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kAPĂRUTt
,ANALE DE ISTORIE"
'istă a Institutului de stu- 

istorice și SoCial-politice 
pe lingă C.C. al P.C.R.

. 5 (septembrie—octombrie) 
1969.

Revista se deschide cu 
vîntarea tovarășului 
COLAE CEAUȘESCU la 
iunea jubiliară a Marii 
unări Naționale consa- 
tă celei dc-a XXV-a' ani- 
•sări a eliberării patriei de 
» jugul fascist.
«umărul mai cuprinde ar
idele : „Partidul Comunist 
mân •— forța politică con- 
cătoare în transformarea 
4 'Âstă a României", „Sta- 

m societatea noastră so- 
listă“ precum și rubricile 

Comunicări, Discuții, 
■ocări, Viața științifică, Re- 
izii și note bibliografice.
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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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ÎAIDUL NOSTRU IN JUDEȚUL BRĂILA

Cel despre care voi scrie aicî 
îmi va amenda — știu bine 
— fapta de a-i repune în 
tipar vorbele pe care le-a 
rostit fără să le drămuiască 
în chip speeial. dar care îl 
tălmăceau atît de bine și 
cugetul și întreprinderea vie
ții sale.

Dar mai întîi cîteva jaloane 
biografice : ca șef la ca
tedra de Exploatări miniere 
a recentului „Institut de 
subingineri" din Baia Mare, 
a fost numit inginerul Ga
briel Popescu, care de 20 
de ani muncește neîntrerupt 
în producția extractivă băi- 
măreană.

Absolvent al Facultății de

I
■i

IERI LA AMIAZĂ

Președintele Consiliului de Stat
i-a primit pe oaspeții olandezi

Dacă comparăm stadiul lucrărilor de recoltare a porumbului 
n județul Brăila cu calendarul, de la prima vedere ne dăm 
ama că aici fiecare oră bună de lucru este prețioasă. Rai
ul nostru a scos în evidență faptul că porumbul pe încă 
>roape 9000 de hectare a rămas nerecoltat, iar pe alte su- 
•afețe considerabile tuleii așteaptă să fie transportați. Din 
le 91 de cooperative agricole de producție din județ doar 

au terminat recoltatul porumbului. Și sezonul ploios se a- opie.

Satisfacția
studiului

cooperativa agricolă din 
Vladimirescu mobiliza- 

orțelor de muncă se face 
uos. Mulți cooperatori 
u de la culesul porumbu- 
umai din brigada lui Mihai 

pe lista absențelor fi
șase cooperatori. Toți 

uteciști. Pe ei ca și pe 
treizeci-patruzeci, membri 
:or brigăzi de cîmp. i-am 
t pe ulițele satului stînd 
fas.

Tovarășul președinte era ne
mulțumit — și pe bună drep
tate — de contribuția tineri
lor în campanie. Deși i-a so
licitat. într-o discuție cu ei 
vorbindu-le deschis despre ne
cesitatea participării. în a- 
ceastă perioadă la muncă, nici

ELISEI TARfA

(Continuare în pag. a IlI-a)

politehnic
APLICAȚIA

In secția cazangerie a Uzinei mecanice din Moreni. 
Foto: C. CIOBOATĂ

lactor activ, cu înalte responsabilități sociale, 
in opera desăvîrșirii orînduirii noastre
în edificarea noi; orînduiri 

sociale, partidul nostru porneș
te de la teza — reafirmată preg
nant, ca linie de conduită în 
perspectivă, de Congresul al 
X ’ea — că țărănimea reprezin
tă J puternică forță socială în 
transformarea revoluționară a 
societății, în făurirea unei eco
nomii puternice, moderne. Rea
lizarea obiectivelor privind dez
voltarea și modernizarea agri
culturii, sporirea contribuției ei 
la progresul întregii economii 
naționale, la creșterea avuției 
țării, la ridicarea bunăstării ță-

rănimii și a întregului popor, are 
o importanță de prim ordin în 
înfăptuirea vastului program 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, impor
tanță atestată major de faptul 
că, în cadrul planului cincinal 
pe anii 1971—1975, una dintre 
sarcinile fundamentale este toc
mai accelerarea procesului de 
dezvoltare intensivă a agricul-- 
turii, consolidarea și perfecțio
narea sectorului socialist de 
stat, continua întărire economi- 
co-organizatorică 
cooperatiste.

„Astăzi putem spune cu în
dreptățită mindrie, arăta tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
că agricultura noastră a 
parcurs, în cei 20 de ani, pe
rioada istorică de la mica pro
prietate — care nu asigură nici 
țărănimii posibilitatea îmbună
tățirii vieții, nici dezvoltarea e- 
conomiei naționale — la agricul
tura mare, socialistă, care s-a 
dovedit în stare să asigure creș
terea 
rirea 
tarea

greșul României pe calea so
cialismului".
_în această perioadă, masele 

țărănimii au simțit permanent 
— ca factor decisiv pentru coti
tura fundamentală survenită în

ION IUGA
(Continuarer în pag. a ll-a)

mine. Gabriel Popes<su a 
fost singurul inginer din 
promoția sa care s-a alipit 
unui bazin minier, cu toate 
că media de absolvire ma
ximă și domiciliul stabil al 
familiei sale în București 
l-ar fi putut determina să 
rămînă în Capitală.

Citise mult, studiase a- 
tent totul, dar. mai presus 
de orice, șansa de a avea 
în facultate unii dintre cei 
mai aleși profesori — pre
cum academicienii Codarcea, 
Petrulian Macovei, Vencov, 
— l-a determinat să meargă 
acolo unde întreaga cantita
te de informație acumulată 
se putea transforma în ști
ință aplicată Aceasta este 
de fapt bucuria studiului 
politehnic : aplicația.

20 de ani de aplicație teh
nică ! începînd ca inginer 
stagiar și terminînd ca șef 
al cîtorva importante exploa
tări miniere din Maramu
reș, inginerul și actualul 
profesor și-a pus amprenta 
destinului său peste acest 
bazin băimărean. Toate mi-

GH. ISTRATE
(Continuare în pag. a lll-a)

Miercuri la amiază, preșe
dintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a primit la 
Predeal pe președintele Con
siliului de Miniștri al Olandei, 
Piet de Jong, și pe Joseph 
Luns, ministrul afacerilor ex
terne al Olandei, care se află 
în vizită oficială în țara noas
tră. La primire au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, și George Elian, 
ambasadorul României la 
Haga. Oaspeții au fost însoțiți 
de Dirk Van Eysinga, amba
sadorul Olandei la București.

în cursul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
abordate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări și unele aspec
te ale situației actuale interna
ționale. Președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România și primul mi
nistru al Olandei au subliniat 
cu satisfacție că relațiile fruc
tuoase româno-olandeze în do
meniile economic, tehnico-ști- 
ințific și cultural înregistrează 
o evoluție ascendentă, cores
punzător intereselor ambelor 
popoare, al .consolidării păcii 
și colaborării internaționale. în 
acest context s-a evidențiat 
dorința comună de a se folosi 
mai larg posibilitățile care e- 
xistă pentru adîncirea și di
versificarea colaborării și co
operării bilaterale, pe baza 
principiilor dreptului interna
țional, ale respectului suvera
nității și independenței națio
nale, egalității în drepturi, ne
amestecul în treburile interne 
și avantajului reciproc.

Exprimîndu-se hotărîrea ce-

lor două popoare de a-și adu
ce aportul la promovarea înțe
legerii și colaborării interna
ționale, la asigurarea securi
tății europene, în cursul con
vorbirii a fost relevată impor
tanța pe care o are contribuția 
activă a tuturor țărilor, mari 
sau mici, la găsirea unor so
luții pentru asigurarea păcii,

★

Miercuri dimineață, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Olandei, Piet de Jong, și minis
trul afacerilor externe, Joseph 
Luns, împreună cu persoanele o- 
ficiale olandeze care îi însoțesc 
au vizitat întreprinderea agrico
lă de stat „30 Decembrie" din a- 
propierea Capitalei.

La sosirea în unitate, oaspeții au 
fost salutați de Ion Stanciu. ad
junct al ministrului agriculturii 
și silviculturii, de membri ai 
conducerii întreprinderii.

Conduși de ing. Alexandru 
Enciu, directorul I.A.S. „30 De-

securității și înțelegerii între 
popoare.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de 
stimă reciprocă.

★
După întrevedere oaspeții au 

participat la un dejun oferit 
de președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu.

★

cembrie", oaspeții olandezi au vi
zitat unele sectoare de producție, 
printre care ferma de vaci de 
lapte, cu instalații automate de 
furajare, de mulgere și refrige
rare a laptelui, precum și serele 
întreprinderii, realizate prin coo
perare cu firme olandeze. Oaspe
ții au avut prilejul să cunoască, 
de asemenea, principalele produ
se industrializate ale întreprinde
rii, eforturile depuse în vederea 
diversificării și îmbunătățirii 
permanente a produselor.

(Continuare în pag, a Vl-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
DELEGAȚIA PARTIDULUI

COMUNIST FRANCEZ
secretar al Federației E.U.R.E., 
Odette Denis, membru al Fede- 
ției Val-de-Mame.

La primire au luat parte to
varășii Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție 
la C.C, al P.C.R.

întrevederea s-a desfășurat 
tr-o atmosferă tovărășească, 
caldă prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit la 
Predeal delegația Partidului Co
munist Francez, condusă de to
varășul Gustave Ansart, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.F., care se află în vizită 
în țara noastră.

Din delegație fac parte tova
rășii Jean Tricart, membru al Co
misiei Centrale de Revizie, Char
les Caressa, secretar al Federației 
Alpilor Maritimi, Raoul Clouet,

AMBASADORUL
COREENE

sa

(Agerpres)

R. P. D.

bunăstării țărănimii, spo- 
contribuției ei Ia dezvoi- 
avuției naționale, la pro-

în
de

a unităților

PENTRU A-ȘI

DE MUNCA trebuie SUCEAVA.Vedere din cartierul „Arini"

să și muncească

UN LUCRU SIMPLU,. DAR
UNEORI, NEÎNȚELES ÎNSUȘI MESERIA

UCENICII LA LOCUL

Deși au preocupări generale 
diferite,-deși producția lor se 
Jeosebește, deși fiecare își are 
bine delimitat profilul în an
samblul întreprinderilor in
dustriale din județ, cele două 
fabrici aproape vecine din 
municipiul Tîrgu Mureș, „E- 
lectromureșul" și „Metalo
tehnica" cunosc, în această pe
rioadă, necesitatea comună a 
pregătirii unor noi contingente 
de muncitori. Intrarea în func
țiune a secției de mașini de 
calculat la „Electromureșul", 
deficitul de forță calificată de 
muncă existent în acest sector, 
perspectivele dezvoltării sale 
în următorii ani, extinderea 
capacității de producție a 
„Metalotehnicii", au adus 
această problemă în actuali
tate stringentă pentru condu
cerile celor două întreprinderi. 
Ce se intîmplă, însă, într-un

loc sau altul, dincolo de recu
noașterea obișnuită a impor
tanței pe care trebuie să o ai
bă asigurarea condițiilor opti
me pentru însușirea meseriei 
de către tineri.

CALIFICAREA 
NU POATE FI LĂSATA 

LA VOIA INTÎMPLARII!

înPrima vizită, am făcut-o 
fabrica „Metalotehnica". Afla
sem că aici se prezentaseră, cu 
cîtăva vreme în urmă, aproape 
o sută de tineri manifestîn- 
du-și dorința să devină lăcă
tuși. Ne interesa să știm care 
a fost drumul lor către califi
carea rîvnită, pentru că la 15 
octombrie cei mai mulți din 
aceștia, dar nu toți, începuseră 
cursurile.

— Nici n-ar fi fost posibil 
să-i întîlniți pe toți cei 100 de 
candidați, ni s-a răspuns. Nu 
oricine poate avea aptitudini
le care se cer unui lăcătuș.

în fața nedumeririi noastre 
secretarul comitetului coordo
nator U.T.C., șeful comisiei cu 
problemele profesional-sociale 
din cadrul comitetului, maiș
trii, tinerii în curs de calificare 
ne-au explicat, aproape cu a- 
celeași cuvinte că, într-ade- 
văr, „nu oricine poate să a- 
jungă lăcătuș", că alegerea 
unei meserii „presupune o- 
rientare ștințifică, exigență", 
mai ales din partea acelora 
care acceptă să califice un om. 
Acest amănunt le-a fost pre
zentat candidaților încă de la 
început.

— Am stat pe îndelete de 
vorbă cu ei, ne-au spus mem
brii biroului grupei U.T.C. din

Bf/godq ,,Srinteii 
tineretului"

N. ARSENIC
M. iACCIU 
gh ghidrigan 
C. CIOBOATĂ 

TRANSMITE

secția unde tinerii nou venlți 
fuseseră îndrumați. I-am fă
cut să înțeleagă faptul că 
meseria de lăcătuș presupune 
multă finețe, că cel care o a- 
lege trebuie să facă dovada 
unor calități, să-și probeze 
spontaneitatea în gîndire, a- 
tenția, inteligența.

Colaborînd îndeaproape, așa 
cum era și firesc, organizația 
U.T.C., cadrele tehnice însăr
cinate cu selecția celor care se 
prezentaseră, le-au prilejuit 
mai întîi un contact cu locurile 
de muncă de-a lungul căreia au 
fost urmărite aptitudinile pro
fesionale ale acestora. După 
un interval de două săptămîni 
au urmat noi examene con-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat, 
a primit miercuri dimineața, la 
Predeal, pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al R.P.D. 
Coreene la București, Kim The

Hi, în legătură cu plecarea 
definitivă din țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovără
șească.

CIND PRACTICA
GIRĂRILOR PROLIFEREAZĂ...

Ce dobindește activitatea științifică 
de pe urma funcțiilor onorifice ?

Promulgatâ anul trecut, legea privind desființarea cumulului 
— măsură pe deplin justificată vizînd o mai echitabilă repar
tiție a veniturilor și valorificarea într-un grad mai înalt a ca
pacității creatoare a specialiștilor și-a dovedit din plin oportu
nitatea și eficiența. în rețeaua științifică, desființarea cumulului 
a urmărit ca specialiștii ce dețin mat multe funcții să opteze 
pentru una <lin ele oferind astfel unui număr tot mai mare de 
tineri oameni de știință evidențiați prin rezultatele muncii l<?r 
posibilitatea promovării în posturile de conducere rămase li
bere. într-o scamă de cazuri. însă, această obligație a rămas — 
după cum vom vedea — doar pe hîrtie deoarece o serie de foști 
cumularzi — e adevărat, puțini — nu vor să cedeze nici un „pe
tec" cucerit. S-a descoperit chiar o formulă acoperitoa
re, prin care se contracarează prevederile legii, accep-

tate doar in aparență. Mai precis, cei în cauză au optat pentru o 
funcție sau alta, dar n-au cedat-o de fapt nici pe a doua, Pe-a 
treia sau pe a patra. O dețin în continuare in mod „onorific", 
fără retribuție. Care pot fi explicațiile unei asemenea situații? 
După opiniile unor cercetători care au răspuns anchetei noas
tre funcțiile onorifice oferă încă foarte multe_ avantaje. Dato
rită lor cumularzii onorifici pot să-și impună. în continua
re unele puncte de vedere personale, beneficiază de nume
roase plecări in străinătate etc etc.

Cu alte cuvinte, datorită acestui pronunțat spirit de feuda, con
tinuă să fie mai departe ocupate posturi care în mod teoretic 
s-au eliberat în urma apariției legii cumulului, porțile promo
vării continuînd să rămînă închise pentru tinerii oameni de 
știință.

TREI, PATRU FUNCȚII 
„ONORIFICE"

Ea data apariției decretului 
privind desființarea cumulului, 
în rețeaua științifică existau a- 
proape 546 oameni de știință 
care ocupau două, trei sau 
chiar patru funcții. Evident,

imediat după apariția decretu
lui, lucrurile au început să se 
reglementeze, numai că uneori 
ele evoluează într-un ritm 
extrem de lent. „Iși face loc — 
ne declară tov. M. Patraulea, 
membru corespondent al Aca
demiei — o concepție cel pu
țin curioasă. Unii dintre ocu-

panții mai multor funcții au 
optat pentru un anume post, 
dar au rămas „onorifici" — și 
în celelalte. S-ar putea — gîn- 
desc poate cei în cauză ca, în
tr-un an sau doi, prevederile 
decretului să devină mai „elas
tice" iar ei să fie reîncadrați în 
vechile posturi".

Așa se face că a apărut, peste 
noapte, în diferite domenii de 
cercetare, o adevărată „modă" 
a girărilor. Se girează sectoa
re de cercetare, secții, dar

ION VĂDUVA POENARU

(Continuarea in pag, a II-a)



A X-A CONFERINȚĂ PE ȚARĂ
A CERCURILOR ȘTIINȚIFICE

STUDENȚEȘTI
între I și 30 noiembrie în 6 

centre universitare se vor des
fășura lucrările celei de-a X-a 
Conferințe pe țară a Cercurilor 
științifice studențești.

Tradiționala manifestare știin
țifică a universitarilor va avea 
loc după următorul program :

LA BUCUREȘTI. între 1-2 
noiembrie — secția de științe 
social-politice (cu subsecții de 
filozofie-logică, sociologie teo
retică și concretă, istoria pa
triei). Organizator — Univer
sitatea București.

Intre 8—9 noiembrie secția 
geografie — geologie (cu sub
secții de geografie fizică, geo
grafie economică, geologie teh
nică). Organizator — Universita
tea București.

