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Episod diurn pe B-dul 1 Mai din Capitală

Ora 22,00 — în tribuna 
didactice iar lumea așteaptă, 
dențesc organizat la Institutul 

Citiți amănunte

cu ghirlande au luat loc cadrele 
Aspect de la carnavalul stu- 
de Arhitectură din București, 
in pag. a lll-a
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Nicolae
Hîrșu 
controlor 

revizor general 
adjunct în Mi
nisterul Finanțe-

Acțiunea amplă pentru 
organizarea științifică a 
producției și a muncii, 
care se desfășoară în pre
zent în întreprinderile in
dustriale constituie un 
mijloc important pentru 
valorificarea rezervelor 
mari ce există în econo
mia noastră în domeniul 
productivității muncii. 
Folosirea completă și 
productivă a timpului de 
muncă, normarea muncii, 
organizarea locului

muncă, calificarea și ridi
carea pregătirii profesio
nale, organizarea lucrului 
pe schimburi, constituie 
obiective menite să iden
tifice și să valorifice a- 
ceste rezerve de creșteie 
a productivității muncii 
in fiecare întreprindere.

In același timp, acți
unea vizează repartizarea 
și folosirea judicioasă a 
personalului tehnico-ad
ministrativ, care are

rol însemnat în organiza
rea conducerii producției.

Analizele făcute în în-
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Analizele făcute în ... 
treprinderi industriale cit 
și în întreprinderi din alte 
sectoare de activitate, au 
evidențiat încă de pe a- 
cum mari posibilități pen
tru creșterea 
ții muncii și 
re reducerea 
de producție 
beneficiilor.

Prin stabilirea 
complex de măsuri, __
care un loc important îl 
ocupă folosirea completă 
și productivă a timpului 
de lucru, precum și stabi
lirea riguroasă în raport 
cu necesitățile stricte ale 
producției, a numărului 
de muncitori și a perso
nalului telmic-adminis- 
trativ s-au identificat ase
menea posibilități într-o 
serie de întreprinderi din 
industria petrolului, in
dustria ușoară, precum și 
din alte ramuri de activi
tate. La Combinatul chi
mic Craiova, numai prin 
punerea în funcțiune a 
benzilor transportoare de 
la depozitul de azotat de 
amoniu în vederea meca
nizării încărcării vagoane
lor se va putea obține o 
reducere a volumului de

productivită- 
drept urma- 
cheltuielilor 

și sporirea

unui 
între

muncă, echivalentă 
număr de peste 20 
citori.

Asemenea posibilități au 
fost identificate și cu pri
lejul unei analize făcute 
de organele de control 
ale Ministerului Finanțe
lor, Băncii Naționale și ale 
Băncii de Investiții, în do
meniul utilizării persona
lului tehnico-administrativ 
de către unele întreprin- 1 . . 1 - i. r ..«<*■ ramurideri din diferite 
ale economiei.

Cu acest prilej 
pistat o serie de 
negative care ______
tendințe de sporire pe di
ferite căi a personalului 
neproductiv.

O practică des întîlnită 
este aceea de a se angaja 
personal tehnico-adminis
trativ peste numărul pos
turilor aprobate și care 
este plătit din fondul de 
salarii planificat pentru 
muncitori. Combinatul 
chimic Tîmăveni, de 
xemplu, a încadrat 
muncitori necalificați 
tregul personal de servi
ciu, respectiv 49 de angajați 
cu un fond de salarii a- 
nual de peste 400 mii lei.

Acest procedeu a servit 
(Continuare 

în pag. a V-a)
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Lucrările pe șantierul marelui obiec tiv industrial piteștean — Combinatul 
petrochimic — se află în plină desfă șurare. Printre tinerii care lucrează 

aici se evidențiază și Florea Tite, șeful unei brigăzi de mont ori sudori.
Foto. I. CUCU

La Pucioasa. Buzău, Cîmpina, 
Sinaia și în alte centre munci
torești din regiunea Ploiești a 
început construcția unor ansam
bluri de locuințe care vor cu
prinde peste 1 200 de aparta
mente, a unor complexe comer
ciale, centrale termice 
clădiri social-culturale, 
terminarea la timp a 
construcțiilor și la un preț de 
cost cit mni redus, proiectanții 
ploieșteni au adoptat soluții 
care permit ca peste 80 la sută 
din apartamente să fie construi
te din panouri mari prefabrica
te, cu un consum de oțel-beton

Prea puțini slnt călătorii cart 
ajunși la Tulcea se hotărăsc 'A 
străbată apele canalului Sf. 
Gheorghe, cc-și sfirșește străluci
rea și intortochiatg drumeție, lin
gă așezarea pescărească cu ace
lași numd, după ce a însăilat pe 
valuri peste o sută de kilometri. 
Grăbiți să cunoască frumusețile 
ascunse ale Deltei, ci aleg de 0- 
hlcei drumurile cele mai bătute, 
apele care poartă pe umeri va
poare confortabile și rapide, cu 
plecări și cu sosiri cit mai dese, 
lată-i deci pe bordțtrile mofona- 
i clor, legănați de neliniștea o- 
glinzilor de argint, năzuind spre 
Salina, locul unde, obosit, bă- 
trînul Danubiu iși dăruie mării 
a treia parte din uriașa sa pu
tere Foaie că au dreptate acești 
călători, dornici să guste în frac
țiuni minime de timp peisaje cit 
mai multe și cil mai variate.

Spre Sf. Gheorghe insa, nu 
pleacă dccit un singur vaporaș 
pe zi. „Buziaș", sau ..Corabia", 
sau „Herculane" sau cum l-o mai 
numi, vaporașul pornește în 
cursă în jurul orei 14. ducînd 
în spate oameni, bagaje, ziare, 
scrisori. Drumul spre Sf. 
Gheorghe echivalează cu o ieșire, 
în singurătate. Dar cit de agre
abilă este călătoria, lnșiruiți pe 
covertă, oameni de țoale viratele 
își lasă gîndurile să se adape in 
freamătul abia auzit al perdele
lor de smarald, care mărginesc 
apele, de o parte și de alta. 
Altercațiile proprii marilor aglo
merații au rămas, undeva, pe 
uscat. Sintem in împărăția linis- 
tei și a primăverii ridicată la 
superlativ. Bucuria e înceată, 
calmă, o parcurgi cu cincispre
zece kilometri la oră. Ici, colo, 
printre ramuri, ca niște jucării 
mai mari aparținînd unei lumi 
parcă ireale, se zăresc case noi, 
cu pereții albi, cu ferestrele o- 
blonite, cu gardurile scunde -și 
cu porțile ornate de spirale. Sînt 
locurile unde muncesc cercetă
tori ai Academiei sau ai altor 
institute, silvicultori, pescari și 
geologi.

Uneori, minutele apun fără să 
mai întîlnești nici om, nici așe
zare omenească. Numai ape, 
numai sălcii. Încet. încet, se 
sting și sălciile și în față, cit vezi 
cu ochii, te înconjoară imensa și 
veșnic agitata lume a stufului. 
Canale lungi și înguste o brăz
dează pînă în adine. înlesnind 
pătrunderea șlepurilor fluviale, 
care vor purta neprețuita bogă
ție. altădată irosită, către înveli
șurile primitoare ale Combina
tului de la Brăila. Oameni și 
așezări omenești nu mai sînt, 
plutești ca spre un capăt de lu
me, însoțit de păsări cu penaj 
luxuriant, egrete suple, cocostirci 
și berze, stoluri albe de pelicani.

Ce este dincolo de această li
niște care te înconjodră ?

Comuna celor 1 700 de locui
tori se află nu departe de valu
rile mării. Apa o împrejmuiește 
din toate părțile. Nesfîrșite în
tinderi de stuf își lovesc necon
tenit lăncile înfipte în nemărgi
nirea cerului. Ulița de răsărit te 
poartă în mijlocul lor și apoi te 
lasă să rătăcești în voie peste 
nisipul rubiniu și fierbinte al mă
rii. Ce loc dăruit de natură, hă
răzit parcă anume, bucuriei tu
ristului ! Plaja nu are limite, iar 
marea, ospitalieră și ea, te chea
mă în Iar, să-i cunoști desmier- 
dările pe sute și sute de metri 
fără să îndrăznească să-ți acope
re umerii. Dar în afară de aceste

NICOLAE NASTA

Intr-o scrisoare sosită la redacție, se relata următoarea 
situație : „In primele două trimestre, elevii anului II T.L. — 
Grupul școlar „23 August“ din București — n-au efectuat nici 
o oră de laborator. Ing. Papagheorghe Alexandru făcea doar 
act de prezență și incasa onorariul“. Ancheta întreprinsă îm
preună cu un delegat al ministerului tutelar, a stabilit că 
intr-adevăr programa analitică fusese încălcată și că au fost 
însușite, pe nedrept, sume destinate pregătirii viitorilor teh
nicieni. Fără întîrziere s-au luat măsuri : inginerul a fost 
înlăturat din școală reținîndu-i-se banii respectivi. La scurtă 
vreme am primit o nouă scrisoare din care cităm : „...în consi
liul pedagogic din luna aprilie s-a stabilit ca tuturor elevilor 
clasei respective să li se scadă media la purtare cu două 
puncte. O parte din aceștia și-au pierdut bursa". Redacția 
era întrebată dacă o asemenea măsură este în spiritul grijii 
pe care partidul și guvernul o acordă pregătirii viitoarelor 
cadre, dacă ea es’e de natură să stimuleze dragostea elevilor 
pentru învățătură, pentru meseria pentru care se pregătesc.

Direcțiunea 
se justifică

Trebuie spus de la în
ceput că școala se bucură 
de mult prestigiu. An de 
an ea a dat industriei ca
dre bine pregătite, din 
rîndul cărora s-au ridicat 
mulți fruntași în produc
ție, inovatori, raționaliza- 

! tori. Datorită însă unor 
neajunsuri, la sfîrșitul a- 
nului școlar trecut au fost 
înlocuiri trei directori. 
Noua conducere s-a găsit 
în fața unor probleme ce 
trebuiau urgent rezolvate:

dactic, asigurarea 
tchnico-materiale
1 900 elevi etc. Este, fireș
te, o cauză pentru care a 
fost mai greu să se urmă
rească activitatea fiecărui 
profesor. Dar asta s-a în- 
tîmplat la început de an. 
In scrisoare era vorba de 
două trimestre.

Intrucit școala nu dis
pune de aparatura nece
sară. s-a aprobat ca orele 
de laborator pentru dtsci- 
plina Analize fizico-chi- 
mice să se facă în cadrul

(Continuare in pag. a V-a)

LA 25 MAI

ÎNCEPE BACALAUREATUL

(Agerpres)

LIDIA POPESCU

Continuare în pag. a V-a

(Agerpres)

OPREȘTE,
ASIGURÄ-TE,
PORNEȘTE

vi-

NICOLAE ADAM

Preludiul" bacalaureatului (Continuare în pag. a ll-a)

cu 
uit 
de

93 000 de absolvenți ai clasei a Xl-a din în- 
vățămîntul de cultură generală, cursuri de zi, 
serale și fără frecvență, se vor prezenta peste 
cîteva zile la examenul de bacalaureat. Spre 
deosebire de ceilalți ani, sesiunea de vară a 
acestui examen va avea loc mai devreme — 
intre 25 și 6 iunie — pentru a da posibilitatea 
absolvenților să se prezinte cit mai bine pre
gătiți la concursul de admitere în facultate.

Examenul de bacalaureat va începe în dimi
neața zilei de 25 mai, cu lucrarea scrisă la li
teratura română. Peste trei zile, la 28 mai,

candidații vor susține lucrarea scrisă la mate
matică sau la limba străină aleasă. Absolvenții 
liceelor cu limba de predare a minorităților 
naționale vor da lucrare scrisă la literatură în 
limba maternă la 30 mai, iar între 31 mai — 
6 iunie se vor desfășura probele orale.

La ediția 1967 a examenului de bacalaureat, 
se vor putea prezenta și absolvenții de liceu din 
promoțiile precedente care nu au reușit sau 
nu au susținut examenul in termenul fixat.

kilometrajului os- 
oscilează nervos. Șoferul 
pronostichează sec :

— In 20 de kilometri îl 
ajungem. Și după o pau
ză, cu vocea deloc neu
tră : Să sperăm că totul 
va fi-n regulă.

In fața noastră, un tu
rism, cu peste 130 la oră, 
pare gata să se desprindă 
de pe fîșia de asfalt ar
gintie.

★
Un vals ciudat, într-un 

ritm și mai ciudat, execu
tă o mașină, noaptea la 
ora unu, într-un joc dră
cesc de aproape de acci
dentul ultim.

Scenei de mai sus și al
tora, nu mai puțin specta
culoase, dintre care cîte- 
va sfîrșite funest, i-am fost 
martor într-un raid între
prins cu lucrători ai Di
recției Circulației din 
D.G.M., cîtva timp în urmă.

Spre ora șapte, într-o 
dimineață cu vizibilitate

perfectă, străbatem primii 
kilometri pe șoseaua 
București — Pitești. Ne 
dorim toți trei, locotenen
tul major, șoferul și eu „zi 
bună". Adică cît mai pu
ține întîmplări neplăcute, 
îi întreb dacă au avut o 
zi albă, dacă au plecat 
vreodată în control și s-au 
întors cu „memoria" apa
ratului de fotografiat sau 
a caietului de procese ver
bale „nesolicitată“. „Asta 
este tot ce-și doresc, ar fi 
încununarea muncii lor, 
suprema satisfacție sufle
tească după care tînjesc". 
După numai trei ceasuri, 
aveam să înțeleg rezonan
țele acestei aparent exa
gerate profesii de credință.

La ieșirea din București, 
după punctul de control, 
în prima comună țîșnește 
pe lîngă noi turismul 3 B- 
5597. Un aparat special 
indică pentru mașina ce 
ne depășise, cu exactitate, 
93 km pe oră. După cî
teva sute de metri 3 B-

5597 oprește. Sîrbu Nico
lae, șofer la Radiotelevi- 
une, într-un amețitor în
ceput de logos :

— Am mers cu 70—80. 
Mergem după împrejurări. 
Scrie undeva că trebuie să 
mergi cu 40—50 ? (Pînă 
acum nu l-a întrebat ni
meni, nimic). I se răspun
de că scrie. In regulamen- 
tul de circulație este in
dicată, pentru mersul prin 
localități, în cazul autotu
rismelor, 60 km/li.

— Nu mai țin minte cu 
cît se circulă prin sat. 
Nici n-am citit regulamen
tul cel nou (intrat în 
goare la 1 iulie 1966 
n. n.). Confesia este 
totul neașteptată. Mă 
la omul acesta trecut 
50 ani. cu fața acoperită 
pe trei sferturi, pînă la 
ochi, cu un zîmbet apro
bativ confecționat ad-hoc, 
cum încearcă să se strecoa
re. Și deodată, o întoarce
re de 180 de grade.

— Nu, am greșit, nu mai

fac. Dau 25 lei și lăsa- 
ti-mă să plec. Ce nu pu
teți face dumneavoastră I 
(se uită înțelegător la noi). 
Las-o, dom-le, legea 1 
Saftea, saftea dar nici așa, 
50 lei ? Iși molfăie nemul
țumirea „neînțelegînd“ 
pentru ce a fost amendat 
și pleacă furios, cu gîndul 
să se descarce, probabil, 
pe accelerator atunci cînd 
nu va mai fi în pericol 
să plătească.

21 Ag-4046. Șofer —, 
Ciocîrlan Nicolae.

— Am văzut indicato
rul, știu că nu am voie să 
opresc. Cunosc regulamen
tul ca pe apa. Am oprit 
să iau un pasager: 2—3 
lei. Observă că-mi notez 
ceva în carnet : „Vă rog, 
fără adresă“.

— Știți, așa e omul, mai
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Sărbătoare pe Vedea Gurgincni^.

GUSTURILE INTRE
Cronica muzicală

Pe ridică ade^a întrebare» 
dacă preferințele pentru un 
tip de valori ale culturii sau i 
altul sînt justificate, dacă so
cietatea, clasa, grupul social 
sau măcar individul ponte rea
liza o ierarhic a acestora în 
ordinea însemnătății sau im
portanței lor pentru om.

Diferitele epoci ale istoriei 
omenirii au cunoscut în prac
tică, într-adevăr, momente de 
predominanță ale unui tip sau 
altul de valoare, situații cind 
pe primul plan apăreau. în 
mod firesc și necesar, anumi
te preocupări și atitudini, și ca 
atare, și gustul se orienta după 
arestea. Schematizînd lucru
rile, putem observa, înt.r-ade- 
văr, o relativă predominanță a 
valorilor de lip magic in orîn- 
duiroa primitivă, artistic în 
societatea grecească, în secolul 
lui Perirle, de pildă, religios .. 
în Evul Mediu sau științific și 
tehnia în epoca noastră. Co
respunzător unor asemenea 
realități, sistemele teoretice 
au preconizat adesea o ierar
hie strictă și, punînd în frun
tea valorilor pe aceea pe care 
epoca, clasa sau grupul social 
o împingeau în prim plan, 
construiau trepte și scări, me
nite să consfințească impor
tanța mai mare a unora din
tre ..............
față de altele, 
aici, și gusturile opiniei 
blice se orientau în mod 
respunzător. Sînt oare toate a- 
cestea temeiuri suficiente pen
tru a susține superioritatea 
reală a unui tip de valoare a- 
snpra altuia, faptul că esența 
umană poate fi mai bine și 
mai complet exprimată pe o 
anumită cale decît pe alta și 
că prin urmare sistemele teo
retice ca și practica opiniei 
publice, în materie de gust, 
trebuie să urmeze o astfel de 
ierarhie? După părerea noas
tră, nu.

Este adevărat, situații de 
predominare a uneia sau al
teia dintre valori au existat 
și mai pot fi întîlnite în dife
rite momente ale dezvoltării 
sociale, avînd de fiecare dată 
explicații obiective sau subiec
tive, dar aceasta nu duce, după 
părerea noastră, la posibili
tatea postulării superiorității 

unui tip de valoare asupra al-

atitudinile axiologice 
Pornind

(Urmare din pag. f)

de 
pu- 
GO-

teia. Predominanța — reală 
și chiar necesară uneori — nu 
trebuie confundată cu ierar
hia. importanța sau rangul pe 
rare un tip sau altul de va
loare il ocupă în timpul vast 
al practicii sociale, ca expre
sie a multilateralei esențe ti
mone. Dc-n lungul unul înde
lungat proces de autonomizare 
s-an constituit tipuri distincte 
do valoti economice, politice, 
filozofice, morale, estetice, ju
ridice — fiecare răspunzînd 
unor anumite necesități ale 
practicii și exprimînd anu
mite laturi ale conștiinței, a- 
nurrtite exigențe spirituale. 
Prin nici ifn fel de decret sau 
hotărîre nu va putea fi în
locuit un anumit tip de va
loare cu altul (atît timp cît 
el mai este necesar istoricește)

felul cum ar fi trebuit să se 
întîmple lucrurile acum 1 000 
de ani nu-șl au rostul de vre
me ce ele s-au petrecut altfel. 
Nu putem transplanta aidoma 
optica noastră de astăzi în alte 
perioade istorice și în alte si
tuații, nu ne vom situa pe 
poziții riguros științifice dis
cul înd ipotetic despre 
fi fost dac-ar fi fost", 
constata însă faptele, 
aprecia 
sau ale 
rea do 
umane, 
măsura 
rablle sau nu progresului ge
neral. Rolul prim îl va avea 
deci analiza concretă și nu 
speculația sterilă în jurul unor 
dorințe sau preferințe. Ast
fel, încercînd să discutăm

„ce-ar 
Putem 
putem 

situațiiefectele unei 
nltela pentru dezvolta- 
ansamblu a culturii 
putem să urmărim 
în care au fost favo-

de altele, permițfnd dezvolta
rea ne stingherită, liberă, a tu
turor valențelor axiologice. 

înseamnă oare că prin a- 
ceasta se elimină însăși ideea 
de ierarhie, care este în ge
nere considerată fundamentală 
pentru orice tablă de valori ? 
Nu. evident că nu I Atîl că 
ierarhizările trebuie făcute 
in interiorul aceleiași serii 
axiologice, adică cu grija de a 
nu încălca domeniile și de a 
nu aduna cum spuneam în ar
ticolul introductiv, mere 
pere.

Se poate trage oare de 
concluzia că recunoscuta 
a materialismului istoric 
explică diferitele forme
conștiinței sociale, pornind de 
la baza economică, și-ar pier
de valabilitatea ? Evident că

CU

aici 
teză 
care 

ale

m. TREI LOVITURI 
MORTALE

In drumul spre Constanța, mașina oprește într-o comună 
unde scriitorul prinde primele fire ale complicatei aventuri 
la care este invitat să ia parte.

