștită în fa
milie, condițiile de trai de
termină starea de optimism, 
de voie bună, ajută conser
varea forțelor morale si fi
zice. favorizează nemijlocit 
sănătatea și longevitatea. Din 
cele 15 000 persoane in
vestigate. numai 30 nu 
aveau " 
nunt : 
vîrstă de peste 100 de ani. 
397 au avut de la 4 copii în 
sus. Foarte multe au născut 
cîte 10—12 copii Desigur, nu 
mai este de mult o noutate 
faptul că nașterea are asu
pra vieții și sănătății femeii 
— și mai ales asupra pre
lungirii vieții numeroase 
și multiple influente pozi
tive.

3. ALIMENTAȚIA RAȚIO
NALĂ. Un factor extrem 
de important al dezvoltării 
armonioase a omului o con
stituie alimentația rațională. 
Merită atenție în acest sens 
regimul de alimentație al 
bătrînilor Investlgați. De re
gulă ei mănîncă de 3—4 ori 
pe zi. la anumite ore bine 
stabilite și niciodată nu mă
nîncă prea mult. Majorita
tea se hrănesc cu alimente 
lactate și vegetale. O parti
cularitate a 
longevivilor este 
de condimente ___
să crească pofta de min- 
care și dă gust bucatelor. Aș 
recomanda să se retină • hra
na nu trebuie să fie exage
rată ca volum și greutate 
pentru a nu supraîncarcă
organismul si pentru a 
obosi activitatea inimii 
organelor digestive.

15 000 persoane 
numai 30 

copii. Si un amă- 
din 400 de femei în

alimentatici 
consumul 

care fac

mul cel mal 
tiu omul 
alimentarea 
pe zi. Este deosebit de im
portant ca hrana să fie con
sumată întotdeauna la ace
leași orc. Trebuie evitată 
alimentația în care predomi
nă carnea : este mai bine sa 
se folosească o hrană lacta
tă. vegetală (lapte, iaurt, 
brinză. unt, pîine, zarzava
turi, zahăr, fructe). Omul 
de știință american Serman 
consideră, și nu fără a avea 
dreptate, consumarea zil
nică a unei cantități dc trei 
sferturi sau un litru de lap
te, drept un mijloc care pre
lungește viața omului cu 
10 ani. Un rol excepțio
nal de important în alimen
tare îl au fructele, strugurii, 
mierea de albine.

4. EVITAREA ALCOOLU
LUI Șl FUMATULUI. Este 
semnificativ că longevivii 
sînt cumpătați în ceea ce 
privește băuturile spirtoase 
și fumatul. Și asta e firesc. 
Abuzul de vin, de băuturi 
spirtoase este foarte dăună
tor pentru întregul orga
nism și pentru sistemul său 
nervos. Alcoolul face să sca
dă în mare măsură rezis
tența organismului. Fumatul 
este o toxicomanie extrem fe 
primejdioasă, constituind 
solicitare suplimentară a sis* 
ternului nervos și a activi
tății Inimii chiar și la oame
nii sănătoși, fără să mai vor
bim de cei bolnavi. Fumatul 
contribuie ___
oboselii și surmenajului, la 
scăderea poftei de mincare 
și a rezistentei organismu
lui. el dăunează în mod ire
mediabil organismului. Re
comandarea mea categorică 
pentru cei care-și doresc o 
viață lungă este aceasta : 
evitați fumatul, evitați abu
zul de alcool (un pahar de 
vin natural, dar unul singur, 
la masă, si de bbicei” seara 
nu dăunează).

5. EXERCIȚIILE FIZICE.
MIȘCAREA IN AER LIBER. 
Exercițiile fizice făcute in 
mod sistematic întăresc sis
temul mușchiular locomotor, 
ameliorează circulația sîn- 
gelui și menține un tonus 
ridicat al sistemului nerveri. 
Foarte utile pentru călirea 
organismului sint masaje.’e
cu apă rece. Acestea int- 
sifică circulația. întăr '
mușchii și dau omului o re
zervă de vigoare pentru toa
tă ziua. Trebuie acordată o 
mare importanță respirației : 
încăperile în care locuim si 
lucrăm, trebuie bine aerisi
te. Obligatoriu trebuie să 
petrecem cit mai mult timp 
în aer liber. în mijlocul na
turii. să facem plimbări, ex
cursii în munți.

6. ODIHNA. Pentru activi
tatea întregului organism, o 
deosebită importanță are 
somnul în timpul căruia se 
odihnesc toate 
organismului si 
sistemul nervos.
dultilor trebuie_  _____
cel puțin 7—8 ore pe zi. iar 
Ia oamenii care se ocupă de 
o muncă intelectuală inten
să. perioada de somn tre
buie să fie mai mare. Deo
sebit de important este som
nul regulat, culcarea și scu
larea la aceleași ore. ceea ce 
asigură efectul terapeutic 
maxim al somnului. Nopțile 
pierdute scad nuterea de 
rezistentă a corpului. Sur
menajul si epuizarea siste
mului nervos duc la îmbol
năvirea diferitelor organe 
ceea ce are ca urmare scă
derea procesului metabolic, 
survine o ofilire treptată a 
celulelor și țesuturilor, slă
birea întregului organism. 
Tocmai de aceea. sistemul 
nervos trebuie ferit si în
tărit. întrucît un sistem ner
vos solid ajută la combate
rea bolilor si la îndepărta
rea hătrîneții.

...Iată pe scurt cițiva fac
tori care contribuie nemiilo- 
cit la prelungirea vieții 
Fiecare dintre noi are deci 
posibilitatea să trăiască 150 
de ani. Trebuie doar să în
cepem să ne îngrijim de 
prelungirea vieții nu atunci 
cînd am depășit vîrsta 
40—50 de ani, ci încă 
tinerețe.

la dezvoltarea

funcțiunile 
în special 
Somnul a- 
sâ dureze

AL. PINTEA

tul lui Cassius Dio spune că au căzut 
mulți luptători de ambele părți. Același 
pasaj continuă predzînd 6ă în cinstea 
celor morți, Traian a poruncit să se 
înalțe un Altar, pe care să se facă sluj
be de pomenire în fiecare an. Este 
exact construcția pe care am descris-o 
mai sus. Un alt monument comemorativ

DE LA ADAMCLISI
Prof. univ. Radu Vulpe

doctor-docent in Științe
tarului nostru, toate trupele romane i 
auxiliari, «avalerle șl Infanterie, legio
nari, garda împăratului artileria de ba
liste șl catapulte i morțli dușmani al
cătuiesc movile și pentru singura dată, 
sculptorul Columnei a trecut peste 
scrupulele orgoliului roman. înfâțișînd 
răniți printre aoldațll Lui Traian. Tex-

de acest gen nu se mal întîlnește nică
ieri pe vastul teatru al războaielor lui 
Traian eu Decebal.

Altarul comemorativ de la Adam
clisi, oferind cheia enigmei Istorice pe 
sare a reprezentat-o atîta vreme Tro
feul vealn, constituie, în «iuda aparentei 
sale neînsemnate, «ea mai directă și 
cea mal veohe mărturie a dramei Is
torice consumate asum mai bine de 18 
veacuri pe platoul de la Adamclisi.

Salt turbinelor a hidrocentralei V, /, Lente 
de la Bicaz
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ideâlogico ou sporit considerabil, miiileozâ cu 
obr»?go»ie și devotament pentru interesele 
vitale ole popoarelor lor, se situează in fruntea 
luptei pentru progres social, democrație, inde
pendența nohonolâ, pentru pace în lume. în
treaga evoluție o lumii contemporane demons
trează câ socialismul exercitâ o influență tot 
moi putermeâ osupra destinelor omenirii.