între 15—16 noiembrie — 
secția de energetică, electro
tehnică, electronică și tele
comunicații (cu subsecții de e- 
r.ergeticâ. electrotehnică, elec
tronică și telecomunicații). Or
ganizator — Institutul politehnic 
București.

între 29—30 noiembrie — sec
ția de agricultură, zootehnie și 
silvicultură (cu subsecții de a- 
grlcultură — horticultura, zoo
tehnie și silvicultură, medicină 
veterinară). Organizator — In
stitutul agronomic Nicolae Băl- 
cescu.

Tot între 1—2 noiembrie sec
ția de științe economice (cu 
subsecții de economie politică, 
economie de ramură, informa
tică economică). Organizator — 
Academica de studii economice.

LA CLUJ. între 8—9 noiem
brie secția de psihologie, peda
gogie metodică (cu subsecții de 
psihologie, pedagogie, metodică).

UniversitateaOrganizator 
Cluj.

LA IAȘI. între 8—9 noiem
brie secția de filologie (cti sub
secții de limba și 
română, creație și critică li
terară, limbi clasice, limbi mo
derne). Organizator — Univer
sitatea Iași.

LA TIMIȘOARA. Intre 1—2 
noiembrie secția de tehnologia 
construcțiilor dă mașini. Orga
nizator — Institutul politehnic 
Timișoara.

Intre 8—9 noiembrie. secția 
de matematică, fizică, meca
nică (cu subsetții de matema
tică, fizică, mecanică). Organi
zator — Universitatea Timi
șoara.

LA TG. MUREȘ. între 15- 
16 noiembrie secția de științe 
medicale și farmacie (cu sub- 
secții de medicină umană și 
farmacie). Organizator — 
I.M.F. Tîrgu Mureș.

LA BRAȘOV. între 22—23 
noiembrie, secția de transpor
turi. Organizator — Institutul 
Politehnic Brașov.

Cele mai bune lucrări 
primi premii oferite de 
nisterul învățămîntului. 
asemenea, U.A.S-R. oferă 
mii speciale pentru cea 
bună prezentare, pentru 
mai originală lucrare, 
lucrarea cu eficiență economi
că maximă, pentru cea mai 
bună lucrare practică etc. ,

Lucrările deosebit de intere
sante vor fi publicate în Bu
letinul . cercurilor științifice 
studențești ediția 1970.

literatura

vor 
Mi- 
De

cea 
pentru

O. NEGRU

• LA UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
Din totalul celor 26 lucrări 

ce vor .fi prezentate în cadrul 
subsecțiilor, „Filozofie—Logi
că", „Sociologie teoretică și 
concretă" și „Istoria patriei", 
11 au ca autori studențj clujeni, 
iar alte 6 sînt elaborate de 
studenți bucureșteni. Remarcăm 
cu prilejul acesta ca foarte 
semnificativă, participarea cu 
lucrări a studenților din 
unele institute tehnice și pe
dagogice. Totodată, semnalăm 
cu justificate semne de între
bare un alt fapt care poate 
să dea de gîndit organizatorilor 
activității științifice universi
tare : în programul Conferinței 
nu sînt incluse și lucrări ale 
mem,brilor cercurilor de la fa
cultățile umanistice din Uni
versitatea Craiova Universi
tatea „Al. Ioan Cuza" — Iași, 
Universitatea Timișoara. De 
ce?! Desigur. pentru că te
matic sau valoric'acestea n-a l 
răspuns criteriilor de exigen
ță ale unei întruniri de nivel 
național. Dar dintr-un aserne-

nea adevăr derivă și numeroa
se concluzii organizatorice pen
tru catedrele de specialitate 
și comisiile profesional-științi- 
fice ale Asociațiilor Studen
țești.

; •

Neagu Țăranu își admiră opera...
Foto : O. PLECAN

DE OAIE!A FĂCUT-O
Luni la amiază pe șoseaua Fetești — Giurgeni, autocisterna 32—B—2546 alerga cu 80 kilome

tri la oră. „Scăpat" de sub supravegherea șefilor de pe șantierul 804 —Fetești, NEAGU ȚĂRA- 
NU dădea o fugă pînă la Bor- 
dușani să servească masa de prînz (! ?). La îndemînarea sa de 
tînăr șofer rutinat, cei 25 de ki
lometri dus și-ntors erau o nimica toată. De unde benzină ? Doar 
nu el o transporta cu autocister
na ? Iată însă că de data aceasta l-a păscut ghinionul. Ghinio
nul e un fel de a spune... La 
Cegani, în plin cîmp, a intrat într-un ciopor de oi nesuprave
gheat, tăindu-și drum chiar prin 
mijlocul patrupedelor. în urma 
sa șoseaua a rămas roșie : 25 de 
animale strivite de roțile mașinii, 
iar alte patru bune numai de cuțit. Paguba în avutul obștesc al 
cooperativei este foarte mare, oile 
făcînd parte din nucleul de lecție al județului Ialomița.

Cunoscînd cazul, așteptăm punsul celor în drept la cel puțin 
3 întrebări : 1) în baza căror legi 
conducerea șantierului 804 — Fe
tești acceptă șoferilor să se deplaseze zeci de kilometri cu ma
șinile unității în scopuri personale ?; 2) cît de bun meseriaș
poate fi Neagu Țăranu (sau cît 
de pregătit pentru circularea pe drumurile publice este autocister-

na 32—B—2546) dacă n-a putut 
struni mașina în cîteva zeci de metri pentru a preveni acciden
tul ? 3) cum a fost posibil ca un ciopor de ol să traverseze nesu
pravegheat șoseaua ? Ancheta or
ganelor în drept, credem că va 
tace lumină și în camera obscură a neglijențelor și superficiali
tății ce se deduc în activitatea celor răspunzători de bunul mers 
al treburilor în cele două unități 
economice — șantierul și coope
rativa agricolă.

GH. FECIORU

răs-

LA LICEUL
LABORATOR

Imaginați-vă o 
sală mare. în am
fiteatru, cu pereți 
capitonați. Bănci 
prevăzute cu căști, 
microfoane, mini- 
lămpi și o mulțime 
:ie beculețe, de sem
nalizare. In fata 
lor, două pupi
tre de comandă 
situate în ime
diata apropiere a 
unor table gli
sante. In spatele 
băncilor, aparate 
de proiecție. Și, 
totul, dominat de 
un ecran alb, cine
matografic... Sînt 
elementele de de
cor ale laboratoru
lui audio-vizual al 
liceului „Gh. Șin- 
cai“ din București.

LICEUL NR. 1 DIN GIURGIU 
ÎSI SĂRBĂTOREȘTE 
' CENTENARUL

încă un prestigios 
din țară se apropie de 
de 100 de ani. Liceul 
din Giurgiu, 
noiembrie, în 
gazdă va avea Ioc, așa cum 
se cuvine în asemenea re
marcabile 
toare. Ea va reuni actuala 
generație de profesori și 
elevi și pe toți cei care de-a 
lungul anilor au fost elevi 
și profesori aici. Prilej de 
bilanț, de întilnire intre ge
nerații, de omagiere a li
ceului care a trimis spre 
profesii 100 de promoții.

liceu 
vîrsta 
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A APĂRUTs
„LUPTA 

DE CLASĂ"
Seria a V-a — Anul XLIX

Nr. 10 — Octombrie 1969

• BALTAGUL: rulează la Patria (orele 9: 12; 15; 18; 21).
• CORABIA NEBUNILOR : ro

dează la Modern (orele 9,30; 13; 16,30 : 20). Flamura (orele 9: 12,30: 18; 19), Victoria (orele 9,30; 12,30;
15.30) .
• MINA CU BRILIANTE : (rulează la Republica (orele 10,30 ; 

13 ; 16 : 18,30; 21).
• VIAȚA LUI MATEUS : rulează la Buzești (ora 20,30).
• AVENTURA : rulează la Uni- ' rea (orele 15,30; 18).
• SINGURĂTATE IN DOI : ru

lează Ia Cotroceni (orele 20,30).• CIND VOI FI MORT ȘI LI
VID : rulează la Miorița (orele 
»,30; 11,30; 13,30; 16: 18,15; 20.30).• MESTEACĂNUL : rulează la 
Moșilor (ora 20,30).

• VIEȚI USCATE : rulează Ia Vitan (ora 20,30).
• FRATELE DOCTORULUI HO

MER : rulează la se,30.
• ATENTATUL 

JEVO : rulează la 18,30; 20,45); Volga 
15,45 în continuare; 18,15; 20,30).
• t IULIE : rulează la Lumina (orele 9,30—16 tn continuare; 18,20;

20.30) .
• CONTESA COSEL : rulează la 

Dacia (orele 8,15—20 In continuare).
•BOȘII $T ALBI: rulează la Rahova (ora 30,30).
• OMUL, ORGOLIUL, VEN

DETA : rulează la Bueegi (orele 8, 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30).
• TINEREȚE FĂRĂ BĂTRINE- 

ȚE : rulează la Munca (orele 16;

Progresul (ora
DE LA SARA.
Victoria (orele (orele 9,30—

FESTIVALUL DE ESTETICĂ 
A COAFURII MODERNE

SE POARTĂ PĂRUL SCURT?
Așa cum remarca un specia- 

list în revista „La coiffure de 
Paris", „a face clientela să par
ticipe la profesia noastră de 
coafori,. înseamnă să o infor
măm asupra celor ce facem noi 
și a serviciilor care pot decur
ge din activitatea noastră".

Upul din aceste mijloace de 
participare îl constituie con
cursurile și festivalurile. Festi
valul i „ “ .
larg. Scopul lui este nu numai 
de a informa în legătură cu trU 
timele linii ale modei ci și de a 
educa din punct de vede estetic, 
de a imprima un anumit gust. 
Este tocmai ceea ce și-a propus 
(și sperăm să reușească) primul 
Festival de estetică a coafurii 
moderne organizat din inițiati
va cooperativei „Igiena" din 
București.

Motto-ul festivalului va fi 
„armonia formelor în coafură". 
Ce înseamnă aceasta ? O coafur , 
ră care să fie astfel executată 
incit să pună în valoare tipul 
de frumusețe specific al fiecă
rei femei. Linia coafurii să fie 
suplă, naturală și să se adapte
ze perfect siluetei și îmbrăcă
mintei.

Că acest festival a avut un larg 
ecou în rîndul tinerilor o de
monstrează cele peste 600 de 
fotografii înregistrate de cabi
netul tehnic. Se speră că pînă 
la 15 noiembrie, cînd se va în
cheia prima etapă, preliminară, 
numărul acestora să se ridice la 
circa 1 000).

Tn etapa a Il-a vor fi selec
ționate 30 fotografii cu persoa
nele avînd cele mai frumoase 
coafuri. Acestea vor participa 
la etapa finală unde, într-un 
cadru festiv, din care nu vor 
lipsi vedete ale muzicii noastre 
ușoare — Margareta Pîslaru, 
Dan Spătaru, Gică Petrescu, 
Luminița Dobrescu și Stela Po
pescu — voț fi premiate 15 mo
dele.

Care sînt caracteristicile coa
furii din toamna și iarna 1969—

70 ? Ne răspunde tov. Bărbulescu 
Amalia, specialistă, membră în 
diferite jurii internaționale.

— Coafura va căuta să se ar
monizeze perfect cu îmbrăcă
mintea, care pentru toamna și 
iarna 1969—70 se anunță a sta 
sub semnul confortabilului. Se 
poartă părul scurt, cu puține 

, bucle, iar... in privința culorilor 
angrenează un public-' acestea sînt cit maf» aproape de 

natural. - ■WSR.

ȘINCAI"
COMPLEX AUDIO-VIZUAL

II

Gong inaugural : 
1 noiembrie 1969. 
Deocamdată se fao 
ultimele 
în 
doua 
cu 6 
nice 
pitru 
mandă. 
deosebire 
sa-amfiteatru, 
fesorul este 
care mînuiește a- 
paratura audio-vî- 
zuală.

întrucît laborato
rul este construit 
pe principiul ce
lor trei tipuri 
de laboratoare 
lingvistice — de 
ascultare, de as
cultare și exer
ciții. de exerci
ții și înregis-

cea 
sală, 

cabine 
și un 

de
Aici, 

de

pregătiri 
de a 

. dotată 
fo- 
pu- 
co- 

spre 
cla- 
pro- 

ceî

trare — el va per
mite profesorului 
să lucreze 
elevii în 
individual.
tiv 
țiat.
practice ale unei 
astfel 
tați 
ni
o 
dă.

cu 
mod 

colec- 
și diferen- 
Consecințele

activi- 
• fi - 
spune •- 

răpi
și 
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vor 

se s. 
însușire 

corectă 
eficientă 
teriilor.

Pentru a 
zi interesul 
fesorilor în 
recția folosirii 
mijloacelor audio
vizuale, s-au în
treprins infor
mări sistematice 
și permanente.

a
tre- 
pro- 

di-

MARIA MINCIU

„COR
Pentru a ne informa asu

pra ultimelor noutăți privind 
utilizarea oțelurilor în medii 
diferite ne-am adresat tova
rășului ing. AURELIAN 
CONSTANTINESCU, autorul

Festivalul național al teatrelor dramatice

PREZENȚA ACTORILOR TINERI
Un teatru în care dezvoltarea profesională a actorilor tineri 

reprezintă de mai multe stagiuni, nu numai o preocupare con
stantă, dar și o realitate vizibilă, împlinită intr-un șir de spec
tacole de o modernitate substanțială, a ocupat scena Concursu
lui în cea de a treia zi a fazei de la Brașov. Este vorba de 
teatrul din Ploiești, ale cărui spectacole cu „Al patrulea ano
timp" de Horia Lovinescu, au reafirmat unele din aceste însu
șiri. Textul — o noutate a stagiunii — este prezent pe scenele 
unui număr impresionant de teatre (două spectacole la faza de 
la Iași, altele dou'ă.gici la Brașov), și problemele sale pretind 

o discuție mai detaliată căruia îi vom rezerva Ioc în coloanele 
cronicii teatrale. Deocamdată, între membrii juriului — 
regizorii Alexandru Finți și Sorana Coroamă, actrița Dina Cocea, 
scenografa Adriana Leonescu, numeroși critici de teatru — s-a 
convenit că montarea ploieșteană este cea mai convingătoare 
dintre cele văzute pînă acum. Regizorul Emil Mândrie și sce
nograful Ștefan Hablinski au izbutit în bună măsură să aplice 
o surdină cusururilor piesei și să-i scoată la suprafață cu luci
ditate fondul prețios de meditație politică și morală. Reușita 
eforturilor lor s-a sprijinit pe un colectiv actoricesc (format in 
majoritate de tineri), eu o deplină personalitate. Interpreții, de 
la cei de prim plan pînă la aparițiile episodice, au intuit exact 
rosturile psihologice ale personajelor lor, conferindtt-le (eu ex; 
cepția cîtorva momente încă nerezolvate) adevărul omenesc și 
artistic.

Un eventual cercetător serios al contribuției generației tinere 
la evoluția artei teatrale românești de azi nu va putea, fără 
îndoială, să ocolească spectacolele teatrului din Ploiești.

SEBASTIAN COSTIN

TEN“

—-------------------------- ț--------

Iată cîteva din ultimele mo
dele prezentate de marile 
case de coafură din Paris.

Foto: R. MU RET

coordonator al lucrării „în
dreptar de fonte și oțeluri" 
apărută de cîteva zile în E- 
ditura tehnică.

„în ultimul timp — ne-a 
spus interlocutorul nostru — 
în construcțiile metalice su
date care lucrează în. medii 
de coroziune atmosferică se 
impune din ce în ce mai 
mult utilizarea oțelurilor cu
noscute sub denumirea de 
Cor-Ten. Aceste oțeluri alia
te cu Cu, Cr și Ni pre
zintă o deosebită rezistență 
la coroziunea atmosferică atit 
în mediu industrial cit și în 
mediu marin. în mediu indu
strial, Ia suprafața metalului 
se formează o crustă de 
oxizi complecși din elemen
tele amintite, crustă de cu
loare cafeniu-roșcat, extrem 
de aderentă, și care opune o 
rezistență deosebită la oxi- 
dare. în mediu marin, cu
loarea crustei este albastru 
deschis, oțelul avînd aceleași 
proprietăți.

Din punct de vedere al re
zistenței, oțelurile Cor-Ten 
tac parte din clasa oțelurilor 
52 și sînt sudabile, tempera
tură de tranziție fiind situa
tă în jur de —20°C.

Proprietățile amintite au 
impus utilizarea acestor oțe
luri la construcția vagoane
lor de marfă, vagoanelor 
cisterne, suprastructurilor de 
nave marine de toate tipu
rile, ventilatoarelor, contai
nerelor, stîlpilor pentru ca
bluri electrice. La noi în 
țară au fost începute cerce
tări la. I.C.E.M., cercetări 
care, efectuate în colaborare 
cu Uzina „Oțelul Roșu" au 
pus la dispoziția Uzinei „Va
gonul Aețid" tabla necesară 
execuțieiȘjenelor a 3 vagoa
ne marfă' de tip gondolă.

în cazul în care rezultatele 
experimentale vor fi poziti
ve, se preconizează execu
tarea din acest aliaj a va
goanelor de marfă destinate 
exportului în țările calde, 
unde pericolul coroziunii' 
este accentuat".