Comuna rSm&yse în urmi. După un timp. Lucian mă întrebă 
ce părere am despre pățania Savetei Alupului.

— O întâmplare din cale-afară de ciudată, spusei ea aprin- 
zîndu-rm o țigară.

— Da, oftă Lucian, morte' nu e Gheorghiță. In schimb, e un 
alt Gheorghiță...

— Nu înțeleg, recunoscui eu.
Mașina gonea ca peste o sută la oră pe șoseaua asfaltată ce 

dtacea de la Hîrșova spre Constanta. In depărtare, soarele își 
anunța răsăritul împurpurînd cerul. Lucian se răsuci spre mine. 
Simțea, în sfîrșit, nevoia unui schimb de păreri.
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greșește... Și continuă : 
deformație profesională. 
Zimbește ; și-a gustat glu
ma- Rețin ca un fapt di
vers : primii doi șoferi 
ne-au zîmbit

In următoarea comună 
un autocamion se „plimbă“ 
cu 70 la oră : 22 B-2478
(întreprinderea geologică 
de exploatări, Grup com
plex Ploiești).

— Cunosc regulamentul, 
dar kilometrajul e aproape 
stricat (Aveam să-mi dau 
seama puțin mai tîrziu cît 
de abil cultivă șoferii nu
anțele). I se explică, ome
nește, că se expune și ex
pune și pe alții la perico
le. Știe, cunoaște, a greșit 
„Kilometrajul... al naibii 
să fie cîte nu i-au făcut și 
stricat a rămas". Apoi în
cercînd o digresiune: 
„Toată noaptea am visat 
urit Știam eu că mă aș
teaptă ceva la drum. Acum 
mi-ați luat piuitul pe toată 
ziua" (se referea la amen
dă).
Din 1 B-4803, oprit pen-

și nu se va putea postula su
perioritatea unor categorii de 
atitudini axiologice asupra al
tora. Fiecare dintre ele este 
„la țintă în felul ei“ cum spu
nea Goethe și substituția ca și 
eliminarea unui tip de valori 
în detrimentul altuia nu va 
face decît să sărăcească mul
tilaterala gamă de expresii 
a personalității umane.

Cum facem însă cu situațiile 
existente, verificabile istori
cește în care într-un fel sau 
altul o asemenea ierarhizare 
a fost totuși impusă opiniei 
publice, gîndirii sociale sau 
filozofice a epocii gusturilor? 
Luăm poziție critică față de 
ele, exprimînd, de pildă, un 
tardiv regret și protest pentru 
epoca în care arta, filozofia, 
morala erau „aucilla theolo- 
giae" ? O asemenea atitudine 
mi se pare neștiințifică, sim
plistă. Aici avem de-a face 
cu fapte obiective a căror cri
tică sentimentală în 
unei concepții ideale

numele 
despre

de Ion Pascadi

despre gusturi în epoca Re
nașterii sau clasicismului, a 
stilului gotic sau baroc tre
buie să ne călăuzim după ce
rințele și caracteristica fie
cărei epoci sau perioade, ex- 
plicîndu-ne prin împrejură
rile de ordin istoric general 
și artistic, în special, fiecare 
dintre aceste momente.

Atunci cînd vorbim însă de 
prezent, de sistemul nostru de 
valori — constituit și el istori
cește — trebuie să observăm 
că în mod obiectiv au apărut 
promizele unei dezvoltări mul
tilaterale a tuturor tipurilor 
de valori, exprimînd într-o 
mare varietate de forme esen
ța umană în continuă deve- - 
ni re. Sistemul de valori al so
cialismului este deci, princi
pial vorbind, un sistem des
chis, el este străin de încer
cările de a introduce suprema
ția unor tipuri de valori față

nu 1 Nu este vorba de a nega 
rolul in ultimă instanță de
terminant al economicului in 
genere in evoluția altor dome
nii spirituale, ci numai de a 
sublinia că fiecare dintre a- 
cestea iși are propria lui per
sonalitate și că valabilitatea, 
autenticitatea, sensul axiologic 
al unei atitudini etice, al unei 
opere de artă sau al unei 
teorii științifice rezidă in ele 
insele și nu in afara lor. Fap
tul că relațiile de producție, 
factorul economic determină 
suprastructura, ideologia. nu 
înseamnă că noi, marxiștii, a- 
preciem valorile economice 
mai mult decît pe cele spiri
tuale. așa cum susțin tocmai 
denigratorii concepției des
pre lume a clasei muncitoare, 
ci el oferă numai cheia unei 
riguroase explicații științifice 
care pînă la urmă va putea 
să-și capete deplina validare 
numai 
specifice 
cercetat.

operînd cu criteriile 
fiecărui domeniu

— Așadar, să reținem.» mi se adresă el. Alaltăieri a fost găsit 
cadavrul unui tânăr. Mortul este identificat numai pe baza unui 
act de naștere aflat asupra lui. Mama victimei este chemată la 
Constanța pentru a recunoaște cadavrul. Bătrîna constată că 
mortul nu e Gheorghiță al ei. Atunci, în mod firesc, s-au născut 
cîteva întrebări : Cine-i mortul ? Cum a ajuns în buzunarul aces
tuia actul de naștere al lui Gheorghe Alupului ? Precum vezi, 
sînt întrebări care nu pot să rămînă fără răspuns.

Lucian mă fixă intens, ca și cînd aș fi fost singurul în măsură 
să-i ofer un răspuns sigur și concret la întrebările formulate. 
Tușii stingher.

— După cîte înțeleg, e un caz de competența miliției și nu 
a securității.

— Nu cumva regreți că te-am trezit în miez de noapte și 
ți-am propus subit o călătorie de documentare ? în colțul gurii 
îi mijise un suris ironic. Continuă însă pe același ton grav. 
Cadavrul acestui tânăr încă neidenlificat a fost descoperit într-un 
lan de porumb, la marginea șoselei Hîrșova—Constanța. Nu pre
zenta nici o rană, nici o leziune, nici o urmă de sînge. La autop
sie, s-a constatat că a avut parte de o moarte fulgerătoare, pro
dusă de o izbitură puternică în ceafă... ca și cînd ar fi fost lovit 
cu un sac de nisip... Numai că, de astădată, lovitura a fost pro
vocată de „ghiuleaua-bumerang".

— „Ghiuleaua-bumerang" ? îrrri arătai eu nedumerirea. Și 
iarăși avui impresia că Lucian încerca să se amuze pe seama 
mea, inventând nu știu ce unelte de crimă sau tortură.

— Nu, nu glumesc... In arsenalul unor agenți străini se gă
sește și o asemenea armă.

— Poate în arsenalul lui James Bond *) ! ? zîmbii eu neîncre
zător.

— Sînt convins că fantezia lui Jan Fleming în înzestrarea erou
lui său a generat multe idei care au fost apoi preluate de di
verse servicii de spionaj... Te mai asigur că, la ora actuală, 
„^unleaua-bumerang" e o arma reală. Pornește din mîna stăpî- 
nului, lovește mortal victima și se înapoiază în mîna stăpînului.

— Ingenios 1 Nimic de zis. Ai avut ocazia să vezi o asemenea 
ghînlea ?

— Nu, dar am citit o descriere a eL
— Mi se pare că nu e destul pentru a trage o concluzie. De 

ce să fi fost ucis cu o „ghiulea-bumerang“ și nu cu, hai să zi
cem, un sac de nisip ?

— Dacă ai cunoaște și celelalte piese ale dosarului, atunci 
n-ai mai emite o asemenea supoziție.

•) Eroul cărților de spionaj ale lui Jan Fleming.
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Rtivității noastre rămîne promo
varea permanentă a celor mai 
reprezentative Iucr?ri din crea
ția contemporană și de aceea, 
fiecare dintre concertele noas
tre este dedicat în exclusivitate 

stimularea 
camerale 
tinerilor 

în spiritul înțelegerii celor mai 
diverse căutări ale artei.

— Ce lucrări ați abordat pînă 
în prezent ?

— Piese prestigioase de Mes
siaen, Berg, Lutoslavschi, Mil- 
haud...

— Și dintre lucrările tineri
lor compozitori români ?

— Variațiunile lui Dan Cons
tantinescu și piesele care ni Ie 
propunem pentru viitoarele con
certe : „Omagiu lui Tuci x- 
cu“ de Doru Popovici. „Muzică 
pentru cinci“ de Al. Hrisanide. 
„Concertino per la musica 
nova" de Adrian Rațiu. „Dialo
guri" de Costin Miereanu.

— Aceste lucrări românești 
au fost special scrise pentru 
cvintetul dv. ?

— Toate au fost stimnlafe de 
formației noastre 

se mai află multr 
lucrări. Promisinn’ 

avem din partea

Această largă explicație teo
retică ni s-a părut absolut ne
cesară pentru a susține cîteva 
considerații în privința for
mării și educării gusturilor. 
Societatea noastră, prin Inter
mediul școlii, al organizațiilor 
obștești șl «1 Instituțiilor de 
cultură de toate felurile, reali
zează un vast și complex 
proces educativ în caro ce
rința dezvoltării multilaterale 
a personalității membrilor so
cietății socialiste se află pe 
prim plan. împrejurări obiec
tive ca, de pildă, spectaculo
sul avînt al științei și tehnicii 
în secolul nostru, ca și con
siderente de ordin subiectiv 
(înclinații, aptitudini persona
le pentru o preocupare sau 
alta) pot desigur accentua a- 
numite laturi ale acestui pro
ces complex. T ' ' 
în umbră altele. O atare 
tuație este cît se poate de 
rească. o armonie 
nivelul fiecărui i,,...... ..
parte nici nu este posibilă 
nici n-ar f * 
nu poate fi 
cluzia — așa cum fac unii 
că epoca specializării trebuie 
să ducă la unilateralizare sau 
că victoriile științei ar marca 
momente către presupusa 
moarte a artei, așa cum pre
zisese Hegel. Faptul câ avem 
nevoie de mulț.i ingineri șl 
tehnicieni, specialiști în dife
ritele științe ale naturii nu în
seamnă că a început declinul 
științelor umanistice, lipsa de 
interes pentru alte domenii 
ale vieții spirituale. Tendințe
lor de unilateralizare și îngus
tare a orizontului cultural tre
buie să li se opună o activi
tate multilaterală de promo
vare a tuturor valorilor, 
formare a unor r 
complexe corespunzător exi
gențelor complexe ale erorii.
Numai o astfel de formație 5 
spirituală care va ști să evite t 
ierarhiile nejustificate între ? 
domenii Incomparabile va pu
tea asculta capacitatea de ie
rarhizare și ordonare a valo
rilor în interiorul f 
meniu. Nu ne pronunțăm ......
pentru alternative de eonul 
matematică sau sport, ținută 
etică sau preocupări pentru 
vestimentație, ci propunem o 
bogată și multidimensională 
lume de preocupări.

si'

Privați «ni în rir de n agen
dă de muzică de cameră la înăl
țimea cerințelor vieții artlsrice 
bucureștene, sintem in ultim"! 
timp, martorii unei remarcabile 
efervescențe a genului.

Artă rlc esență, unde cele mai 
mici dotalli converg spre trans
miterea conținutului emoțional, 
muzica de cameră ciștigă mereu 
noi adepți in cele mal diverse 
compartimente ale orchestrelor 
noastre simfonice.

Festivalurile mujicii de ca
meră din ultimele două stagiuni 
au impus cîteva formații care 
s-au 
nent

In 
bJuri 
tene 
fără 
nova“. ..... 
biectiv estetic îndrăzneț : fieca
re concert să fie constituit nu
mai din prime audiții de muzi
că contemporană.

încercînd a prezenta cititori
lor noștri cîteva date asupra ac
tivității formației, nc-am pro
pus in „cronica" de astăzi un 
mlcrointerviu cu conducătoarea 
ansamblului — compozitoarea și 
pianista HILDA JEREA.

— Pentru început aș dori cîte
va elemente „istorice"...

— Ansamblul nostru și-a în
ceput activitatea în 1964 reu
nind cîfiva muzicieni (violonis
tul Mircea Opreanu, violistul 
Valeriu Pitulac. violoncelistul 
Cătălin Ilea, clarinetistul A. Oc- 
tavlan Popa și pianista Ilik’a 
Jerca) dornici de a se dedica 
tălmăcirii cîtorva dintre valo
rile muzicii contemporane.

— Formația nu are totuși o 
formulă fixă...

— Cvintetul amintit consti
tuie ansamblul de bază. In fie
care concert noi abordăm insă 
cele mal diverse formații : due
te, triouri, quartete etc.

— Cum ne-ați putea formula 
mobilurile. ansamblului ?

— Deasupra oricăror compo
nente, obiectivul esențial al ac-

integrat de atunci perma- 
vicțli muzicale, 
mulțimea noilor 
cc susțin afișele 
un loc deosebit 
îndoială formația 

care și-a propus un o-

ansam- 
bucuroș
ii ocupă 
„Musica

tru exces de viteză, prin 
localitate —• peste 100 
km/h — coboară un cetă
țean, nu șoferul, care ne
așteptat, se dezlănțuie.

— Ia-mi numărul (către 
ofițerul de miliție). M-ai 
oprit neregulamentar. Am 
să comunic lucrul acesta. 
La prima barieră de calo 
ferată același cetățean se 
explică : ceva pe aproape 
de „mai greșește omul, dar 
că oricum...“.

La Pitești ajungem în 
jurul orei 14. în plin cen
tru, la o intersecție din 297 
mașini care au trecut prin 
acest punct în timp de o 
oră 106 nu s-au conformat 
semnalizatorului. Un pro
cent de aproximativ 33 la 
sută. Discutăm, se dau răs
punsuri ; aceleași răspun
suri : știu, am greșit etc. 
și unele (în sfîrșit am scă
pat de stereotipie I) uimi
toare prin noutatea lor : 
„am oprit, cum n-am o- 
prit „am oprit puțin,

m-am asigurat și după a- 
ceea..." etc., deși trei oa
meni n-au făcut altceva 
timp de un ceas decît să 
privească atent intersecția.

O altă ipostază a șoferu
lui : cel care nu zîm- 
bește. în anumite îm
prejurări, el nu zimbește. 
E sobru, gesticulează eco
nomicos, ridică puțin gla
sul, parcă jignit de afron
tul care i se face. El cir
culă acum fără grija amen
zii (sau admite o proba
bilitate de 5 la sută) pen
tru că la „înghesuială" nu 
se mai observă „că trecem 
și noi, așa, cîteodată, fără 
să respectăm legea circu
lației", „n-oi fi tocmai eu 
ăla pe care să pună ochii“. 
Sau pur și simplu, șoferul 
pe care „nu-1 privește ni
mic. El are gîndurile lui. 
El circulă pe un teritoriu 
peste care se crede suve
ran. Volanul îi dă o sigu
ranță care în asemenea îm
prejurări uimește. 31 Ag- 
6363 ; 31 Ag-3264 ; 21 Ag-

1 Ag-152o;
31 Ag-2633 ; 21

21 Ag-2282; 
Ag-1431 ; 21 Ag-2614 ;
31 Ag-293; 21 Ag-743 ;
21 Ag-2292 ; 31 Ag-2343. 
Cîteva mașini ai căror șo
feri cred și cultivă „înghe
suiala". Cîteva mostre de 
iresponsabilitate, din cele 
106 dintr-un singur ceas 
la o singură intersecție.

La întrebarea „Ce v-ați 
fi făcut dacă din sens o- 
pus ar fi venit o mașină 
al cărui șofer greșea și 
el ?", răspunsurile au evo
luat în jurul ideii că „a- 
vem noi, șoferii, un al pais
prezecelea simț care ne 
salvează". Un simț la care 
noi, laicii, trebuia să de
ducem, nu avem acces.

Psihologia individului 
care se uită în jur și în
calcă legile este psihologia 
delicventului, cniar dacă 
adjectivul sună prea tare.

în prima zi a raidului, 
în apropierea orașului 
Pitești a avut loc un acci
dent în care un pieton a 
fost grav rănit pentru că 
nu s-a respectat una din

primele litere ale alfabe
tului circulației : angajarea 
în depășire fără a se asi
gura că în față șoseaua 
este liberă. „Tocmai mie 
să mi se întâmple să am 
ghinion ?“ Raționamentul 
șoferului impresionează 
prin logica-i fără de cu
sur.

Jn faza contravenției, șo
ferul zimbește îngăduitor, 
docil (masca sa are neaș
teptat de multe variante), 
urmează inocența, totala 
necunoștință de cauză ; la 
înghesuială tupeul acțio
nează fulgerător ; nu „în
țelege" pentru ce a fost 
sancționat. Gama cuprinde 
și alte registre din care nu 
lipsesc pocăință subliniată 
de promisiuni cu mîna pe 
inimă, impertinența con
jugată cu reclamația la fo
nii superior, minciuna 
sfruntată, sau omiterea a- 
mănuntului care-1 defavo
rizează într-o anumită si
tuație și, destul de rar, re
cunoașterea culpei.

Discutăm cu autorul 
valsului, Mogoi Teodor, 
șofer la Studioul de filme

— Aștept să le cunosc.
— Particularitățile loviturii corespund cu ceea ce am citit 

despre „ghiuleaua-bumerang“... Așa se și explică faptul că do
sarul ne-a fost transferat nouă. în ultimii doi ani, și-au mai gă
sit moartea în felul acesta doi militari... Lovituri scurte și puter
nice în ceafă. în ambele cazuri, criminalul a

— Și rana mortală a celei de 
particularități ?

— Bănuiesc că da.
— Deci, nu ești sigur ?
— De aceea mă și deplasez 

și în acest ultim caz, criminalul 
rang".

— Intuiție ?
— Poate, surise misterios, ofițerul. Nu-i displăceam ca inter

locutor.
— Bine, ținui eu să-l contrazic, pînă acum, din cele ce mi-ai 

spus, se poate lesne constata că asasinul are o deosebită „slăbi
ciune" pentru militari. Ultima victimă însă, e un civili...

In loc să-mi răspundă, Lucian vorbi de parcă uitase de mine.
— Așadar, prima crimă s-a produs acum, doi ani, în luna au

gust, în Dobrogea. A rămas învăluită în mistej. A doua crimă 
s-a produs în iulie, anul trecut, în Dobrogea. Enigma crimei a 
rămas nedezlegată. Prima victimă — un ofițer de aviație. A doua 
victimă — un ofițer din marina militară. Și iată că acum s-a 
produs și cea de a treia crimă, în luna august, și tot în zona 
Dobrogei... De ce victima n-ar fi tot un militar ?

Lucian îmi cerea un răspuns. îmi aprinsei o nouă țigară și, în 
dorința de a nu-1 contrazice, spusei :

— După cîte înțeleg, primele două victime au fost găsite în 
uniformă nu-i așa ? Lucian încuvinițâ printr-o clătinare a capu
lui. Iar a treia victimă a fost găsită în straie civile. Deci, de ce 
n-ar fi un civil ?

Lucian se văzu nevoit să recunoască :
— De fapt, dacă vrei să știi, amănuntul ăsta mă stânjenește 

cel mai mult. După doi militari, un civil 1 Dar cine să fie oare 
acest civil care a intrat în atenția celui ce stăpînește cu atita 
măiestrie „ghiuleaua-bumerang" ? Cînd și în ce împrejurări a 
ajuns în buzunarul său un act de naștere străin ? Și apoi, unde 
au dispărut propriile sale acte ?

Nu se mai uita la mine, ci în ceafa șoferului. Zgomotul fin 
al motorului tulbura plăcut tăcerea ce se lăsase între noi. Mă 
gîndeam că de multe ori șezusem de vorbă cu Lucian, în îm-1 
prejurări destul de comune — la o cafea sau la un coniac. 
De fiecare dată, se afla după rezolvarea unui caz mai mult sau
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rămas neidentificat.
a treia victime prezintă aceleași

la Constanța... Sînt convins că, 
s-a folosit de „ghiuleaua-bume-

mai puțin important. Mi-1 povestea liniștit, cînd cu ironie, cînd 
pe un ton grav. Niciodată însă nu mi-a fost dat să-l văd în 
acțiune și, de aceea, mă străduiam să sesizez acele schimbări 
mici, dar foarte substanțiale în esență, ce intervin în metabolis
mul insului chinuit de gînduri sau prins în ghearele unor nesfâr
șite emoții...

— In fond, spărsei tăcerea, ce știi despre toate aceste întîm- 
plări... ai vreun fir ? Te bazezi pe ceva că ai hotărît să te depla
sezi la Constanța ?

— ...trăgîndu-te după mine, zîmbi el, căutîndu-mi privirile.
— încetează odată cu tachinările, mă prefăcui eu supărat. 

Gata, am pornit cu tine la drum, sînt al tău. Poartă-mă pe 
unde crezi de cuviință, nu însă înainte de a-mi răspunde la în
trebarea pe care ți-am pus-o.