Pe toote continentele, forțe uriose se ridică 
împotriva ocțiunilor agresive ale imperialismu
lui, în frunte cu imperialismul american, care, 
în încercorea de a împiedica lupta revoluțio- 
narâ o popoarelor și de a opri evoluția pro
gresivă a omenirii, recurge Io presiuni de tot 
Telul, se amesteca in treburile interne ale altor 
țări, ofenteazâ la independenta și suveranita
tea statelor, orgonizează provocări și inter
venții ormote împotriva popoarelor. în aceste 
condiții, una dintre cele mai arzătoare cerințe 
est© întărirea unității si coeziunii tuturor for
țelor ontiimperioliste și, în primul rînd, a 
țărilor socialiste, o partidelor comuniste și 
muncitorești, factori de bază ai luptei pentru 
cauza progresului social și o păcii în lume.

Intre poporul român si popocrele sovietice 
s-ou statornicit relații prietenești și de solida
ritate internaționalistă, relații cu bogate tra
diții. Partidul Comunist Romon a militat con
secvent de-a lungul întregii sale existente pen
tru dezvoltarea legăturilor cu Uniunea Sovie
tică. împotriva politicii ontisovietice a reac- 
țiunii din țară și de peste hotare. în perioa
da dinaintea celui de-al doilea război mon- 
diol s-ou pronunțat pentru relații prietenești 
cu UR.SS. mase largi populare, personalități 
politice și culturale, fruntași ai vieții publice 
din România Exoonenl credincios al interese
lor norionole ole întregului popor. Partidul 

• Comunist Român s-o ridicol cu neclintită ho
tărâre împotriva agresiunii Germaniei fasciste, 
împotriva războiului anfisovietic, organizînd si 
conducînd rezistența antifascistă, care a culmi
nat cu înfăptuirea insurecliei armate de la 
23 August 1944 România, alăturîndu-se Uniu
nii Sovietice, celorlalte puteri ole coaliției an
tifasciste, a participat cu toate forțele sale 
Io războiul drept, pentru eliberarea întregului 
teritoriu ol țării si dincolo de hotarele aces
teia pînă la înfrîngerea definitivă a Ger
maniei naziste Prin sîngele vărsat în comun 
de ostasii români și sovietici în luptele pur
tate pe frontul ontihit'erist s-o cimentat prie
tenia româno-sovietică.

In prezent, între popoarele român și sovietic, 
îr.tre țările noastre, se lărgesc legăturile trai
nice de prietenie, de colaborare tovărășească 
în domeniul politic, economic, tehnico-știintific, 
cultural Se extind relațiile frățești dintre Pcr- 
t dul Comunist Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice. Dezvoltarea acestor lega
turi, bazate pe ideologio morxism-leninismu- 
lui și internaționalismului socialist, pe comu
nitatea de orînduire și de teluri, pe principii
le independenței, egalității în drepturi, ale 
stimei și respectului reciproc, corespunde inte
reselor popoarelor noastre, ale unității țări
lor socialiste, intereselor oăcii și progresului 

^omenirii pe calea civilizației.
în legătură cu aniversarea semicentenarului 

Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, Co
mitetul Central al Partidului Comunist Român

Actorii Hamdi Cerchez, A- 
qatha Nicolau și Dan Her
dan in spectacolul „Don 
Juan" de Molière la Tea
trul de stat din Constanța

OMUL

REPLICĂ
(Urmare din pag. I)

pe nimeni. Nu-și aminteș
te măcar o ședință — în 
care să fi criticat pe cine
va sau mai mult să fi zis 
o vorbă care pe de de
parte, la cale de șapte 
poște, să fi atins pe unul 
sau pe altul. Vorbește 
intr-una la ședințe 
zău dacă supără pe cine
va. întotdeauna el 
părtășește cea mai nevi
novată vorbă spusă aici. 
Și atunci nu e firese — 
gindește omul cu capul 
său personal — să nu 
admită nici măcar o a- 
luzie la felul său de a fi ? 
Nu dintotdeauna a fost 
obișnuit să respingă prin- 
tr-un fel de veto, folosind 
prima replică venită pe 
limbă, orice aluzie la el. 
ci de la un timp de cînd 
unii — cei cu care mun- 
crște sau cu care locuieș
te in bloc — parcă se îm
piedică de el. Și atunci, 
replica : dacă e vorba de 
liftul deranjat de el in- 

gripa. dacă e 
cutare ne- 
de sarci- 

pasiunea ci
nefilă. Omul cu replica 
folosește oricum o altă 
limbă. încurcă noțiunile 
amețit și amețitor. Dar 
există o soluție care tre
ce oarecum peste limitele 
conveniențelor civilizate 
(din care el de (apt și-a 
făcut impenetrabilă car
casă) : a-1 lua do guler și 
a-1 zgîlțîi în plin public. 
Cel puțin acum și-ar în
ghiți : replica.

voci _ . 
vorba de 
îndeplinire 
nă. invocă

dar

îm-

>11(1

hotărăște ca organizațiile de partid să organi
zeze ample acțiuni și manifestări consacrate 
acestui eveniment.

Se va desfășura o largă activitate de pro
pagandei prie.nd ‘ ' *
a Revoluției din 
asupra mișcării ____
si din întreaga lume, 
lidoritale ale proletariatului ____  ...
muncii din tara noastră fată de revoluția 
socialistă, relațiile de prietenie frățească dintre 
poporul român și poporul sovietic.

în întreaga țară vor avea loc adunări fes
tive consacrate semicentenarului Revoluției din 
Octombrie.

In cluburi, cămine culturale, case de cul
tură, școli și universități, în unităti militare, la 
casele prieteniei româno-sovietice se vor or- 
goniza expuneri, manifestări cultural-artistico, 
seri literare, 
turale.

în cinstea 
zate sesiuni 
zioane.

Se vor edita lucrări bibliografice, docu
mente, amintiri, studii despre Revoluția din 
Octombrie și acțiunile de solidaritate ale po
porului român

Presa centrală și locală, radioul și televiziu
nea vor publica și transmite materiale și pro
grame consacrate sărbătoririi Revoluției din 
Octombrie.

în perioada aniversării revoluției, la Bucu
rești va fi organizată o expoziție industrială 
o Uniunii Sovietice, care va oglindi succesele 
economiei, științei si tehnicii sovietice

Repertoriile teatrelor și formațiilor muzicale 
vor cuprinde piese de teatru și lucrări mu
zicale din creația românească și sovietică 
Se vo deschide la București o expoziție de 
arta plastică sovietică, vor fi organizate tur
nee ale unor formațiuni teatrale, muzicale și 
ale unor artiști sovietici

Reprezentanți ai organizațiilor de masă și 
obștești, oameni de știință, cultură și artă vor 
participa Io manifestări organizate în Uniu
nea Sovietică cu prilejul aniversarii.

Sărbătorirea semicentenarului Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie în tara noastră 
are loc în condițiile cind întrequl popor mun
cește cu elan pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al IX-lea al partidului, oentru asi
gurarea progresului multilateral al țării, adu- 
cîndu-și astfel contribuția Io dezvoltarea sis
temului socialist mondial, la întărirea forțelor 
socialismului și păcii în întreaga lume

Aniversarea Marelui Octombrie în România 
va marca un nou pas îri dezvoltarea legături
lor de prietenie frățească și colaborare multi
laterală dintre popoarele român și sovietic, 
dintre Republica Socialistă România și Uniu
nea Sovietică, dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. în 
același timp ea va constitui un prilej de ma
nifestare a solidarității poporului român și a 
Partidului Comunist Român cu lupta țărilor so
cialiste, a clasei muncitoare, o mișcării de 
eliberare națională, a popoarelor din întreaga 
lume, a partidelor comuniste și muncitorești, 
pentru viață mai bună, democrație, indepen
dență națională, pentru triumful cauzei socia
lismului și păcii.

insemnâtaleo internațională 
Octombrie și influența ei 

revoluționare din România 
manifestările de so- 

și oamenilor

gale de filme și alte acțiuni cui-

ocestei aniversari vor fi organi- 
de comunicări științifice și simpo-

ACT U A L I TA

EXCURSIE

DE

imw
Craiova — Filiași 

— Tu mu Severin — 
Porțile de Fier — 
Băile Herculane. Pe 
acest itinerar, timp 
de trei zile, 35 de 
elevi ai Liceului 
„Frații Buzești" din 
Craiova au poposit 
in locuri pitorești 
sau de interes so- 
cial-economic, au vi
zitat muzee și monu
mente istorice — 
Muzeul arheoloqic 
din Turnu Severin. 
Podul lui Apolodor 
etc., șt importan
te obiective indus
triale — Combina
tul chimic Craiova. 
Șantierul Hidrocen
tralei de la Porțile 
de Fier. în vizită la 
colegii lor de la Li
ceul „Traian" din 
Turnu Severin, o 
parte dintre ex
cursioniști — mem
bri ai Comitetului 
U.T.C. al școlii, se
cretari ai comitete
lor U.T.C. pe clasă 
— au participat la 
un fructuos schimb 
de experiență in le
gătură cu probleme 
ale activității orga
nizației U.T.C. în 
școală — stimularea 
răspunderii elevilor 
față de învățătură, 
planificarea muncii 
de organizație, te
matica adunărilor 
generale, organiza
rea acțiunilor cultu- 
ral-distr active.