ȚARĂNUAEA- 
FACTOR ACTIV

(Urmare din pag. I)

munca și viața lor — sprijinul 
neprecupețit și frățesc al munci
torimii. în conștiința țărăni
mii, a întregului nostru po
por, s-a întipărit, argumenta
tă major de fapte, convingerea 
că factorii esențiali, de mare 
importanță pentru progresul a- 
griculturii socialiste românești, 
pentru creșterea rolului social 
al țărănimii în societatea noas
tră, îi constituie influența și a- 
jutorul clasei muncitoare, ca 
forță socială conducătoare, spri
jinul acordat de eătre statul so
cialist, măsurile luate pentru 
dezvoltarea bazei tehnico-mate- 
riale a agriculturii, pentru per
fecționarea formelor sale de 
organizare, menite să ducă la 
sporirea neîncetată a producției 
agricole vegetale și animale. La 
rindul ei, țărănimea, îndeplinin- 
du-și îndatoririle ce îi revin 
în cadrul alianței muncitorești- 
țărănești, a adus și aduce o 
contribuție tot mai importantă 
la progresul necontenit al eco
nomiei naționale, al societății 
noastre, în ansamblul ei, la în
treaga operă de făurire a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate, Expresia a- 
cestui aport substanțial a 
reprezentat-o, în toți acești 
ani, munca ei harnică pe ogoa
re, pentru furnizarea în canti
tăți mereu sporite a produselor 
agroalimentare necesare apro
vizionării populației, asigurării 
cu materii prime a industriei, 
precum și creării de disponibili
tăți pentru nevoile exportului. 
Prin eforturile conjugate, puse 
în slujba dezvoltării economiei 
naționale, a desăvîrșirii proce
sului edificării socialismului în 
România, prin sprijinul reci
proc pe care clasa muncitoare 
și țărănimea și-1 acordă necon
tenit, alianța muncitorească-ță» 
rănească se consolidează de la 
an la an, ca bază social-politică 
trainică, indestructibilă, a orîn- 
duirii noastre socialiste.

Tot ceea ce țărănimea a 
dobîndit în ultimul sfert de 
veac nu ar fi fost posi
bil fără eforturile neobosite, 
fără munca plină de abnegație 
a clasei muncitoare, fără marile 
progrese realizate în domeniul 
mecanizării, electrificării și chi
mizării agriculturii, elemente 
care au schimbat radical condi
țiile de muncă și viață ale țără
nimii. Este semnificativ, pen
tru eforturile statului privind 
dezvoltarea și modernizarea ba
zei tehnico-materiale a agricul
turii faptul că, în comparație cu 
1950 investițiile destinate agricul
turii au fost, în 1968, de 16 ori 
mai mari. Totodată, agricultura 
cooperatistă primește, anual, 
credite de 4—5 miliarde lei, din 
care o bună parte reprezintă 
credite fără dobîndă. Pe măsura 
dezvoltării industriei și diversi
fică^ producției, la dispoziția 
agriculturii au fost puse mașini 
«i utilaje-tot mai numeroase și 
ma; perfecționate : astăzL coo
perativele agricole sînt deservir 
to de 289 întreprinderi t pentru 
mecanizarea agriculturii, dotate 
cu 66 700 tractoare, 45 800 se
mănători, 33 800 combine și alte 
mașini agricole. Procesul de chi. 
mizare a agriculturii, în vederea

(Urmare din pag. I)
mai ales — s-o mai spunem ? 
— posturi de director de insti
tut. Cîteva exemple pot fi, cre
dem, elocvente. Fără să lezeze 
cu absolut nimic sau să pună 
sub semnul întrebării meritele 
științifice ale celor citați, me
rite uneori cu totul deosebi
te, ele acuză abateri de la re
gulile decretului amintit. De 
pildă prof. I. Tarnavschi are și 
astăzi 3 munci de răspundere. 
Este, 
nul Facultății 
de catedră și directorul 
dinii botanice 
Un 
trece 
viei,

în același timp, deca
de biologie, șef 

’ Gră- 
din București, 

caz asemănător se pe- 
și cu prof. I. Iano- 
care este, în același 

timp, directorul Institutului de 
cercetări geografie-geologie, 
vicepreședintele Comitetului de 
stat al geologiei și profesor la 
Facultatea de. geologie-geogra- 
fie. Cu siguranță, lista, dacă 
am întocmi una, ar fi extrem 
de lungă și ar cuprinde, pe pu
țin, aproape 200 de exemple. 
La institutul de mecanică apli
cată se girează, la cel de neu
rologie se girează. La institu
tul de energetică se girează, la 
fel la centrele de chimie ale A- 
cademiei ș.a.m.d.

numai după aceea pot să vină și 
la institut pentru cîteva ore. 
„Din această cauză, ne spune 
Gh. Popovici. secretarul știin
țific, in consiliu, hotărîrile se 
iau cu foarte multă greutate și 
cu oameni care nu sînt, de fapt, 
la curent cu problemele insti
tutului". Evident o asemenea a- 
nomalie ar putea fi lichidată de
oarece există foarte mulți spe
cialiști care, oricînd ar face 
față cerințelor din aceste dome
nii.

„Și totuși realitățile sînt cele 
cunoscute, ne declara acad. Ali
ce Săvulescu, directorul Institu
tului. Ne-am adresat, de altfel, 
în acest sens conducerii Acade
miei, dar fără nici un rezul
tat, cu toate că este evident că 
nu putem să ducem o activita
te științifică normală în actua
lele condiții. Asta nu înseamnă 
că. dorim să ne dispensăm de 
cei care, la ora actuală, girea
ză onorific o serie de posturi 
de conduces. VREM DOAR

CIND
• STELELE DIN EGER: rulează la Arta (orele 9,30—16 în continuare: 19,30).
• BĂRBAȚI ÎN DEPLASARE : 

rulează la Flacăra (ora 20,30).
• PARISUL VESEL : rulează la 

Timpuri Noi (orele 9—16,15 tn continuare).
« TIGRUL: rulează la Pacea 

(orele 15,45; 18; 20,15), Înfrățirea 
între popoare (orele 15; 17,45; 20).
• OMUL CU ORDIN DE RE

PARTIȚIE t rulează la Unirea (o- rele 20,15).
• FAMILIA NOASTRA TRÂZ- 

NITA : rulează la Viitorul (orele 15,30: 18; 20,30).
• ALEXANDRU CEL FERICIT : 

rulează la Flacăra (orele 15,30 ; 18).• VIRSTA INGRATĂ : rulează 
la Rahova (orele 15.30; 18).
• ARUNCAȚI BANCA IN AER : 

rulează la Crîngași (orele 15,30; 18:
20.15) . Progresul (orele 15.30; 18).
• OMUL MOMENTULUI : rulează la Cosmos (orele 15,30; 18;

80.15) .• VIRIDIANA : rulează la
trai (orele 9,30; 11,45; 14;
18,45; 21).• DRAGOSTE LA LAS 
GAS : rulează la Doina l 
11,30; 14; 16,15: 18 30; 20,45), 
mul Sării (orele 15; 17,30; 20).
• VERA CRUZ : rulează la 

Popular (orele 15,30; 18; 20.30).• LA NORD PRIN NORD-VEST: 
rulează la Floreasca (orele 9,30; 
13,30: 17.20).« SOARELE VAGABONZILOR : 
rulează la Vitan (orele 15,30; 18).
• TESTAMENTUL DOCTORU

LUI MABUSE : rulează la Festi
val (orele 8,45; 11,15; 13,30: 16: 
18,30; 21), Favorit (orele 10: 13: 15.30: 18: 20,30).

»MAI PERICULOASE DECIT 
BĂRBAȚII: rulează la Luceafărul (orele 9: 11,15: 13,30: 16: 18.30: 21). 
București (orele 8; 11,15; 13,30;

VE- 
(orele 
Dru-

16,30: 18.45: 21).
• OMUL CARE VALORA MI

LIARDE: rulează la Lira (orele 15,30; 18; 20,15).
• LUPII ALBI : rulează la Fe

roviar (orele 9; 11: 13,30: 16; 18,30; 21), Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Melodia (orele 9: 
11,15; 13,30 16; 18,15; 20,30).

• PARIA : rulează la Grivi-
ța (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 13,15;
20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30), Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30), Tomis 
(orele 9; 11,15: 13,30: 15,45: 18;20,15).
• UN GLONTE PENTRU GE

NERAL: rulează Ia Buzești (orele 15,30; 18), Ferentari (orele 15,30; 
18; 20,15).
• ANGELICA Șl SULTANUL : 

rulează la Giulești (orele 15.30: 18; 20,30).
• COMISARUL „X" ȘI BANDA 

„TREI CtINI VERZI" : rulează la 
Cotroceni (orele 15,30; 18).
• SHERLOCK HOLMES : rulea

ză la Moșilor (orele 15,30; 18).• PROGRAM DE FILME DO
CUMENTARE: rulează la Timnuri 
Noi (orele 17—21 în continuare).

Maghero): CE SCURTĂ E VARA
— ora 19,30, (Sala Studio) ; CIND 
LUNA E ALBASTRA — ora 20; 
Teatrul Giulești: PĂLĂRIA FLO
RENTINĂ - ora 19,30; Teatrul 
Țăndărică (Cal. Victoriei): ILEA
NA SlNZIANA — ora 18; (Str. A- 
cademiei): CĂLUȚUL COCOȘAT
— ora 17; Teatrul ,,C. Tănase" 
(Sala Savoy) : CAFEAUA CU 
LAPTE DE ADIO — ora 19,30 ; 
(Cal. Victoriei) : FEMEI, FEMEI, 
FEMEI—ora 19.30;

UN INSTITUT AL GIRĂRILOR

JOI 30 OCTOMBRIE
Opera Română : SEARA BAR- TOK-STRAVINSCHI — premieră 

— ora 19,30 ; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia): IDIOTUL — ora 20; (Sala Studio): 
TRAVESTI — ora 20: Teatrul de 
Comedie : UCIGAȘ FĂRĂ SIMBRIE —• ora 20: Teatrul „Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu): 
LIVADA CU VIȘINI — ora 20; 
Teatrul Mic : MARIA 1714 — ora 
20 ; Teatrul „C. I. Nottara" (B-dul

JOI 30 OCTOMBRIE 1969
PROGRAMUL I
• 18,00 Buletin de știri • 18.05 

Belle și Sebastien — episodul al XIII-lea • 18,30 Studioul pionieri
lor la... Brașov. „Pasiuni, 
performante" a 18,50 Avanpre
mieră a 19,00 Antologie poeti
că. Versuri închinate toamnei. • 
19,15 Interpret! îndrăgiți ai cînte- cului popular : Ana Pop-Coron- 
dan, Ilie Muțiu ® 19,30 Telejurna
lul de seară o 20,00 Seară de tea
tru TV. ..Agentul din Chaors", de 
"Marguerite Duras. în distribuție : 
Ileana Predescu. Silviu Stăncules- 
cu, Octavian Cotescu • 22,15 Fil
me documentare : * „De la Pris
lop la Gutin" o 22,25 „Din lumea circului" — varietăți pe peliculă 
• 22,45 Telejurnalul de noapte • 
23,00 închiderea emisiunii.
PROGRAMUL II
• 19,30 Telejurnalul de seară * 

20,00 Concert simfonic o 20>45 
Film serial „Comisarul Maigret" 
— Barul Liberty (reluare) a 21,35 
Desene animate e 21,45 Arte frumoase • 22,00 închiderea emisiu
nii.

..Problema girărilor prezintă 
un aspect care nu trebuie negli
jat, ne spune prof. N. Patraulea 
și anume acela că ea se trans
formă de obicei într-o frînă a 
cercetării. Cei care lucrează în 
mod onorific intr-un institut nu 
pot, și practic n-au timp, să se 
mai încadreze in fluxul cerin
țelor mereu sporite ale muncii 
științifice.

Lucrurile se complică și mai 
mult cînd numărul girărilor din- 
tr-un institut este extrem de 
mare c.iprinzind, în majoritate, 
funcțiile de șefi de secție și de 
sectoare. Un exemplu elocvent 
in acest sens îl oferă Institutul 
de biologie „Traian Săvulescu" 
care are in structura sa aproa
pe 10 posturi de conducere de
ținute onorific. Profesorul Tr. 
Stefureac, de pildă, girează sis
tematica vegetală, prof. AI. Io- 
nescu — secția de ecologie mor
fologică, acad. N'. Sălăgeanu — 
fiziologia plantelor, prof. Radu 
Codreanu — laboratorul de 
morfologie animală, iar docto
rul docent M. Băcescu, secția de 
hidrobiologie. Oare viața științi
fică în Institutul de biologie nu 
este deranjată de acest feno
men ? Cumularzii onorifici, în 
mod firesc sînt obligați să-și în
deplinească mai întîi sarcinile 
pe care le au acolo unde sînt 
încadrați ou funcția de bază și

PRACTICA...
CA ACEȘTIA, NEMAIAVÎND 
TIMPUL NECESAR, SA NU SE 
MAI OCUPE DE PROBLEME
LE ADMINISTRATIVE. RÂMI- 
NÎND IN CONTINUARE NU
MAI IN COLECTIVELE DE 
CERCETARE, UNDE, ÎNTR-A- 
DEVAR CONTRIBUȚIA LOR 
NE ESTE DE UN REAL FO
LOS". Fenomenul girării este 
însoțit de cel al „mandate
lor". „La noi, în Institutul 
de cercetări energetice, ne 
spune ing. Kovacs Ștefan, se
cretarul organizației de partid, 
există două secții, cea de feno
mene ciclice și cea de procese 
atipice, care sînt conduse onori
fic : prima de conf. dr. Vasi- 
lescu Adrian Călin, iar a doua 
de conf. dr. ing. Victor Pim- 
suel. Cum, însă, cercetarea im
pune prezența permanentă a a- 
cestora în mijlocul colective
lor, s-a recurs, la indicația A- 
cademiei, la dublarea conducă
torilor onorifici. Mai precis, a:i 
fost numiți, cu delegație, doi 
cercetători cu funcția, de bază 
în institut care să conducă de 
fapt secțiile respective.

Nu era oare mai firesc ca A- 
cademia să aprobe, nu dublarea,

ci numirea celor doi specialiști 
în funcția de șefi de.secție? In
tr-adevăr, dacă respectivii spe
cialiști au capacitatea de a con
duce secțiile respective, cu... de
legație atunci de ce nu le-ar 
putea conduce de drept ?

Am dori să fim bine înțeleși, 
nu sîntem și n-am putea fi ex- 
clusiviști, împotriva, adică, a 
ceea ce viața însăși, în situații 
particulare, bine precizate, jus
tifică și confirmă ca util. Inte
resul unor instituții, bunul mers 
al activității tor pot face adesea 
indispensabil aportul unor per
soane și ar fi nu știu cum să tc 
lipsești de aceșt aport numai 
pentru că persoana aceea nu ți-1 
poate oferi decît girînd. Și ar fi 
nefiresc să îngustezi cîmpul de 
activitate, de valorificare a pri
ceperii acelor oameni care prin 
capacitatea și pasiunea lor pot 
face într-adevăr ca funcția ono
rifică să fie echivalentă cu con
tribuția efectivă, prestigioasă.

Atragem atenția însă asupra 
faptului că practica girărilor 
proliferează dincolo de limitele 
în care justificarea ei poate fi 
controlabilă, că frecvența cumu
lului onorific pare să atingă, 
după cum opinează participanții 
Ia ancheta noastră, pragul după 
care în raportul dintre avantaje 
și dezavantaje precumpănesc a- 
cestea din urmă.

„Anomalia socială a girărilor, 
ne spune prof. M, Patraulea, 
are. de fapt, un substrat foar
te complex. După părerea mea 
unele din persoanele care ad
mit să ocupe funcții onorifice 
r.-o fac numai din „dragoste 
pentru știință" ci și pentru că 
ele dispun, prin aceasta de o 
serie de avantaje materiale. 
Mai întîi, își asigură priorități 
in folosirea bazei materiale a 
institutelor, iar uneori și pe 
cea... umană, adică pe cer
cetători care sînt obligați să 
îndeplinească, în mare mă
sură, și sarcinile curente ale 
onorificilor. Ir. plus, de ce să 
n-o spunem ? — peste hotare, la 
diferite manifestări științifice in
ternaționale, poziția de director 
de institut sau șef de secție cre
ează o platformă deosebita".

Ni se pare, în lumina celor a- 
rătate, că este necesară aplica
rea în viața științifică a acelor 
principii sănătoase caracteristice 
eticii cercetării și spiritului de 
echitate ce caracterizează viața 
noastră socială, principii pe 
care legea ce desființa cumulul 
le afirmă nu ca un element fa
cultativ, ci obligatoriu.

sporirii rodniciei păminV-țui — 
proces aproape necuno' tt în 
trecut — se dezvoltă an de an. 
Este suficient să relevăm că, 
pentru dezvoltarea industriei în
grășămintelor chimice, s-au in
vestit, in 1966—1968, peste 4,2 
miliarde lei. Să amintim, în ace
lași timp, că volumul îngrășă
mintelor chimice aplicate pe o- 
goarele unităților agricole coo
peratiste a sporit de peste 10 
ari.