Ii plăcu izbucnirea mea. Rîse... nn rîs spontan, tineresc.
— Așadar, ești al meu. Tmi place formula. Uite, dacă vrei să 

știi, află că nu mă bazez pe nimic. Desfăcu larg brațele, subli- 
niindu-și gestul cu o exclamație : Asta-i I In afară de ceea ce 
ți-am povestit, nu știu nimic altceva. Ipoteze, ipoteze și iarăși 
ipoteze. Pentru noi, ipotezele sînt ca niște trepte pe care sîntem 
obligați să le urcăm. Le urcăm cu prudență și, astfel, le încer
căm trăinicia. Unele nu rezista și se prăbușesc... Altele însă re
zistă și le urcăm, lesne sau anevoie, de la caz la caz, știind că la 
capătul lor ne așteaptă o clipă de satisfacție profesională. Ipo
tezele reprezintă, poate, cel mai frumos joc al inteligenței unui 
anchetator. In literatura de aventuri, atunci cînd este vorba de 
ofițerul de miliție sau de securitate, autorii cam abuzează de 
două comparații. De cele mai multe ori, cazul încredințat eroului 
pozitiv spre rezolvare este comparat fie cu o ecuație cu mai 
multe necunoscute, fie cu o problemă de șah. Abuzul, după pă
rerea mea, este justificat

Nu-mi dădeam seama dacă prietenul meu glumește sau 
vorbește serios. I-am socotit părerea drept o săgeată la adresa 
cărților mele și încercai să mă apăr într-un mod naiv.

— Bine, căpitane, mă inviți la tine acasă, mă servești cu o 
dulceață, ca pe urmă să mă poți critica în voie ?

Mă bătu înveselit cu palma pe genunchi :
— Da’ sensibil mai ești... Zău că n-am făcut nici o aluzie.
— Hai să te cred... Dar să-mi spui cu ce s-ar cuveni să com

pari cazul încredințat, cu o ecuație sau cu o partidă de șah ?
Lucian rîse din nou :
— In cazul de față, n-ai decît să apelezi la ambele comparații.

(VA URMA)
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Alexandru 
mal bine de cinsprezece 1 
ore de la numărul de vii- -| 
tuozitate are ochii roșii, ■ 
bulbucați, clatină. Sim
te că undeva ițele s-au în- | 
curcat și devine sentimen- , 
tal și necruțător cu el în
suși.

— Mi-am pierdut min- , 
țile. Nu există scuze. Ve- I 
neam de la restaurant. Am i 
consumat la masă un pa- , 
har de vin de Drăgășani, I 
(amănuntul îl înduioșează). I 
Pauză. Un efort vizibil de . 
a-și aminti ceva, apoi o ia 
de la capăt: Am consu- | 
mat 100 gr. rom și 2—3 . 
pahare de vermut Nu am | 
oprit la control. Mașina | 
n-a mai avut benzină, sau 
dracu știe ce n-a mai avut 
și s-a oprit. Recunosc, sînt | 
vinovat, merit orice. Am . 
doi copii și vine și al trei
lea. Sînt un ticălos și cu j 
asta gata. .

Nu l-a contrazis rumeni. 
La analiză s-au găsit în I 
sînge 2,37 procente de al- ( 
cool. Se moare de intoxi- L 
cație alcoolică la 3 pro- $ 
cente. r

Rogea Ion, șofer la școa- h 
la de conducători auto y 
Galați, a avut un ceas ne
gru, dimineața aproape de R 
ora 6, cînd a accidentat 
mortal o femeie și grav un 
lucrător de miliție în exer
cițiul funcțiunii — traver- 
sînd drumul în diagonală 
cu peste 100 km pe oră, 
oprindu-se la circa 200 m 
de șosea pe un cîmp arat 
proaspăt. Obosit, după a- 
proape 18 ore de mers în
continuu a adormit la vo
lan. Rogea ne spune însă 
că l-au orbit farurile unei 
mașini care venea din sens 
invers și încercînd să evi-

I
1
!
I
I
I
I
I
_ huh asupra uuura
I te piese românești ?

— Piesa închinată

ij componența
Pe șantier 
asemenea 
ferme mai 
multor altor compozitori. Prin 
tre ei Wilhelm Berger, Miriam 
Marbd.

— Vreți să-mi dați cîteva de
talii asupra unora dintre aces-

____ închinată de D. Po- 
povici Ini Tuculescn sună, inte
resant. Prima parte este u® ex
celent solo de clarinet. Chiar 
dacă folosește nn limbaj nepre 
tențios la prima vedere, lucra
rea este captivantă prin dra
matismul ei, prin frumusețea li
niilor, prin sobrietatea formelor 

Variațiunile lui Dan Constan 
tinesen, cultivă, dimpotrivă, ur 
limbaj aleatorie, și prin „liber 
tatea“ structurilor oferă instru 
mentiștilor posibilitatea unei 
bogate fantezii interpretativr 

Piesa Ini D. Bnghici (care vr 
solicita și percuția) aduce, ca ș 
ultima sa simfonie, cîteva eco
uri de jazz.

„Dialogurile“ lui Costin Mie 
reanu. continuă ultimele sale 
experimente.

După cum vedeți, vom oferi 
publicului o bogată gamă de 
culori ce vor atesta din nou 

« bogăția frontului nostru eom- 11.veto ți uiLCiuiuu »<1 CVI- J nonisfîc. 
te o ciocnire a accidentat g 
pe cei doi. Dimineața în 
jurul orei f ‘ .
răsărise, farurile... Explica
ții pe care și el le crede 
acum. Spaima de cele în
tâmplate, de cele ce vor 
urma, i-au modificat amin
tirile. Repetă de cîteva ori 
același lucru. E jenant 
să-i amintești că era dimi
neață, deci lumină. La 
Craiova venise pentru niș
te „treburi“ ; o cursă ile
gală, prin urmare. Vroia 
sa ajungă mai repede. 
„Ceasul rău“. Se frămîn- 
tă. Acum pare că se fră- 
mîntă sincer. Ce i-ai mai 
putea explica omului aces-

cu

6 cînd soarele J 
rurile... Exnlica- • 

i
I
I
I
I 
I
I

........ I
de trecut cu ve- I 
firește pasibil de Q

cințe să fie pozitive, neîn- I 
tîrziat

putea expl_______
ta : că l-a căutat 
minarea ?

Purtăm discuția 
rul unui număr redus 
șoferi. Statistic, din numă
rul total al șoferilor, ei re
prezintă un procent minim. 
Nu însă de 
derea, și f 
sancțiuni, ale căror conse-

lu-

în ju
de

ponistic.
— După cîte stnt Informat. 

„Fleclre.cordul“ ne va dărui și 
cîteva înregistrări...

— La loc de cinste se află din 
acest punct de vedere discul 
închinat unui necunoscut Trio 
de Enescu.

Găsit recent la Iași prin stră
daniile neobosite ale ini Rome« 
Drăghici, pentru întregirea moș
tenirii enescienc. Trioul repre
zintă după părerea mea una 
din cele mai interesante parti
turi de cameră ale lui Enescu 
. Trioul a fost scris în 1916 $<

sintetizează toată fluența, toata 
adîncimea discursului enescian. 
Am muncit mult timp pentru 
reconstituirea partiturii nefini
sate și lipsite de orice indicații 
agoeice și dinamice...

Piesa enesciană 
însă orice eforturi.

— Ce concerte ne 
însă pînă atunci...

— După ce m-am ___ _
Polonia unde am participat

răsplătește

veți oferi

întors din 
rea de-a 6-a ediție* a Festivalu
lui muzicii de cameră de la 
Lancut, unde am interpretat lu
crări de Messiaen. Berg. Lutos- 
lavschl și Dan Constantinescu. 
vom continua seria concertelor 
noastre de prime audiții la 
București, Cluj și Timișoara.

IOSIF SAVA
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CONSFĂTUIREA ZIARULUI NOSTRU
LA S. M. T. FILIAȘI

In fiecare an o alta promoție de mecanizatori se îndreaptă spre 
ogoarele patriei. După trei ani de pregătire, absolvenții școlilor de 
specialitate se încadrează în rîndul colectivelor do muncă din sta
țiunile de mașini și tractoare și gospodăriile de stat. Diploma ii de
finește pe aceștia ca fiind apți pentru mînuirea cu maximă pricepe
re a oricăreia din cele peste șaptezeci de tipuri do mașini existente 
in dotarea agriculturii.

Corespund tinerii mecanizatori — chiar din prima zi de lucru la 
volanul tractorului — pretențiilor acestei meserii ? La repartizarea 
în producție, stâpînesc îndeajuns de bine mașinile cu care lucrea
ză ? Care este productivitatea muncii lor in primii ani de producție?

Cu sprijinul comitetului de partid, al conducerii S.M.T. Filiași, 
și al organizației U.T.C.. redacția noastră a organizat, în cadrul 
colectivului acestei unități, o dezbatere pe tema comportării în 
primii ani de producție a absolvenților școlii profesionale de me
canici agricoli angajați aici. Și-au spus părerea tractoriști — marc 
parte din ei cu vechime de 15—20 de ani în S.M.T., alții abia la 
prima campanie parcursă în cîmp — șefii de brigadă, cadre de 
specialiști. Ideea centrală a dezbaterilor a constituit-o responsabi
litatea școlii, a S.M.T. și a fiecărui elev și tînar mecanizator, de a 
pregăti și. respectiv, a se pregăti astfel incit aportul lor la reali
zarea sarcinilor de plan să corespundă pe deplin exigențelor im
puse de procesul de organizare științifică a producției și a muncii 
inițiat și condus de partid.

Radiografie 
in planul 

de producție

Discuțiile au pornit de 
la propriile rezultate, de 
la lucruri obișnuite. Nici 
o concluzie pripită, nici o 
afirmație fără acoperire. 
S-au adus în sală fișe de 
pontaj vechi de doi și trei 
ani, ștate de plată, situații 
din care a rezultat ritmul 
în care s-au efectuat lucră
rile agricole de către un 
mecanizator sau altul în 
cadrul cooperativelor agri
cole.

— Zece dintre mecani
zatorii noștri — arăta în 
cadrul consfătuirii tovară
șul Ion Boțilă, directorul 
stațiunii — au venit în 
S.M.T. acum trei ani. Pen
tru rezultatele obținute fi
nul trecut, toți au fost con
firmați fruntași in întrece
rea socialistă. Îd 1965 în
să, numai cinci dintre ei 
și-au îndeplinit planul, iar 
în primul lor an de pro
ducție, nici unul. Acum doi 
ani, alți cincisprezece ab
solvenți ai școlii profesio
nale ne-au completat co
lectivul. în primul an doi 
dacă realizau cît unul bun 
cunoscător al meseriei ; 
în anul următor, abia șap
te și-au îndeplinit planul. 
Același nivel și în realiză
rile celor 40 de tineri me
canizatori care au intrat 
anul trecut pe poarta sta
țiunii noastre. Numai trei 
au dus propriile realizări 
dincolo de nivelul sarcinii 
de plan, cei mai mulți ne- 
realizîndu-1 nici măcar iD 
proporție de 50 la sută.

Ii cunoaștem bine și

pe Ion Birăroiu și pe Ion 
Surdu și pe Eugen Pătru 
și pe ceilalți. Toți sînt u- 
teciști. Cu foarte mici ex
cepții sînt tineri serioși, 
gata să stea pe tractor 
trei zile și trei nopți dacă 
situația o cere. De ce a- 
tunci în primul an după 
absolvirea școlii nu și-au 
realizat sarcinile de plan ? 
Cum se explică faptul că 
abia după doi-trei ani de 
muncă în brigadă au a- 
juns în rîndul oamenilor 
de bază din stațiune ? 
Foarte adesea mi-am pus 
această întrebare, ceea ce 
m-a determinat să-i urmă
resc în mod aparte pe ti
nerii noștri mecanizatori 
de curînd veniți de pe 
băncile școlii. Am consta
tat că cei mai mulți din
tre ei, deși făceau vădite 
eforturi, nu puteau să rea
lizeze mare lucru pentru 
că n-aveau deprinderi la 
conducerea mașinilor și. 
de ce să n-o spunem di
rect, erau nepricepuți la 
reglări, nu cunoșteau în
deajuns agrotehnica cultu
rilor. As putea exemplifi
ca. Iacob Mantea a prășit 
mecanic 8 hectare cu po
rumb într-o 
Ion Baioca 
vram, nici 
două. La 
combina diferențele sînt și 
mai grăitoare, ca, de alt
fel. și Ia semănatul cu 
S.P.C.-6 la balotatu! paie
lor și al fînurilor cu pre
sa etc. Și nu-i deloc de 
neglijat faptul că în pri

zi în timp ce 
și Sasu A- 
măcar cîte 

recoltatul cu

ma perioadă după 
rea în cîmpul 
foarte mulți dintre proas
peții mecanizatori nu-și 
realizează sarcinile de 
plan. Acest lucru are re
percusiuni atît asupra pro
ducțiilor în unitățile de
servite, asupra rezultatelor 
economice ale stațiunii — 
preț de cost, indice de uti
lizare a mașinilor etc. — 
cît și asupra cîștigului lor. 
Dacă absolvenții de anul 
trecut și cei de acum doi 
ani și-ar fi îndeplinit sar
cinile de plan, în 1966, 
de pildă, stațiunea noas
tră ar fi avut posibilitatea 
să realizeze în plus cel 
puțin 6 000 hectare arătu
ră normală (ceea ce ar fi 
însemnat efectuarea arătu
rilor de toamnă pe întrea
ga suprafață repartizată, 
în raionul Filiași, culturi
lor prășitoare — n.n.). In 
același timp, volumul de 
lucrări pe tractor fizic ar 
fi crescut cu 3,4 la sută, 
iar cheltuielile de produc
ție s-ar fi redus cu aproa
pe 100 000 de lei.

Iată, deci, o sursă de 
fapte și de date care de
monstrează că după trei ani 
de școală, de ucenicie, 
multor absolvenți le mai 
trebuie încă pe atîția să 
devină meseriași în adevă
ratul sens al cuvîntului. 
S-a investit pentru pregă
tirea lor în școală, iar a- 
tunci cînd viD în cîmpul 
muncii în loc să amortize
ze ceea ce s-a consumat 
cu ei în perioada de pre
gătire, impun, în conti
nuare, cheltuieli, nereall- 
tările lor „mîncînd" din 
ruccesu) colectivului: ma
șinile râmîn nefolosite la 
capacitatea lor, lucrările 
agricole nu se pot executa 
în timpul optim, produc
țiile sînt diminuate.

angaja- 
muncii

Cursurile
pot fi mai bine 

organizate...

Se discută concret des
pre oameni, despre o eta
pă a muncii lor pe care 
unii au parcurs-o, iar alții 
o parcurg acum.

Dumitru Neacă își spu
ne părerea :

— Am terminat școala 
profesională aici, la Filiași, 
cu medie mare. Visam 
tractorul și semănătoarea ; 
știam fiecare piesă din ce 
material e confecționată ; 
la ce temperatură se to
pește fonta, oțelul, bron
zul, cuprul; știam care 
sînt epocile optime pentru 
semănatul oricărei culturi, 
de recoltat Cînd m-am 
angajat, mă și vedeam cel 
mai bun tractorist din 
S.M.T. Totul a mers bine 
numai pînă au început să 
apară defecțiunile. Atunci 
m-am văzut în situația de 
a nu ști să mă descurc. 
Stăteam în așteptarea ate
lierului mecanic - mobil 
pentru un lucru rezolvabil 
în zece minute. Și aceasta 
pentru că-mi lipseau no
țiunile de bază pe care 
ar fi trebuit să le dobîn- 
desc în școală. De aceea 
spun că actuala programă 
a școlilor profesionale de 
mecanici agricoli e depar
te de ceea ce ne pretinde 
producția. Despre repara
ții nu ni s-a vorbit nici 
măcar un minut la școală. 
De altfel, nici nu există o 
astfel de disciplină. Cît a 
vorbit tovarășul director 
am făcut un calcul și a- 
nume cît timp am pierdut 
eu din cauza oepregătlril 
corespunzătoare; In pri

mii trei ani do producție, 
cam 2 000 de ore, adică 
aproximativ timpul de lu
cru al unui om într-un an.

— La școală, prea multe 
ore se afectează materiilor 
de cultură generală și mult 
prea puține cunoașterii 
meseriei în care ne pregă
tim (Iacob Hantea, tracto
rist la brigada Braloștița). 
Pentru demontarea și mon
tarea combinei, spre e- 
xemplu, sînt prevăzute 
cinci ore, iar timpul rezer
vat recunoașterii principa
lelor minerale și roci 
3 ore. Păi noi cu ce ne 
ocupăm după terminarea 
școlii, cu geologia sau cu 
combina ? De asemenea, 
foarte puțin învățăm în 

S.M.T. Filiași pe tema :Cu prilejul consfătuirii organizată la
„Comportarea în primii ani de producție a absolvenților școlilor 
profesionale de mecanici agricoli“, s-au formulat o seamă de pro
puneri în scopul îmbunătățirii procesului de pregătire a mecani
zatorilor. O parte vizează situații particulare, specifice stațiunii de 
mașini și tractoare Filiași, școlii profesionale de mecanici agricoli 
de aici. Altele însă, sînt de un mai larg interes și, de aceea, credem 
că supunerea lor unei dezbateri, prin intermediul ziarului, în rîn
dul profesorilor din școlile profesionale de mecanici agricoli, al 
specialiștilor din S.M.T. și al mecanizatorilor, ale căror aprecieri și 
sugestii ar fi de un real folos pentru înlăturarea a ceea ce se apre
ciază că nu este valoros și pentru completările neapărat necesare 
îmbunătățirii activității de pregătire profesională a viitorilor me
canizatori.

1. Pentru a asigura o mai temeinică însușire a profesiei, s-a făcut 
propunerea ca trimestrial să se sporească cu cel puțin cincisprezece 
ore timpul afectat disciplinelor de bază, prin reducerea celor repar
tizate disciplinelor complementare.

2. întrucît s-a constatat că tinerii posedă cunoștințe insuficiente 
pentru executarea întreținerii și reparării mașinilor agricole, apare

ca necesară introducerea în programa școlilor profesionale ca dis- 
ciplină aparte, „întreținerea și repararea tractoarelor și mașinilor 
agricole“.

3. Să se admită la examene candidați cu vîrsta de cel puțin 
16—17 ani ; să se extindă forma de școlarizare la locul de muncă 
a țăranilor cooperatori în vîrstă de 20—30 ani.

4. Studiul tractorului și al combinei să înceapă încă din anul I, 
iar orele de laborator să se desfășoare nu pe clase, ci pe grupe de 
elevi alcătuite în funcție de puterea lor de asimilare.

5. Practica elevilor să se efectueze numai în cîteva brigăzi de 
tractoare — cît mai apropiate de școală — și numai sub suprave
gherea profesorilor-maiștri. în cadrul acestor brigăzi să se reparti
zeze elevilor seturi complete de mașini cu care să lucreze pe tot 
ciclul producției, avînd repartizate sarcini de plan ca oricare alta 
brigadă.

6. Stațiunea de mașini și tractoare să aibă dreptul să angajeze nu
mai pe acei mecanizatori care pot lucra bine cu întreaga gamă de 
mașini agricole.

Pagină realizată de ing. GH. FECIORU

școală despre lucrările ce 
se cer executate la culturi 
în sistem dc irigare, des
pre presa de balotat, des
pre folosirea și întreți
nerea semănătoarei SPC-6. 
Abia atunci cînd ajungem 
să răspundem la adevă
ratul examen a) pro
ducției ne dăm scama cu 
cîte goluri plecăm din 
școală. Multe dintre aces
tea ni se datoresc și nouă; 
înveți bine — știi, nu în
veți, nu ești atent la ore 
și la demonstrațiile prac
tice — nu știi. Dar multe 
sînt cauzate și de modul 
în care ni se predau sau 
nu ni se predau în școală 
o serie de cunoștințe și 
deprinderi neapărat nece
sare.

— In brigada pe care o 
conduc — a intervenit în 
discuție Gheorghe Magiu, 
șeful brigăzii ae tractoare 
de la cooperativa agrico
lă „1907" din Răcari — 
au venit anul trecut doi 
absolvenți: Marin Ciucu 
și Ștefan Drăghici. Băieți 
buni, ascultători. Cînd au 
venit, am zis să-i luăm cu 
ușorul, repartizîndu-le lu
crări mai ușoare. I-am tri
mis la arat. Intr-o zi au 
întors patru sau cinci braz
de ; cît privește calitatea, 
să nu mai vorbim. „Bine, 
măi fraților, ce-ați făcut 
aici ?“ — i-am întrebat. 
„E pămîntul tare, ne scoa
te plugul din brazdă" — 
mi-au răspuns. „Dar voi 
nu știți să-l reglați ? „Cum 
să-i reglăm, n-a fost re- 

odată ? I" Atunci 
dat seama că de 

trebuie să încep cu 

— Aveți convingerea că 
numai școala este de vi
nă ? — a întrebat cineva 
din cei prezenți.