VASILE BOZDOG
pedagog

vizitează grădina Botanică dinIn vacanță, elevii școlilor
Capitală

Vineri dimineața au început 
lucrările sesiunii științifice anua
le a Institutului dc biochimie al 
Academiei, la care participă 
academicieni, cercetători știin
țifici. profesori și asistenți uni
versitari.

După ce a rostit cuvintul de 
deschidere, acad. Eugen Ma- 
covschi, directorul institutului, a 
relatat despre uncie aspecte ale 
cercetării experimentale în pro
blema structurii materiei vii. 
Timp de două zile, vor fi pre
zentate referate și comunicări 
științifice tratind probleme de 
biochimie musculară, precum și 
noi cercetări în biochimia plante
lor și microorganismelor, J. _ 
tuate pentru determinarea pro
prietăților fizico-chirnice și 
nochîmice ale proteinelor 
bile. De asemenea, vor fi ........
la cunoștință diverse metode noi 
de cercetare în biochimia plan
telor și animalelor.

efec-

imu- 
solu- 

aduse
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SCURTE ȘTIRI returulȘi acum,
© La Bordeaux a început o 

cursă ciclistă dc 4 zile la care 
participă rutieri amatori din 
Belgia, Iugoslavia. România și 
Franța. O probă pe circuit, de 
90,500 km. a deschis această în
trecere a „speranțelor“. Pe pri
mul loc s-a clasat francezul 
Cyrllle Guimard, cronometrat 
în 2h 23’ 07” (medie orară 37,941 
km). Cicliștii români C. Grigo- 
rc, G. Răceanu, Șt. Suciu și 
Cernea au sosit la diferență dc 
secunde. A doua semi-etapă Pa- 
rentis—Marignac (130 km), a re
venit tot unui francez, Jose Ca- 
tiau, in 3h 09' 48” (medie orară 
41,095 km).

Românii Răceanu. Cernea, Su
ciu au sosit cu grosul plutonu
lui la interval dc 13 secunde.

© Turneul internațional de 
tenis de la Ciudad de Mexico a 
continuat cu desfășurarea me
ciurilor din optimile de finală, 
în proba de dublu bărbați, ro
mânul Ion Țiriac 
Istvan Gulyas au 
rechea mexicană 
cu 6—3, 6—2.

și maghiarul 
eliminat pe-
Lara—Garcia

© în mai multe __ _____ _
landa a început un turneu in
ternațional de volei masculin, 
care contează și drept criteriu 
dc calificare pentru campiona
tele europene.

In prima zi a turneului, 
landa a învins Anglia cu 
(15—1, 15—2. 15—7). Belgia a în
trecut cu același scor (15—4,
15—2, 15—5) Elveția, iar echipa 
Izraelului a dispus cu 3—1
(15—3. 15—7, 13—15, 15—2) dc se
lecționata de juniori a Olandei,

Intr-un fel, evoluția voleiba
liștilor dinamoviști în prima 
manșă a semifinalelor C.C.E., se 
aseamănă pe undeva cu cea a 
colegilor de club, handbaliștii, 
în prima partidă cu H. C. Co
penhaga. Și anume : meciurile 
de acasă le-au dat cîștig de 
cauză la un scor ce permite să 
ne gindim la o calificare după 
revanșa in deplasare. In vreme 
ce handbaliștii au confirmat 
speranțele, voleibaliștii ne-au 
sporit emoțiile și ne-au obligat 
să privim cu rezervă a doua în- 
tilnire. Aici concurează deopo
trivă : prezența unui adversar 
deosebit de tenace și ambițios, 
excelent dotat fizic, cunoscător 
pînă la subtilitate a tehnicii vo
leiului. Lesne de înțeles că aca
să adversarul va exploata și 
mai bine asemenea calități.

Dincolo de aceste argumente, 
care favorizează viitoarea evo
luție a adversarului, nu trebuie 
crezut nici un moment că sex
tetul german este, chiar acasă 
imbatabil. Dinamoviștii, dețină
tori ai trofeului, beneficiază

astfel nu numai de un puternic 
atu moral, dar și de-o experien
ță bogată în confruntările in
ternaționale care a solicitat o 
pregătire tehnică la nivelul exi
gențelor competiției. E drept, în 
primul joc al semifinalelor, bă
ieții din Ștefan cel Mare deși 
au învins cu 3—1 au cucerit vic
toria neașteptat de greu prin 
eforturi de ultim moment. In 
ansamblu formația și fiecare 
coechipier dinamovist a jucat 
sub valoarea cunoscută, a săvir- 
șit greșeli neîntîlnite altă dată 
— mai cu seamă în apărare, 
unde s-au plasat neinspirat, fa- 
cilitînd oaspeților puncte aproa
pe gratuite. Este încă devreme 
să socotim că-i vorba de un de
clin de formă a dinamoviștilor. 
ci mai degrabă de o zi surpriză 
(bineînțeles neplăcută) în care 
n-au reușit să se mobilizeze to
tal. La 8 aprilie au însă toate 
șansele să obțină și așteptăm cu 
convingere, o nouă victorie, 
care să le permită continuarea 
luptei pentru recucerirea trofe-

RĂZBOI ȘI PACE
rulează la Patria (SERIA ÎI) 
(orele 9; 11.15; 13.45; 16,15; 
18,45; 21,15).

DRAGA BRIGITTE — cinema
scop —

rulează la Republica (orele 
9.30; 11,45; 14; 16.30; 18,4 >: 21), 
Gloria (orele 9,15; 11.30;
13.45; 16; 18,15; 20.30)

OMUL CARE L-A UCIS PE 
LIBERTY VAI,ANCE

rulează la București (orele 
8.45; 11,15; 13,45; 16.15; 18 45; 
21), Flamura (orele 9; 11.30; 
15,30; 18; 20,30), Aurora (ore
le 10.15; 12.45; 15,15: 17,45).

CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN
— cinemascop —

rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20,30), Festival (orele 8.30; 
11,45; 14; 16,15; 18.45; 21.15), 
Excelsior (orele 10,15; 12 30;
14,45; 17,15; 20). Feroviar ta
rele 9; 11,15; 13.30; 16; 18.30; 
21), Melodia (orele 9; 11.15;
13,30; 16; 18.30; 21). Modern 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 
21).

PĂDUREA SPÎNZURATII.Ol
— cinemascop — (ambele serii) 

rulează la Central (orele 
8,45; 12,15; 16; 19.45).

NU SÎNT DEMN DE TINE
rulează la Doina (orele 11.15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21). Pro
gram pentru copii dimineața. 
Cotroceni (orele 15,15; 18;
20.45).

DACII — cinemascop —
rulează la Giulești (orele 11; 
15,30; 18; 20,30), Dacia (orele 
8,15; 14,30; continuare 16.45; 
19; 21), Arta (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20.30), Vol
ga (orele 9,15; 11,30; 14,15;
16,30; 18,45; 21).