Sprijinul acordat țărănimii, a- 
grieulturii, este un sprijin plu
rivalent, cunoaște numeroase 
manifestări și forme. Este cu
noscut, de pildă, faptul că un 
rol de prim ordin în valorifica
rea potențialului agriculturii 
cooperatiste îl îndeplinesc cei 
peste 10 000 specialiști care lu
crează în cooperativele agricole 
ca salariații de stat. Irigațiile și 
amenajările funciare cunosc, de 
asemenea, o amploare crescîn- 
dă. In cooperative există o su
prafață de 350 mii hectare ame
najate pentru irigat, lucrările 
fiind făcute in mare parte din 
fonduri și cu sprijin tehnic din 
partea statului. In perioada 
1963—1968, creditele pe termen 
lung pentru investiții, acordate 
de stat cooperativelor, au însu
mat 4,2 miliarde lei, pe lingă 
importantele credite pe termen 
scurt alocate sub formă de a- 
vansuri sau pentru lucrări de 
întreținere a culturilor.

Pe fondul marilor realizări ab
ținute în dezvoltarea economiei, 
a producțiilor realizate în coo
perativele agricole, nivelul de 
trai al țărănimii a cunoscut pro
funde schimbări înnoitoare. Este 
relevant, în această privință, '“in
tui că, în perioada 1963— „ «8, 
valoarea totală a zilei-muncâ a 
crescut cu 23 la sută. In 1968, 
veniturile bănești obținute de 
țărănime prin munca în coope
rative au crescut, față de 1965, 
de la 5,4 miliarde la peste 6 
miliarde lei. Chipul nou, luminos 
al satelor românești de astăzi 
este dat de cele peste 
1 100 000 case nou construite în 
ultimii ani, de pătrunderea tot 
mai largă și mai profundă a e- 
lementelor de nouă civilizație. 
Numărul satelor electrificate a 
ajuns la 9 200 (față de 4 600 în 
1962) ț în prezent, nu există co
mună în care să nu funcționeze 
cel puțin cite o școală de eul- 
tură generală, nu există familie 
de țărani care să nu aibă fii 
In învâțămîntul mediu sau su
perior, ori din rîndurile căreia 
să nu fi ieșit intelectuali de di
ferite profesii. La sate lucrează 
aproape 6 000 medici, peste 
20 000 cadre medii și auxiliare. 
Alături de generalizarea, învă- 
țămintului obligatoriu de 10 ani, 
dezvoltarea agrotehniei de ma
să, diferite alte forme de a- 
similare a cunoștințelor științei 
și tehnicii moderne au creat și 
creează condiții pentru creșterea 
cantinuă a gradului de calificare 
ți'specializare â populației rura
le, din rîndurile Căreia au apă
rut, ca personaje importante ale 
saîului românesc, contemporan, 
oameni ce și-au însușit meserii 
variate — mecanizatori, zooteh- 
niști, legumicultori, pomicultori 
ș.a. — capabili să aducă o con
tribuție calitativă superioară 
la progresul agriculturii noastre 
socialiste.

Este un adevăr axiomatic, ar
gumentat de toate faptele vieții, 
câ socialismul constituie ope ■> 
întregului popor. îndatoririi? < e 
decurg din alianța muncito- 
rească-țărănească, din efortu
rile făcute de statul nostru, de 
întregul popor, pentru progre
sul agriculturii și al satului ro
mânesc, sarcinile făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, se răsfring tot mai 
profund în munca harnică a ță
rănimii noastre determinînd-c 
să-și aducă cu promptitudine 
contribuția efectivă, pe măsura 
puterilor sale sporite, la rezulta, 
fele obținute în agricultură, lâ 
creșterea potențialului econo
miei naționale, la mersul înainte 
al țării noastre, la ridicarea bu
năstării maselor. Pe prim plan 
se pune, la ora de față urgenta
rea ultimelor lucrări agricole 
ale campaniei de toamnă, efec
tuarea lor în condiții optime, 
recoltarea tuturor culturilor cît 
mai repede și fără pierderi. Este 
de Ia sine înțeles că, în condi
țiile specifice producției agri
cole, nu poate fi vorba, în tim
pul campaniilor agricole, de 
orar limitat, nu se pot limita 
eforturile pentru succesul aces
tor campanii. Toat.e utilajele, 
întreaga forță de muncă se cer 
mobilizate integral, știut fiind
că orice întrerupere, orice ră
gaz, nu poate să ducă decît la 
pagube care afectează econo
mia națională, interesele tuturor 
oamenilor muncii. în condițiile 
actuale, țărănimea este chemată 
să-și manifeste plenar conștiin
ța patriotică, înaltul spirit de 
responsabilitate Civică, trăsături 
De care și le-a afirmat activ în 
toți anii edificării Socialismului 
în patria noastră. Organizațiile 
U.T.C. de la sate, din cooperati
vele agricole de producție, au 
datoria să-și concentreze toate 
forțele de care dispun pentru a 
asigura, în rîndurile tineretul^ : 
disciplina în muncă, mobiliza
rea tuturor eforturilor în bătă
lia pentru strîngerea recoltei. 
Munca politico-educativă și or
ganizatorică desfășurată de or- 
ganizațiile de tineret de la sa
te își măsoară eficiența tocmai 
în rezultatele ei concrete, în 
gradul in care asigură înțelege
rea, de către fiecare tînăr, a 
faptului că, așa cum aprovizio
narea cu produse industriale a 
țărănimii este asigurată prin 
eforturile clasei muncitoare, ale 
întregului nostru popor, tot ast
fel țărănimea cooperatistă, in
clusiv tineretul de la sate, are 
datoria să-și îndeplinească in
tegral obligațiile față de socie
tatea socialistă. Numai astfel, 
prin munca asiduă, printr-un 
grad înalt de înțelegere a res
ponsabilităților sociale, se poate 
aduce o contribuție plenară, ac
tivă. la prosperitatea României 
socialiste, la ridicarea nivelului 
de trai al întregului nostru po
por. ‘i



COMITETUL SA FIE COMITET,
W SECRETAR U. T. C.I

Poate că lipsa de inițiativă, a- 
cuzată atît de des cînd este adusă 
în discuție activitatea organizații
lor U.T.C. de la sate, nu-și are 
însă explicația numai în relațiile 
lor cu județul, cu alte cuvinte în
tr-un element, oricum, exterior, 
care nu-și poate manifesta pre
zența întotdeauna. Cauza trebuie 
căutată, așadar, în egala măsură, 
și în interiorul fiecărei organizații, 
în modul în care știe să-și con
ceapă singură viața sa proprie, 
pentru a nu trăi cu picioare de 
împrumut. Și, într-adevăr, Ia o 
privire mai atentă, lucrurile se 
dezvăluie în adevărata lor lumi
nă. Mai mult chiar, explicația de
vine pe parcurs explicațiile, cau
za cere și ea o formulare mai 
exactă : cauzele, încît, în cele din 
urmă, intri într-un adevărat la
birint de cauze și explicații, care 
demonstrează convingător de ce 
multe din organizațiile comunale 
U.T.C. sînt sensibile în special la 
impulsurile venite din partea ju
dețului.

Una din primele cauze lăuntri
ce, poate cea mai evidentă, este 
lipsa de conlucrare reală între 
membrii comitetului comunal 
U.T.C., reducerea lui, în ultimă 
instanță, la un singur om — se
cretarul comitetului. Primul se
cretar al Comitetului județean 
U:T.C. Sălaj, Ion Moraru, recu
noștea și dînsul, cu mult simț au
tocritic, că în comitetele comuna
le U.T.C. au fost cooptate prea 
multe oadre didactice, care în pe
rioada de vară s-au aflat în va
canță sau au plecat la alte cate
dre, lăsînd în urma lor locurile 
goale. Dar a ne limita la această 
singură explicație înseamnă a re
duce realitatea la un singur as
pect. Nu mă voi referi, de aceea, 
la cazurile cînd, prin forța împre
jurărilor, comitetele comunale 
U:T.C. au rămas descompletate, 
nu mă voi opri la Rebrișoara, 
unde din 15 membri ai comite
tului opt sînt cadre didactice, sau 
la Teaca, unde din 21 de membri

UCENICII LA LOCUL
DE MUNCĂ
TREBUIE SĂ Șl 
MUNCEASCĂ

(Urmare din pag. 1)

cit

stînd dintr-un test psiho-teh- 
nic menit să verifice-talentul 
la desen tehnic -al fiecărui tî
năr, operativitatea în rezol
varea unor calcule matematice 
etc. Și au fpst admiși la ceea 
ce se cheamă ucenicie Ia lo
cul de muncă doar cei care au 
trecut toate ■ probele pe bâza 
unui sistem riguros de notare.

— Am considerat că este o- 
bligația noastră, ne declara 
secretarul comitetului coordo
nator U.T.C., să ne înscriem 
printre promotorii unei ase
menea inițiative. Și conside
răm că es.te tot o datorie a or
ganizației' noastre aceea de a 
menține legătura începută cu 
cei care învață meseria în a- 
ceastă formă, de a ne interesa 
în permanență în ce măsură 
învață cît mai repede și 
mai temeinic meseria.

/ 
— ASTĂZI LUCRĂM ? 
— NU, CA N-O Fi FOC !

Un dialog des auzit în ate
lierul de montaj general al fa
bricii „Electromureșul". Sînt 
13 puncte de montaj dar nu se 
lucrează decît la 4. Montato- 
rii mașinilor de calculat elec
tromecanice se plimbă de 
colo-colo așteptînd să le vină 
piesele sau, vorba maistrului 
Carol Konrad, „se ocupă de 
diverse probleme organizato
rice". E greu să deosebești, 
printre atîția oameni care 
n-au ce face, cine de la cine 
învață meseria. îngrămădiți 
lingă o masă acoperită cu 
haine, numeroși tineri privesc, 
din cînd în cînd, spre cele pa
tru puncte de montaj unde, 
totuși, se lucrează.

— Nouă nu ne dați nimic de 
făcut ?

— Aveți răbdare, ce, arde 
pe undeva ?

La 15 august, 60 de tineri 
dintre care majoritatea absol
venți ai liceului teoretic au 
intrat pe porțile întreprinde
rii. Intenția lor era aceea de 
a se califica în meseria de 
montatori la mașinile de calcu
lat electromecanice.

— Nu știu dacă a fost vreo 
zi în care să fi montat efec
tiv mai mult de două ore, ne 
spune Kiss Sergiu.

Colegii săi, Ștefan Turcu și 
Zoltan Cocsis, adaugă :

— Vorbim de zilele în care 
am lucrat, oricum, cîte ceva. 
In celelalte, ca acum... Stăm... 
Sau mai cărăm, de ici-colo, 
vreo mașină.

— Sîntem obligați mereu, 
r.efflarca Ștefan Boboceanu, să 

jjsntemplăm cum lucrează alții.

au plecat pînă acum 10, și nu voi 
mai aminti nici comunele din ju
dețul Sălaj în care comitetele au 
pierdut pe drum atiția membri, 
încît au devenit acum, în preaj
ma alegerilor, nestatutare. Să le 
ocolim, așadar, cu bună știință, 
pe acestea și să poposim mai mult 
în preajma oelor care au activat 
tot timpul cu toate forțele lor, 
sau, cel mult, în absența a 2—3 
membri. Și vom avea surpriza să 
constatăm, o spun de la bun în
ceput, că nici acestea nu prezin
tă deosebiri prea mari față de 
celelalte, că de multe ori și mem
brii acestora, prezenți fiind, pu
teau fi socotiți într-un concediu

prelungit în participarea la trebu
rile organizației.

Tovarășul Ion Măierean, secre
tar al Comitetului județean U.T.C. 
Bistrița-Năsăud, punea degetul 
pe rană în observația pe care o 
făcea :

— Unul din imperativele aces
tei perioade este închegarea acti
vului U.T.C. de la sate într-un 
colectiv cu adevărat activ, antre
narea lui în rezolvarea tuturor 
sarcinilor de organizație. Așa cum 
se prezintă lucrurile acum, ele 
există de multe ori doar pe hîrtie 
și de aici pleacă o serie de nea
junsuri.

Iar realitatea îi confirmă nu o- 
dată punctul de vedere. Comi
tetele comunale U.T.C. se întru
nesc, de pildă, odată pe lună în 
ședințe. Este de ajuns uneori ca 
secretarul să fie plecat într-o 
lună pentru ca ședința să nu se 
mai țină. Dar poate nici acesta

v

Așa nu mai învățăm noi me
serie.

Dintre cei 60 de tineri se 
pare că fetele sînt, totuși, pri
vilegiate. Lor li se dă de lucru. 
Și asta în fiecare zi. Am vă
zut, doar, cum în dirfiineață 
vizitei noastre două fete înșTr 
mate cu mături făceau sîr- 
guincios curățenie prin atelier.

— Ce să-i faci, ne-au măr
turisit ele, decît să stăm de
geaba...

CAUZE, CA TOTDEAUNA, 
OBIECTIVE !

Este singurul argument pe 
catedra putut-aduce în-discu- ■_ 
ție inginerul Vasile Brezeanu, 
secretarul comitetului coordo
nator U.T.C.

— Strict obiective. Sîntem 
în faza de organizare. Ce pți- 
tem face ? Atelierul de mon
taj general se mută, „Electro- 
aparatajul" nu ne livrează 
piese. Altfel știu ce se întim- 
plă la cursul acesta de califi
care.

— Ați adus vreodată la cu
noștința conducerii întreprin
derii faptul că în loc să în
vețe meseria viitorii monta
tori își pierd vremea plimbîn- 
du-se prin secții ?

— Nu, n-am avut prilejul. 
Și, pe urmă, nu știu cum i-aș 
fi putut ajuta. Cursurile au 
început la 1 septembrie (nu, 
Ia 15 august tovarășe secre
tar !) iar noi am organizat un 
concurs „Cine știe, cîștigă", 
pe tema „Cel mai bun monta- 
tor al mașinilor de calculat" 
încă în martie. V-am spus, 
sînt cauze obiective și organi
zația U.T.C. nu poate între
prinde nimic. •

Nu, nu sînt cauze obiective, 
și lucrul acesta trebuie să-1 
spunem răspicat. Se evită, cu 
bună știință, faptul că atelie
rul de montaj general a fost 
mutat acolo unde se află cu 
două luni în urmă, timp sufi
cient pentru organizarea lui. 
Și este trecut deliberat cu ve
derea motivul principal pen
tru care pregătirea cadrelor 
seamănă, la fabrica „Electro- 
mureșul", cu o cursă de auto
mobil pe un drum plin de hîr- 
toape : insuficienta preocu
pare pentru asigurarea condi
țiilor de instruire teoretică și 
practică a cursanților, pentru 
calificarea în meseria de mon- 
tator la mașinile de calculat 
electromecanice.

Situația de astăzi are un 
precedent. Cursurile de scurtă 
durată pentru montatori des
fășurate înaintea celor despre 
care discutăm a<xim au întîm- 
pinat aceleași dificultăți. Și 
încă în condițiile în care in
ginerul Vasile Brezeanu, se-

nu este lucrul cel mai important. 
Mai degrabă trebuie văzut ce se 
discută în aceste ședințe, pentru 
că de cele mai multe ori nu se 
discută de fapt. Membrii comite
tului fac act de prezență și atît. 
Are, să zicem, ședință, comite
tul comunal U.T.C. Ileanda (sau 
Mirșid, mă rog...). De regulă, ac
tivistul comitetului județean, 
care este aproape întotdeauna de 
față, le prezintă mai întîi obiec
tivele muncii („se transmit sarci
nile", după cum sună o expre
sie consacrată). Apoi ia cuvîntul 
secretarul și spune și el cîte ceva, 
comunică programul de activități, 
de exemplu, care este gata întoc

mit, înainte de a se aduna tot 
comitetul. Eventual, dacă pe or
dinea de zi figurează și o „anali
ză" („realizarea angajamentelor 
economice", sau „contribuția ti
neretului", sau...), ia cuvîntul tot 
secretarul care aduce la cunoștin
ță că s-au realizat, sau că nu 
s-au realizat și că „se impune 
luarea unor măsuri". în sfârșit, 
punctul de greutate al oricărei 
ședințe, acela al „discuțiilor", tre
ce aproape nebăgat în seamă : 
vorbesc cel mult 2—3 din cei 
prezenți, care abia dacă deschid 
gura, și cu asta, gata — ședința 
s-a încheiat. Cei care rămîn să 
lucreze în continuare sînt tot se
cretarul și activistul comitetului 
județean.