— La brigadă, băieții 
au venit direct de la școa
lă I Și cum atunci cînd te 
referi la purtarea unui om 
amintești de „cei șapte ani 
de acasă", apoi cînd e 
vorba de meserie, totul 
prin școală analizezi. Cred 
că ar fi foarte bine dacă 
din prima zi după ce au 
trecut pragul școlii, elevi
lor li s-ar preda noțiuni 
precise despre motoare și 
mașinile agricole.

— Am studiat îndelung 
problema comportării în 
producție a tinerilor me
canizatori — și-a început 
cuvîntul inginerul Gheor
ghe Salom. (Dînsul e și 
profesor la școala profe
sională de mecanici agri
coli — n.r.). Rezultatele 
multora dintre ei, în pri
mii ani de producție, sînt 
nesatisfăcătoaie și pentru 
că la 14 ani, cînd intră în 
școală cînd încă mai sînt 
atrași de „Frații Grimm“ 
și de povestirile lui Crean
gă, le este destul de greu 
să înțeleagă motorul, prin
cipiul lui de funcționare, 
să rețină tot ceea ce li se 
predă referitor Ia alte 
șaptezeci și ceva de tipuri 
de mașini. învață și rețin 
pentru o notă de 5 sau 6. 
Trec clasa, termină școala 
și ajung tractoriști. La 17 
ani, și cu pregătirea 
care o au, li se dau 
mînă mașini în valoare 
peste 100 000 lei pe care 
nu reușesc să le folosească 
la parametrii lor, nu le 
grijesc cum trebuie, 

pe 
pe 
de

în- 
le

strică. In cadrul stațiunii 
eu mă ocup cu reparațiile. 
Mi-aș permite să arăt că 
pentru repararea defecțiu
nilor ivite la mașinile pe 
caie au lucrat absolvenții 
școlii profesionale, în pri
mii lor doi ani de muncă, 
am cheltuit cu 180 000 lei 
mai mult decît cu un nu
măr corespunzător de ma
șini pe care au lucrat 
tractoriști cu aceeași ve
chime, dar pregătiți la 
cursurile de nouă luni, din
tre tineri do 20—30 de 
ani. Iată de ce aș propune

O parte importantă a 
discuțiilor purtate în 
cadrul consfătuirii s-a re
ferit la modul în care se 
desfășoară practica în pro
ducție a elevilor de la 
școala profesională.

în anul I elevii • fac 
practică în atelier, alter
nativ, lucrînd la menghi
ne sau la demontarea și 
montarea unor organe de 
mașini. 80 la sută e timp 
irosit, pentru că ceea ce 
se execută în această pe
rioadă contribuie foarte 
puțin la lărgirea orizon
tului lor de meseriași. In 
anii II și III practica se 
face — în cea mai mare 
parte — la brigăzile de 
tractoare. Practică e un fel 
de-a spune, pentru că nu
mai cînd și cînd un elev 
e pus în posibilitatea de a 
se urca la volanul tracto
rului, să efectueze direct 
o lucrare agricolă (în afa
ră de arătură).

— Ca în oricare me
serie — remarca șeful de 
brigadă Marin Donea — 
dar mai ales în cea de 
mecanizator care te obligă 
să lucrezi cu foarte, foarte 
multe mașini, să execuți 
diverse lucrări, să șofezi, 
să repari, să întreții 
mașinile — practica e ne
cesară ca apa și aerul. 
La brigada de tractoare e 
greu ca elevii să lucreze 
efectiv. Ei sînt neinițiați 
și tractoristul n-are curaj 
să lase elevul pe tractor 
să însămînțeze, spre exem
plu, sau să lucreze cu 
cultivatorul, cu 
Și eu, ca șef 
gadă, nu pot 
vin pentru că 
brigada are un .
realizat și că trebuie să 
ne încadrăm în epoca op
timă cu executarea fie
cărei lucrări agricole. în 
aceste condiții este foar
te dificil să se asigure, 
o bună pregătire practică 
a 5 sau 6 elevi deodată, 
mai ales că în acest timp 
nici un profesor-maistru 
nu stă printre elevi. Le 
„controlează“ și le „în
drumă", munca o dată la 
o săptămînă. Dînșii se 

combina. 
de bri

sa inter- 
știu că 

plan de

ca la examenul de admi
tere în școlile de meca
nici agricoli să nu se 
primească candidați de o 
vîrstă sub 16— 17 ani. De 
asemenea, date fiind efor
turile fizice pe care le so
licită această meserie, în 
timpul școlarizării, orelor 
de educație fizică să li se 
acorde importanța cuve
nită ; în program să nu fie 
trecute numai simple exer
ciții de înviorare, ci probe 
atletice, care să ajute la 
dezvoltarea și întărirea or
ganismului.

justifică prin aceea ca 
elevii sînt împrăștiați la 
toate brigăzile din raion — 
și aceasta este realitatea. 
Dar, mă întreb eu, de ce 
este nevoie ca elevai 
școlii profesionale să 
fie repartizați în prac
tică la toate brigăzile de 
tractoare din raion ? Eu 
cred că, pentru asigurarea 
unei instruiri practice co
respunzătoare, elevii ar 
trebui să fie grupați la 
cîteva brigăzi, iar întrea
ga lor activitate să le fie 
îndrumată, permanent, de 
către profesori. La fiecare 
astfel de centre de pregă
tire să existe tractoare și 
mașini agricole rezervate 
în exclusivitate elevilor, 
cu care să execute toate 
lucrările. Să se meargă 
pînă acolo îneît școala să 
răspundă de executarea 
unui anumit volum de 
lucrări în cadrul coopera
tivelor agricole.

— Cred că este cea 
mai bună soluție — a in
tervenit în discuție Petre 
Constantinescu, șeful bri
găzii de tractoare de 
la Tînțăreni. Ar exista ast
fel o disciplină în pregă
tirea elevilor. Eu am avut 
în ultimii patru ani vreo 
douăzeci și cinci de elevi 
în practică. Mai mult de 
jumătate dintre ei erau ca 
și căzuți din lună în ale 
meseriei. Selecția, de 
atunci a început. Sigur, 
tractoriștii i-au preferat 
pe cei mai bine pregătiți 
și mai legați de meserie. 
Și diferențierea dintre ei 
s-a pronunțat și mai mult. 
Constantin Gucea și 
Gheorghe Gucea au ajuns 
meseriași, nu glumă, pen
tru că ei erau buni și în 
practică. Toți erau de a- 
cord să-i lase să efectueze 
singuri aproape orice fel 
de lucrare. Cînd au ajuns 
tractoriști, din prima zi au 
lucrat ca cei mai buni me
canizatori din brigada 
mea. Ce te faci însă cu 
Constantin Nicola, 
Nicolae Cojocaru, 
Marcu Bucătaru ? Indisci- 
plinați, superficiali. Au 
terminat și ei școala ; cu 

cu 
cu

note de 5, de 6. nu con
tează, dar au ajuns trac
toriști. Tractoriști, însă tot 
de nota respectivă I Legat 
de această idee, părerea 
mea este că, în condițiile 
cînd eficiența muncii preo
cupă — și e firesc să fie 
așa — cînd, odată cu ex
tinderea mecanizării, pe 
umerii tractoriștilor apasă 
tot mai mult răspunderea 
producțiilor agricole, cel 
mai potrivit ar fi ca, îna
intea angajării, S.M.T. 
să supună la probe ri
guroase pe cei ce urmează 
să lucreze sub firma sa și 
să-i angajeze numai pe 
cei care corespund. Lucru 
sigur, atunci ar dispărea 
cu desăvîrșire chiulul din 
școală, comoditatea și in
disciplina.

S-a făcut apoi un calcul 
asupra a ceea ce a însem
nat mediocritatea pentru 
S.M.T. Filiași. S-a pornit 
de la o statistică întocmi
tă în iama, înaintea re
deschiderii cursurilor pro
fesionale. Concluzia la 
care au ajuns econo
miștii stațiunii a fost 
că mediocritatea în me
serie a unora dintre tinerii 
tractoriști a avut ca efect

Pe ce criterii

mașinile ?

— Se discută aici des
pre activitatea noastră, a 
absolvenților de școală 
profesională — și-a început 
cuvîntul tractoristul Con
stantin Tirei — unul din
tre cei mai criticați în 
consfătuire. E just tot ceea 
ce s-a spus pînă acum la 
adresa noastră, la adresa 
școlii. Pentru că noi nu 
ne realizăm planul o vină 
revine însă și S.M.T.-ului. 
Și iată de ce. Pentru că 
nouă, absolvenților, cînd 
mergem la brigăzi ni se 
repartizează cele mai 
prăpădite mașini. Din pro
moția mea, spre exemplu, 
nici un băiat care a ră
mas la S.M.T. Filiași n-a 
primit o mașină mai ca 
lumea. Mie, cînd am mers 
la brigada de la Urdari, 
mi s-a dat un trac
tor, de la care toți lua
seră piesele de care avu
seseră nevoie, pentru că 
era pînă atunci „fără 
stăpîn". M-am chinuit 
vreo două luni să-l pun 
la punct. Ca să am și 
plug mi s-a spus să merg 
în cîmp să-l caut, întrucît 
cel ce lucrase cu el — 
un băiat care plecase cu 
cîteva luni mai înainte 
din S.M.T. — îl lăsase 
acolo. M-am dus. După 
vreo săptămînă de căutări 
l-am găsit. Și acesta era 
descompletat. Am venit 
după piese la brigadă, la 
S.M.T.. nimeni nu mă lua 
în seamă. 

neîncadrarea în epoca 
optimă a majorității lucră
rilor agricole efectuate, 
depășirea cu 20 la sută a 
cheltuielilor de reparații 
la mașini, nerealizarea sar
cinii de producție pe 
mașină la nouă lucrări 
efectuate. Deși exista cîmp 
de lucru, cu mașinile de 
stropit nu s-a realizat nici 
6 la sută din plan, cu 
presele de balotat paie — 
90 la sută, cu mașinile de 
împrăștiat îngrășăminte —• 
49 la sută.

In discuții, s-a subliniat 
slabul interes manifestat 
de către organizația U.T.C. 
față de felul cum muncesc 
tinerii. In ultimii ani, la 
S.M.T. Filiași organizația 
U.T.C. n-a inițiat nici o 
acțiune care să stimuleze 
studiul individual la tineri, 
preocuparea pentru ge
neralizarea experienței 
bune.

Foile de pontaj au re
flectat, decadal, activi
tatea tinerilor în produc
ție. Mulți dintre ei erau 
cu realizările mult sub ni
velul planului, dar nicio
dată organizația U.T.C. 
n-a făcut o problemă din 
aceasta.

Nu s-a pri- 
răspuns afir-

cîți ați pri- 
cu care ați 

în~ condiții 
Nouă-

— Și eu, tot la fel am 
fost primit — a intervenit 
I. Pătru — tractorist la 
brigada permanentizată la 
cooperativa agricolă Ră- 
cari. Cele mai proaste 
mașini din brigadă mie mi 
s-au dat. Și dacă faceți o 
anchetă aici, în această 
sală unde ținem consfă
tuirea, aveți să vă con
vingeți că peste tot cei noi 
veniți așa au fost primiți.

S-a organizat ancheta. 
S-a pus întrebarea :

— Cînd ați ajuns la bri
găzile de tractoare, ca 
mecanizatori, de acum, 
cîți dintre voi au primit 
mașini noi ? " 
mit nici un 
mativ.

— Atunci, 
mit mașini 
putut lucra 
corespunzătoare ? 
sprezece răspunsuri.

— Care considerați că 
ați fost nedreptățiți prin 
repartizarea unor mașini 
incomplete, cu defecțiuni 
mari ? Treizeci și șase de 
răspunsuri — aproape de 
două ori mai multe decît 
în cazul precedent. Afir
mația lui Tirei are, deci, 
acoperire și generează, în 
același timp, întrebarea: 
de ce este neapărat nevoie 
ca tinerii mecanizatori să 
înceapă munca într-un 
S.M.T. lucrînd cu hîrbu- 
rile ?



Fotbal, Handbal, Volei,
Scrimă, Canotaj, Baschet,
Șah, 
Box, MARTI Popice, 

Oină,
Ciclism, Polo, Tenis,
Natație, Box, Tir, Șah,

La Institutul de mine 
din Petroșeni își desăvir- 
șcsc pregătirea circa 1 200 
de studenți. în afară dc 
învățătură și de practica 
în prnducbc. de activități 
cultural-educative — care 
transmit orașului din ba
zinul carbonifer al N’âii 
Jiului, acea notă specifică 
a vieții universitare — . 
studenții inițiază și dcsfft- j 
șoară acțiuni și activități I 
sportiv’© interesante Clu
bul sportiv universitar cu- ! 
prinde 12 secții de perfor
manță îndeosebi la jocuri , 
sportive nigbi. volei, bas- i 
cnet. fotbal) formațiile j 
„Științei" au devenit cu
noscute și apreciate nu 
numai în Valea Jiului, ci 1 

nprtiliil© republi- I 
primă mînă pen- 

1© rezultate, pen- i 
ile pe care le o- 
ierarhia sportului 

ă, că 
tivita- 

a studenților 
la domeniul 
performanță, 

umblăm cu 
măsură. Pen-

cane de 
tra buni 
tru locu 
cupă în 
românesc

?p< 
Sigur, însi 

reducind întreaga ac 
te sportivă 
petroșeneni 
sportului de 
înseamnă să 
jumătăți de 
tru că. de 
majoritate a , ra
mine, în mod practic, în 
afara acestor preocupări, 
în afara stadionului.

Studenții Comei Rădu- 
lescu si Vasile Ciulavu din 
anul III Exploatări minie
re sau Gheorghe Cazan 
din anul II. sint dintre 
cei mai inimoși suporteri 
ai acțiunilor clubului spor
tiv „Știința“ sau. mai pre
cis. după propria lor re
comandare „trup și suflet 
pentru sportul din facul
tate". Normal, discuția pe 
această temă s-a legat re
pede : „Nu multe institu
te sau chiar centre uni
versitare, se pot raîndri 
ca noi, cu sportivi și echi
pe participante în compe
tițiile oficiale. Este drept, 
aceasta poate crea impre
sia că la noi se desfășoa
ră o activitate sportivă 
care cuprinde majoritatea 
studenților. în realitate 
însă, noi, cei mai mulți, nu 
practicăm sportul, nu fa
cem mișcare, pentru că 
nu avem acces pe terenu
rile de sport. Cele existen
te. cîteva, dar mai degra
bă pentru că baze sau a- 
menajări sportive simple 
nici nu există. Aceasta este 
dificultatea principală«.“

Am încercat să clarifi
căm situația bazelor spor
tive.

Pentru ca marea majo
ritate a studenților să poa
tă practica exercițiile fizi
ce și sportul dispunem de 
condiții sumare — ne 
spune vicepreședintele clu
bului sportiv universitar 
„Știința”, lectorul NTCO- 
LAE TODERICI. Dealul 
din apropierea institutului, 
un loc viran al liceului de 
lîngă complexul de cămi
ne și sala noastră de 
sport liberă numai între 
orele 22 și 1 noaptea și cu 
asta am epuizat totul.

Intr-adevăr, aceasta e 
situația ; numai că am 
adăuga noi, aceeași stare 
de fapt s-ar fi putut con
semna și în urmă cu trei

— patru ani D© ce ? Po
sibilități pentru îmbunătă
țirea situației bazelor spor
tive ale institutului, lărgi
rii lor au existat și există. 
Dar, din păcate, există pă
rerea greșită că stînd bine 
In capitolul „sport de per
formanță” 
în regulă.

— Este

lucrurile sînt

momentul să 
arătăm deschis că n-am 
făcut treaba decît pe ju
mătate, apunea ONIS1M 
TODAȘCA, secretarul Co
mitetului U.T.C. al Facul
tății de mine. Un obiectiv 
ntit de important ca cel al 
atragerii masei largi de 
studenți In practicarea or
ganizată și continuă a e- 
xercițiilor fizice n-a fost 
privit cu răspunderea cu
venită de către noi, orga
nizația de tineret în pri
mul rînd. Unele acțiuni

sort din cadrul U.A.S.R. 
pentru construirea unui 
complex în apropierea in
stitutului cei 40 000 lei au 
fost retumați cu ușurință. 
Nu s-a găsit o întreprin
dere de construcții în toa
tă Valea Jiului care să în
ceapă această lucrare ?! In 
vreme ce se retumeazfi 
sumele destinate amenajă
rii de baze sportive, se 
plătesc altele, substanțiale 
drept taxe de închiriere a 
unor terenuri din Lonca, 
Petrila și bineînțeles din 
Petroșcni. Se pare că Aso
ciația studenților și con
ducerea instituitului s-au 
bucurat că scapă de com
plicații. cftutînd în conti
nuare alte „ieșiri". Tova
rășul GHEORGHE IR1- 
MIE, asistent la catedra 
de educație fizică, secre
tarul clubului sportiv uni-

colegii mei atît de dornici 
de sport, ne pregătim cum 
putem în suin noastră, cu 
ochii pe ceas.., După noi 
Rșteaptă doar alții...

N-am văzut în toi insti
tutul sau pe lîngă com
plexul social studențesc, 
nici o încăpere cît de mi
că. destinată efectuării de 
exerciții de dezvoltare fi
zică generală. Cu o uti
lare simplă (2—3 scări 
fixe, exlensoare, haltere 
mici, arcuri, cadru izo- 
metric, bănci de gimnasti
că) astfel de încăperi ar 
putea constitui un loc de 
întîlnire 
de către 
cîte ori 
mite.

— Cît ,
— spunea MARIN IOȚO- 
VICÎ, președintele comi
siei Uniunii Asociațiilor

foarte frecventat 
studenti, ori de 
timpul le-o per-

despre studente

UNDE FAC
SPORT STUDENȚII
DIN PETROȘENI ?

ușurlnțfi în urmă cu cîțivn 
ani. Catedra de topogra
fie se ocupă de efectua
rea ridicărilor topometrie© 
și a măsurătorilor necesa
re pentru întocmirea devi
zului lucrării. Sint pe cale 
de a fi obținut© aprobările 
de rigoare de la sfatul 
popular și Ocolul silvic, 
după care avem convin
gerea că vom primi tot 
sprijinul din partea Direc
ției educației fizice și 
sportului universitar din 
Ministerul InvSțămîntului. 
Adăugind la toate acestea 
contribuția „cu mic cu 
mare", prin muncă patrio
tică, a tuturor forțelor 
noastre, consider că exis
tă premize pentru rezol
varea acestui important 
obiectiv. In actualitate 
mai sînt două lucruri pen
tru care depunem eforturi: 
obținerea terenului de In 
baza sportivă Jiul — acela 
din incintă —- unde vom 
face amenajările necesare 
și reamcnajarca spațiului 
din spatele sălii de sport, 
cu forțe proprii și desigur 
cu mai multă răspundtvc. 
Aceste obiective vor crea 
condiții, ce e drept, nu 
suficiente, ca și marea 
masă a studenților să poa
tă avea acces pe terenul 
de sport și, implicit, spor
tul de performanță din 
central nostru universitar, 
să cunoască în continuare, 
o și mai bună dezvoltare.

Opiniile, ca și sugestiile 
interlocutorilor noștri, cri- 
ticile cu adresă precisă, le 
considerăm în măsură să 
țină loc de concluzii, să 
furnizeze învățămintele și 
soluțiile care trebuie avu
te în vedere de-aci îna
inte, în scopul de a urni 
lucrurile din loc, de a asi
gura acele posibilități ma
teriale necesare și posibile 
pentru ca marea majoritate 
a studenților din Petro- 
șeni să poată practica 
sportul.

VIOBEL RARA

români

europene 
» masă vor 
localitatea

o La Brăila s-a 
întâlnirea revanșă 
dintre selecționatele 
ret ale României și 
Victoria a revenit 
boxeri români cu 7-

După cum se știe în pri
mul meci pugiliștii 
au cîștigat cu 8—3.

disputat 
de box 
de tine- 

Ungariei. 
tinerilor
3.

• Campionatele 
feroviare de tenis de 
începe astăzi în 1_______
Riesa din apropierea orașului 
Dresda. La competiție partici
pă jucători și jucătoare din 17 
țări, printre care Ungaria, 
România, Finlanda Franța, 
U.R.S.S., Danemarca, Bulgaria 
și R. D. Germană.