V. RANGA

S1MBATA, 1 APRILIE

orașe din O-

libercerul

„Apelul" un film despre tine
rețe și răspunderi
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tractoare deservesc în raionul 
Craiova 57 de cooperative agri
cole. încă din iarnă, în funcție de 
volumul de lucrări solicitat de 
cooperativele agricole s-a stabilit 
încărcătura pc tractor, întocmin- 
du-se un grafic zilnic pentru fie
care mecanizator. A rezultat
tunci că există forțe tehnice su
ficiente pentru efectuarea la 
timp a tuturor lucrărilor. Dar de 
la declanșarea campaniei (în
ceputul lunii martie) și pînă a- 
cum aceste grafice au rămas nu
mai... grafice, au rămas numai 
niște foarte bune planificări. Pe 
teren situația se prezintă cu lo
tul altfel decît este consemnată 
negru pe alb în dosare. Câteva 
exemple edificatoare: din 15 880 
hectare rămase nearate din toam
nă mai sînt încă și acum în a- 
cerași situație pe<le 6 000; în
treținerea semănăturilor din 
toamnă s-a executat pe 
față ce nu atinge 50 la 
cea planificată, iar față 
lizările la însămînțări 
în celelalte raioane ale „ .
în raionul Craiova cifrele sînt 
mult mai mici.

In ce măsură se fac răspunză-

din 
o supra- 
sută din 
de rea- 

obținute 
regiunii,

tori mecanizatorii de această ră- 
mînere în urmă ? O comparație 
între două stațiuni de mașini și 
tractoare se impune prin modul 
de organizare și rezultatele obți
nute. La S.M.T. Segarcea încăr
cătura pe tractor fizic este de 
120—130 hectare, în timp ce 
la S.M.T. Predcști de numai 
80—90. Și, cu toate acestea, re
zultatele sînt invers proporționa
le cu sarcinile. La cooperativele 
agricole deservite de mecaniza
torii de la Segarcea au fost deja 
terminate arăturile precum și în- 
sămînțările clin epoca întîi în 
timp ce tractoriștii de la Brodești 
rnai au încă muri suprafețe de 
arat și însfimînțat. Cum sc expli
că diferențele ? Răspunsul îl 
primim, mai întîi, la cooperativa 
agricolă de producție Predeșli. 
Aici, din 548 hectare nearate 
din toamnă (I). circa 300 încă nu 
fuseseră „călcate" de tractoare 
nici pînă la 28 martie. Și nici 
nu putea fi altfel, deoarece, din 
20 de tractoare ale brigăzii Pre- 
dești lucrează în medie pe zi nu
mai 
țiuni curente I

In luna februarie, ziarul nos
tru a publicat sub titlul ..Ce în
seamnă de fapt bun venit, pri-

jumătate. Restul ? Defec-

măvară" — o analiză a stadiului 
și calității reparațiilor la S.M.T. 
Predeșli, Erau semnalate unele 
deficiențe privind în mod deose
bit calitatea acestora. S.M.T.-ul 
respectiv nu a trimis redacției 
nici un răspuns. Se pare însă că 
iăspunsul așteptat vine acum 
„foarte concret“ de la sine, 
prin situația de pe teren : în zi
lele de 27—28 martie, din 157 
tractoare aparținînd acestei sta
țiuni nu au lucrat -— datorită 
defecțiunilor — aproape 50 
tractoare.

Vorbind despre aportul meca
nizatorilor în actuala campanie 
de primăvară, tovarășul inginer 
Mireea Mitrea, președintele Con
siliului agricol raional Craiova 
ne spunea : „Alît la S.M.T. Pic 
deșii cît și la S.M.T. Cîrcea se 
constată o 
muncii la 
Tractoriștii de aici nu au reali
zat nici pe departe sarcinile zil
nice, Noi considerăm că două 
cauze determină o asemenea si
tuație. Prima : slaba reparație 
efectuată în stațiuni, ceea ce 
duce acum la repetate defec
țiuni și, a doua : lipsa de meca
nizatori datorită unei preocupări 
necorespunzătoare din partea

slabă organizare 
nivelul brigăzilor

mici : Ecranul cu păpuși „Bo
lovanul buclucaș“ de Valentin 
Caragea. Prezintă Teatrul de 
păpuși din Galați ; 18,25
Pentru tineretul școlar : l 
cărările vacanței ; 19,00 — Te
lejurnalul de seară ; 19,23 — 
Față-n față : Cetățeni și « 
20,00 — Tele-enciclopedia ;
21,00 — Să rîdem cu Stan și 
Bran ; 21,20 — Filmul serial : 
„Sfîntul“ ; 22,10 — Invitație la 
bal ; 23,00 — Telesport ; 23,10 
— Telejurnalul de. noapte.

conducerilor acestor unități față 
de condițiile de muncă șl de via
ță ale tinerilor de pe tractoare. 
Este, de asemenea, adevărat și 
faptul că în multe unități nu se 
asigură din timp mecanizatorilor 
frontul de lucru necesar. De pil
dă, la S.M.T. Coțofenii din Dos, 
la Breasla și în alte cooperative 
agricole nu li se dă din timp me
canizatorilor ordinul de lucru, nu 
se fac zilnic analize asupra pla
nului pentru a doua zi — așa 
cum este stabilit să

Remarca tovarăș__
te este valabilă și pentru multe 
alte cooperative e 
ducție (lin raion.
activității brigăzilor de tractoare 
cu cea a cooperativelor agricole 
concură în măsură hotărâtoare la 
rămînerile în urmă semnalate în 
raionul Craiova în această cam
panie de primăvară. Se impune 
desigur, din partea Consiliului a- 
gricol raional și al Uniunii 
nala a cooperativelor -------
mai mult sprijin acordat acestor 
unități deoarece, neconcor ’ ;
dintre ele duce la nefolosirea 
timpului optim pentru însamîn- 
tări și. ca atare, în mod direct 
la scăderea producțiilor din a- 
cest an.

. Dacă i-ar veni cui
va ideea organizării 
unul concurs pentru 
„Cea mai proastă

I gospodărire“, un loc 
j de „frunte“ i-ar re-
I veni, cu siguranță, 
I Institutului de cer

cetări forestiere din
I București. Există a- 

ici și „fapte“ care să 
| susțină un asemenea 

concurs, și „tradi-
1 ție“. Spre exemplifi- 
I care, consemnăm.

13 ianuarie 1967.
I Pe adresa institutu- 
, lui sosea din import 

i de încercat 
__  , strict nece

sară pentru întocmi
rea „buletinelor de 
analiză" privind gra
dul de uzură a cab
lurilor funicularelor. 
(Sînt cunoscute, doar, 
unele accidente pro
duse din această 
cauză !) Fiind strict 
necesară (despre a- 
cest lucru este de 
prisos a mai comen- 

) urma, firește, să 
fie cît mai rapid pu
să în funcțiune. La 
această oră utilajul 
(în valoare de 
285 000 lei) continuă 

curtea 
. i ce 

.. ............ zăpada 
și ploaia (fotografii
le nr. 1 și 2).

Aceeași soartă (hă
răzită de hărnicia 
bravilor „gospodari“ 
de aici) o are 
stația pentru 
pregnare, sosită 
institut, tot din im
port, la 27 decem
brie 1966. Desigur și 
valoarea acesteia ar 
conta în cadrul 
„concursului“; e vor
ba nici mai mult, 
nici mai puțin. de 
177 000 Ici. Dacă este 
utilă ? Un inginer, 
tînăr și pasionat, 
îmi vorbea de ajuto
rul pe care l-ar pu
tea da mașina la 
tratarea diferitelor 
sortimente de lemn, 
in scopul selectării 
celui mai bun 
tem de tratare.
ea continuă să „res
pire" pașnic atmo
sfera neglijenței to-

varășilor (le aici, a- 
ilăpostîtă sub cușma 
unei prelate.