Și astfel, unul din cele mai 
bune prilejuri de discuții și de 
contribuție colectivă este amînat 
de la o lună Ia alta, rămînînd 
mereu sub formă de posibilita-

E îndoielnică împlinirea do
rinței de a-și însuși meseria 
de montatori a acestor tineri 
atîta timp cit, din lipsa do 
preocupare a factorilor răs
punzători de la „Electromu- 
reș“, ei nu fac altceva decît 
ceea ce se vede în prima fo
tografie : stau și privesc toa
tă ziua !

l
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cretarul comitetului coordona
tor U.T.C. lucrează tocmai în 
atelierul de montaj general. 
Ar fi fost de așteptat ca, mă
car de data aceasta, dintr-un 
elementar spirit de previziune, 
organizația U.T.C., comitetul 
ei coordonator să investigheze 
condițiile în care tinerii sînt 
nevoiți să învețe meseria, să 
propună conducerii întreprin
derii măsuri pentru ca fiecare 
minut al acestora să fie ast
fel valorificat încît la termi
narea cursurilor noii munci
tori să fie, in adevăr, capabili 
să execute cu siguranța pe 
care ți-o dă cunoașterea per
fectă a profesiei, montajul ma
șinilor de calculat. Să ne mai 
mirăm atunci că absolvenții 
cursurilor de scurtă durată în
groașă rîndurile celor rămași 
sub normă ? în asemenea îm
prejurări se instalează em
brionii explicațiilor, așa-zis 
obiective, de mai tîrziu, pen
tru neîndeplinirea planurilor 
de producție. Cît timp va tre
bui să treacă, oare, pentru ca 
la fabrica „Electromureșul", 
conducerea întreprinderii și 
comitetul coordonator U.T.C. 
să înțeleagă deopotrivă că răs
punderea formării cadrelor 
proprii le aparține, că dorința 
tinerilor de a-și însuși temei
nic meseria nu le este dăună
toare ? Și dacă experiența or
ganizației U.T.C. de la „Me- 
talotehnica" nu poate străbate 
singură cele cîteva sute de 
metri pînă la „Electromureșul" 
nu are totuși cineva putința, 
ca să nu spunem datoria, să 
dea o mină de ajutor? Ne gîn- 
dim la Comitetul municipal 
U.T.C. care, măcar acum, con- i 
siderăm că trebuie să acțio- | 
neze eficient. 

te. Membrii comitetelor comuna
le nu sînt obișnuiți să vorbească, 
să-și prezinte activitatea de care 
răspund nemijlocit și să ridice în
tâlnirile acestea la dezbateri reale, 
la calitatea de întruniri care își 
propun să rezolve ceva, în care 
se fac sugestii și ciocniri de idei. 
Nimic mai firesc, în urma unor 
asemenea acte formale, pentru că 
sînt consecințe inevitabile ale lip
sei de conlucrare reală, decît pă
rerile unor secretari de comitete 
comunale, ca cea a lui Banyik 
Adalbert, de la Crasna, de pildă:

— Sarcina este, desigur, înde
plinită, dar nu de către cel care 
răspunde nemijlocit de ea.

Afirmație care este pe deplin 
confirmată de o situație întîlnită 
într-o altă comună. La Nușfalău, 
ca și în multe alte comune ale 
Sălajului, au fost organizate re
cent, din inițiativa județului, cîte
va cercuri politice pentru stu
dierea statutului U.T.C. și a u- 
nor aspecte ale politicii țării noas
tre. Și s-au fixat, și aici cercu
rile, numărul cursanților, tematica 
și lectorii fiecăruia în parte. Dar 
responsabila resortului politico- 
ideologic din comitetul comunal 
U.T.C., cea în seama căreia că
dea în mod obligatoriu organiza- 
tea întregii acțiuni, ca și urmă
rirea neîntreruptă a desfășurării 
sale, nu știa nimic altceva, decît 
că este și ea repartizată lector la 
un cerc. încolo, totul fusese pus 
la punct de secretar, și activistul 
județean. Oare în celelalte comu
ne cum s-o fi procedat ?

Organizația U. T. C. de la 
„Metalotehnica" și-a pus, se 
spune, la inimă problemele 
pregătirii ucenicilor la locul 
de muncă. Secretarul și alți 
membri ai comitetului U.T.C. 

. dovedesc, intr-adevăr, multă 
preocupare. Numai că organi
zația U. T. C. nu se reduce 
la secretar și nici măcar la 
comitet. Toți membrii orga
nizației, toți tinerii muncitori 
trebuie să-și ajute viitorii 
tovarăși de muncă in însuși
rea meseriei. In această pri
vință un cuvint hotăritor ii 
are, indiscutabil, exemplul 
personal — care însă, cum se 
vede din a doua fotografie, 
nu-i întotdeauna o lecție de 
ceea ce se cheamă respect 
pentru muncă și disciplină. 
Atenție, deci, tovarăși din co
mitetul U.T.C. de la „Metalo
tehnica 1“

:*

(Urmare din pag. I)

inițiativă, nici o acțiune n-aO
fost pornită de către aceștia. 
Ba mai mult, aproape jumătate 
din numărul lor nu participă 
la muncă, zilnic întilnindu-i la 
autobuzul de Brăila, la cămi
nul cultural unde joacă șah, 
table sau remy. Organizația 
U.T.C. nu și-a făcut prin ni
mic simțită prezența în coo
perativa agricolă.

In operativa centralizată la 
Direcția agricolă. în dreptul 
cooperativei de producție 
„Scînteia" din însurăței se află 
înscrisă următoarea situație : 
1350 ha cultivate cu porumb, 
355 recoltate. Cu un asemenea 
rezultat, nu este de mirare fap
tul, că această cooperativă 
ocujiă ultimul Ioc în clasamen
tul pe județ la recoltatul po
rumbului. Președintele unității, 
tovarășul Ion Neacșu, punea 
rămînerea în urmă a culesului 
la porumb pe seama sectorului 
viticolii?) care cuprinde 457 ha 
— 350 ha vie pe rod. Datorită 
dezvoltării ■ acestui sector, au 
fost organizate brigăzi mixte 
care să poată deservi cu ran
dament maxim atît viticultura 
cît și sectorul culturii mari. 
Inițiativa este bună, dar felul 
cum este folosită forța de mun
că lasă mult de dorit. Sute de 
oameni nu lucrează decît cîteva 
ore pe zi. Președintele coope
rativei agricole aruncă vina pe 
Centrul de vinificație însură
ței care „n-are capacitatea să 
ne preia strugurii, așa se face 
că autocamioanele și tractoarele 
stau cîte trei zile la centru.
Noi n-avem în ce recolta stru
gurii, iar întreaga noastră or
ganizare este dată peste cap".

Exemplele sînt, așadar, neîndu
rătoare prin precizia cu oare dez
văluie o stare de lucruri deloc 
îmbucurătoare. Absența oricărei 
conlucrări între membrii comite
tului comunal U.T.C., ignorarea 
acelui prețios ajutor pe care îl 
constituie consultarea părerilor 
lor, se răzbună apoi în monotonia 
vieții de organizație, în sărăcia 
de activități proprii.

Dar deficitul de consultare nu 
se oprește de loc aici, ci conti
nuă cu aceeași stăruință și când e 
vorba să se ceară părerea tineri- 
Bțuoțououi uj țodv Bunqzw as ‘joj 
zației. Dacă lucrul acesta nu se 
întîmplă nici la nivelul comitetu
lui, este foarte greu de crezut că 
după hiatus ul de tăcere, lucrurile 
se petrec altfel mai încolo.

Se spune însă adeseori că 
„este cerată părerea tinerilor", 
că se organizează „ceea ce solici
tă ei“, dar asta nu înseamnă că 
așa se și petrec lucrurile întot
deauna. Așa a încercat să-mi de
monstreze și secretarul organiza
ției U.T.C. de la I.A.S. Teaca, 
căutînd să mă convingă că în
tr-adevăr așa se întîmplă la ei. 
Numai că programele de activi
tăți seamănă ca niște frați ge
meni, de la un trimestru la altul, 
cu aceleași „obiective" și teme 
de adunări și părea greu de cre
zut că tinerii pot fi atît de eco
nomi, încît să propună ei mereu 
aceleași acțiuni, măcar o idee 
sau două ar fi trebuit să răsară, 
ca o floare frumoasă, pe terenul 
acela arid. în cele din urmă însă 
secretarul a trebuit să recunoas
că că „pînă să adun eu tot bi
roul, îmi cere secretarul comunei 
planul, și atunci...". Așadar, nici 
măcar membrii biroului nu parti
cipă la alcătuirea programului.

Așa se explică, deci, încă un 
neajuns, legat de programarea ac
tivității. Consecință directă a lu
crului de unul singur, programul 
organizației nici nu poate fi o o- 
glindă fidelă a eforturilor între
prinse de un colectiv, nici nu 
poate însemna un ghid profund 
pentru o activitate susținută. El 
este mai degrabă o simplă for
malitate, care se așează între co- 
perțile unui dosar, și aceasta este 
încă una din cauzele care atîmă 
greu în cîntarul lipsei de iniția
tivă.

însă și acesta este un aspect 
care merită o analiză mai în a- 
mănunt. îmi rezerv dreptul să o 
fac în articolul viitor.

D. MATALA
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Despre ce organizare este 
vorba ? Gunoscînd greutățile 
ce survin la centrul de vinifi- 
cație în preluarea strugurilor, 
consiliul de conducere ar fi pu
tut adopta măsuri corespunză
toare în direcția folosirii rațio
nale a forței de muncă. O ca
racteristică a brigăzilor mixte 
este tocmai aceea că ele sînt 
deosebit de maleabile, pot tre
ce imediat de la o lucrare la 
alta, fără prea multe instruc
taje tehnice. Tocmai acest a-

PORUMBUL
NU AJUNOE

IN HAMBARE
vantaj ■ n-a fost fructificat cu 
pricepere. Ba mar mult, nu s-a 
ținut seama nici de propunerile 
care veneau în întîmpinarea 
măsurilor pentru înlăturarea 
greutăților. Inițiativele ■ organi
zației U.T.C/ — deși timide — 
au fost cu totul neglijate.

La cooperativa agricolă de 
producție din Tufești participă 
zilnic la recoltatul porumbului 
aproximativ un sfert din forța 
de muncă a unității. Tovarășul 
Sofronie Epure, președintele 
cooperativei, contabilul șef 
Victor Șerbănescu și inginerul 
agronom Matei Grigore erau 
plecați din comună la... ședin
ță. Pe ulițe întîlnim zeci de 
tineri. în biroul contabilității 
vrafurile de hîrtii foșnesc mai 
tare decît frunzele din lanuri
le de porumb... Tinerele Ioana

v

CUVÎNTUL
HOTĂRÎTOR

ÎL AU
TINERII PREALABILA ASUPRA CELOR

k

în întreprinderi și școli sînt 
acum în plină desfășurare adu
nările de dări de seamă și ale
geri în grupele U.T.C. Activi
tatea desfășurată de-a lungul 
unui an este supusă aprecierii 
uteciștilor, ei fiind cei mai în 
drept să-și formuleze verdictul 
asupra calității eforturilor de
puse de grupă, asupra eficienței 
sau lipsei de eficiență a unor 
acțiuni, și scoțînd în relief cu 
toată maturitatea „punctele ne- 
vralnice" unde era așteptată, ca 
pîinea caldă, intervenția grupei, 
deci a lor înșile. Se fac, cu a- 
ceste prilejuri, alte propuneri, 
sau aceleași, pentru componența' 
viitoarelor birouri de grupă, pen
tru desemnarea celor ce le vor 
coordona strădaniile în anul ur
mător, cu dorința firească de a 
înregistra ridicarea activității 
în grapă pe trepte mai înalte 
ale propriei lor existențe, de a-i 
imprima un conținut mai adînc.

Am participat, în ultimele 
zile, la multe dintre asemenea 
adunări, și m-am convins, în re
petate rînduri, de atmosfera a- 
ceasta îndreptată spre obținerea 
unor rezultate mai bune și în vii
tor, caracteristică fiecărei adunări 
de alegeri.

Am trăit însă, cum se spune, 
și atmosfera care preceda acest 
moment în unele grape U.T.C.

§ »
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zile-muncă, acestea 
respectate.
aceste stări de fapte 

de mentalități nesă- 
constituie cauza cau-

se află în

. _ fost mobl-
mecanizatorilor, 
îngrijitorilor de

Călin, Ștefania Sloată și Ma»- 
da Ștergărel, „funcționare" la 

, birourile cooperativei, au uitat 
cum se culege porumbul. In 
această toamnă n-au fost la re
coltat nici măcar o oră pentru 
că contabilul șef își... ocrotește 
fetele. Cu toate că există ho- 
tărîri ale adunării generale ca 
toți oamenii apți de muncă să 
participe la lucru în coopera
tivă și fiecare să facă un mi
nimum de 
nu sînt

Toate 
generate 
nătoase 
zelor ritmului slab în care se 
execută lucrările agricole de 
toamnă. Cartofii nu s-au scos, 
iar la porumb mai bine de 60 
la sută din recoltă 
cîmp neeuleasă.

Numai dacă ar fi 
lizate soțiile 
brigadierilor, 
animale, constructorilor și ca
drelor . cu munci de răspundere 
porumbul putea fi cules în cî
teva zile, iar cartofii salvați 
de la degradare.

★
Concluziile raidului nostru se 

impun cu necesitate : 
In toate unitățile rămase în 
urmă este necesară o masivă 
mobilizare a tuturor forțelor 
de muncă pentru ca brumele 
toamnei să nu știrbească dinții 
porumbului dijmuind astfel 
producțiile mari în care 
speră. Organizațiile U.T.C. din 
aceste comune au datoria să 
se preocupe îndeaproape de 
tinerii cooperatori urmărind 
cu precădere 'participarea lor 
la lucrările cîmpului și deter- 
minîndu-i printr-o susținută 
muncă politică, la o prezență 
activă și permanentă pe fron
tul bătăliei pentru recoltă.

se

de viitor

textilă
U.T.C. 

ținut

ținerii

și am remarcat cu surprindere 
un fenomen : încă înainte cu o 
zi, două, o săptămînă, chiar, ve
chiul birou, și nu de puține ori 
înseși comitetele U.T.C., se „o- 
rientau" asupra celor care ar ur
ma să facă parte din noile birouri 
ale grupelor. Se „orientau" este 
de fapt un fel de a spune, în 
realitate lucrurile au o latură 
mult mai serioasă și cu repercu
siuni la fel de primejdioase toc
mai pentru activitatea 
a grupei.

...La întreprinderea 
„Dacia" sînt 13 grupe 
La șase dintre ele s-au 
adunări. La celelalte, nu. Ajun
gem chiar în preziua 
cîtorva. Cum e și firesc, se fac 
ample pregătiri și Maria Văi- 
deanu, secretara comitetului 
coordonator U.T.C., ne vorbește 
amănunțit despre ele. Se stabi
lise pentru fiecare grapă sala 
unde se va desfășura adunarea, 
se știa cine va participa din co
mitetul coordonator U.T.C. la 
adunare, dările de seamă erau și 
ele aproape gata.

Dar se mai știa încă un lucru : 
cine va fi ales mîine în grapa 
x poimîine în grapa y, z. Și 
așa mai departe, pe rînd : la 
filatură, la țesătorie, la finisaj. 
Și spunînd lucrurile acestea, nu 
dezvăluim decît o jumătate din 
practica încetățenită la „Dacia". 
Cu o zi înainte se știa, de ase
menea, despre fiecare din tine
rele „stabilite" și ce funcții 
anume vor primi în birourile 
grupelor: una secretară, una 
cu munca culturală, alta Iocții- 
toarea secretarei ș.a.m.d.

Să fim bine înțeleși. Tinerele 
respective sînt, după cîte ni s-a 
spus, muncitoare foarte bune, 
absolvente de școli profesionale, 
fete care acolo, la locul lor de 
producție, constituie un exemplu 
pentru celelalte. Dar nu despre 
aceasta e vorba, ci, iarăși, des
pre practica de a stabili, de la 
nivelul comitetului coordonator 
U.T.C., pe acei tineri care să 
fie reprezentanții grapelor. 
Această practică constituie o în
toarcere pe dos a lucrurilor, o 
răstălmăcire a indicațiilor, un 
procedeu defectuos.

Iată-ne și la adunarea de ale
geri a grapei U.T.C. dintr-un ate
lier al secției matrițerie, de la u- 
zirta „Electromagnetica". Și aici 
doi oameni au judecat pentru șap
tezeci și opt, tot atîția uteciști 
cîți compun efectivul grapei. O 
practică defectuoasă s-a încetă
țenit din alți ani, 
alte- părți. Vine 
și spune: tu propui pe cu
tare, tu pe cutare ș.a.m.d. Tine
rii știu că cei propuși sînt astfel 
în raza vizuală a comitetului 
U.T.C. și, ca atare, îi aleg pe

aici și în 
secretarul

SATISFACȚIA STUDIULUI
(Urmare din pag. I)

nele la care el a lucrat — 
Herja. Cavnic, Săsar, Șuior 
— indiferent de durată, ca 
șef de exploatare, au pri
mit drapelul de mină frun
tașă pe țară. Și tot acest bi
lanț a trebuit să-1 deduc 
singur, fiindcă profesorul cu 
greu mi-a putut rosti cîteva 
din detaliile, care compun 
viața sa strict individuală. 
El justifică totul prin noro
cul de a fi avut lingă sine 
numai colective excepțio
nale, începînd cu muncitorii 
necalificați și terminînd cu 
colaboratorii tehnici și șefii 
de rețele. Datoria pe care 
știa că o are în viață era 
un sentiment continuu pe 
care-1 numea : bucuria mun
cii. .Faptul că după traiec
tele gîndite de sine pe calc 
s-au tăiat în inima munte
lui și au rămas galerii să- 
pate-n piatră prin care au 
respirat atiția oameni în 
schimburi de zi și de noap
te, faptul acesta i-a dăruit 
clipa de intensă mulțumire. 
Aceste clipe, vărsate una în 
alta, fac viața unui om. 
Nu-i un fapt mărunt să așezi 
prima lovitură de tîmăcop 
sub care se va deschide o 
galerie — și din ea. mai 
apoi, o rețea de galerii, iar 
de aici, o exploatare minie
ră complexă.

Dar cum se condiționează 
reciproc experința de 20 de 
ani de muncă în exploata
re cu cea de pedagog ?

— Am acceptat să vin 
aici, fiindcă trebuie să 'pre
gătim și schimbul de mîine. 
Sincer, consider că munca la 
catedră e o continuare la un 
nivel superior a activității 
mele. Inginerul și profesorul 
Gabriel Popescu ființaseră 
întotdeauna împreună.