Studenților — deși sînt a- 
proape 400 le rămîne să 
practice doar șahul și te
nisul de masă la club și 
nimic mai mult. Nu este 
mai puțin adevărat că „te
renul sportiv" pe care îl 
oferă munții noștri din 
împrejurimi este insuficient 
solicitat și explorat. Spu
nem aceasta și cu gîndul 
că deși dispunem de fon
duri, în acest scop, iniția
tivele turistice se lasă aș
teptate : atît ale grupelor 
de studenți pe ani de stu
dii, cît mai ales ale noas
tre".

Am ținut să cunoaștem 
și opinia conducerii insti
tutului, ca unul dintre 
factorii responsabili dintre 
cei. mai de seamă în rezol
varea problemei bazelor 
sportive studențești. Ne-am 
adresat tovarășului prorec
tor ILIE CONSTANTI- 
NESCU :

— Sigur că situația ac
tuală nu poate dăinui și 
mai ales, că există posibi
lități de rezolvare. In pri
mul rînd, ne preocupă re
luarea ideii construirii ba
zei noastre proprii, 
care am abandonat-o

I versitar „Știința", referin- 
du-se la aceste probleme, 
ne-a spus :

— Studenții noștri n-au 
acces la baza asociației 

| sportive „Jiul" pentru an
trenamente, sau pentru 
vreun campionat de casă 
intergrupe, interani sau 
vreo competiție studen
țească tradițională. Cu ast
fel de cereri nu ne ia ni
meni în seamă...

La același stadion exis
tă un teren separat, de 
handbal, cu posibilități de 
amenajare a unor vestiare 
pe care institutul ar dori 
să-l ia în administrare, să-l 
amenajeze. „Tratativele" 
sînt în faza de desfășura
re : deocamdată se schim
bă doar hîrtii, participă 
oficii juridice din partea 
Institutului și a Combina
tului carbonifer, se fac 
promisiuni retractări și... 
se așteaptă. De ce nu in
tervine oare consiliul oră
șenesc U.C.F.S. Petroșeni 
să rezolve această proble
mă ?

— Pînă atunci, spune 
studentul \1CTOR GRU
IA din anul V Electro
mecanică — împreună cu 1

organizate în scopul îm
bunătățirii și lărgirii baze
lor sportive simple au fost 
ratate. La aceasta și-au 
dat „concursul" și cate
dra de educație fizică și 
serviciul administrativ al 
institutului. Ce s-a întim- 
plat ? Am mobilizat trei 
grupe din anii II și III la 
o acțiune de amenajare, 
lîngă sala de sport, unde 
este un teren viran (cînd- 
va era un teren de sport 
cu zgură neagră) a unei 
baze sportive pentru volei, 
baschet și handbal. Băieții 
au venit, au văzut și au... 
plecat pentru că nu s-au 
asigurat uneltele necesare 
și nici asistență tehnică. Și 
astfel, spațiul din spatele 
sălii de sport stă și acum 
în părăsire.

Ciudat ni se pare nu 
numai dezinteresul pentru 
această acțiune, dar și 
faptul că un teren cîndva 
practicabil, a putut intra 
în paragină. Să nu fi ob
servat catedra de speciali
tate ? Doar terenul se află 
lipit de sala de sport, iar 
sediul catedrei este tot a- 
colo... A lipsit însă ceva, 
ceea ce în limbajul obiș
nuit, numim lipsă de pre
ocupare, de responsabili
tate și pricepere gospodă
rească. Un argument în 
plus în sprijinul acestei 
afirmații îl constituie și 
faptul că atunci cînd s-a 
obținut o subvenție din 
partea organelor de re-

La capătul unui ade
vărat maraton volei- 
balistic, echipa Stea
ua— a cărei medie 
de vîrstă este de 22 
ani — trăiește clipele 
fericite ale cuceririi 
titlului de campioană 
republicană la volei 

masculin.

Peste cîteva zile încep, la Roma, campionate le europene de box. Imaginea alăturată este 
luată cu prilejul meciului de verificare ce a avut loc nu de mult la București, intre boxe

rii români și cubanezi

Ieri dimineață, reprezentativa 
noastră de fotbal, a plecat spre 
Zürich, și poate chiar în aceste 
clipe băieții fac un ușor antre
nament pe stadionul unde ur
mează să evolueze, în nocturnă, 
miercuri seara într-un meci de
cisiv al campionatului european, 
înainte de plecare, duminică du
pă amiază, i-am văzut „la lucru" 
pe unul din terenurile anexe de 
la 23 August. După meciul de 
verificare cu juniorii Progresului, 
prima repriză și ai clubului 
Steaua — repriza a doua — re
zultat final 4-—1 — iată ce spun 
înșiși protagoniștii despre viitorul 
meci din Elveția :

ILIE OANĂ, antrenor : „Știm, 
e un foc foarte greu, de acc 
ne-am pregătit serios. Norrr 
meregm cu gîndul să cîștigăm 

! acest joc cheie. Sînt mulțumit 
cum merge echipa și vom face 
tot ce e posibil pentru un rezul- 

_ tat bun".
S ION IONESCU (temperat, 
g circumspect): „Echipa merge, 

sper să cîștigăm. Înaintarea e in

Fănuș Necgu

orice

teie, mi-a scris că va fi prezent 
la Bacău în ziua cea mare.

Omul de aur al armatei. Ti
beriu Bone, s-a distanțat la 
două puncte, practic, nu mai 
poate să piardă. în schimb, băi- 
măreniî, cu Sasu, cel cunoscut 
din Maramureș pînă-n fostul re
gat al Piemontului și pînă-n Lu- 
sitania, nu-și mai pot pun« nă
dejde decît într-un cutremur. 
Grea misie, misia de urmăritor 
al liderului — de aceea și Sasu 
și Dragau își pierd capul, și dau 
unde nimeresc cu picioarele.

Iar pentru brăileni — singu
ra mea slăbiciune adevărată în 
materie de fotbal — (fâcînd 
mărturisirea m-am dat pe mina 
cîtorva amici carnivori) — ce 
să mai zic ? Zic că Dunărea lu
necă pe pești și ei pe broaște. 
Cinci citesc clasamentul, mă a- 
pucă amețeala. Orașul cu sal- 
cîmi (tăiați din rădăcină de nu 
știu ce edil nepensionat la vre
me) și cu fete frumoase, n-are 
noroc la minge. Dacă fotbalul 
s-ar juca cu zarurile și am tra
ge pc stadionul de sub podul 
Brăiliței, altfel am sta de vorbă 
chiar cu Herrcra. Apropo, săp- 
tămîna asta. Magul va încerca 
pe malul Atlanticului să-și pună 
un fir de aur la galonul tăvălit 
prin praf în Balcani și cîrpit de 
ceaprazarul CapelErti la Bolog
na. Pentru toate clipele d1 ade
vărat spectacol pe care ni le-a 
dăruit de-atîtea ori — succes._

Iar echipei noastre aflate în 
Elveția, inima pătimașilor din 
tribune și un coș de flori. Vrem 
o victorie și pe urmă vom ști 
noi să discutăm chiar cu Magul.

De cînd e lumea lume șl ar© 
un campionat de fotbal, vara, 
cam pe la mijlocul lui mai, B-ul 
intră în faza „războiului cald“. 
Un jucător ajuns component al 
naționalei — care a plecat ieri 
spre țara cantoanelor, îmi spu
nea odată că pe cînd activa în 
B și se apropia sîngerosul sfîr- 
șit, se ruga și prin somn să-l 
căptușească cerul cu pojar sau 
cu gripă, ca să nu-1 mai trimi
tă antrenorul în teren. Am cre
zut că glumea. Astăzi, după 
ce-am văzut meciul Dinamo 
Victoria — Sidcrurgistul, ispră
vit, cuin se știe, cu victoria la 
limită a gazdelor, înțeleg că 
omul vorbea foarte serios. Gă- 
lățenii mei, care de cîțiva ani 
Intră în A numai ca să bată 
Realul și să-l facă să piardă 
titlul, cioplesc picioarele adver
sarului după o știință neegalată 
dccît maximum în două porturi 
ale Levantului. Știu, umbra 
„spaniolului" Tcașcă (perdant și 
el la Moreni) se proiectează fan
tomatic de la Bacău spre Du
năre, și asta le dă coșmaruri. 
Dar de aici și pînă la a reteza 
călcîiul, rotula șl chiar cheful 
de viață al adversarului, ml se 
pare că ar trebui să existe o 
cale lungă. Din păcate, totul e 
de-a-ndoaselea. Bucureștenii. a- 
Junși într-o zonă bătută de grin
dină (dar de-aia cît oul de bibi
lică) au muncit enorm ca să cîș- 
tige amîndouă punctele — și 
unii dintre ei — cazul lui Fco- 
dot — s-au aruncat în întrecere 
cu pumnii, cu maiul șl cu mă
ciuca (sperăm că tovarășii dc 
la comisia de disciplină vor a-

precia tehnica dc boxer a 
movistului și-l vor trimite 
ocupe de dresură sau de 
altceva care n-arc legătură di
rectă cu fotbalul). Dar trecînd 
peste „maniera Feodot", trebuie 
să spun că dinamoviștii mi-au 
părut mai buni cu cel puțin o 
clasă. Gălățcnii nu posedă, cu 
excepția lui Stătescu, nici un 
tehnician. Oamenii fug. fug 
pînă se ajung singuri din urmă, 
dar fug mereu pe lîngă minge 
sau într-acolo unde n-o s-ajun
gă ca niciodată. E greu, aproape 
imposibil, să-mi închipui cum se 
gîndește Sidcrurgistul că va 
putea. în cazul că va cîștiga sc
ria, să se mențină în A ? Dar 
se pare că lucrul acesta nu lc-a 
stricat somnul niciodată. Ei au 
trecut prin A așa cum trec eu 
prin pasajul Vilagros ca să-mi 
cumpăr țigări și semințe pentru 
păsărele.

„Spaniolul" ridicat în ceruri 
de Eugen Barba, a pierdut, 
duminică, primul meci din re
tur. După cîte îl cunosc eu, n-a.ș 
vrea să fiu astăzi în pielea lui 
Rugibci, Duțan sau Vătafu. 
părarea în linie (singurul 
țară care o aplică) l-a dus 
apropierea marelui prag, dar el 
este zgîrcit în declarații, mi-a 
spus la telefon : „așteaptă pînă 
la ultima etapă, atunci îmi voi 
executa numărul“. Recent, un 
prieten comun din Italia, care-l 
admiră și-i urmărește rezulta-
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Dovezile tinerețiide voleimasculin

înaintea meciului 
România-Elveția

LA „EUROPENELE" DE LUPTE

Lupătorii romàni au cucerit trei medalii în 
cadrul campionatelor europene de „greco-roma- 
ne". care s-au încheiat duminică seara la 
Minsk. Cel mai remarcabil succes a fost realizat 
de Simion Popescu, care în cadrul cat. 63 kg., 
a reușit să cucerească titlul de campion al Eu
ropei și medalia de aur. S. Popescu a lăsat o 
excelentă impresie specialiștilor și spectatorilor 
prezenți în Palatul Sporturilor. După ce l-a 
învins pe polonezul Knitter de o manieră spec
taculoasă, S. Popescu a dispus prin tuș de sue
dezul Frey. In cel mai dificil meci care a con
tribuit direct la obținerea acestui succes de pres
tigiu, Popescu a cîștigat la puncte în fața luptă
torului sovietic Agamov, clasat pe locul doi — 
medalia de argint. Medalia de bronz a revenit 
cehoslovacului Svec. Celălalte două medalii au 
fost ciștigate de Ion Țăranu și Gh. Popovici. In 
formă bună, Țăranu a obținut la cat. 78 kg me
dalia de argint, iar Popovici la cat 87 kg pe cea 
de bronz.

Iată lista noilor campioni europeni de lupte 
greco-romane (in ordinea celor 8 
Kirov (Bulgaria), Varga (Ungaria), 
(România), Sapunov (U.R.S.S.), Adjar 
Iurkevici (U.R.S.S.), Kosma (Ungaria) 
Ungaria).

categorii) : 
Popescu 
(Turcia),

în prezența a peste 80 000 de spectatori, 
stadionul „Aztec“ din Ciudad de Mexico 
desfășurat meciul internațional de fotbal dintre 
selecționata Mexicului și formația portugheză 
Benfica Lisabona. Fotbaliștii mexicani au obți
nut victoria cu scorul de 4—0 (1—0).

• La Brăila g-a disputat întilnirea revanșă de 
box dintre selecționatele de tineret ale Româ
niei și Ungariei.

Victoria a revenit tinerilor boxeri români cu 
7-3.

După cum se știe în primul meci pugiliștii ro
mâni au cîștigat cu 8—3.

• Campionatele europene feroviare de tenis de 
masă vor începe astăzi în localitatea Riesa din 
apropierea orașului Dresda. La competiție par
ticipă jucători și jucătoare din 17 țâri, printre 
care Ungaria, România. Finlanda. Franța, 
U.R.S.S., Danemarca, Bulgaria și R. D. Germană.

• In prima rundă a turneului internațional 
masculin de șah de la Moscova, marele maestru 
internațional român Florin Gheorghiu a obținut 
o frumoasă victorie în dauna marelui maestru 
sovietic Efim Gheller, pe care l-a învins la mu
tarea 38-a.

Ultimul act al 
republican de __ ,
masculin, s-a desfășurat 
16—20 mai în sala 
cu participarea a șase 
care s-au clasat
STEAUA BUCUREȘTI —cam
pioană republicană — ; 2. Poli
tehnica Galați; 3. Dinamo Bucu
rești ; 4. Rapid București ; 5.
Viitorul Bacău și 6. Tractorul 
Brașov.

în acest turneu, fiecare echipă 
a susținut, consecutiv, cinci 
jocuri determinînd pe jucători să 
depună eforturi deosebite. Aces
te condiții grele se apropie 
foarte mult de specificul condi
țiilor în care se dispută marile 
concursuri internaționale, cam
pionatele mondiale, europene și 
Jocurile Olimpice. Sub acest as
pect, scopul turneului a fost pe 
deplin realizat. Și este bine să 
menționăm că 18 din cei 19 ju
cători selecționați în lotul națio
nal lărgit au participat la acest 
dificil maraton. Deci, selecționa’

campionatului 
volei, turneul 

între 
Floreasca 

echipe 
astfel : 1.

rea, care constituie una din cele 
mai importante probleme pentru 
pregătire, s-a făcut și se va face 
pentru campionatele europene 
(1967 — Turcia) și Jocurile O- 
liinpice (1968 din Mexic) în con
diții deosebite de concurș. In 
ordinea clasamentului, echipa 
Steaua București a cucerit titlul 
de campioană republicană cîști- 
gînd toate jocurile din turneul 
final. Ea a avut o comportare 
foarte bună și destul de constan
tă în toate partidele. Toți jucă
torii au contribuit la această 
mare performanță, fiind bine 
pregătiți și conduși, pe parcursul 
partidelor, de antrenorul lor 
Tănase Tănase. Este o victorie 
a bunei pregătiri în primul rînd 
dar și a voinței nestrămutate de 
a învinge, a tenacității în fazele 
și momentele grele ale jocurilor, 
o victorie a tinereții. Marea ma
joritate a jucătorilor steliști sînt 
elemente tinere de reală valoare 
care ne dau certitudinea că 
schimbul de mîine al voleiului

românesc este asigurat. Remar
cabilă a fost comportarea echi
pei Politehnica Galați care, de 
asemenea o formație tînără cu 
elemente valoroase de perspec
tivă, a ocupat, pe merit, locul 
doi. Jucătorii au muncit mult 
fâcînd dovada excelentei lor pre
gătiri (exceplînd jocul cu Dina- 
mo-București) datorată antreno
rului Florin Balaiș. Evoluția 
echipei Dinamo-București, cam
pioană europeană, clasată pe lo
cul trei a fost inegală. Mulți 
dintre jucătorii de bază au fost 
inconstanți și aceasta poate ca 
și datorită efortului depus în 
ultima vreme dar și altor cauze 
care țin de pregătire, de organi
zarea jocului și de factorul moral 
volitiv. Echipa Rapid s-a clasai 
pe locul IV ; ea a prezentat și 
mai mari fluctuații de formă deși 
cu cîteva zile mai înainte se 
comportase bine în cea de a 
doua finală a C.C.E. Datorită 
unul număr redus de jucători, 
antrenorul echipei Jean Panova,

nu a reușit să remedieze lipsu
rile echipei, ale unora dintre ju
cători în acest turneu.

Acest act final ne-a demonstrat 
în ceea ce privește pregătirea, 
faptul că multe echipe și foarte 
mulți jucători sînt deficitari la 
capitolul rezistență fizică. In vii
tor, atît antrenorii cît și jucătorii 
trebuie să acorde toată atenția 
acestui important factor al pre
gătirii, accentul căzînd pe re
zistența de concurs. Din punct 
de vedere tehnic turneul a evi
dențiat cîteva lucruri bune. în 
privința jucătorilor din lot este 
necesar să menționez că numai 
unii au avut o bună și constan
tă comportare și anume : Barta, 
Cristian, Rotaru, Rauh, Tîrlici, 
Corbeanu, Smerecinschi, Stoian, 
Udișteanu și Iorga. Inconstanți 
s-au arătat Drăgan, Derzei, Sta
rnate, Schreiber, Cozonici, Gri- 
gorovici și Costinescu.

N. TĂRCHILA 
antrenor federal la volei

formă aici, să vedem acolo. Nu 
e insă ca atunci cînd e Miki".

ION NUNWEILLER (mo
mente grele de tăcere, de gîn- 
dire și raționare): „Joc dificil; 
de rezultatul cu Elveția depinde 
lupta echipei noastre în conti
nuare, pentru locul I. Dacă cîș
tigăm la Zilrich, apele se limpe
zesc. Scorul de la București, 
4—2. strîns, ne determină să ne 
mobilizam toate forțele: aceasta 
și respectarea indicațiilor pi pro
cedeelor tehnico-taclice, ne vor 
netezi drumul spre victorie. Pen
tru că elvețienii, sînt sigur, vor 
juca mai bine ca la București. 

J La nevoie vom temporiza jocul 
a utilizind pasele scurte și multe. 

Credem în... eficacitatea înaintă
rii — s-a aliniat cea mai bună, 
având în vedere accidentarea ne
fericită a lui Dumitriu, singurul 
titular indiscutabil. In ce mă pri
vește — este al 39-lea joc al meu 
în națională — plec cu gîndul 
la un titlu cunoscut „Pe-aici nu 
se trece".

MIRCEA LUCESCU (încreză
tor, optimist — tinerețea...): 
„Vom aborda meciul cu... încre
dere. Trebuie fiecare să dăm to
tul și să participăm cu toată fi
ința noastră ca să cîștigăm. Nu 
e nimic imposibil. Am făcut pre
gătiri speciale, s-au pus la punct 
anumite probleme tactice, deter
minate și de absența lui Dumi
triu, pe care o regretăm ; dacă 
respectăm totul și dacă vom ști

Îndemânare, curaj și forță — iată ce demon
strează imaginea de față I

bucuroși".
Le-am urat drum bun și suc

cesul pe care-l așteptăm cu atîta 
îndreptățită ardoare și bucurie.
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PE GULERUL
CĂMĂȘII... A APĂRUT

„LUPTA
Printre senzațiile cele mRi dcragre-b.le pe care ml lp-a pro

dus cineva este una care merită sfi fie caligrafiată pe filele agen
dei. personală sau nu. cu rolul pe care-1 au amintirile in stare să 
te determine la reacții contrare, categoric cant rare Există aseme
nea fapte care, odată trăite sau cuno^rute, au puterea magică a 
medicamentului an- alcoolizant — numai ce vezi răul tentindu-te 
să și trezește în tine o contrareacție care, vrei nu vrei, zice 
stop ’

Mă aflam pe unul dintre șantierele noastre, sosit ca voluntar, 
locuiam cu băieții și era lume fel de fel. între cei mulți cunoscuți. 
unul care stătea mai toată ziua de vorbă cu mine, la fiecare 
întîlnire si despărțire imi strîngea mina cu o afecțiune pe care 
parcă si prin acest gest voia e-o arate în toată ardenta ei sinceri
tate. în chiar momentul la care mă opresc venise la fereastra 
din dreptul patului meu. stătea cu coatele pe pervaz și-ml 
rîmbea prietenos'c. Atunci am fost chemat la comandant, el 
mi-a zis ..la revedere" si ne-am despărțit.

.Sînt niște plingeri împotriva dumitale", ml-a spus coman- 
lantul.

„Plîneeri * Ce fel si din par»/-a rul ?'■
..Dumneata deranjezi oamenii din dormitor, nu se pot odihni 

din cauza dumitale1.
Grav. Eram aproape patruzeci cu toții Să aiuncă atlți tovarăși 

să se plinea de tine, nu e puțin. Dar nu-mi dădeam seama ce 
anume făceam. M-a lămurit comandantul.