Un ultim argu
ment. în favoarea 
promovării institu
tului printre concu- 
renți de „prestigiu“ 
ai proastei gospodă
riri. Acest argument 
(presă pentru sol, 
achiziționată tot din 
import) nu 
putut oferi 
grafie. S-a

vi l-am 
în foto- 

înmor-

tru rezolvarea teme
lor în curs — nr. 
197 ; 198 ; 247/1967“
semnat de șeful sec
ției, ing. Th. Mano- 
liu) ci și, mai ales, 
în rezolvarea unor 
probleme concrete, 
practice, din acest 
domeniu economlo : 
efectuarea de analize 
fizico-mccanice ale 
solului în vederea 
construirii drumuri
lor forestiere.

sis-
Și

mîntat de rușine. în- 
tr-unul din hanga
rele periferice ins
tituției. s-a blindat 
ou lacăt și sigiliu șl... 
așteaptă. La 10 a- 
prilie 1967 urmează 
să i se facă „paras
tasul“ de trei ani. Și 
i se va face cu alai 
mare. Pentru că, se 
parc, de acesta era 
acută nevoie. Și nu 
numai în cercetare 
(după cum glăsuieș- 
te un referat al sec
ției 17 : „ne este ab
solut necesară pen-

tru aceasta se 
pusese, atunci, in 
1964, și înființarea 
unui laborator 
specialitaie... 
drept, însă, că 
5-a făcut ; de ; 
domeniu, 
minărilor 
ocupă un 
nician).

Să mai 
de vreun „argument“ 
in ceea ce privește 
admiterea în con
cursul pentru „cea 
mai proastă gospo
dărie“ a acestui in
stitut ? Dacă cineva, 
îndărătnic, ar 
tinua să caute, 
siguranță ar 
găsi. Eu rămîn 
părerea că posedînd 
peste 500 000 lei, „de
pozitați", la Banca 
„cerului liber", In
stitutului de cerce
tări forestiere i s-ar 
putea „asigura" un 
loc direct in „finala" 
concursului. II meri
tă.

de 
(E 
nu 

acest 
al deter- 
de sol. se 

singur teh-

con
çu 

mai 
la
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MONDO CANE — ambele serii 
rulează la Timpuri Noi (ore
le 8.45; 12,15; 16,45; 20).

OGLINDA CU DOUĂ FEȚE 
rulează la Buzești (orele 
15,30; 18; 20,30).

LEAC CONTRA DRAGOSTEI 
rulează la Grivița (orele 
9.30; 12; 15,45; 18; 20,30).

JANDARMUL DIN SAINT— 
TROPEZ

rulează la Bucegi (orele 9.15; 
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30),
Miorița (orele 9.15; 11,30;
13.45: 16,15; 18.45; 21). Rahova 
(orele 10.30; 12,45; 15,30; 18; 
20,30).

ZORBA GRECUL
rulează la Unirea (orele 15; 

17,45; 20,30), Munca (orele 15; 
17,45; 20.30).

OMUL DIN RIO
rulează Ia Vitan (orele 15,30; 
18; 20.30).

MOSHI. MOSHI. — ALO 
JAPONIA !

rulează la Moșilor (orele 
15.30; 18; 20.30).

FANTOMA DIN MORRISVI- 
LLE.

rulează la Popular (orele 
15,30; 18; 20,30).

APELUL — cinemascop — 
rulează la Flacăra (orele 
15.30; 18; 20,30).

UN MARTOR ÎN ORAȘ 
rulează la Colentina (orele 
15,30; 17,45; 20).

DIMINEȚILE UNUI BĂIAT 
CUMINTE

rulează la Progresul (orele 
18; 20,30).

TREIZECI ȘI TREI — cinema
scop —

rulează la Lira (orele 15,30; 
18.15; 20.30).

DOUĂ FILME PE ZI 
OMUL CARE L-A UCIS PE 
LIBERTY VALANCE

rulează dimineața Ia Auro
ra (orele 10,15; 13,45; 15,15; 
17.45;

APELUL — cinemascop — 
rulează la Aurora (orele 
20,15).

OMUL CARE L-A UCIS PE 
LIBERTY VALANCE

rulează la Tomis (orele 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 20,45).

ÎNAINTE DE RĂZBOI
rulează după amiază la To
mis (orele 18,45).

JANDARMUL DIN SAINT— 
TROPEZ — cinemascop —

rulează la Victoria (orele 
8,30; 10,45; 13; 15,30; 18).

TREIZECI ȘI TREI — cinema
scop —

rulează la Victoria (orele
20.45) .

OMUL CARE L-A UCIS PE 
LIBERTY VALANCE

rulează la Floreasca (orele 
9,30: 12; 15; 18).

ÎNAINTE DE RĂZBOI
rulează la Floreasca (orele
20.45) .

DOUA FILME PE 
SAPTĂMÎNĂ 

NU SÎNT DEMN DE TINE 
rulează la Viitorul (orele 
15.30; 18; 20.30), Pacea (orele 
15,30; 18; 20,30), <
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Doamna
guvernator
se opune

tona celor „7

Anchetă

• Operațiunile

stinci

ALGERIA. Noi locuințe construite m orașul Alger
» interne al

Roy Jen-
L într-o con

ca

„Torreț 
Canyon

• Anglia cere modifi-

corea codului maritim

Ministrul de 
Marii Britanii, 
Idns, a anunțat, 
ferințâ de presă, că gu
vernul britanic va proceda 
la o anchetă asupra îm
prejurărilor naufragiului 
petrolierului „Torrey Can- 
vnn", independentă de an
cheta deschisă de guver
nul liberian, cu scopul de 
a se determina responsabi
litățile financiare.

„Un accident de felul aceluia 
al 'lui „Torrey Canyon" se poate 
produce tn largul coastelor orică
rei țări — a spus Jenkins. As
pectele internaționale ale proble
mei trebuie de aceea să facă o- 
biectul unui examen extrem de 
minuțios".

Pe de altă parte, joi seara la 
Londra s-a anunțat oficial că gu
vernul britanic a cerut convoca
rea de urgență, a unei reuniuni 
a Organizației maritime inter gu
vernamentale, organism cu sediul 
la Londra, pentru a studia pro
blema unei reforme a codului 
maritim în lumina dezastrului 
petrolierului liberian. Participan- 
ții la reuniune vor fi chemați să 
se pronunțe asupra adoptării u- 
nor regulamente privind naviga
ția vaselor care transportă petrol 
sau alte substanțe primejdioase.

Ofensiva împotriva ..Mareei 
negre", care invadează litoralul 
sudio al Angliei după naufra
giul petrolierului „Torrey Ca- 
nyon". continuă. După ultimul 
raid de bombardament de joi, 
cartierul general al forțelor 
navale britanice din Plymouth, 
..postul de comandă" al opera
țiunilor împotriva epavei petro
lierului. a putut să anunțe că 
pe o rază de cinci mile în jurul 
acesteia nu mai există petrol. 
Nu există în schimb certitudi
nea că în calele epavei care, 
ruptă în patru, continuă să stea 
ferm agățată pe reciful celor 
„7 stinci". se mai află sau nu 
petrol neincendiat. Pe de altă 
parte, sint temeri că pe epavă, 
sau în jurul ei. s-ar mai putea 
găsi o parte din cele 51 tone de 
bombe, încă neexplodate.

Ultima dintre ceremoniile de adio 
ale instituțiilor N.A.T.O. de pe teri
toriul francez s-a consumat. Coman
damentul atlantic pentru Europa cen
trală (S.ILA.P.E.) a părăsit sediul dc 
la Rocqucncourt. 1 aprilie 1967 mar
chează dispariția totală dc pe harta 
Franței a punctelor mareînd baze mi
litare străine. Calendarul „evacuării" 
fixat de Taris in urmă cu un an a 
fost adus la îndeplinire în ciuda tu
turor presiunilor americane, în ciuda 
manevrelor dilatorii. .Acest calendar 
a exprimat voința politică a Parisului
— voința de a înlătura rapid orice 
elemente dc natură să impieteze asu
pra suveranității depline a statului 
francez.