Fiindcă discuția noastră 
avea loo în cancelaria re
cent înființatului „Institut 
de subingineri". am putut 
să verific. printr-un fapt 

aceștia fără a mai participa, de 
fapt, ei, direct, la alegeri. Cu
riozitatea ne-a făcut să confrun
tăm numele, aflate înainte de 
adunare, cu cele pe care le au
zim, la sfîrșit, votate. Observăm 
că sînt aceleași. Faptul ar părea 
deci consumat. La trecutele ale
geri s-a procedat însă întocmai. 
Oare nu și din această pricină 
deficiențele existente în munca 
grapelor U.T.C. la „Electro
magnetica" se repetă ? Nu 
cumva tocmai aceasta este una, 
din cauzele pentru care grapele 
perseverează într-o anumită 
inerție și nu reacționează, decît 
din cînd în cînd, la impulsurile 
unor birouri care nu reprezintă 
întotdeauna și integral voința lor 
unanimă ?

Nu mi se pare, astfel, de loc 
întîmplător, că în aceleași grape, 
amintite mai sus, acțiunile de 
antrenare a tinerilor în produc
ție sînt neconvingătoare și că 
nici nu pornesc de fapt, de la 
grupe, ci de undeva de mai sus 
spre ele, după același principiu 
după care se fac și alegerile, 
între cele două aspecte este o 
legătură imposibil de ocolit : 
unul izvorăște din celălalt. Pe 
de altă parte, chiar și la comite
tele U.T.C. există impresia 
reală că grupele nu fac și nu 
dreg, că așteaptă să le facă 
mereu „alții" treburile. Dar, 
în același timp, nici nu sînt lă
sate să hotărască ele măcar un 
singur pas, măcar gestul de a-și 
alege singure reprezentanții, 
lucra pe care grapele sînt cele 
mai în drept să-1 facă. Pentru 
că nu comitetul coordonator 
U.T.C. este acela care cunoaște 
cel mai bine tinerii dintr-o 
grupă, ci înșiși membrii acesteia. 
Tinerii din acest nucleu al orga
nizației se cunosc mai bine în
tre ei și, ca atare, este firesc ca 
ei să-și asume răspunderea unui 
act atît de important. Astfel, 
sîntem nevoiți să ne punem o 
întrebare inevitabilă : are oare 
cineva interesul ca lucrurile să 
meargă tot așa și de acum în
colo, servește cuiva faptul că 
grupele nu-și manifestă din plin 
inițiativa, personalitatea proprie 
în activitatea întregii organiza
ții ? Am și pus, de altfel a- 
ceastă întrebare în unele locuri, 
iar răspunsul a fost,. bineînțe
les, cel așteptat. Desigur toa
tă lumea dorește schimbarea 
în bine a situației, încurajarea 
grupelor pentru a-și arăta în
treaga lpr capacitate, pentru a 
da măsura-posibilităților lor. Dar 
pentru aceasta nu sînt suficiente 
numai bunele intenții. Tinerii 
trebuie lăsați să hotărască sin
guri, Cu maturitate Și chib
zuință, în mod cu adevărat de
mocratic, așa cum prevede și 
Statutul organizației noastre.

I. BODEA

mărunt, cel puțin una din 
multele calități ale omului 
despre care îmi vorbiseră 
cu dragoste și atașament, a- 
colo în minele Gutiului. or
taci mai bătrîni sau mai 
tineri, maiștri care își cîști- 
gaseră faima învățînd de la 
fostul lor șef. Ziceam că, 
la un moment dat, a intrat 
înăuntru un tînăr cadru di
dactic, care. în cuvintele 
intimidate, cerea să fie dez
legat de sarcina pedagogică 
pentru a se întoarce la 
munca de cercetare unde lu
crase mai înainte : moti
vul — o mică diferență de 
salarizare. Și-am auzit cele 
cîteva fraze pe care încet, 
cu calmitate, cu înțelegere 
și competență profesorul 
le rostise mal mult pentru 
sine. Fiecare dintre noi 
pierdem la început ceva ca
re ni se restituie, care se 
recuperează cu mult mai 
mult pe parcurs. Azi ne în- 
fierbîntă o mică pierdere, 
dar dacă piciorul drept se 
așează pe treapta unei în
treprinderi solide în viață, 
de fapt nimic nu e pierdut.

Minimul dintr-un exemplu 
umple cu adevăr imensa re
tortă a vieții. Venise aici de 
bună voie, considerînd că 
misiunea sa este aceasta. în 
ordinea răspunderilor sale 
sociale — și mărturisesc că 
măcar un reflex de lipsă 
de modestie nu s-a ivit în 
vorbele sale. Fiindcă ingine
rul Gabriel Popescu nu-și 
construiește obsesiv perso
nalitatea ca prin străluci
rea ei să orbească pe cei
lalți, ci muncește neîntre
rupt pentru a se autoper- 
fecționa. De aceea acum ur
mează la fără frecvență 
cursurile unei noi facultăți, 
adiacente specializării sale.

Rangul dorințelor și in
tensitatea voinței cu care 
ți le realizezi, constituie în
săși vitalitatea individului, 
condiția tinereții tale con
tinui.

Un adevăr pe care Gabriel 
Popescu îl știa demult.



DAN GRIGORESCU:

EXPRESIONISMUL ?
într-un moment în care se 

discută, după părerea noastră 
extrem de îndreptățit, despre 
necesitatea lucrărilor care să 
aibă ca obiect explicarea 
unor .fenomene din arta uni
versală dintr-o perspectivă 
românească, cartea lui Dan 
Grigorescu vine să confirme 
încă-fofdată posibilitatea efec
tivă a ; împlinirii și a utilită
ții unui astfel de deziderat. 
„Expresionismul" său se vrea 
o privire circulară asupra 
unui curent, sau mai precis 
a unei întregi mișcări de idei 
care și-a lăsat amprente pu
ternice asupra cursului evolu
ției artei mondiale încă de la 
sfîrș.itul veacului trecut.

Nu Ș stă în intenția noastră, 
desigur, să traducem în cî- 
teva propoziții rezumative 
sensurile cărții. Cîteva preci
zări în legătură cu modul în 
care a fost concepută se im
pun, mai ales dacă avem în 
vedere faptul că ele par a re
vela intențiile secrete ale au
torului, eît și opiniile sale în 
legătură cu fenomenul artis
tic respectiv. El respinge în 
mod discret opiniile unor cer
cetători (Werner Hofmann) 
conform cărora „expresionis
mul este doar o variantă a 
misticismului german de tot
deauna" (p. 21). O atitudine 
similară are și față de alte 
puncte de vedere care nu i 
se par capabile să cuprindă 
multiplele aspecte ale acestui 
curent, bazat — spune dînsul 
— mai ales „pe contribuția 
individualităților, decît pe 
aceea a unei estetici gene
rale'*.

Urmarea unui asemenea 
punct de vedere este faptul 
că. după analiza de rigoare a 
mediului ambiant și a condi
țiilor istorice în care a luat 
naștere expresionismul. Dan 
Grigorescu trece la prezenta
rea într-o ordine destul de 
cronologică, a contribuției a- 
duse în cadrul curentului ex
presionist de diferite grupări 
și individualități. O scurtă 
schiță a artei germane din 
secolul XIX va indica fondul 
pe care se va grefa viitoarea 
artă a expresioniștilor. Obse
sia morții, a iubirii, a triste
ții din opera lui Munch, de 
pildă, sînt pentru autor ex
presii ale unei „tragice des
cumpăniri sufletești". Coor
donate apropiate sînt desco

perite în arta lui Ensor, Fer
dinand Hodler, Kâthe Kol- 

zlwitz, în ciuda diferențierilor 
de rigoare ca și a deosebiri
lor rudimentelor de estetici 
personale. Contribuția celor 
patru artiști citați i se pare 
lui Dan Grigorescu a pregăti 
pe undeva terenul pentru 
ceea ce el numește „anii im
petuoasei afirmări a expre
sionismului".

De aici înainte istoria miș
cării va fi urmărită prin 
perspectiva cristalizării și di
fuziunii ideilor estetice ale 
grupărilor componente, con
form unei idei (Michel Ra- 
gon) pe care autorul de alt
fel o citează subliniindu-i ca
racterul pozitiv- Cele două 
atitudini estetice ale grupări
lor principale expresioniste 
(Die Briicke — Puntea și Der 
Blaue Reiter —- Călărețul al

bastru) sînt relevate în sco
pul evidențierii direcțiilor 
ulterioare pe care le Va des
chide curentul. Pentru mem
brii primeia, „culoarea nu 
contrazice existența obiectu
lui, ci există prin el“ (p. 53). 
Prin afirmațiile lui Marc și 
Macke a doua grupare va 
prevesti abstracționismul.

Preocupat deci atît de pro
blema reliefării diferențieri
lor în cadrul aceluiași curent 
(mai ușor de subliniat prin 
prezentarea concepțiilor des
pre artă proprii cutărui sau 
cutărui artist) cît și de pro
blema evidențierii rolului ac
tiv avut de reprezentanți ai 
mișcării expresioniste pentru 
evoluția viitoare a artei, au
torul va încerca succinte a- 
nalize, edificatoare, asupra 
operei și gîndirii estetice a 
unora dintre aceștia. Substan
țiale mi s-au părut a fi, în

acest sens, paginile referitoa
re la Kandinsky și Klee, a- 
cesta din urmă fiind conside
rat ca o „prezență fulgurantă" 
în cadrul mișcării expre
sioniste. Considerația se ex
tinde și asupra altor perso
nalități care au avut un con
tact, într-o oarecare măsură 
determinant, totuși,, cu res
pectivul curent. Dan Grigo
rescu a încercat astfel să se 
apropie de o definiție cit mai 
cuprinzătoare ă expresionis
mului prin semnalarea și su
blinierea multiplelor moduri 
de manifestare ale acestui 
curent. EI se sfiește să-i tra
seze hotărît coordonatele, 
să-și fixeze astfel sieși un ori
zont critic limitativ. Cerceta
rea sa se va extinde în con
secință și asupra unor alte 
modalități de afirmare a este
ticii expresioniste, care vor fi 
ulterioare afirmării plenare 
a acestuia.

Expresionismul german
postbelic și conflictul acestuia 
cu nazismul va constitui — 
în acest cadru — un aspect 
esențial al curentului. Nu sînt 
ignorate nici alte forme de 
exprimare ale expresionis
mului postbelic, care vor fî 
urmărite pe țări, un capitol 
special fiind consacrat expre
sionismului românesc. Tabloul 
schițat astfei este oarecum 
complet și definiția mișcării 
— ne care autorul o oferă 
deliberat — izvorăște di" 
context. Pozitive ni s-a 
părut a fi pentru spiri
tul în care este scrisă cartea 
și numeroasele referiri făcute 
la fenomenul literar. Istoricul 
și criticul literar Dan Grigo
rescu luptă uneori pentru he
gemonie cu istoricul și criti
cul artistic Dan Grigorescu. 
Ambii se arată însă conci- 
lianți.

Perspectiva lui Dan Grigo
rescu asupra expresionismu
lui se întemeiază pe o cu
noaștere exactă a fenomenu
lui. pe intuirea sigură a va
lorilor sale artistice și umane. 
Mai este oare necesar să re
levăm faptul că această car
te poate face excelentă figură 
alături de alteleț consacrate 
aceleiași probleme, dar ti
părite pe alte meridiane ?

GRIGORE ARBORE
*) Editura meridiane 1969

C1S4 DE CULTURĂ 4 STUDENJILOR BUCUREȘTENI 
Z/l ÎNCEPUT DE NOUĂ STAGIUNE

îndată după inaugurarea a- 
nului universitar 1969 —1970 
și-a redeschis „stagiunea" și 
Casa de cultură a studenților. 
Din informațiile pe care ni le-a 
oferit conducerea acesteia, 
noua stagiune — pregătită cu 
mai multă grijă decit îp alți 
ani — prezintă multe aspecte 
inedite.

S-au făcut, și aceasta e pri
ma remarcă care se im
pune, eforturi speciale pen
tru diversificarea programu
lui, astfel încît, simultan, 
în sălile Casei de cultură 
să poată fi prezente ac
țiuni din cele mai variate. 
Studenții vor avea posibilita

tea astfel, mai mult decît anii 
trecuți, să aleagă, să colinde, 
în cursul unei singure după — 
amieze, de la un spectacol la

altul, deci de la o formă de 
cultură sau divertisment la 
cealaltă. în conceperea acțiuni
lor s-a avut mai mult în ve
dere că studenții trebuie să 
fie creatorii propriilor lor di
vertismente, a întregii activi
tăți a Casei lor de cultură

— Activitatea din acest an 
este organizată în general 
pe bază de cicluri tema
tice. Toate ciclurile sînt noi. 
Ele tratează cele mai variate 
probleme — politice, sociale, 
economice, artistice — cuprin- 
zînd, în același timp, o serie 
de incursiuni în istoria civili
zației, a artei etc. Iată cîteva 
exemple: „România socialis
tă — realități și perspective", 
„Actualitatea politică internă 
și internațională", „Cronica î- 
deilor contemporane", „Știin-

SILVIA CHICOȘ |

în ziua de 24 octombrie 1969 
a încetat din viață la Londra, 
în urma unei suferințe îndelun
gate, artista emerită Silvia 
Chicoș.

Născută la București, lă 16 
septembrie 1923, Silvia Chicoș 
debutează în teatru încă de 
la vîrsta de 12 ani în compania 
teatrală Bulandra. Cu talentul 
și pasiunea ei neobosită pentru 
arta dramatică. actrița joacă 
apoi pe diferitele scene ale 
companiilor teatrale conduse de 
Sică Alexandrescu și Gr. Va- 
siliu Birlic. în anul 1950, para
lel cu activitatea scenică, actri
ța, care între timp își cîștiga- 
se o largă popularitate, se de
dică emisiunilor radiofonice ale 
teatrului pentru copii, interpre- 
tînd cu strălucire roluri de ne
uitat în nenumărate scenarii 
radiofonice, precum și în piese 
din repertoriul național și uni
versal.

Timp de aproape două decenii, 
pe calea undelor — și în ultima 
vreme și prin intermediul mi
cului ecran — Silvia Chicoș 
este prezentă în toate casele și 
în școlile unde copiii și pionierii 
așteaptă gluma sau povața ace
leia care le-a devenit prieten, 
confident și sfătuitor. Astfel,

chiar de la înființarea Teatru
lui pentru copii .și tineret „Ion 
Creangă" face parte din colecti
vul artistic, interpretînd în spec
tacole ca „Nu prea albă ca ză
pada", „N-ați văzut dumnea
voastră un tată î“ — roluri mult 
îndrăgite de micii spectatori. 
Deși suferindă, ea răspundea cu 
dragoste zilnic scrisorilor pri
mite din toate colțurile țării, iar 
de multe ori se afla în mijlocul 
școlarilor și pionierilor, în mij_ 
locul marii familii a celor mici.

Pentru meritele sale deose
bite, Silvia Chicoș, a fost dis
tinsă cu titlul de artistă eme
rită precum și cu ordine și 
medalii ale Republioii Socia
liste România.

Prin moartea, ei. mișcarea 
noastră artistică pierde pe unul 
dintre cei mai devotați slujitori.

Sicriul cu corpul neînsuflețit 
va fi depus în holul Asociației 
oamenilor de artă din Instituți
ile teatrale și muzicale din 
str. Filimon Sîrbu nr. 16, unde 
cei care au îndrăgit-o își pot lua 
rămas bun joi — 30 octombrie 
1969 între orele 9 și 15.

Adunarea de doliu va avea 
loo la orele 15,00 iar înhuma
rea la Cimitirul Sfînta Vineri.

COMITETUL DE STAT PENTRU CULTURA ȘI ARTA

COMITETUL DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE

ASOCIAȚIA OAMENILOR DE ARTA 
DIN INSTITUȚIILE TEATRALE ȘI MUZICALE

TEATRUL „ION CREANGA’

ța și tehnica în pragul viito
rului", „Teatrul contemporan", 
„Brâncuși — estetică și cultu
ră", „Pagini din istoria arhi
tecturii", „Civilizații dispăru
te și civilizații paralele". La 
aceste manifestări vor parti
cipa, ca invitați, cadre cu mun
ci de răspundere din aparatul 
de partid și de stat, academi
cieni, scriitori, cadre didacti
ce universitare, oameni de cul
tură și artă, specialiști în di
verse domenii. Una din carac
teristicile esențiale ale acestor 
acțiuni o constituie faptul că 
ele nu se axează atît pe „pre
legerea de lungă durată", ci 
pe ample discuții, la care își 
dau concursul personalitățile 
invitate. Formelor de mani
festare deja existente .„Stu
dent — Club", Teatrul „de la 
Pod", „Cercului de actualită
ți", li se vor adăuga „Studio
ul de muzică și poezie" adevă
rat studio studențesc orga
nizat într-un spațiu modern 
amenajat, în cadrul căruia vor 
fi audiate recitalurile unor 
mari muzicieni din țară și de 
peste hotare, vor fi organiza
te spectacole de poezie, struc
turate pe teme sau autori etc. 
Va fi de asemenea organizat, 
cu concursul unor personalități 
din domeniul artei, muzicii, li
teraturii „Recitalul de sîmbă- 
tă seară", care dorim să con
stituie un veritabil week-end 
intelectual al studenților.

Arta cinematografică va 
fi prezentă, în programul 
Casei de cultură, prin 
cursuri de cineamatorism și 
prin cinemateca propriu-zisă 
(concursul cinematografic). 
Secția de cineamatorism va fi 
dotată cu un modern labora
tor, în care studenții se vor 
putea exersa în practicile in
time ale celei de a șaptea arte. 
Tinerilor, care doresc să devi
nă cîntărețl de muzică ușoară 
li se oferă posibilitatea să stu
dieze în compania unor cunos- 
cuți compozitori, cu ajutorul 
unor reputate orchestre.