„Ați adus la venire o valiză cu cărți Citiți srara. citesc 
și alții cărțile dv. Țineți lumina aprinsă prca mult — asta 
e plîngerea. oamenii muncesc la tirnăcop. nu uitați !"

Am răsuflat ușurat : așa era ; ne puteam insă muta foarte 
repede, cel cu cititul, în altă sală. O simplă vorbă șî gata 
treaba în același timp fruntea mi s-a încrinc« nat. poate ca 
niciodată : de ce nu mi s-a spus acestâ vorbă direct, in față. 
prieten<'ște ” De ce a trebuit „reclamația", critica șoptită pe 
dindos ? Ce lucru grav s-ar fi întâmplat ? Iată de ce din bună 
intenție pedagogică am dorit să știu neapărat cine era cel ce 
a procedat astfel. Si mi s-a spus : era rîmbitoarea mea cu
noștință. tovarășul de dormitor, cel ce-mi strîngea mina cu 
osebită afecțiune I L-am reîntilnit la cantină. Mi-a zîmblt iar. 
ca si cînd nici de la dumnezeu n-ar fi auzit ceea ce el însuși 
a făcut. Dar eu, știind deja și fata sa a doua. în clipa 
aceea am trăit senzația celui ce simte că are un gîndac oribil 
pe gulerul cămășii, senzația aceea de picioare miriapodice câ- 
lătorindu-ti. nevăzute, pe nervii de după ceafă, senzație de 
care și-n foc te arunci ca să scapi.

Rememorez întimplarea pentru a sublinia o Idee : climatul 
vieții noastre, clădit pe sincera privire-n privire a oamenilor, 
care sînt prieteni și tovarăși, nu numai că admite, dar presu
pune si impune discutarea deschisă a tuturor problemelor vie
ții noastre cotidiene, afirmarea ochi în ochi și cu deplinul sen
timent al binelui ce-1 faci a oricăror observații cu privire la alt 
tovarăș ; iar schimbul de opinii, fie chiar cu scăpărări de 
lame, e apa vie a unei activități care se duce în colectiv și 
care trebuie să aleagă părerea cea mai bună. Am o părere — 
ți-o spun, ai o părere, spune-mi-o ; să le discutăm, să chemăm 
arbitri și pe alții, mai înțelepți. Ce poate fi mai firesc? Doar 
sîntem tovarăși, n-avem interesul să ne roadem, unii altora 
tocurile la ghete !

La rememorarea întîmplăril de mai de demult mă îndeamnă și 
un fapt petrecut mai ieri: cineva care are o opinie deosebită 
de o părere a noastră, exprimată într-un articol, ne trimite o 
scrisoare semnată cu un vădit nume de împrumut. Problema : 
să-i criticăm sau să nu-i criticăm pe tinerii care-si scot dra- 
gostele-n stradă îmbrățișîndu-se-n plină Calea Victoriei ? Cere 
această temă o opiniare pe ascuns ? Haidade ! Și totuși, semna
tarul amintit nu-șl dă adresa pe bilețelul trimis, adoptă 
gestul aruncatului cu cocoloașe de hîrtie de după colț, amin- 
tindu-ne de un alt caz cînd niște frați se duceau la postă si-si 
trimiteau reciproc ..anonime" incriminatoare, deși stăteau în 
aceeași casă și-și puteau spune o vorbă ca între fiii aceleiași 
mame.

Faptul ne-a produs neplăcere si prin adevărul că. la urma 
urmei, o dezbatere in pro șl contra despre discreția în dra
goste ar fi chiar de folos (deci, dacă are cineva un gînd de spus 
de ce să nu-1 spună ?). Dar și prin aceea că ne-a adus a- 
minte de senzația mersului insectei pe gulerul cămășii...

Domnule preopinent, pentru simplul respect față de om, fii 
bun și nu ne lăsa cu această impresie ! Vino să discutăm.

EUGEN FLORESCU

DE CLASA“
organ teoretic și politic al 
Comitetului Central al Parti

dului Comunist Român
DIN SUMAR

EDITORIAL: Creșterea
rolului conducător al parti

dului în etapa actuală

BUI : Infor- 
documentarea
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• GHEORGHE PANA • O- 
rientare ți dinamism în 
conducerea economiei 
de către partid

• APOSTOL SIMA. COR
NEL COSTESCU : Co
ordonate ale normării 
muncii

• ION UNGURU : Folosi
rea rațională a timpului 
de lucru.

• MIRCEA 
marea și 
științifică

• COSTIN
Știința contemporană și

cooperarea Internaționa
lă.
VIRGIL IOANTD : Sis
tematizarea satelor în 
perspectiva civilizației 
socialiste.
CONSTANTIN MANO- 
LESCU : Cercetarea ști
ințifică.
I. ALUAȘ, N. KALLOS, 
A. ROTH : Pregătirea 
studenților în facultățile 
umanistice
SILVIU BRUCAN : So
ciologia relațiilor Inter
naționale.
ILEANA MARCULES- 
CU : A fl sau a nu fl 
structuralist.
G. C. WIEGAND : Sfîr- 
șitul marii conjuncturi 
în S.U.A.
LOTHAR PHILIPPS : 
Regres al conjuncturii șl 
în Anglia
DIETER TEPELMANN: 
Curs expansionist în 
Franța
ERWIN A. GRANZOV:
Țările 
rămas 
HANS 
dințe 
Elveția.

Beneluxului au 
puțin în urmă. 
FRAENKEL, Ten- 
inflaționiste în
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Atmosferă de lucru in Delta Dunării

17,15 : Pentru noi. femeile ! ; 
18.00 : Pentru cei mici. Știți să 
desenați, copii ? ; 18,25 : Pen
tru tineretul școlar 1001 de în
trebări ; 18,50 : Publicitate ;
18,58 : Ora exactă ; 19,00 : Te
lejurnalul de seară; 19,13 : 
Buletinul meteorologic ; 19,15 : 
Aventurile lui Robin Hood ; 
19.45 : în direct... Coordonate 
ale automatizării. Transmisiu
ne de la întreprinderea Au
tomatica ; 20,05 : Șah ; 20,15 :
Cabinet medical ; 20,30 : Seară 
de teatru : „Femeia mării" de 
Henrik Ibsen ; 23,15 : Telejur
nalul de noapte.

Destindere In aer Uber. La biblioteca publică din parcul Gișmigiu se găsesc 
cărți preferate de cititori

(Urmare din pap. 7J 

uzinei. Dacă se fac aceste 
ore și cum se fac — ni
meni n-a controlat Con
form planificării, în pri
mul trimestru inginerul 
Fapagheorghe trebuia să 
facă două ore de labora
tor. A semnat condica, a 
promis elevilor că ele vor 
fi recuperate în trimestrul 
III în cadrul institutului 
de cercetări. Unii au ple
cat acasă, alții la bufetul 
^Stadion“. Situația s-a re
petat de încă trei ori. Cum 
a fost posibilă o asemenea 
încălcare și cum a fost 
posibilă necunoașterea ei 
de către conducerea șco
lii ?

— Inginerul era un ca- 
dni bine pregătit — ne 
apune tovarășul director, 
iar noi am avut o mare în
credere în el. în afară de 
aceasta, clasa fiind foarte 
bună, nu ne-am făcut 
probleme. Nu se poate 
apune că nu este și vina 
noastră. Erau singurele 
ore care se făceau în uzi
nă și trebuiau controlate.

„Era o clasă bună“, 
„era un inginer...“ nu pot 
constitui în nici un caz 
argumente. Conducerea 
școlii avea datoria, și în 
primul rînd directorul ad
junct care răspunde de 
școala tehnică, să contro
leze modul cum se desfă
șoară procesul de învăță- 
mînt, cum este respectată 
programa analitică. Abia 
după anchetă, s-a aflat că 
un cadru didactic împie
dica, prin comportarea sa, 
desfășurarea normală a 
procesului de învățâmînt I 
Și după aceasta se petre-
ce un lucru cel puțin ciu
dat ■ s-a trecut rlin nou la 
Bnchetarea elevilor Unii

Duminică după amiază a sosit 
în țara noastră o delegație a 
Uniunii Tineretului celor ce 
Muncesc din R. D. Vietnam, 
condusă de Hoang Dinh Song, 
membru al Biroului Permanent 
al C.C. al U.T.M. care la invi
tația C.C. al U.T.C. face o vizi
tă de prietenie în Republica So
cialistă România.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa. delegația a fost întîmpi- 
nată de Vasile Nicolcioiu, secre
tar al C.C. al U.T.C. și activiști 
ai C.C. al U.T.C. A fost de față

Hoang Tu, ambasadorul B. D. 
Vietnam la București.

Luni la prînz delegația a fost 
primită la Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist 
de către tovarășul Petru Enache, 
prim secretar al C.C. al U.T.C. 
La primire au fost de față 
Floarea Ispas, Vasile Nicolcioiu 
și Gheorghe Stoica, secretari ai 
C.C. al U.T.C., membri ai Bi
roului și activiști ai C.C. al 
U.T.C.

Discuțiile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

(Urmare din pag. I)

Carnaval studențesc
Sîmbătă ora 20,00 

în fața Institutului de 
arhitectură „Ion Min- 
cu“ din București 
grupuri de tineri. De 
cum treci pragul — 
atmosferă de carnaval. 
Veselia și voioșia se 
puteau citi pe fețele 
tuturor participanți- 
lor. Toți se bucură de 
ceea ce reușiseră să 
organizeze pentru ei 
cei din anul V.

Rectorul institutu
lui, Ascanio Damian, a 
venit în mijlocul stu
denților. După înmî- 
narea celor mai fru
moase costume de 
carnaval oaspeții sînt

cele optinvitați în
saloane amenajate în 
atelierele de lucru ale 
studenților. Acestea, 
prin excepționala lor 
organizare, au consti
tuit punctele cele mai 
atractive ale serii. La 
subsol doi manechini 
te întîmpină de la 
intrare o „sirenă“ 
șt un „Neptun", de
cupați din hîrtie. 

. în interiorul salonului 
toată lumea dansează 
într-un cadru pescă
resc.

In sala 
bună cu 
destinată 
dactice.

mare, o tri- 
baldachin e 
cadrelor di- 
Interioarele

tapisate cu de
și caricaturi 

teme inspirate 
viața cotidi- 

a institutului.

sînt 
sene 
cu 
din 
ană
O cramă românească, 
unde se adusese pînă 
și un salcîm sub care 
concerta un taraf de 
lăutari, se consumau 
mîncăruri și băuturi 
românești.

Lumea celor o mie 
și una de nopți a fost 
„instalată" la etajul 
I, o ceainărie japone
ză, cafenea turcească 
s.a. S-a petrecut pînă 
în zori.

Fotoreportaj
C. CONSTANTIN

A sosit decada cadourilor pentru copii.
23 mai — 1 iunie

LA MAGAZINELE
COOPERAȚIEI DE CONSUM

găsiți cărți, dulciuri, jucării. Grăbiți-vă !

Cînd pedagogia este pusă la index
că nu se 

oră, alții
au recunoscut 
ținuse nici o 
s-au eschivat de a spune 
lipsurilor pe nume, așa că 
directorul adjunct. Dumi
tru Cristian, a recurs la 
un procedeu... original de 
anchetă : extemporalul. în 
ora de dirigenție a tova
rășului Mihăilescu Con
stantin a venit în clasă și 
a cerut elevilor să răspun
dă în scris la două între
bări : dacă s-au ținut ore
le de laborator (adevărul 
era cunoscut și răscunos
cut) ; dacă nu, de ce n-au 
sesizat conducerea școlii. 
Un asemenea procedeu, 
recunoscut în cele din ur
mă a nu fi „cel mai po
trivit" ni se pare — ierta
tă fie-ne expresia — o 
autoblamare pe care con
ducerea și-o administra, ea 
fiind singura în măsură să 
cunoască (și avea această 
datorie) în orice moment 
stadiul îndeplinirii progra
mei analitice. Dar așa s-a 
procedat 1 Unii elevi au 
răspuns cu toată sincerita
tea. La consiliu] pedago
gic s-a propus ca acestora 
să nu li se scadă nota la 
purtare. Concluzia a fost: 
„li se va scădea tuturor ele
vilor nota la purtare pentru 
că au recunoscut în al 
12-lea ceas“. Nu știm ce 
răspuns s-ar fi dat dacă 
trebuia să fie calificată 
prin note lipsa de control 
a conducerii școlii (?!?)- 
Fără a-i scuza pe elevi de 
acceptarea acestei fraude 
care se răsfrîngea asupra 
pregătirii lor, socotim că 
înlocuirea muncii politice 
prin măsuri administrative, 
care privează pe unii elevi 
de posibilitatea de a primi 
bursă pentru eforturile de
puse. nu ni se pare a fi 
cea mai potrivită.

Comitetul U.T.C. 
nu știe nimic

Secretarul comitetului 
U.T.C. tovarășul Oancea 
Marcel, deși este remune
rat pentru o normă și ju
mătate nu știe ce se în- 
tîmplă în școală. Despre 
cazul elevilor din anul II
T. L. a luat cunoștință a- 
bia în consiliu] pedagogic 
la care a fost invitat de 
către conducerea școlii. 
Am aflat că activitatea sa 
se reduce la încasarea co- 
tizațiiloT (și acest lucru îl 
face cu ajutorul profesori
lor, al directorilor ad- 
juncți ?!?), la procurarea 
biletelor pentru spectacole 
și primiri de membri. 
Nu-și amintește ca în ulti
mele luni să fi organizat 
acțiuni educative, eficien
te care să vină în spriji
nul procesului de învăță» 
mînt Nici după ce a cu
noscut situația respectivă, 
comitetul U.T.C. (format 
din 17 membri și 4 su- 
pleanți) nu a luat nici o 
măsură. Făcînd o paran
teză, trebuie să arătăm că 
în rîndul elevilor au loc 
abateri repetate (indisci
plină, absențe, furturi, 
frecventarea barurilor) 
care au dus, uneori, la 
exmatriculări. Comitetul
U. T.C. a trecut cu ușurință 
pe lingă asemenea grave 
abateri, n-a întreprins ni
mic pentru a stimula opi
nia sănătoasă a majorită
ții, pentru a-i crea condi
ții prielnice de manifesta
re. Și unde să se pro
ducă aceste manifestări 
de opinie dacă nu într-un 
cadru organizat, în adună
rile generale ? Dar în mul
te clase adunările genera
le nu au loc, tncălcîn»

du-se astfel prevederile 
statutului
noastre. Cît privește șe
dințele comitetului U.T.C., 
iată conținutul acesto
ra : 90 la sută — ne
spune tovarășul Ene Ra
du, membru în comitetul 
de partid pe școală — au 
la ordinea de zi „primiri 
de membri". Trebuie să 
precizăm faptul că aceste 
primiri nu sînt precedate 
de o temeinică muncă e- 
ducativă, elevii nu sînt 
pregătiți să cunoască sta
tutul, să înțeleagă semni
ficația și îndatoririle pe 
care le presupune intrarea 
în nodurile organizației 
noastre.

Ce fel de activist dl or
ganizației este acela care 
în loc să știe ce se înttm- 
plă într-un colectiv și să 
aibă o atitudine perma
nent activă, consultîndu- 
se, găsind cele mai nime
rite soluții, adoptă postu
ra unui „plîngăreț“ care 
se vaită în dreapta și în 
stingă, vorbește de „greu
tăți" fără să le pipăie gra
vitatea, fără să intervină 
în chip direct P

organizației
că : „Trebuie des- 
o susținută mun-

Cum o fi, 
numai să fie Ì

fieActivistul trebuie să 
un oro cu însușiri deose
bite, să manifeste spirit 
organizatoric, să privească 
în perspectivă, un om care, 
știe să lucreze cu oamenii. 
Nu poți fi un bun exem
plu decît manifestînd pa
siune în muncă, interes 
continuu pentru autodepă- 
șire. Numai prin activita
tea depusă, secretarul își 
poate cîștiga încrederea și 
stima colectivului. La ple
nara din octombrie 1968

se arăta 
fășurată 
că pentru a asigura toate 
verigile activității U.T.C. 
cu oameni competenți, ca
pabili să 
plin la 
muncii
U.T.C Principalul cri
teriu de selecționare și 
promovare a cadrelor tre
buie să-l constituie cali
tățile politice, profesionale 
și morale, rezultatele prac
tice obținute în munca cu 
tineretul. Ca activiști ai 
U.T.C. să fie promovați 
CEI MAI BUNI UTE- 
CIȘTI, membri de partid, 
tineri bine pregătiți din 
punct de vedere politic și 
cultural, caracterizați de o 
înaltă principialitate, ini
țiativă și hotărîre în înde
plinirea sarcinilor“. Din 
păcate aceste calități nu-1 
caracterizează pe actualul 
secretar. Ce s-a cunoscut 
despre el ? Niște date ex
trem de sumare : este un 
bun modelor, are 22 de 
ani și a absolvit liceul 1 
Atît și nimic mai mult 
Dar cei mai mulți oameni 
de la noi sînt muncitori 
buni, cu inițiativă și nu 
sînt activiști I Plenara din 
octombrie a indicat în mod 
limpede că în munca de 
activist trebuie promovați 
oameni care iubesc mun
ca cu tineretul, știu să 
organizeze acțiuni politice, 
cultural - distractive, sînt 
receptivi la tot ceea ce pre
ocupă tineretul, trăsături 
care trebuie verificate la 
locul lor de producție. în 
cazul de față însă se poate 
vorbi de defecțiuni princi
pale în alegerea, verifica
rea, pregătirea și promova
rea cadrelor. Din păcate nu 
este singurul caz. Din ace
leași motive, în decurs de

contribuie din 
îmbunătățirea 
organizațiilor 

Principalul

un an și jumătate au fost 
schimbați aici doi secre
tari. Comitetul raional 
U.T.C. nu a învățat nimic 
din această experiență. 
Ciudat este faptul că deși 
de la început a existat 
convingerea că actualul 
secretar nu va face față a- 
cestei sarcini, grea și de 
mare răspundere, el a fost 
totuși promovat. Conse
cința : în loc să se a- 
fle în permanență în 
mijlocul elevilor, secretând 
își pierde vremea prin se
diu sau pleacă pur și sim
plu din școală. Un exemplu 
mănint în aparență, dar 
care spune multe : ca să 
strîngă cotizația apelează 
la ajutorul profesorilor, al 
directorilor. Aici nu este 
vorba de lipsa de răspun
dere a membrilor organi
zației, de lipsa de înțele
gere a sarcinilor pe care 
le au, ci de faptul că ei 
văd în secretar un simplu 
funcționar, nu-i simt ume
rii alături de-ai lor.

Există, se pare, și o op
tică eronată în munca de 
promovare și selecționare 
a cadrelor. Cel puțin ur
mătorul exemplu o confir
mă, 
lui 
ne 
tat 
bine 
ță care n-a 
movat pentru că nu avea 
„perspective" : depășise
...25 de ani. Poate ar tre
bui lămurit ce se înțelege 
prin „perspective". Pers
pectivă înseamnă să mun
cești bine, să te ocupi de 
creșterea cadrelor care să 
te înlocuiască. De un ase
menea cadru era nevoie, 
ținînd seama că școala are 
și elevi care depășesc vîrs- 
ta de 25 de ani.

Secretarul comitetu- 
U. T. C. pe uzină 
spunea că a exis- 
în uzină un tînăr 
pregătit, cu experien- 

putut ri pro-

unor întreprinderi pentru a trans
forma astfel de posturi libere în 
alte funcțiuni, de regulă cu sa
larizare superioară și implicit de 
a majora numărul personalului 
tehnic-administrativ.

înlăturarea acestei practici im
pune măsuri hotărîte pentru în
cadrarea strictă în numărul de 
salariați tehnic-administrativi, a- 
probat prin statele de funcțiuni și 
invită la identificarea posibilită
ților de reducere a acestui per
sonal.

Este necesară o analiză apro
fundată a cauzelor de natură su
biectivă și îndeosebi înlăturarea 
paralelismelor în exercitarea unor 
sarcini, raționalizarea și simplifi
carea unor operațiuni, formulare 
și evidențe tehnico-operative, 
care se dovedesc inutile și pen
tru a căror completare se irosește 
un volum important de muncă.

Sporirea personalului tehnic- 
administrativ în unele întreprin
deri a fost generată și de anga
jarea unor salariați și folosirea 
lor ca delegați permanenți pe 
lingă diferite uzine furnizoare 
cu sediul în alte localități, în 
principal pentru impulsionarea 
livrărilor. De reținut că aceste 
uzine sînt încadrate cu personal 
propriu necesar pentru urmări
rea executării contractelor și e- 
fectuarea operațiilor de livrare 
a produselor. La Uzina meca
nică Turnu Severin, de pildă, 
s-a constatat că „pentru impulsio
narea aprovizionărilor" erau fo
losiți 16 delegați, suportîndu-se 
cu aceștia în anul 1966, cheltuieli 
de 377 mii lei, din care peste 
200 mii lei reprezintă costul de
plasărilor și convorbirilor telefo
nice.