Semnificația vastei „operații evacua
re“ încheiată acum aproape integral, 
nu poate scăpa nimănui. Atitudinea, 
acțiunea fermă a Franței reflectă, în 
fond, tendințele mereu mai puternice 
ce-și fac loc în Europa occidentală 
spre înlăturarea hegemoniei america
ne, spre evitarea pericolelor generate 
dc sistemul militar integrat al N.A.T.O.
— instrument al politicii Washingto
nului. A devenit absolut evident că 
actuala criză din N.A.T.O. nu poate 
fi în nici un caz redusă numai la 
dezangajarea franceză. „Problemele ri
dicate dc generalul de Gaulle — re
marcă senatorul american Frank 
Church după o anchetă întreprinsă în 
Europa — au o însemnătate mult mai 
profundă. Ele exprimă dorința cres
cândă a țărilor vest-curopene dc a 
influența într-o măsură mai marc 
propria lor soartă, tendința lor spre 
un grad tot mai mare de independență 
națională". Firește, acest proces tre
buie privit în strînsă conexiune cu 
realitățile Europei anului 1967. Este 
tocmai ceea ce observa o altă perso
nalitate politică americană, senatorul 
Mike ălansfield : „Schimbările inter
venite in Europa vorbesc de la sine. 
Semnele unei colaborări inter-euro-
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Guvernatorul stalului Alaba
ma, Lurldbn Wallace, n respins 
hotărirea Curții federale de 
apel din New Orleans, prin care 
ordonă autorităților din statele 
Alabama. Florida, Georgla, 
Louisiann, Mississippi și Texas, 
ca pînă la finele lunii septem
brie a.c., să procedeze la inte
grarea tuturor școlilor publice.

Lurllen Wallace a solicitat 
Parlamentului statului, împuter
nicirea necesară pentru a ad
ministra personal sistemul șco
lar. dacă Curtea federală dc 
apel din New Orleans nu revi
ne asupra deciziei sale.

In decizia Curții federale dc 
apel din New Orleans, se cerea 
ca școlile de toate gradele 
statul Alabama, precum șl 
alte patru state Budlce 
S.U.A., să primească elevi 
diferent de rasă și culoare.

• •universității

pene devin fot mai evidente și se 
observă o dorință puternică dc depă
șire a barierelor artificiale ridicate 
în anii războiului rece între răsărit și 
apus... Printre aliații noștri vest-curo- 
peni sint larg răspîndite îndoieli în 
legătură cu utilitatea menținerii 
N.A.T.O.“. Evoluția aceasta a fost 
evidențiată, dc altfel, în opoziția per
sistentă a partenerilor nordici ai a- 
lianței atlantice de a admite arme 
nucleare pe teritoriul lor, în refuzul 
general al vest-europenilor de a da 
curs cererilor americane vizînd spo
rirea efectivelor militare (guvernul 
belgian a trecut, de altfel, la reducerea 
efectivelor sale militare). Ea s-a fă
cut remarcată și in dezbaterile dife
ritelor organisme ale N.A.T.O. „Pro
blemele referitoare la strategic, ni
velul forțelor și stocurilor materiale 
și chiar problema armamentelor nu
cleare — relevă săptămînalul britanic

ECONOMIST — au apărut lipsite de 
importanță în comparație cu anii pre- 
cedenți. Cele mai aprinse discuții s-au 
purtat pe marginea relațiilor Est-Vest 
și s-a căzut de acord că în acest do
meniu statele trebuie mai degrabă să 
acționeze pe bază individuală, dccit 
în calitate dc membru al alianței". 

Desigur, adopții „atlantismului“ in
teresați in menținerea mecanismului 
integrat „nord atlantic", in primul 
rind cei din capitala S.U.A., nu în
țeleg să se resemneze. Turneul actual 
al vicepreședintelui Statelor Unite in 
Europa occidentală reprezintă după 
aprecierile unor observatori „o expre
sie a îngrijorării față de actuala situa
ție din N.A.T.O." (FRANCE PRESSE). 
La Washington și în unele cercuri 
politice din alte capitale occidentale 
se vîntură proiecte de „reanimare" 
și „readaptare“ a alianței atlantice, 
proiecte care au ca substrat menține
rea în fond, cu modificări formale, a 
esenței N.A.T.O. ca instrument de a- 
gresiune.

Tocmai în lumina tendințelor care 
se înfruntă astăzi în N.A.T.O. semni
ficația „operațiunii evacuare" deter
minată de Paris și încheiată ieri, apare 
în toată 
Dincolo de 
cii bazelor 
ne, gestul 
nierc netă 
lui sistem 
la Rocqucncourt, din apropierea fostei 
reședințe a regilor francezi, comanda
mentul atlantic pentru Europa cen
trală a fost „evacuat" la Chievre, un 
sat belgian cu numai 3 200 locuitori, 
în această evoluție din centura pari- 
siană intr-un sătuc belgian este parcă 
sintetizată, simbolic, plasarea mereu 
mai accentuată a anacronicului 
N.A.T.O. spre periferia vieții interna
ționale.

plenitudinea și pregnanta, 
relevarea impasului politi- 
militare pe teritorii străi- 
francez apare ca o subli- 
a anacronismului întregu- 
al blocurilor militare. De

RM. RTJCÄR

Amfiteatrele s-au golit. Tă
cerea cu aripile ei reci a dat 
buzna în sălile de cursuri. 
Lacătele grele ale unei hotă- 
riri a rectoratului au ferecat 
porțile Universității. O zi, 
două, trei... In ultima pagină a 
ziarului pe care l-am cumpă
rat pe aeroport, puține minute 
după ce am coborît din avio
nul care ne adusese de la 
Nicosia, am găsit printre infor
mațiile înghesuite, fără titluri, 
la rubrica „noutățile locale", o 
relatarea întâmplărilor care au 
dus la închiderea Universității 
din Atena. Știrea era redacta
tă în grabă, săracă în amănun
te. Tensiunea din lumea uni
versitară avea, însă, să ne 
dezvăluie dimensiunile reale 
ale evenimentului. Se profețea 
atunci o demisie a guvernului. 
Criza a survenit, dar abia în 
săptămîna aceasta 
totul alte motive 
universitare.

Clădirea de pe 
Panepistimio n-are 
Ioanelor din 
Acropolei. Totuși, chipul ei se 
detașează în peisajul străzii: 
sugerează prestanța unui dascăl 
încărunțit. Zidurile lăcașului 
universitar au prins putere în 
1837. Ceea ce înseamnă 130 de 
ani de existență. Dar pentru 
mulți Universitatea ateniană 
este prematur îmbatrînită și 
ar trebui supusă unui trata
ment eficace în vederea re
generării țesuturilor atrofia
te. Chemări la „întinerirea" 
Universității le întâlnești in 
ziare, le poți citi pe afișe, 
le auzi la mitinguri. Le 
rostesc și oamenii dreptei, 
și exponenții centrului, și mili- 
tanții stângii. Toți se pronunță 
pentru „reînnoirea invățămin
tului superior". Unanimitatea 
este, însă, înșelătoare pentru 
că dincolo de rezonanțele elec
torale ale frazelor există punc
te de vedere care nu concordă, 
generate de problema funda
mentală : locul pe care școala 
superioară trebuie sa-l ocupe 
în actuala societate greacă.