Repertoriul „Teatrului stu
dențesc", teatru care a ob
ținut deja o serie de succese 
de prestigiu, cuprinde atît pie
se din dramaturgia româneas
că contemporană (Al. Popescu, 
Z. Stancu, G. Naum) cît și lu
crări ale teatrului contempo
ran (Arabal, Wesker, Beckett). 
Se cuvin menționate, de ase
menea, posibilitățile ce se ofe
ră studenților în acest an de 
a se iniția în arta fotografică, 
stenodactilografie, dansuri 
moderne.

• A. ȘERBAN

DESPRE

în Capitală 
la sorți pentru 
al lll-lea al a- 
a libretelor de 
cu dobîndă și 

în autoturisme, 
traaere la

decît 
de odinioa- 
dar mult 
sigură pen- 

păstrarea

HWUlîil» 
(fautaturt >*!»<'

Termenul „economie" — subiectul acestor pagini — s_ar putea să pară tinerilor, cărora le sînt 
dedicate aceste rînduri, arid și abstract, departe de preocupările tinerești, atribuit mai mult econo
miștilor și contabililor sau, cel mult celor în vîrstă. Nimic mai greșit I Economia este în primul 
rînd o categorie etică.

Pornind de la această premiză, considerăm că școala, organizația U.T.C., întregul sistem de 
educație și instrucție sînt chemate să dea patriei nu numai cetățeni pregătiți și culți, dar și oa
meni virtuoși, chibzuiți. Aproape toți gînditorii veacurilor au integrat economia printre cele mai 
importante virtuți. ... ,

în țara noastră „economia" a avut întotdeauna mulți prieteni. Poporul nostru a fost întotdeau
na harnic, stăruitor, econom și bun gospodar. O dovedesc nenumărate pilde și proverbe care 
laudă pe cel cumpătat și econom și stigmatizează pe cel risipitor. „Cumpătarea este cel mai 
mare dar al celui înțelept". „Economia este fiica bunei orînduieli" sînt cîteva din adevărurile, în
totdeauna valabile, cristalizate în zicale.

în zilele noastre, în România socialistă —ECONOMIA, cuvînt cu semnificații și rezonanțe 
multiple, definind, printre altele — așa cum s-a arătat mai înainte, una dintre cele .mai vechi 
mai răspîndite deprinderi umane — a căpătat, ca urmare a creșterii nivelului de trai material 
cultural, un loc tot mai important în viața oa menilor.

Statisticile ne arată că în prezent aproape 6 milioane de cetățeni își păstrează economiile 
C.E.C. Cele ce urmează sînt o pledoarie în plus, un îndemn pentru economisire și cumpătare. 
z(adărcmetvabgkqet

Cu ION MOISĂ, director adjunct al Casei de Economii și Consemnațiuni

TURISMUL PRIN C.E.C
Printr-o recentă Hotărîre a 

Consiliului de Miniștri s-a apro
bat introducerea unui nou in
strument de economisire „li
bretul de economii pentru tu
rism și a carnetelor de cecuri". 
Cînd vor fi introduse aceste 
două noi instrumente în activi
tatea unităților C.E.C. ?

— Cele două noi instrumente 
la care vă referiți vor fi puse 
foarte curînd la dispoziția de
punătorilor. Ambele instrumen
te se înscriu pe linia preocupă
rii Casei de Economii și Con
semnațiuni de a realiza o cît 
mai diversificată gamă de for
me și instrumente de deservire 
bancară a populației, care să co
respundă cît mai bine preferin
țelor și intereselor sale. în ca
drul acestor interese, economi
sirea in scopuri turistice con
stituie un obiectiv major pen
tru un număr din ce în ce mai 
mare de cetățeni, iar carnetul 
de cecuri va constitui un instru
ment modern de plată care 
lărgește foarte mult cadrul or
ganizatoric al operațiunilor în 
conturile curente personale ale 
populației.

— Care sînt caracteristicile și 
ce avantaje vor avea depunăto
rii pe libretul de economii pen
tru turism ?

— Prima depunere și soldul 
minim pe libretul de economii 
pentru turism sînt de cel puțin 
100 lei. Libretele se emit de că
tre filialele șf agențiile C.E.C. 
Operațiunile (de depuneri și 
restituiri) pe acest libret de e- 
conomii se vor putea efectua de 
către unitatea C.E.C. care emite 
libretul, de oricare altă unitate 
proprie C.E.C. din aceeași loca
litate cu unitatea emitentă, pre
cum și de către filiala C.E.C. 
care ține fișa de cont a libre
tului.

La depunerile pe libretele de 
economii pentru turism, depună
torii vor primi o dobîndă anuală 
fixă și vor participa și la tra
geri trimestriale de cîștiguri 
ÎN EXCURSII ORGANIZATE 
prin Oficiul Național de Turism, 
precum și EXCURSII INDIVI
DUALE.

CIȘTIGATORUE UNEI EX
CURSII INDIVIDUALE ARE 
DREPTUL SA SOLICITE, DU
PĂ OBȚINEREA VIZEI DE 
PLECARE ÎN STRĂINĂTATE, 
CA DIN VALOAREA CÎȘTIGU
LUI OBȚINUT SĂ I SE ELI
BEREZE, LA PLECARE, SUMA 
DE 3 000 LEI, ÎN MONEDA 
ȚĂRII ÎN CARE SE EFECTU
EAZĂ EXCURSIA.

— Ce ne puteți spune despre 
tragerile la sorți și despre cîș
tiguri ?

— La tragerile trimestriale la

sorți ale cîștigurilor pentru li
bretele de economii pentru tu
rism vor participa toate librete
le care vor avea, în tot cursul 
trimestrului pentru care se face 
tragerea la sorți, un sold de cel 
puțin 3 000 lei provenit din de
puneri efectuate anterior trimes
trului respectiv.

— Cind va avea loc prima 
tragere la sorți și care librete de 
economii pentru turism vor par
ticipa la această tragere ?

— în mod excepțional, la pri
ma tragere la sorți vor participa 
liDretele de economii pentru tu
rism emise pînă la 22 noiembrie 
1969 inclusiv și care vor avea 
pînă la începutul trimestrului 
1/1970 un sold minim de cel pu
țin 3 000 lei. Tragerea la sorți va 
avea loc în trim. 1/1970 la o dată 
ce se va stabili ulterior.

— Ce alte avantaje, in afară 
de dobinzi și excursii in stră
inătate, prezintă acest iibret 
pentru depunători ?

— Libretul de economii pen
tru turism prezintă și alte a- 
vantaje pentru depunători : 
dreptul cîștigătorilor de a soli
cita rezervarea unor locuri su
plimentare în excursia cîștigată 
(suportînd bineînțeles costul a- 
cestora), dreptul de a beneficia 
de excursie soția — soțul sau 
unul din copiii minori ai acesto
ra, dreptul de a solicita plata în 
lei a cîștigului în cazul neefec- 
tuării excursiei etc.

în cadrul unei colaborări 
strinse între Oficiul Național de 
Turism și Casa de Economii și 
Consemnațiuni, ne vom strădui 
să contribuim la organizarea de 
excursii de mare interes pentru 
depunătorii C.E.C.

— Vă rugăm, în încheiere, să 
prezentați pe scurt, cititorilor 
și caracteristicile carnetelor de 
cecuri.

— Carnetele de cecuri consti
tuie un. instrument nou, deose
bit de avantajos. Folosind cecu
rile din carnetele de cecuri, ti-

tularii de conturi curente per
sonale pot dispune plăți din 
conturi pentru oricare unitate 
C.E.C. din țară.

Beneficiarii de cecuri din car
netele de cecuri le pot utiliza și 
în plată la cumpărări de măr
furi de la anumite organizații 
comerciale, la , efectuarea de 
plăți către întreprinderile de 
prestații, precum și la plata al
tor. sume datorate organizațiilor 
socialis’te.

La valoarea carnetelor de ce
curi, titularii de conturi curente 
beneficiază în continuare de do- 
bînda în vigoare la depunerile 
în conturi curente personale, 
pînă la efectuarea plăților

Trebuie menționat că recenta 
Hotărîre a Consiliului de Mi
niștri prevede și alte măsuri 
care lărgesc gama de servicii pe 
care unitățile C.E.C. le efectu
ează în cadrul activității de de
servire bancară a populației.

• In municipiul Bucu
rești un libret de econo
mii revine la 1,4 locuitori, 
iar în județul Brașov la 
1,8 locuitori. Tn județul 
Constanța un libret de e- 
conomii revine la 2,1 lo
cuitori. Tn județul Sibiu 
la 2,2 locuitori.

® în județul Neamț, 
din 1966 pînă în prezent 
tuturor depunătorilor la 
C.E.C. le-au fost acordate 
dobînzi și cîștiguri în va
loare de circa 30 milioa
ne lei.

• Tn rîndul populației 
de la sate sînt aproape 2 
milioane de depunători 
la C.E.C.

• Cel de al 20-lea mi
lion cetățean al Republi
cii, născut la 20 iulie ți
nui acesta, Danie! Marius 
Stânciulescu din comuna 
Miroși, județul Arcțes, a 
primit din partea Casei 
de Economii și Consem
națiuni un libret cu o de
punere inițială de 10 000 
lei.

o Anul acesta între 1 
ianuarie și 30 septembrie 
s-au efectuat de către u- 
nitățile C.E.C. peste 57 
milioane operațiuni pri
vind economiile popu
lației și alte operațiuni 
bancare.
• La 29 octombrie 1969 

a avut loc 
tragerea 
trimestrul 
cestui an 
economii 
cîștiguri 
La această 
sorti. Casa de Economii 
și Consemnațiuni a acor
dat 325 de cîștiguri în 
autoturisme Fiat 1800, 
Volga M-21, Renault 10, 
Dacia 1100 și altele.
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CECUL DE ECO
NOMII ȘCOLARE

De mici, șco
larii, astăzi, cu
nosc o pușculiță, 
mai puțin zor
năitoare 
cea 
ră, 
mai 
tru 
economiilor lor 
bănești : foile cu 
timbre de eco
nomii școlare și 
libretul de eco
nomii școlare.

Ținînd seama 
de faptul că e- 
levii nu pot de
pune decît sume 
mici, Casa de 
Economii și 
Consemnațiuni a 
introdus acest 
instrument de 
economisire spe
cial, adecvat 
vîrstei acestora, 
în prezent, nu
meroși elevi din 
toate școlile e- 
conomisesc su
mele pe aceste

pament de ex
cursie.

Cecul de eco
nomii școlare se 
prezintă sub 
formă de carto
nașe tipărite în 
culori, cu o va
loare fixă de 5 
lei fiecare și 
grupat in seturi 
de cite 10 
cecuri, ilustrind 
cele mai intere
sante teme din 
domeniul știin
ței, literaturii, 
artei și culturii. 
„Figuri proemi
nente ale poe
ziei românești", 
„Mari prozatori 
români", „Mare
le pictor român 
Nicolae Grigo
rescu", „Din is
toria muzicii 
românești", „Cu
ceritori ai cos
mosului", „Din 
comorile florei", 
„Din fauna țării

„cecuri** pentru noastre". „Mo-
excursii, pen- numente istori-
tru completarea ce ale patriei
bibliotecii per- noastre".
sonale, pentru Prin conținu
cumpărarea unei tul și varietatea
mingi de fotbal temelor. cît și
sau unui echi- prin forma gra-

fică plăcută, 
cecurile de eco
nomii școlare se 
bucură de o a- 
preciere unani
mă din partea 
tineretului șco
lar. Ele pot fi 
procurate de la 
unitățile C.E.C. 
și oficiile poș
tale. La 
elevilor 
se vor 
orieînd.

în
stimulării acțiu
nii de economi
sire pe acest 
nou instrument, 
Casa de Econo
mii și Consem
națiuni a acor
dat colectivelor 
de elevi ale 
școlilor, premii 
valoroase.

Actualele 
„pușculițe" ale 
elevilor, foile 
cu timbre și 
cecurile de eco
nomii școlare, 
nu mai trebuie 
sparte pentru a 
număra conți
nutul lor. Creio
nul, hîrtia și un 
simplu calcul al 
dobinzii sînt 
deajuns.

cererea 
sumele 
restitui

vederea

1" • • La 30 septembrie 1969, soldul general al ’ 
1 depunerilor Id C.E.C. ale populației a fost cu 8,7 , 

!a sută mai.mare decît cel existent cu un an în 
urină. In prezent, soldul general al depunerilor 
— indicator de bază al acțiunii de economi- 

: sire -r este de lO,9 ori mai raara dec!t la siîr- 
șjtul anului 196G.

• La 30 septembrie 1969, numărul libretelor 
de economii deținute de populație s-a ridicat 
la aproape 6 milioane. ta medie pe țară, uni, 
libret de economii "revine la 3,3 locuitori. In

| anul 1960, numărul libretelor, de economii a 
fost de 2TȚ milioane, revenind, în medie, un

'ț iț'țW * -

OAMENI ILUȘTRI
DESPRE ECONOMIE

• înainte de toate învață pe copii să economisească, căci 
economia este baza tuturor virtuților.

V. HUGO
• Economia — adică dreapta cumpănire între foloasele 

aduse de cutare cheltuială și sacrificiile făcute pentru ea ; aceasta 
atît în economia generală a statului, cît și în cea individuală.

MIHAI EM1NESCU
• Cel ce nu face nimic, face datorii.

B. SHAW
• Daca vreți să fiți bogați, nu învățați numai cum se cîștigă 

banul, ci și cum se păstrează.
B. FRANKLIN

• Sînt multe mijloace de îmbogățire, dar puține sînt cinstite. 
Economia este unul din cele mai sigure.

F. BACON
• Risipitorul este un vrăjmaș al societății, economul este un 

binefăcător public.
A. SMITH

• Cine disprețuiește cîștigul cel mic, pierde pe cel mare. 
ION CREANGA
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SPORTUL DE MASA
Șl... MASA ELEVILOR

înaintea meciului cu

concluzia gravă, încărcată de responsabilitate, că 
masă de elevi nu a înregistrat incă revirimentul 
rădice, izolate. Sintem în măsură să apreciem că 
București, ci pretutindeni — sportul nu a devenit

9 antraet sportiv > antract sportiv • antract sportiv • antract sportiv 9 antract sportiv • ,
........ „.•xftcto.vw. ........... . .. . ..M>........ ^..'8

Constatările făcute la fata locului și publicate sub titlul de mai sus, ne conduc, fără echivoc, lă 
dezvoltarea activității sportive pentru întreaga 
scontat, succesele fiind — atunci cînd sînt — spo- 

în școli, cu rare excepții — și nu numai în 
_____ ,_______________ . o activitate diurnă, permanentă a tuturor elevilor.

Așa cum a reieșit din materialele publicate, răspunderile pentru asemenea stări de lucruri sînt 
împărțite . este vorba atit de inactivitatea unor factori ce sc ocupă nemijlocit de acest domeniu 
dar și de o concepție îngustă, greșită, cultivată sau măcar facilitată de unele Organisme.

Chiar dacă nu ne propunem 
concluzii exhaustive ci doar 
punctarea principalelor cauze 
câre cer o intervenție urgen
tă, se cuvine să începem prin 
a semnala munca deficitară a 
organelor și organizațiilor 

'U.T.C. Există o Hotărîre a Bi
roului C.C. al U.T.C. care subli
niază că : „Sportul de masă, ca 
parte integrantă a procesului 
de educație a tineretului, tre
buie să ocupe un loc important 
în munca organizațiilor U.T.C., 
care au datoria să organizeze 
și să desfășoare o gamă va
riată de acțiuni pentru atrage
rea tineretului la practicarea 
•/’•ortului, potrivit virstei și 

" mperamentulul acestuia, în 
vederea călirii fizice, întăririi 
sănătății, dezvoltării inițiativei 
și curajului". Documentele or
ganizației merg și mai departe, 
detaliind : activitatea sportivă 
de masă cu elevii va cuprinde 
în principal gimnastica de în
viorare, concursurile pentru 
insigna de polisportiv, jocurile 
distractive, crosurile, marșu
rile, întrecerile între clase la 
diferite jocuri sportive, con
cursurile de atletism, alte acti
vități competiționale de masă 
la șah, scrimă, tenis, înot, lup
te, box, haltere, oină ș.a. Lista, 
firește, nu se încheie aici. 
U.T.C. a , întocmit recent un 
calendar al competițiilor spor
tive de masă ale tineretului, 
în cadrul căruia figurează, ex
clusiv pentru elevi, Campiona
tele naționale școlare la dife
rite discipline, apoi Olimpiada 
de iarnă. Crosul tineretului, 
Pentatlonul atletic școlar, Con
cursul de ștafete. Cupa școla
rului, „Fotbal în 6", ..Baschet 2 
la 2". La tțpele dintre aceste 
întreceri, faza de masă, pe 
clase, trebuia organizată încă 
de la începutul anului școlar. 
Dar la nici una din școlile vizi
tate, organizațiile ll,T.G.,., cpmlx. 
siile sportiv®, n-aa respectat '/ ’̂ă nu 
termenele=-prevazsutte/Tn i&lS&^LrnijtoeU-, x^.x.x..
clarul .sjjpftiv al U.T:C. pentru’ comisiile .'sportive-din scoli,’

• n-aa-

startul în fazele de TfțSsa.* Esfe . 
neglijat,’ în mod nepermis, un 
element nou care a intervenit : 
acordarea unui spațiu mai larg 
etapei de masă, pe clase și pe 
școală. Din considerentul pre
lungirii și lărgirii perioadei 
competiționale, a posibilităților 
pentru antrenarea întregii 
mase de elevi la întreceri, s-a 
luat măsura ca pentru prima 
'ară să se desfășoare și etapa 
., pe clasă și pe școală, a cam
pionatelor naționale 
răspunderea pentru 
desfășurare revenind organiza
țiilor U.TiC., profesorilor de 
educație fizică și conducerilor 
de școli. Trebuie să spunem

școlare, 
buna ei

• •••••
UN DEMARAJ CARE SE LASĂ AȘTEPTAT

două explicații. Pe de o 
credința semidoctă con- 

căreia pregătirea psiho- 
poate fi realizată de ci- 

de oricine „priceput la

DOAR DOUA EXPLICAȚII...
Lenta penetrabilitate a psiho

logiei în cetatea sportului poate 
primi J‘" 
parte, 
form 
logică 
neva, 
oameni", trecut prin „școala vie
ții". Nimeni nu contestă influ
ența, de cele mai multe ori 
fastă, a experienței de viață, dar 
nu credem că se va ajunge vreo- 
lată ca cineva să primească di
plomă de medic, inginer, psiho_ 
log sau de profesor de mate
matică pentru meritul de a 
fj absolvit numai școala vieții. 
Psihologia pare multora o ne
buloasă accesibilă oricui este 
puțin versat, dar, asta e o sim
plă iluzie care fixează pe mulți 
în afara hotarelor științei. E 
departe de a fi dispărut încă 
personajul acela care apare îri 
fața sportivilor înaintea unei 
competiții importante și rostește 
ou un ton sacerdotal fraze de 
o banalitate compactă, cu in
tenția de a „monta oamenii". 
Procedeul nu e nici măcar lipsit 
-de nocivitate, soldîndu-se frec
vent cu o stare de hipermotiva- 
re, de crispare, convertibilă ul
terior într-o comportare dezor
donată, haotică. Trebuie recu
noscut că eroarea de mai sus 
a făcut la noi *> 'ungă epocă.