încadrarea de delegați per- 
manenți pe lîngă unele uzine 
nu a fost întotdeauna legată de 
necesitățile stricte ale producției, 
ci a servit uneori pentru a asi
gura venituri suplimentare la o 
serie de persoane. La Combina
tul siderurgic Hunedoara, de 
exemplu, funcționau ca delegați 
permanenți ai unor întreprinderi 
pentru impulsionarea livrărilor 
de metal, soțiile unor salariați ai 
combinatului, unele din acestea 
avînd ca pregătire profesională 
o școală de croitorie.

De altfel, unii din acești de
legați stingheresc întreprinderile 
pe lîngă care funcționează, în- 
cercînd uneori să obțină efec
tuarea cu prioritate a unor li
vrări, în dauna altor întreprin
deri, care nu au asemenea de
legați.

Examinarea necesității 
acestor delegați, a pregă
tirii, a activității pe care 
o desfășoară și menține
rea lor în cazuri cu to
iul deosebite, impuse de 
respectarea obligațiilor le
gale, constituie o necesi
tate stringentă a conduce
rii întreprinderilor care 
i-au angajat, pentru a se 
închide încă un canal 
prin care se irosește atît 
for|a de muncă, cît și fon
durile bănești.

Gradul de ocupare și folosire 
în raport de pregătirea persona
lului tehnic-administrativ consti
tuie o componentă esențială a 
organizării producției și a mun
cii.

Din acest punct de vedere, se 
întâlnesc încă în unele întreprin- 

cazuri de salariați, al că-deri

CEAS
INTRE
APE

(Urmare din pag. n
tuHstică 
valoare,

daruri, nici o amenajare 
menită să le pună în 
nici un adăpost care să apere

ror timp de muncă nu este a- 
coperit cu lucrări corespunză
toare pregătirii acestora. De 
exemplu, la Rafinăria Tcleajen, 
pentru funcția de bibliotecar s-a 
folosit un inginer principal, iar 
la Uzinele textile ,.7 Noiembrie" 
din Capitală, un tehnolog în ca
drul serviciului tehnic a avut 
ca sarcină de bază ținerea evi
denței și altor lucrări legate de 
soluționarea a 24 propuneri de 
inovații.

Alte ori, unii salariați tehnico- 
administrativi efectuează alte 
munci, de regulă inferioare pos
turilor pe care erau încadrați. 
Asemenea situații s-au identifi
cat, de exemplu, și la Trustul 
regional de construcții Banat, 
care a încadrat la șantiere un 
număr de 20 contabili șefi. In 
fapt, aceștia efectuau lucrări ce 
reveneau serviciilor de aprovi
zionare și administrativ ale trus
tului, deoarece contabilitatea 
șantierelor se ținea în mod cen
tralizat la trust.

Asemenea anomalii considerăm 
că trebuie curmate cu desăvir- 
șire, atît în interesul întreprin
derilor cît și al angajaților în 

cauză, pentru ca fiecare 
om să-și aibă o justifica
re deplină la locul unde 
muncește, să-și fructifice 
pe deplin cunoștințele, 
experiența și capacitatea 
sa de muncă.

Analiza structurii organizatori
ce a unor întreprinderi a rele
vat, de asemenea, posibilități de 
stabilire mai judicioasă a perso
nalului tehnic-administrativ pe 
compartimente de muncă, în le
gătură cu necesitățile strict le
gate de asigurarea unei condu
ceri competente și operative a 
producției.

Fărîmițarea unor comparti
mente, crearea unor noi subdivi
ziuni organizatorice, nejustifica
te, cum și încadrarea acestora 
uneori numai cu unul pînă Ia 
trei salariați, din care unul este 
șeful compartimentului de mun
că, au constituit alte modalități 
de sporire nejustificată a per
sonalului tehnic-administTativ. 
De exemplu, la Fabrica de produ
se chimice „Dero" Ploiești, unele 
servicii erau formate numai din 
2—3 salariați.

Astfel de practici au fost con
statate și la unele direcții gene
rale din ministere ca, de exem
plu, la Ministerul Petrolului, Mi
nisterul Industriei Ușoare și al
tele.

Asemenea fenomene sînt cos
tisitoare pentru economie, dacă 
se are în vedere atît latura lor 
bănească, cît și faptul că ase
menea verigi îngreuiază, compli
că și uneori chiar frinează des
fășurarea normală a activității 
unităților în cauză.

înlăturarea verigilor inu
tile. unificarea și comasa
rea unor compartimente 
de muncă, pe fiecare om, 
constituie căi pentru utili
zarea rațională și eficien
tă a personalului tehnic- 
administrativ.

Rezervele existente în folosirea 
acestui personal trebuie să con
stituie în continuare o pieocu- 
pare de bază a colectivelor crea
te pentru organizarea producției 
și a muncii, a conducerii fiecă
rei întreprinderi, precum și a 
organelor tutelare, pentru a asi
gura identificarea și mobilizarea 
deplină a lor, astfel îneît să se 
reflecte pozitiv în creșterea efi
cienței economice a fiecărei uni
tăți.

vara, turistul, de arșiță sau ploaie 
„.nimic decît nisipul și marea.

Fiindcă ziua satul e aproape 
pustiu, te îndrepți spre pășunile 
de la Grindu—Paladi, de la Cî- 
șea Vădaniei, de la Caraorman 
sau de la Perișor. Ai prilejul să-i 
întîlnești aici, pe crescătorii gos
podăriei agricole de stat, care 
veghează cirezile de vite. Singu
rătatea i-a făcut vorbăreți, se 
mtndresc pe bună dreptate cu 
munca lor. Așa e Nicolae Abaia- 
niț, cel mai harnic și cel mai 
priceput crescător de animale 
din Delta Dunării.

Mirajul undelor te aduce iarăși 
în jos și fără vrere poposești la 
cherhana pe puntea argintată de 
solzi. Este ceasul cînd din largul
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RPARTACU» — Ulm pwitr« 
ecrnn panoramic

rulează la Patria (orele t| 
12.45; 16,30; 20,15).

FRENCH CAN CAN 
rulează la Republica (orei® 
9; 11.30; 14; 16.30; 19; 21.30).
Festival (orele 8,30; 13,30; 16;

18,30; 21).
ANGELICA ȘI REGELE — 
cinemascop

rulează la Luceafărul (orei® 
9,15; 11.30; 14; 16.30; 19; 21).
București (orele 8,45; 11; 13.30; 
16; 18,30; 21). Excelsior (orele 
10; 12,30; 15; 17.30; 20). Fe
roviar (orele 8,45 ; 14,15 ; 13.45;
16.15 ; 18,45 ; 21,15), Modern
(orele 9.30; 11.45; 14; 16,30; 
18,45 ; 21), Gloria (orele 9 ;
11,15; 13.45; 16; 18,15; 20,30), 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 21).

DOAMNA DE PE ȘINE
rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45).

DENUNȚĂTORUL
rulează la Capitol (orele 9; 
11.15; 13.30; 16; 18.30; 21).

SUCCES. CHARLIE !
rulează la Floreasca (orele 
9.15; 11.30; 14; 16.15; 18.30; 
20.15), Tomis (orele 9; 11,15;
13.30; 16; 18,15; 20.30).

A DISPĂRUT UN FRAGONARD 
rulează la Grivița (orele 9,30; 
12 ; 16 ; 18,15 ; 20.30). Union
(orele 15.30 ; 18,30 ; 20,30).

COPIII LUI DON QUI.TOTE 
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

RIO CONCHOS ! — cinemascop 
rulează la Lumina (orele 9,15; 
12,15; 18; 20,45).

MONTPARNASSE 19 —
rulează la Central (orele 9; 
11,45; 14.45: 17,45; 20,45).

OMUL CARE L-A UCIS 
PE LIBERTY VALANCE

rulează la Dacia (orele 8.45;
15.15 în continuare; 18,15; 
20.45).

COLIBA UNCHIULUI TOM 
rulează la Aurora (orele 8,45; 
11.30; 14.30; 17.30; 20,30),

ANGELICA, MARCHIZA ÎN
GERILOR
MINUNATA ANGELICA 

rulează la Flamura (orele 
9.30; 14,45; 19). Arta (orele 9; 
12.30; 16: 19.30).

CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN 
rulează la Giulești (orele 
15 30; 18; 20,30).

ROBII
rulează la înfrățirea (orele 
10; 16; 18; 20).

JANDARMUL LA NEW YORK
— cinemascop

rulează la Rucegi (orele 9,30; 
12 ; 15.45 ; 18,15 ; 20.45).

MOMENTUL ADEVĂRULUI 
rulează la Drumul Sării (ore
le 15.30, 18; 20.30), Volga (ore
le 9; 11.15: 13.30; 16; 18.30; 2D.

LEAC CONTRA DRAGOSTEI 
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18).

OMUL FĂRĂ PAȘAPORT! — 
cinemascop —

rulează la Moșilor (orele 13.30; 
18; 20.30).

MONDD CANE — ambele serii 
rulează la Popular (orele 16; 
19,30).

REÎNTOARCEREA PE PĂMlNT
— cinemascop —

rulează la Miorița (orele 9.15; 
11.30 : 13.45 ; 16 : 18.15 : 20.30).

RELAXEAZĂ-TE DRAGĂ ! 
rulează la Rahova (orele 11,30; 
18; 20.30).

ÎN NORD, SPRE ALASKA ! — 
cinemascop —

rulează la Colentina (orele 
15; 17,30).

DOUĂ FILME PE ZI
JANDARMUL DIN SAINT- 
TROPEZ — cinemascop — 

rulează la Flacăra (orele 14;
16.30) .

BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI 
(orele 18,30 ; 20,30).

RELAXEAZĂ-TE DRAGĂ ! 
rulează la Lira (orele 15.15).

ÎNDRĂGOSTIȚII DIN MARO- 
NA

(orele 17,30; 20).
CEI ȘAPTE DIN TEBA 

rulează la Unirea (orele 11;
15.30) .

REÎNTOARCEREA PE PĂMlNT 
(orele 18).

OMUL CARE L-A UCIS 
PE LIBERTY VALANCE 

rulează la Munca (orele 14;
16.30) .

LENIN ÎN POLONIA ! — cine
mascop
(orele 18,30 : 20.30).

DUMINICĂ I A NEW YORK 
rulează la Buzești (orele 10;

DIMINEȚILE UNUI BĂIAT 
CUMINTE

(orele 16 ; 18.15).
ROBII

rulează la Cotrocenl (orele 
14; 16.15; 20.45).

BUCATĂRF XSA
(orele 18.30).

CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN 
rulează la Progresul (orele 
15; 17).

DIMINEAȚA DEVREME
(orele 19 ; 21).

e DOUA FILME PE SĂPTĂMÎNĂ
NUME STRĂIN

a rulează la Ferentari (orele 
S 15.30; 18: 20.30).

CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY 
JANE

P Crîngași (orele 15.30; 18; 20).
Jd DRAGĂ BRIGITTE - cine

mascop

S rulează la Pacea (orele 15.45; 
18; 20.15).

MAIGRET ȘI AFACEREA 
SAINT FIACRE

jj rulează la Viitorul (orele 
H 15.30; 18; 20,30).
" BUMERANGUL

Î rulează la Cosmos (orele 
15.30; 18; 20.30).

ATENȚIUNE. ATENȚIUNE. SE 
Î APROPIE !

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

mării sau de pe șuvoaiele flu
viului sosesc „cuterele" și băr
cile pescărești. Siringi mina me
canicului Vasilă C hi r i Iov. 
Schimbi o țigară cu Ion Ivanav, 
cu Simion Balade cu Gheorghe 
Chiriei sau cu alți pescari din 
cei care cunosc tainele apelor ca 
pe propriile lor adîncuri sufle
tești. Cum iși petrec ceasurile 
de destindere, ce bucurii îi aș
teaptă în orele libere sau în zi
lele de sărbătoare.

Se face seară In centrul co
munei se string pescarii în gru
puri. Iși spun întîmplările. Cîntă, 
se organizează coruri spontane. 
Ești printre ei, de parcă aici te-ai 
fi născut. Simți vîntul care m 
stimește de peste ape.



ZILNIC • Știri inscm 
năn comentarii

• Știri înseninări com
entarii • Știri însemnări

Nemulțumirea Washingtonului
Oficialitățile an iz

butit sâ păstreze a- 
parențele crațir unor 
formulr de muh ex
perimentate in jocul 
diplomatic, dar, din
colo de fragilul pa
ravan. s-a consumat 
un episod care a pro
dus amărăciune la 
Roma ?i deziluzie la 
Washington. Formal, 
afacerea e«te încheia
tă. o soluție de com
promis impiedicind 
un incident de pro
porții- Dar „cazul 
Fenoaltea“ are reper
cusiuni care depă
șesc cadrul relațiilor 
între doi „aliați' at
lantici. pentru ca. in 
fond, incă o dată a 
fost pus sub semnul 
întrebării dreptul le
gitim al membrilor 
N.A.T.O. de a avea 
atitudini care să se 
diferențieze de pozi
ția W ashingtonului. 
Sergio I enoallea. am
basadorul italian la 
Washington, a demi
sionat deoarece a 
considerat politica 
Romei insuficient de 
..solidară“ cu agresi
unea americană in 
Vietnam. Faptul că 
oficialități italiene 
și-au permis rezerve 
fața de atitudinea 
S.U.A.. că s-au pro
nunțat pentru o solu
ție pașnică al cărei 
prolog să fie înceta
rea bombardamente
lor americane împo
triva R- D. Vietnam, 
l-a nemulțumit pro
fund pe diplomatul 
acreditat la Washing
ton. Nu discutăm nici 
opiniile sale, nici mo
dalitatea prin care a 
comunicat opiniei pu
blice decizia sa (..Pro
cedura folosită de 
ambasador pentru 
a-și face cunoscut 
punctul de ședere, 
diferit de al guvernu
lui, este neobișnui
tă...“ — scrie LA 
STAMPA).

Demisia unui am
basador nu reprezintă 
un eveniment ieșit din 
tiparele comunului.

sească de aceste îm
prejurări spre a ex
ercita presiuni asu-

Totuși. „cazul Fe-
noallea“ a luat di-
tnensiuni pentru câ
Washingtonul a in
cercat sâ se foio-

pru Italiei. îndată 
după ce Fenoaltea a 
decis să părăsească 
ambasada pe care o 
conducea. guvernul 
italian a stabilit suc
cesorul său. Potrivit 
normelor diplomatice, 
numele acestuia a fost 
comunicat Departa
mentului de Stat al 
S.l . V pentru a se 
primi agrementul ne
cesar. Dar. senzație. 
Washingtonul a răs
puns ..NU" la propu
nerea italiană. ..însuși 
acest fapt este foarte 
gras — scria ziarul 
I UNITĂ. îutr-ade- 
văr. niciodată între 
guvernele prietene — 
și în plus legale prin- 
tr-o alianță militară 
— nu s-a întîmplat 
un lucru asemănător“. 
Gravitatea episodu
lui se amplifică prin 
relevarea unui amă
nunt de o semnifica
ție deosebită : diplo
matul desemnat să ur
meze lui Fenoaltea in 
fruntea ambasadei de 
la Washington era 
..o personalitate emi
nentă și destul de a- 
propială de președin
tele republicii“. Ges
tul american echivala 
cu un afront. Unele 
cercuri politice ita
liene pun atitudinea 
S.U.A. în raport 
direct cu nemulțumi
rea americană față de 
evoluția Romei. ..Nici 
o țară nu poate de
lega altora propria 
sa apărare“ — spu
nea. recent, șeful sta
tului italian și, pro
babil. americanii au 
regăsit aci — temă
tori — ecouri ale po
liticii franceze. Italia 
nu a marcat net, în 
maniera franceză, dis
tanțarea de principa
lul său aliat. Roma nu 
a procedat și nici nu 
intenționează să pro
cedeze în viitorul a- 
propiat (potrivit ofi
cialităților) la o re
evaluare politică ra
dicală. Italia și-a în
găduit, însă, nuanțe 
noi în orientarea ex
ternă, aprecieri asu
pra unor probleme 
care nu au coincis cu 
punctul de vedere al 
S.U.A. A fost suficient 
pentru ca Departa
mentul de Stat să se 
enerveze, să facă apel

la un „«tlantism" de
suet. «ă lovească ne- 
permis printr-o inter
venție mai mult pu- 
gilistică dccît diplo
matică. Washingtonul 
a încercat, astfel, să 
prevină noi defecți
uni. să-și cheme la 
ordine partenerii din 
N.A.T.O. care dau 
«emne crescinde de 
independență. Episo
dul. aparent minor, a 
căpătat semnificații 
pentru că iritarea a- 
mericană este alimen
tată de refuzul ..alia- 
ților" atlantici de 
a sprijini aventura 
S.U.A. din Vietnam. 
„Cazul Fenoaltea" 
începe și sc termină 
cu problema vietna
meză. Acest caz ri
dică public chesti
unea delicată a atitu
dinii celorlalte țări 
din N.A.T.O. față de 
intervenția S.U.A. din 
Vietnam. Franța a 
denunțat-o ca o agre
siune. Țările nordice 
au o atitudine care 
nu poale satisface 
Washingtonul. Anglia 
susține fără entuziasm 
agresiunea, ca și alți 
„aliați“. dar refuză 
să trimită măcar un 
singur soldat pc 
frontul vietnamez. 
„Aliații“ nu vor să-și 
asume răspunderea 
unor acte ce contra
vin legalității inter
naționale și moralei 
umane. Practic,
S.U.A. sint izolate în 
acțiunea pe care o 
întreprind (cei cîțiva 
sateliți din Asia de

«ud-est care acompa
niază armata ameri
cana sînt o cantitate 
neglijabilă, incapabilă 
să confere agresiunii 
caracterul de ..inter
venție colectivă" pe 
care îl dorește Wa
shingtonul). La ultima 
sa conferință de pre
să. McNamara s-a 
văzut nevoit să recu
noască că „aliații" 
vest-europeni nu au 
intenția sa ajute din 
punct dc vedere mi
litar S.U.A. în Viet
nam. Justificarea re
fuzului în varianta 
McN'amara (firește, 
străină de realitate) 
nu poate ascunde e- 
scnțialul : membrii
N.A.T.O. au răspuns 
negativ cererilor ame
ricane. în acest con
text. faptul că Italia 
nu împărtășește inte
gral poziția ameri
cană a avut implica
țiile cunoscute.

„Cazul Fenoaltea" 
a fost închis prin nu
mirea unui nou am
basador căruia Wa
shingtonul i-a acordat 
agrementul. La Ro
ma. comportarea a- 
mericană a avut dâ
nd să destrame ilu
ziile celor ce credeau 
în corectitudinea alia
tului de peste ocean. 
Oficialitățile păstrea
ză o tăcere simptoma
tică. Formulele de a- 
bilitatc diplomatică 
nu pot, totuși, disi
mula amărăciunea...

EUGENIU OBREA

Certitudinea incertitudinilor
Premierul britanic 

aprecia in urmă cu 
aproape doua luni că 
in lața inițiativei en
gleze de aderare la 
Piața comună există 
obstacole uriașe. Clar
viziunea acestei apre
cieri a fost nu numai 
elogiată (textual) in 
conterința de presă 
de marțea trecută 
a președintelui de 
Gaulle. dar a primit 
o confirmare in plus. 
Fără a opune un NU 
oficial și categoric ce
rerii Londrei, șeful 
statului francez a dat 
a se înțelege limpede 
că prezența Marii 
Britanii în Piața co
mună este indezira
bilă. cel puțin intr-un 
viitor apropiat. Alu
ziile generalului de 
Gaulle la „inspirația 
.și hotăririle diferite“, 
la pericolele „pier
derii personalității 
proprii“ a Europei 
occidentale pe care 
le-ar aduce prezența 
britanică in C.E.E., 
sînt mai mult decît 
edificatoare. La Elv - 
see persistă, pare-se, 
aceleași suspiciuni de 
ordin politic care au 
condus la veto-ul 
francez din 1963. 
„Din punctul de ve
dere francez — relevă 
CORRIERE DELLA 
SERA — fondul pro
blemei rămine evita
rea unei întăriri a in
fluenței americane pe 
continent prin inter
mediul Marii Brita
nii“. Alinierea brita
nică la pozițiile ame
ricane in cadrul run
dei Kennedv a întărit 
la Paris convingerea 
că. in esență, reînnoi
rea candidaturii Lon
drei n-ar constitui 
decît o parte a unei 
manevre comune an- 
glo-americane tin
zând la crearea fai
moasei zone adantice

dominate dc dolar și 
liră.