Am părăsit agitația necurma
tă a străzii, atmosfera încăr
cată a demonstrațiilor studen
țești (încheiate, deseori, pentru 
unii participanți fie la spital, 
fie la comisariatele de poliție) 
pentru a stărui cu privirea pe 
paginile dactilografiate ale 
unui text documentar prove
nit dintr-o sursă oficială. 
Intr-o perioadă scurtă, de 
numai cinci ani, numărul stu
denților a cunoscut o substan
țială creștere — de la 28 000 
la 50 800 (aproape dublu). In 
anul I al facultăților an 
primiți 11 000 de tineri, 
versitatea din Atena 
înscriși 16 740 studenți, 
colega ei mai tânără din Sa
lonic (înființată în 1925) a 
întrecut-o în privința numă
rului de studenți: 19 853. „Me
zinul" familiei, universitare se 
află la Patras. La o lectură 
fugară a documentarului do
bândești impresia unui tablou 
pictat în roz. Lipsesc umbre
le, punctele negre. Cifrele sînt, 
desigur, reale : alocațiile desti
nate învățămîntului s-au mă
rit, taxele universitare au fost 
desființate, pe porțile facultă
ților au intrat mai mulți tineri. 
Dar tabloul nu este complet — 
ne-au asigurat unii din inter
locutorii noștri atenieni. Secre
tarul general al organizației de 
tineret a Uniunii de centru, 
domnul Nicolaidis, arăta că 
măsurile luate în ultimii ani 
nu au putut fi duse „pină la 
capăt" datorită răsturnărilor 
politice și că universitatea 
greacă este departe de exigen
țele unei lumi care cunoaște 
vertiginoase progrese pe plan 
material și spiritual. După 
părerea liderului E.D.I.N., tre-

bulevardul 
vîrsta co- 

marmură ale

buie consemnate două catego
rii de probleme. In primul 
rind. ar fi vorba de structura 
învățămîntului, de faptul că el 
nu este corelat cu preocupările 
acute ale economiei și culturii 
Greciei. Numărul celor ce pot 
pătrunde in institute tehnice 
este limitat. Invățămintul poli
tehnic n-are coloana vertebrală 
— posedă partea superioară, 
dar pe treptele inferioare fiin
țează numai școli particulare 
(ineficace și costisitoare). Dom
nul Nicolaidis exprima pă
rerea că programele au rămas 
in stadiul de acum 20—30 ani, 
că ele nu țin seama de pro
gresele științei. A doua catego
rie de probleme vizează condi
țiile de care dispune studentul. 
„Of'-urile studențești nu sînt 
noi: ele se referă la burse 
(extrem de puține), asigurarea 
de locuri in cămine (la fel de 
puține) și cantine (ceva mai 
multe).

O clădire fără trăsături de
finitorii, in colțul unei străzi 
aglomerate. Avizierile de la in
trare te introduc în ambianța 
studențească. Băieți și fete in
vadează cele cîteva etaje cu 
exuberanța irepetabilă a virs- 
tei, cu acea voioșie care își 
conservă farmecul aparte chiar 
atunci cînd poartă pe ume
rii firavi povara grijilor. 
Am pătruns intr-un univers 
al studenției. Despre clubul 
universitar din Atena avea 
să ne vorbească, în biroul 
său, conducătorul acestei in
stituții, domnul Xenopoulos. 
Clubul universitar ființează 
din 1931 și își propune să îm
bunătățească — in măsura po
sibilităților de care dispune — 
condițiile de viață ale studen
ților. Clădirea in care ne 
aflăm adăpostește de la săli 
de spectacole cu o bogată și 
multilaterală activitate pină la 
instituții menite să vină în 
ajutorul studentului cu mijloa
ce financiare modeste. 3 220 
studenți au posibilitatea să ia 
masa in condiții avantajoase 
(in raport cu prețurile practica
te de restaurante). Acțiunile în
treprinse se înscriu într-o 
sferă largă de preocupări: în
vățarea de limbi străine, orga
nizarea de concerte, expoziții, 
manifestări teatrale, un cine
matograf cu prețtiri reduse, 
asigurarea asistenței sanitare 
(medicamentele se furnizează 
cu 50 la sută mai ieftin decît 
in farmacii). „Cînd în 1931 
clubul nostru a fost creat tre
buia să răspundă nevoilor a 
5 000 de studenți — spunea 
domnul Xenopoulos. In pre
zent, universitatea numără 
peste 16 000 studenți și difi
cultățile sint evidente". Dacă 
ținem seama și de faptul că 
majoritatea studenților sînt 
proveniți din provincie, volu
mul activităților clubului uni
versitar apare mai pregnant. 
Pe lista necazurilor acestor 
studenți locuința ocupă locul 
nr. 1. Există proiectul unui o- 
rășel universitar. Piatra 
temelie s-a pus în 
dar ritmul construcției 
greoi. Pentru început 
prevăzut cămine care 
poată primi 1 000 de

fără să ignoreze rămfnerile în 
urmă, aduc in prim plan ele
mentele bilanțiere pozitive. 
Examenul realității este în
treprins cu îngăduință, fără 
accente de severitate. Trei 
etaje urcate și atmosfera se 
metamorfozează pe nesimțite. 
Sîntem intr-un sediu studen
țesc: o cameră pătrată in care 
tronează simplitatea și in rare 
se înghesuie mese, birouri și 
dulapuri. Cineva confecționea
ză un afiș. Altul, vizează car
netele de membru. Doi băieți 
s-au retras lingă o 
răsfoiesc amuzați o 
care urmașele Evei 
șează fără povara 
lor. Proaspăt veniți, 
continuă o discuție 
pe culoare — Papandrcu, Can- 
nelopoulos este tot ceea ce în
țelegem. In clipa in care în
cepem să conversăm despre 
problemele universității gre
cești, iși părăsesc treburile 
care păreau să-i absoarbă și 
se arată gata să intervină. Fra
zele sint tăioase, rostite ener
gic, pe un ton acuzator. Ni se 
vorbește despre bursele insu
ficiente, despre tărăgănarea 
construcției orășelului univer
sitar pe care anumite cercuri 
politice ar vrea să-l îndepăr
teze de Atena, despre costul 
manualelor, despre greutăți
le studenților care 
spre a se întreține.
Nearchou. unul din conducăto
rii Uniunii naționale a studen
ților, insistă asupra problemei 
orientării invățămintului (Gre
cia are nevoie doar de avocați 
care aspiră la deputăție ?), su
bliniind că invățămintul teh
nic superior are o pondere re
dusă în viața universitară, că 
în qeneral universitatea nu se 
întâlnește în preocupările ei cu 
necesitățile economiei țării. 
Notăm: „Dezvoltarea Greciei 
nu poate fi concepută fără pre
gătirea cadrelor de specialiști 
pentru sectoarele-cheie". In
terlocutorul nostru pledează 
pentru modernizarea conținu
tului invățămintului, 
metodelor de predare, asigura
rea unui echilibru intre numă
rul studenților și cel al ca
drelor didactice. Tendința că- ; 
tre prefaceri progresive, afir- j 
mă el. se ciocnește de o dublă > 
opoziție : în sferele ministe- 
riale, la nivelul autorităților 
care dirijează invățămintul și j 
în interiorul universității din I 
partea elementelor conserva- | 
toare din corpul didactic, care I 
in virtutea unor interese îngus- I 
te încearcă să mențină o struc
tură anacronică. Concepțiile 
privind reforma învățămîntu
lui superior par rodul unei 
profunde analize, argumentarea 
impresionează prin logica ei. 
Referirea la adversarii unei 
adaptări a vieții universitare 
la exigențele prezentului și-a 
găsit confirmarea în tentativa 
întreprinsă de a reorganiza fa
cultatea de științe politice și 
sociale pentru a o menține în 
tiparele unor formule învechi
te. De la stingă și pină la 
dreapta s-au auzit voci de pro
test și reacția autorităților uni
versitare s-a exprimat in în
chiderea amfiteatrelor. O bă
tălie aspră se consumă între 
zidurile ostenite de pe Pane
pistimio, ecourile ei fiind per
ceptibile în viața politică a 
Greciei.

Un cîrd zgomotos de băieți 
ne-a condus pină în stradă. 
Tinerețea, elanurile impetuoa
se ce căutând neostenite drumul 
împlinirii își transmit cu gene
rozitate vîrsta lăcașului uni
versitar atenian ce a moștenit 
gloria unor nume ilustre pe 
care istoria încremenită în 
marmurile Agorei le-a dăruit 
posterității.

EUGENIU OBREA
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filmului românesc
la Roma

SCADENȚA Guvernul guatemalez a 
prelungit cu încă 30 de 
zile starea de urgență în 
țară, care urma să ia sfîr- 
șit la 1 aprilie.