I n ziar vesl-ger- 
man caracteriza pozi
ția exprimată de șe
ful statului francez 
ca fiind un „nu" po
liticos ambalat, pen
tru circumstanță de 
amabilitate. intr-un 
coș cu flori. Cert este 
că singura soluție 
imediată sugerată a 
fost aceea a unui 
„regim de asociere 
care ar multiplica și 
înlesni relațiile eco
nomice" dintre An
glia și Piața comună 
(soluție care, după 
cum s-a dezvăluit la 
Londra, a fost res
pinsă net de Wilson 
in timpul vizitei sale 
de sondaj făcută in 
februarie la Paris). 
Dincolo de această 
sugestie, Parisul nu 
pare să ofere Lon
drei decît invitații la 
răbdare pe termen 
lung.

Reacțiile din capi
tala britanică par să 
indice, pe de o parte, 
că guvernul englez 
nu consideră posibil 
să se lase antrenat 
intr-o foarte îndelun
gată perioadă de ne
gocieri la poarta Pie
ței comune și. pe de 
altă parte, că se con
turează accentuarea 
„tendințelor de cău
tare a unei „alterna
tive" la C.E.E.“

A doua zi după 
conferința de presă 
de la Elysee, premie
rul britanic insista, 
într-o cuvîntare ros
tită la dineul anual 
al Confederației in
dustriei britanice, a- 
supra necesității unei 
cil mai rapide clari
ficări a șanselor An- 
glk: de aderare Ia 
Piafa comună. „îna
inte de a trece mul le 
luni — a declarat 
Wilson — va trebui 
să știm exact în ce

I situație ne aflăm“. 
Din cercuri guverna
mentale engleze s-a 
lăsat să se ințeleagă 
la sfîrșitul săptăminii 
trecute că în cazul 
cînd s-ar contura o 
tergiversare a nego
cierilor cu încă doi- 
trei ani este de pre
văzut ca Londra să-și 
retragă cererea de 
candidatură depusă 
la Bruxelles. Nu e 
exclus ca exprimarea 
unor asemenea de
cizii categorice să se 
înscrie (ca și depu
nerea oarecum preci
pitată a candidaturii) 
pe linia unor încer
cări de a exercita 
presiuni asupra „ce
lor șase" în momen
tul apropiatei intîlniri 
Ia nivel înalt a C.E.E. 
de la Roma. Nu este 
mai puțin adevărat, 
însă, că nici moralul 
partidului laburist, 
nici starea de spirit 
a opiniei publice en
gleze. nu permit e- 
chipei guvernamen
tale laburiste să se 
angajeze într-o lungă 
anticameră la edifi
ciul Pieței comune. 
Pe scena politică in
ternă engleză se sem
nalează o creștere a 
opoziției față de in
trarea in Piața co
mună. opoziție con
firmată clar de ulti
mele sondaje de opi
nie publică. Cit pri
vește opoziția din si
nul partidului labu
rist ea a fost învede
rată și cu prilejul vo
tului din Camera Co
munelor privind de
punerea candidaturii 
Ia Bruxelles (36 de 
deputați laburiști au 
votat împotrivă iar 51 
s-au abținut de la 
vot). Șapte secretari 
de stat parlamentari 
(printre care cei de la 
principalele departa
mente economice : in
dustrie, comerț, agri
cultură, finanțe) au

I fost demiși de pre
mierul Wilson din ca
binetul său pentru că 
și-au manifestat de
zacordul cu aderarea 
la C.E.E. E semnifi
cativ că unul din 
principalii consilieri 
economici ai premie
rului. Thomas Balogh, 
a preferat să se în
toarcă la catedra sa 
universitară, la Ox- 
ford, dccît să cauțio- 
neze cererea de ade
rare la Piața comună. 
Nu este, de altfel, un 
secret că însuși gu
vernul britanic a fost 
și este profund divi
zat în problema ade
rării. Dacă el și-a 
păstrat formula după 
cererea de aderare, a- 
ccasla se datorește 
pare-se faptului că, 
așa cum sugerează 
TIMES „Jav, Perl și 
ceilalți patru oponenți 
declarați din guvernul 
d-lui Wilson sînt con
vinși că oricum ob
stacolele din calea in
trării Angliei în 
C.E.E. sînt insurmon
tabile și că negocie
rile sînt sortite eșecu
lui“.

Date fiind aceste 
coordonate interne și 
ținîndu-se seama de 
avertismentul francez 
și de rezerva Bonn-u- 
lui care „nu dorește 
să fie în dezacord cu 
de Gaulle". (TIMES), 
la Londra se vîntură. 
discret in cercurile 
politice eventualitatea 
unei „alternative“, a 
unor viitoare relații 
mai strinse între 
A.E.L.S. pe de-o 
parte, și S.U.A. și Ca
nada, pe de alta.

Cert este că reușita 
ancorării bătrinului 
Albion la „mica Eu
ropă“ a celor șase 
apare tot atit de in
certă. ca în prima zi a 
inițiativei lui Wilson.

EM. RUCAR

R. P. UNGARA. Vedere a podului Elisabeta din Buda pesta

Noi bombardamente 
americane 

asupra Hanoiului
HANOI 22 — Corespondentul 

Agerprcs, Adrian lonescu, trans- 
mite : cele 14 alarme aeriene care 
an ținut sub tensiune orașul Ha
noi simbătă și duminică au cul
minat cu două mari bombarda
mente ce s-au succedat la o ju
mătate de oră unul de altul, du
minică la amiază. Observatorii 
care au urmărit activitatea aeria
nă americană, din ultimele două 
zile, desfășurată deasupra Hano
iului, remarcă faptul că ea a a- 
vut drept obiectiv scoaterea din 
funcțiune completă a termocen
tralei orașului care aprovizionea
ză cartierele orașului și între
prinderile ce produc pentru 
populația din Hanoi și Hai- 
fong. In toate acțiunile din 
această perioadă aviația a venit 
la mare înălțime în valuri nume
roase. pregătind terenul pentru 
atacul prin surprindere de du
minică la amiază, cînd reactoa
rele americane s-au lansat deasu
pra obiectivului la foarte mică 
înălțime, ceea ce a permis lovi
rea uzinei.

La o jumătate de oră după a- 
cest bomnbardament. aviația a- 
mericană a revenit deasupra ca

pitalei H. D. Vietnam. Au fost, 
lansate bombe asupra complexu
lui industrial alcătuit din uzine 
ce produc bunuri de consum și 
care a mai constituit in repetate 
riiuluri ținta atacurilor aviației a- 
gresoare americane.

Timp de cîteva ore, orașul Ha
noi a fost complet lipsit de cu
rent electric și de apă. Unele 
din turbogeneratoarcle uzinei au 
fost puse insa în funcțiune la 
cîteva orc de la bombardament, 
astfel că o parte din edificiile 
publice și străzile principale au 
putut fi luminate. In locul tram
vaielor au fost puse în circulație 
autobuze. La Hanoi se consideră 
că prin bombardarea uzinei, a- 
flata la 1 km și jumătate, de cen
trul orașului și cîteva sute de me
tri de palatul prezidențial și de 
cartierul ambasadelor, S.U.A. au 
făcut un nou pas cu implicații 
extrem de grave in escaladarea 
continuă a agresiunii lor împotriva 
R. D. Vietnam.

Potrivit primelor rapoarte, în 
cursul zilei de duminică au fost 
dohorîle deasupra Hanoiului 5 
avioane inamice, iar altele au fost 
avariate.

Sosirea ministrului 
de externe 
al României 
in Pakistan

GARAGI 22 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România. 
Corneliu Măncscu, a sosit luni 
într-o vizită oficiala în Pakistan. 
La aeroport, el a fost intimpinat 
de Sharif Uddin Pirzada. minis
trul afacerilor externe al Pakis
tanului și do alte persoane ofi
ciale.

DUPĂ cum transmite agenția 
Taniug, Mișo Pavicevici, adjunct 
al secretarului de stat pentru 
afacerile externe al R. S. F. 
Iugoslavia, a avut o intilnire cu 
ministrul afacerilor externe al 
R.A.U., Mahmoud Riad. Agenția 
menționează că au fost discutate 
probleme ale situației din Ori
entul Mijlociu. In aceeași zi, M. 
Pavicevlci a fost primit de vice- 
premierul pentru afacerile ex
terne al R.A.U., Mahmoud Faw- 
zi.

Tirqul de la Budapesta

Pavilionul românesc

vizitat de Jeno Fock
Luni dimineața, pavilionul 

Republicii Socialiste Româ
nia de la Tîrgul internațional 
din Budapesta, a fost vizitat de 
Jeno Fock. președintele guvernu
lui Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc Ungar, Zoltan Komoc- 
sin, membru al Biroului Politie, 
secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Biro Jozsef, ministrul comerțu
lui exterior, Gyorgv Csanadi, 
ministrul transporturilor și co
municațiilor, și de alte persoa
ne oficiale ungare.

Un nou front deschis 
de forțele patriotice 

angoleze
In lupta armată pe care po

porul angolez o desfășoară sub 
conducerea Mișcării Populare pen
tru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), 
împotriva dominației colonialiste 
portugheze, au intervenit în ul
timele luni elemente noi care 
au creat o situație deosebit de 
grea pentru administrația portu
gheză din Angola, a declarat 
Hannibal de Melo, unul din con
ducătorii Nf.P.L.A. în partea de 
est a țării a fost deschis un 
front nou. După o perioadă dc 
acalmie au fost intensificate ope
rațiunile militare pe frontul de 
nord din Luanda. Tn prezent de
tașamentele M.P.L.A. atacă pe 
trei fronturi. în mod practic, în
tregul popor angolez este anga
jat astăzi în lupta de eliberare 
națională.

LUNI DIMINEAȚA s-au des
chis în Sala mare a Kremlinului 
lucrările celui dc-al 4-lea Con
gres al Uniunii scriitorilor so
vietici. la care participă peste 500 
de delegați, precum și oaspeți 
din 27 dc țări. Delegația Uniunii 
Scriitorilor din Republica Socia
listă România este formată din 
Zaharia Stancu. președintele 
Uniunii Scriitorilor, și prozato
rul Titps Popovici, membru al 
Biroului Uniunii.

La ședința dc deschidere au 
luat parte Lconid Brejncv. Alc- 
xei Kosîghin, Nikolai Podgornîi 
și alți conducători de partid și 
de stat sovietici.

LA 5 IUNIE se vor ține la 
Luxemburg lucrările Consiliului 
Ministerial al Comunității Eu
ropene a Cărbunelui și Oțelului. 
Această intilnire a fost aminată 
dc mai multe ori ; ultima dată 
fusese fixată pentru 27 aprilie. 
Consiliul Ministerial va discuta, 
printre altele, problemele grave 
ale crizei cărbunelui, care face 
să sporească an de an numărul 
minerilor rămași fără lucru.

In R. F. a Germanici s-au reali
zat primele telefoane cu televi
ziune. Ele au fost prezentate la 
tîrgul industrial de la Hanovra. 
Transmisia sunetului și ima
ginii sc face prin cabluri obiș

nuite de telefon

în Aden se menține 
încordarea

înaltul comisar britanic Hum
phrey Ttrevelyan, numit în locul 
lui Richard Turnbull, a sosit du
minică în Aden pentru a-și lua 
postul în primire. Cu această o- 
cazie, cl a făcut o declarație în 
care a expus poziția britanică fa
ță de situația actuală din așa- 
zisa Federație a Arabiei de sud 
și „sarcinile" cc-i revin în regle
mentarea crizei din Aden. Ma
rea Britanie, a precizat el, inten
ționează să constituie un guvern 
central provizoriu, pentru în
treaga Federație a Arabiei 
de sud, din care, după pă-

• ........ ................................ .........  ■!

Festivalul filmului pentru tineret

Deocamdată s-au evidențiat 
scurt-metrajele

Dacă n-ar fi existat, Festivalul de la Gottwaldov trebuia 
neapărat inventat, tocmai pentru că în producția mondială sint 
puține filmele bune destinate tineretului și copiilor.

Cîteva scurt-metraje animate s-au impus atenției. Este vorba 
de Vendeta (Polonia) unde intr-o manieră ce cultivă grotescul 
se demonstrează absurditatea actului monstruos al răzbunării, 
Foarfecă și copii (Bulgaria) care pe lingă originalitatea unor 
bucăți de hîrtie tăiate ad-hoc cu foarfecă aduce o undă de opti
mism și lirism. Am remarcat, de asemenea, Micuța Floare (Fin
landa) pentru animarea colajelor de hîrtie și Voiaj cu balonul 
(R.D.G.) amuzant și instructiv, din serialul cunoscut și la noi 
cu cei doi omuleți de sîrmă Patofil și Filopat. S-au mai pre
zentat, ,,A propo de nimic" (Cehoslovacia) și Parvana (Anglia) 
un basm liric ce amintește Luceafărul eminescian dar mai ales 
Legenda Ciocirliei a lui Aurel Micheles.

Lung-metrajul sovietic Școală in Taiga a adus o temă de ac
tualitate pedagogică.

Deocamdată s-a mai vizionat lung-metrajele Călătorie la Sun- 
devit (R.D.G.) și Vintul venea de departe (Mexic) alcătuit din 
trei schițe.

Duminică a început simpozionul dedicat eroului preferat al 
tinerilor. Am avut un sentiment tonic privind forțele cu care 
își propun să rezolve impasul in care se pare că a intrat pro
ducția mondială de filme destinate tineretului și copiilor de 
cînd televiziunea a lansat pe micul ecran serialele. Dintre1 aceste 
personalități îi amintim pe : Le Grand Francis (președintele Fes
tivalului pentru tineret si copii de la Cannes), Dr. Stanislav 
Zvonicek, directorul Institutului ceh de cinema. Elsa Britta 
Marcusșel. președinta Centrului de filme pentru tineret și copii 
de pe lingă U.N.E.S.C.O., Henri Vogel, directorul fondator al ih- 
tîlnirilor internaționale ale filmului de tineret și copii de la 
Cannes, regizorul Jean Paul Chanois (Franța), N. Paramonova 
și Boris Dolin (U.R.S.S.), Vunok Dragutin (R. S. F. Iugoslavia), 
Krause Verner (R.D.G.). Hermina Tirova, Elisabeta Bostan, An
drei Blaier etc.

Filmele românești n-au intrat încă în concurs. Nu a fost văzut 
Domnișoarele de la Rocheford al lui Jaques Demv (cunoscut din 
Umbrelele din Cherbourg — marele premiu la Cannes). Devenit 
în aceste zile centrul mondial al creației cinematografice desti
nate spectatorilor tineri și foarte tineri, Gottwaldovul continuă 
să stea in speranțele noastre așa cum, în spectacolul folcloric 
oferit de copiii și tinerii din oraș, aceștia le-au urat cineaștilor 
cu o sorcovă de cetină succese și să nu-i uite, cu încrederea că 
așa se va și intimpla.

ATANASIE TOMA
Gottwaldov, 22 mai 1967

rerea Angliei, ar urma să facă 
parte atît reprezentanți ai Fron
tului de Eliberare al Sudului o- 
cupat al Yemenului, pe care ca 
refuză să-l recunoască drept sin
gurul exponent al popoarelor din 
această regiune, cît și ai sulta
natelor incluse în această federa
ție. Trevelyân a lăsat să se înțe
leagă că „urmărește să mențină 
ordinea și să continue măsurile 
de securitate adoptate de autori
tăți înainte de sosirea lui în acest 
protectorat".

Situația din Aden, relatează a- 
genția France Prcsse, continuă să 
rămînă încordată. Trimisul spe
cial al A.F.P., Derek Wilson, re
latează că duminică au avut loc 
la Aden noi acțiuni de protest 
împotriva sosirii noului înalt co
misar Humphrey Trevelyân. în 
timpul unei explozii, trei soldați 
din trupele federale și unul bri
tanic au fost omorîți. Detașamen
tele de patrioți au deschis un pu
ternic foc de mitralieră împotri
va soldaților britanici. Cei apro
ximativ 14 000 de soldați și ofi
țeri englezi, cantonați în garni
zoana Aden au primit instrucțiuni 
să evite circulația pe străzi.

„Casa Dulcineei"
în localitatea El Toboso din Spania se află o veche con

strucție pe care legendele locale o identifică drept casa in 
care ar fi trăit Dulcineea, închipuita iubită a eroului lui Cer
vantes, Don Quichotte. Indiferent insă de faptul daca legenda 
are sau nu la bază vreo urmă de adevăr, acest vestigiu al 
trecutului atrage anual numeroși turiști. Fapt pentru care 
străvechea casă, amenințată cu ruinarea totală, a intrat in 
vederile autorităților și ale organizațiilor ce trag foloase din 
dezvoltarea turismului. Pentru refacerea „Casei Dulcineei“ 
s-au alocat fonduri in valoare de circa 23 mii dolari. Lu
crările de restaurare sint în curs, urmind ca, incă în actua
lul sezon, turiștii să poată vizita „Casa Dulcineei".

PESTE 1 000 de londonezi au 
participat duminică după-amia- 
ză in Trafalgar Squarc la o de
monstrație de protest împotriva 
războiului din Vietnam. Agenția 
France Presse informează că 
manifestanții s-au îndreptat 
apoi spre ambasada americană, 
unde au remis aproximativ 300 
scrisori cerînd încetarea agre
siunii S.U.A. in Vietnam.

MIERCURI urmează să în
ceapă la Fort Jackson procesul 
intentat medicului militar ame
rican Howard Levy, acuzat de 
a fi refuzat să predea unele no
țiuni de medicină soldaților a- 
mericani însărcinați cu misiuni 
de „pacificare“ în Vietnamul de 
sud. Levy i-a calificat pe aceș
tia drept „ucigași de femei și 
copii“. Avocații săi vor încerca 
să aducă în fața Curții Marțiale 
fapte probînd săvirșirea de cri
me de război și crime contra 
umanității de către militarii a- 
mericani în Vietnam. Dacă vor 
reuși acest lucru, Levy va fi a- 
chitat, deoarece legislația ame-

ricană recunoaște principiul, 
formulat pentru prima dată in 
cursul procesului criminalilor 
naziști de la Nürnberg, potrivit 
căruia oricine are dreptul sâ nu 
execute ordine care duc la 
comiterea unor astfel de crime.

O EXPOZIȚIE omagială a ar
tiștilor italieni și străini consa
crată lui Giovanni Boccaccio 
s-a deschis la Certaldo, lingă Flo
rența. Expoziția, organizată de 
Institutul „Giovanni Boccaccio" 
cuprinde desene special create 
de artiști din diferite țări și in
spirate de personagii și întim- 
plări cuprinse in cele mai vesti
te opere ale marelui scriitor.

APROXIMATIV 18 la sută din 
necesitățile britanice de gaz me
tan vor fi furnizate în anul 1975 
din zăcămintele descoperite în 
Marea Nordului. După părerea 
specialiștilor britanici, în viitor, 
rezervele din Marea Nordului 
ar putea da o producție zilnică 
de 1415 milioane metri cubi.

Observator astronomic 
în stratosferă

IN ULTIMUL nu
măr al revistei so
vietice „AVIAȚIA 
ȘI COSMONAUTI
CA“ sint publicate 
amănunte despre ob
servatorul astrono
mic ridicat în stra
tosfera la o înălțime 
de peste 20 km. 
Scopul lansării ob
servatorului îl con
stituie, după cum 
scrie revista, studie
rea proceselor fizice 
care au loc în Soare. 
Pe observator au 
fost instalate un te
lescop cu o mare ca
pacitate de rezoluție, 
un spectograf solar

cu camere foto, o 
cameră pentru foto
grafierea directă a 
Soarelui, un hclio- 
graf, un sistem de 
televiziune și altele. 
Aerostatul, al cărui 
înveliș are un volum 
de peste 100 000 mc, 
cîntărește peste 7 5 
tone și este prevăzut 
cu instalații speciale 
pentru aterizarea li
nă. Confecționat oin- 
tr-o membrană foar
te fină de polietilenă 
și umplut cu heliu, 
aerostatul a fost di
rijat de la un centru 
de pe Pămînt, de 
unde se făceau tot-

odată comenzi pen
tru funcționarea ob
servatorului. Un a- 
vion și un elicopter 
avind aparataj tele
metrie pentru dirija
rea zborului au se
condat aerostatul. 
Sistemul de televizi
une a permis să fie 
văzute permanent 
porțiunile de pe Soa
re fotografiate.

Revista informează 
totodată că observa
torul a efectuat ate
rizarea lină prevăzu
tă și poate fi lansat 
din nou in stra
tosfera.

BELGIA. Una din primele școli tehnice belgiene, înființată în 1901 la Charleroi
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