„OAZELE" DE PE MARTE

Epava petrolierului 
„Torrey Canyon" 
propierea recifului 

lor 7 stinci"

MONTEVIDEO REUNIUNE 

A O. S. A.

O UNITĂȚILE militare 
triotice și populația regiunilor 
din Laosul de jos și mijlociu, 
au doborît 15 avioane americane 
și au avariat numeroase altele, 
in perioada dintre 28 ianuarie 
și 11 martie a.c.. anunță postul 
de radio Patet Lao. Comunica
tul menționează, de asemenea, 
că agresorii americani și saigo- 
nezi au trimis trupe pentru a 
ataca o serie de localități și 
puncte din regiunile amintite, 
precum și un mare număr de 
avioane care, în perioada men
ționată, au întreprins 1 200 de 
zboruri, lansînd o mare canti
tate de bombe.

• LA LIVERPOOL își desfă
șoară lucrările Conferința Uni
unii naționale a studenților bri
tanici. Conferința urmează să 
stabilească poziția Uniunii față 
de conferința internațională a 
studenților, la care este afiliată.

Mai mulți delegați au cerut 
retragerea uniunii din această 
organizație internațională in 
semn de protest împotriva fi
nanțării de către C.I.A. a Con
ferinței internaționale a stu
denților.

noastre. Sint reprezentate scene 
de vînătoare și pescuit, precum 
și diferite animale, printre care 
porci mistreți și zimbri.

CRESTEREA BUGETULUI

GUVERNUL Republicii 
Sud-Africane intenționează să 
cheltuiască anul acesta pentru 
înarmări 128 milioane lire 
sterline. în proiectul de buget 
prezentat săptămîna aceasta 
Parlamentului, numai pentru 
dotarea forțelor militare aerie
ne și dezvoltarea aviației au 
fost afectate 19,2 milioane lire 
sterline. Cheltuielile militare 
incluse în proiectul de buget 
supus Parlamentului depășesc 
de șapte ori bugetul militar al 
Republicii Sud-Africane pe e- 
xercițiul financiar 1958—1959.

f» MINIȘTRII afacerilor 
terne ai țărilor membre ale Or
ganizației Statelor Americane 
se vor reuni la Montevideo la 
8 aprilie pentru a stabili ordi
nea de zi definitivă a Conferin
ței la nivel înalt a șefilor de 
state ale O.S.A., prevăzută pen
tru 12 aprilie la Punta del Este. 
Această hotărîrc a fost adoptată 
de către Consiliul O.S.A. cu 19 
voturi, reprezentantul Boliviei 
fiind absent. deoarece preșe
dintele acestei țări nu va par
ticipa la întîlnirea la nivel înalt 
interamericană.

• POTRIVIT dr. Ernst Opik. 
de la Universitatea din Mary- 
land, „oazele” de pe planeta 
Marte, care marchează intersec
țiile faimoaselor „canale", ar fi 
de fapt uriașe cratere provoca
te de meteoriți, iar canalele ar 
fi fisuri în crusta planetei. Mar
te nu a avut niciodată o at
mosferă suficientă pentru a 
justifica o eroziune reală. Exis
tă mult mai multe cratere decît 
ar fi, dacă vîntul și umiditatea 
le-ar eroda în permanență. Se 
pare că pe Marte eroziunea este 
de 30 ori mai lentă decît pe un 
deșert al planetei noastre. Exis
tă totuși urme de cratere aproa
pe complet erodate. Unele din 
fotografiile luate de „Marincr- 
4”, arată „cratere fantomă“ 
uriașe, cu un diametru de 120 
mile sau mai mult. Aceasta ar 
fi o indicație în sensul că cra
terele s-au format și erodat la 
începutul existenței planetei, în 
urmă cu peste 4 miliarde ani, 
cînd modificările și răsturnările 
provocate de nașterea sa puteau 
avea un efect.
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să 
t__  , stu
denți. Cifra este departe de 
cerințele reale însă, oricum, 
reprezintă un pas încurajator. 
Orășelul universitar va cu
prinde săli de cursuri, biblio
teci, laboratoare și clădiri 
sociale. După cum ne informa 
interlocutorul nostru, proiec
tul ține seama de perspectiva 
ca intr-un viitor relativ apro
piat, ca urmare a învățămîn
tului gratuit, să se înregis
treze un spor considerabil al 
studenților (posibilă o dublare 
a actualelor efective studen
țești).

Oficialitățile universitare,

• IN APROPIEREA satului 
Sikaci-Alian din Orientul înde
părtat sovietic, arheologii au 
descoperit desene rupestre, da- 
tind din secolul 20 înaintea erei

CU PRILEJUL „Zilelor fil
mului românesc", care se desfă
șoară în capitala Italiei. în cadrul 
programului de schimburi cultu
rale între Republica Socialistă 
România și Republica Italia, am
basadorul României la Roma. 
Cornel Burtică, a oferit un coc
teil joi seara, la sediul ambasa
dei. Au luat parte personalități 
ale vieții artistice și culturale, 
reprezentanți ai autorităților ita
liene, printre care Natale Sanle- 
ro. subsecretar de stat la Minis
terul Afacerilor Externe al Italiei, 
dr. Pio Antonio Archi, director 
pentru probleme culturale în 
M.A.E., dr. Alberto Fioretti, di
rectorul societății „Unitaliafilm . 
dr. Eitel Monaco, președintele A- 
sociației naționale a industriei 
cinematografice — A.N.I.C. In 
aceeași seară, la cinematograful 
„Archimede" a fost proiectat fil
mul românesc „Duminică la 
ora 6".

miercuri, 
financiari și 

reprezentînd 
provinciile Ni-

experți 
juridici 
toate r------------
geriei, s-au întîlnit cu 
ministrul federal al fi
nanțelor într-o localita
te neidentificată din 
Ghana, joi a început la 
Lagos reuniunea lide
rilor militari provinciali 
și federali ai Nigeriei 
de la care a lipsit nu
mai guvernatorul pro
vinciei orientale, Odu- 
megwu Ojukwu.

Rezultatele acestei 
ultime reuniuni sînt 
așteptate cu nerăbdare, 
ele căpătînd o deosebi
tă importanță acum

cînd a sosit data sca
denței ultimatumului 
dat de lt. col. Odumeg
wu Ojukwu, guvernu
lui federal. Guverna
torul oriental a averti
zat recent că, dacă pî- 
nă la 31 martie nu vor 
fi puse în aplicare a- 
cordurile încheiate la 
reuniunea liderilor ni
gerieni de la Aburi 
(Ghana), el va lua „mă
suri unilaterale" pentru 
îndeplinirea lor. Aver
tismentul a fost inter-

pretat drept o amenin
țare cu secesiunea.

Odumegwu Ojukwu 
pretinde pentru pro
vincia sa fonduri mai 
mari din bugetul fede
ral, pentru a face fa
ță, declară el, proble
melor create de aflu
xul de cetățeni de ori
gine estică, care și-au 
părăsit locurile de 
muncă șî proprietățile 
din provincia nordică, 
ca urmare a tulburări
lor sîngeroase care au

avut loc în toamna a- 
nului trecut.

Referindu-se la reu
niunea preliminară a 
experților financiari și 
juridici, ținută miercuri 
în Ghana, agenția Uni- 
ted Press Internațional 
relevă că aceștia 
discutat concesiile 
care trebuie să le 
că diferitele grupări 
provinciale pentru ca 
astfel să se poată evi
ta o nouă dezlănțuire 
violentă a crizei nige- 
riene.

După cum anunță agențiile de 
presă, președintele Mendes Mon
tenegro a argumentat că în con
dițiile unui control strict din 
partea guvernului și a suprimării 
unor libertăți „se obțin rezultate 
mulțumitoare în restabilirea li
niștii și ordinei".

Starea de urgență a devenit 
un fenomen obișnuit în Guate
mala în ultimii ani. Prin ea se 
intenționează în primul rînd. să
se contracareze acțiunile forțelor 
progresiste.R. S. F. IUGOSLAVIA. Amfiteatrul din Pola, monument istoric clătind din secolul II e. n.
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