Cealaltă erezie pe care o pro
punem drept explicație, constă 
în ideea că psihologul ar fi un 
teoretician așezat într-un nor 
Nimbus, departe de realitatea 
terestră și lipsit de eficacitate 
practică, pentru motivul că ști
ința slujită de el e condamna
tă să aparțină în exclusivitate 
zonei abstracțiunilor. Cine este 
cît ae cît avizat înțelege, dar 
nu iartă, inconsistența acestui 
punct de vedere.

CE ESTE UN SPORTIV DE 
SUTĂ ?

O categorie aparte, e răspunsul 
la această întrebare lansată de 
pe pozițiile psihologiei sportive. 
Un om hotărît să-și sporească 
mereu posibilitățile lui psiho- 

că deși campionatele școlare 
reprezintă principala competi
ție de masă a elevilor, toți 
factorii responsabili citați mai 
sus nu i-au acordat și nu-i a- 
cordă, în continuare, atenția 
cuvenită. Așa se explică de ce 
nici pînă la această oră între
cerile etapei de masă n-au în
ceput, ba. mai mult, nici nu se 
cunoaște în amănunt ce trebuie 
făcut.

Multe organizații U.T.C., mul
te comisii sportive din școli 
nici măcar nu și-au întocmit 
programul de activități sporti
ve. necum să treacă la înfăp
tuirea lui. Ele ar trebui să cu
noască un lucru : „Calendarul 
competițiilor sportive de masă 
ale tineretului" constituie doar 
un cadru general al activități
lor competiționale. El cuprinde 
principalele acțiuni sportive pe 
care le organizează U.T.C. De
terminant pentru progresul spor
tului de masă in rindurile 
elevilor este modul în care or

• Unul din principalele obstacole — pro
pria inactivitate a organizațiilor U.T.C.

• Remediul imediat și de perspectivă — 
revizuirea întregii concepții, la toate nivelu
rile, despre sportul de masă !

ganele și organizațiile U.T.C., 
cu sprijinul celorlalți factori, 
yor asigura participarea largă 
a tuturor tinerilor la activități 
sportive, prin Îmbogățirea a- 
țestui calendar cu inițiative 
proprii, cu acțiuni sportive ce 
sînt cerute de elevi, care se 
bucură de tradiții și posibili
tăți de organizare acolo în 
școală. In acest sens și comite
telor U.T.C. ale sectoarelor din

•'■j.,..ău ajutat. • .praștie, ne- 
mijkx*, ■ U.T.C.,

XXX xxwfxwr xi . —xxxi i țwxi,
să-și aleățu^§ț,ă, T'pS&gramele 
rie' activități sportive, că nu au 
urmărit îndeaproape . cum se 
înfăptuiesc, că nu au insistat 
pentru realizarea acelor acțiuni 
menite să atragă cît mai mulți 
elevi la conceperea și organi
zarea activității ; sportive 
masă, s^-i determine -să 
tice sporthl: Nu S-âu' 
eforturi. așa cum am 
pentru asigurarea bazei 
riale necesare.

O problemă cel puțin 

de 
prac- 
făcut 

văzut, 
mate-

O problemă cel puțin la fel 
de acută, poate chiar princi
pala cauză a dificultăților prin 
care trece sportul de masă din 
școli, izvorăște din faptul că 
această activitate e lipsită 
practic de aportul omului cu

fizice, să le amplifice și să le 
măsoare într-o continuă con
fruntare cu el însuși și cu alții. 
Un subiect obigat să se auto- 
cunoască, autoconducă, autoa- 
firme, autodepășească, autoeva- 
lueze. Pentru ca toate aceste 
aspirații să se realizeze în pro
porții optime, sportivul trebuie 
să devină o personalitate exce
lent sculptată. Misiunea are un 
notabil coeficient de dificulta
te. Realizarea e; presupune e- 
xistența, dezvoltarea și conso
lidarea unor atribute aparținînd 

PSIHOL OG IA ultima treaptă
a ștachetei performanțelor

tuturor sferelor vieții psihice : 
cognitivă, volitivă, afectivă.

FERRUCCIO ANTONELLI, 
președintele Federației interna
ționale de psihologie sportivă, e 
de părere că cei ce devin cam
pioni confirmă un fel de des
tin, ințelegind prin aceasta că 
toți marii sportivi sînt înzes
trați cu o serie de calități so
matice și psihice fără de care 
nu se poate visa la glorie. Spe
cialistul italian conchide că 
antrenorii au obligația să des
copere și să șlefuiască multila
teral (inclusiv din punct de ve
dere psihic) pe cei ce dețin a- 
semenea latențe, rezervînd psi
hologului misiunea de a in- 
influența favorabil eventuala 
problematică specială, prezentă 
deseori în cazul sportivilor de 
clasă superioară. In categoria 
citată, Ferruccio Antonelli sem
nalează drept eventuale stări 
de spirit: simț crescut de ina- 
daptare socială și izolare afec- 

cea mai mare competență și 
autoritate în domeniu : profe
sorul de educație fizică.

Cum s-a ajuns la această a- 
nomalie ? După apariția Legii 
cu privire la dezvoltarea miș
cării sportive, reglementările 
ulterioare, elaborate de Minis
terul învățământului, U.T.C,, 
C.N.E.F.S., fie separat, fie în 
comun, au adîncit discrepanța 
intre factorii responsabili. 
U.T.C., comisia sportivă se 
ocupă de activitatea de masă, 
iar profesorii de educație fizi
că. împreună cu conducerea 
școlii, răspund de activitatea 
de performanță Fiecare cu ale 
lui. Sîntem de părere că se co
mite o gravă eroare prin 
ruperea activității de masă de 
sportul de performanță. A lip
si organizația U.T.C., comisia 
sportivă de sprijinul direct, 
efectiv, nemijlocit pe care poa-

cu
te să-l acorde profesorul 
seamnă a sorti eșecului 
bună știință, orice acțiune.

Și dacă cineva se îndoiește 
de eroarea „legiferată" prin in
strucțiunile pomenite, iată, pe 
scurt, ceea ce se-ntîmplă a- 
cum ; fiecare profesor, din o 
mie, sau și mai mulți elevi, 
își alcătuiește, să zicem, o e- 
chipă d’e volei, de baschet sau 
de handbal pe care o pregă
tește pentru Campionatul de 
calificare în seriile diviziilor 
școlare. Știind că ministerul, 
inspectoratul școlar, conduce
rea școlii, organele sportive, îi 
apreciază activitatea, calită
țile de antrenor, în funcție de 
rezultatele si performanțele 
echipei pe care o pregătește, el 
iși dedică, in afara prestării 
orelor de educație fizică, tot 
timpul, inclusiv cele 6 ore obli
gatorii de activitate colectivă, 
acestei echipe. In acest scop 
conducerea școlii ii pune totul 
la dispoziție : sală, echipamen
te și materiale sportive, fon
durile necesare. Și, sub parava
nul că face performanță pen
tru cei 10—12 baschetbaliști, 
handbaliști sau voleibaliști, ai 
școlii, profesorul uită (uită e 
un fel de a spune, 
convine de minune 
1 000 de elevi care 
mic. El uită că-i 

pentru că-i 
l) de cei 
nu fac ni- 

instructor 
sportiv în școală, că ia bazele

tivă ; un sentimeiit de vină pen
tru atitudinea agresivă la care 
sportivul obligat să recurgă 
frecvent ; resentiment inconști
ent împotriva părinților, antre
norilor, suporterilor, presei ; 
teama de a nu mai fi capabil 
să repete performanțele ante
rioare : teama de a înfrunta 
sportivi care au fost cindva ido
lii subiectului ; stare depresivă 
provocată de emoțiile și împovă
rarea resimțite ca recordman, 
campion. Devine evident cit de 
numeroase și de particulare sînt 

O anchetă de ROMULUS BALABAN
reacțiile și stările psihice pe 
care le poate cunoaște sporti
vul, cîte circumstanțe dificile 
are de traversat, cum trebuie 
învățat și ajutat ca să izbu
tească.

UN PSIHOLOG PREZINTĂ PO
TENȚIALUL PSIHOLOGIEI 

SPORTIVE
ȘTEFAN POPESCU, șeful 

laboratorului de psihologie al 
Centrului de cercetări științifice 
pentru Educație Fizică și Sport 
enumeră zonele de influență 
ale acestei discipline : selecția 
și pregătirea multilaterală a 
sportivilor, adjuvant al perfor
manței,! mijloc de educație și de 
integrare socială a tineretului ; 
rol profilactic și curativ in sfe
ra fenomenelor psihopatologice 
din cuprinsul sportului ; mo
delatoare favorabilă a compor- 

sportive, la sală, trebuie să aiba 
acces și restul elevilor ; uită, 
intr-un cuviut, că e profesor. 
Obiectivul acesta îngust — pre
gătirea unei singure echipe — 
ii oferă in plus posibilitatea și 
timpul necesar unei jumătăți 
de norme pe la un oarecare 
club, unde, de fapt, nu pregă
tește alți sportivi dezit tot pe 
aceia de la școală, pe care-i 
transferă și clubului, realizînd, 
să recunoaștem, o dublă per
formanță : muncește mai puțin 
și cîștigă mai mult. Și toate 
acestea sub ochii atîtor orga
ne și organisme care nu numai 
că admit, dar au și creat ca
drul legal pentru lipsirea acti
vității sportivi de masă de 
competența și prestigiul pe 
care numai profesorul de edu
cație fizică i le putea conferi.

Și pentru ca paritatea să fie 
perfectă, nu numai „perfor
manța" profesorilor e dublă, ci 
și lovitura pe care o primește 
sportul de masă în școli. Pen
tru că dacă in școală există o 
echipă sau mai multe de așa- 
zisă performanță (termenul 
este impropriu, ele fiind to
tuși departe de a întruni atri
butele formațiilor de perfor
manță) și elevii pe care-i 
chemi să facă sport știu că 
degeaba se zbat să cîștige la 
etapa pe clasă ori pe școală, 
pentru că mai departe în com
petiție va merge tot echipa X 
(de performanță !?) pregătită 
de profesorul Y, atunci cum mai 
poate fi vorba de un stimulent, 
de declanșarea unor ambiții și 
rivalități între clase, singurele 
modalități de a determina dez
voltarea a ceea ce numim sport 
de masă și activitate continuă ? 
In atari condiții, nu-i de mira
re că gimnastica de înviorare 
a devenit o vorbă goală, că în 
școli nu se desfășoară activități 
nici pe departe pe măsura 
posibilităților și a condițiilor 
create, că noțiunea de sport de 
masă are o relativă acoperire 
faptică.

Mai departe, cauzele merg 
pe aceeași „linie". Ministerul In- 
vățămîntului, bunăoară a fost de 
acord cu toate competițiile — 
și cele ale U.T.C. și campiona
tele naționale școlare de care 
răspunde direct, începînd bine
înțeles cu... faza de performan
ță, — dar n-a prevăzut și nu a- 
sigură fonduri pentru desfășu
rarea lor normală. Iar 
C.N.E.F.S., consemnind în scrip
te, odată pe an, 4-5 echipe cam
pioane naționale școlare, con
sideră că a adus o contribuție 
substanțială la dezvoltarea spor
tului în școli și e absolvit de 
alte obligații. Drept urmare, 
nici pînă la această eră nu s-a 
făcut nimic în școli în direc
ția amenajărilor sportive pen- 
tru sezonul alb, după cum se 
neglijează acea prevedere a 
unei instrucțiuni care preci
zează : „pe plan local, de <x>- 
mun acord cu organele sindi
cale, consiliile populare și con
siliile pentru educație fizică și 
sport se vor stabili programul 
și bazele sportive care vor fi 
folosite in mod gratuit de către 
elevi".

Iată, deci, că problemele spor
tului de masă în școli vizează, 
rezolvări pe Întreaga scară a 
factorilor de răspundere, o com
pletă reconsiderare a concep
ției acestora asupra însemnă
tății și roiului său in viața so
cietății contemporane, a genera
țiilor tinere, anularea unor re
glementări și instrucțiuni greșit 
elaborate, cu interpretări ero
nate a atribuțiilor 
derilor stabilite de 
ganele de partid, 
în acest domeniu.

și răspun- 
lege, de or- 
și de stat,

VASILE CABULEA

• •••••
tamentului maselor de specta
tori ; disciplină influentă asu
pra sănătății mintale a tinerilor 
și a celor de vîrste mai mici, 
contribuind și la dezvoltarea 
psihică optimă a copiilor, din 
punct de vedere intelectual, 
caracterial, al personalității etc.
OMUL - SUBIECT Șl OBIECT 

AL SPORTULUI
In conceputul de psihologie 

sportivă, specialiștii întroduc 
cîteva distincții. Mihai Epuran 
desparte baza psihologică a 
pregătirii de pregătirea psiholo
gică a sportivului. Se argumen
tează că prima delimitare ar 
fi necesară deoarece pregătirea 
fizică, tehnică, tactică și psi
hică a individului se desfășoară

după legi specifice fiecărui fac. 
tor, dar vizîndu-se, în fond, dez
voltarea calităților unui om, 
activitatea trebuie fundamenta
tă și pe legi ale psihologiei. In 
schimb, pregătirea psihică a 
sportivului ar include „ansam
blul de măsuri generale și spe
ciale care urmăresc să dezvol
te acele laturi ale psihicului so
licitate de activitatea sportivă, 
acele resorturi de care depinde 
realizarea celor mai însemnate 
progrese în antrenament și a 
celor mai bune performanțe în 
concursuri".

Omul nu este numai subiect 
al sportului, ci și obiectul său 
De aceea se cuvin avute în ve
dere și modelările psihice, res
tructurările personalității, con
secutive pregătirii și activită
ții sportive, precum și existen
ței, integrării în lumea sportu-
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0 performantă meritorie
învingind pe Skeid Oslo cu 2-0, Dinamo Bacău s-a calificat

în turul III al „Cupei europene a tirgurilor"

Un test dătător de speranțe|
Lotul național a învins 

in partida de verificare — 
mă cii b' echipă străină — 
fășurată pe stadionul „23 
gust“ pe Vojvodina Novi

ieri,- 
ulti- 
des- 
Au-

- . Sad,
cu scorul de 4—1 (2—0). Echipa 
a început jocul în următoarea 
alcătuire : Răducanu, Sătmărea- 
n.u, Hălmăgeanu, Dan, De- 
leanu, Dinu, Radu Nunweil- 
ler, C. Radu, Dobrin, Dumi- 
trache, Lucescu. Antrenorul 
Angelo Niculescu i-a mai folosit 
în repriza secundă pe Adama- 
che, Lppescu, Mocanu, Gher- 
g'heli, Grozea și Domide ca
re i-au înlocuit pe Rădu
canu, Sătmăreanu, Deleanu, 
Dinu, C. Radu și respectiv, 
Dumitrache. Golurile au fost 
înscrise după cum urmează : 
în minutul 4, un schimb 
reușit de mingi, executat în vi
teză de Dobrin și Dumitrache, 
Se concretizează printr-un gol 
frumos pe care-1 semnează ul
timul. După numai 5 minute, a- 
celași Dumitrache urcă scorul 
la 2—0. după o acțiune ofensivă 
dinamică, de astă dată purtată 
de Dobrin — Sătmăreanu — Du
mitrache, care face șah-mat ,a- 
părarea adversă. Cu acest scor 
se încheie prima repriză deși 
ocazii destul de clare ar mai fi 
fost dar, Dinu (min. 20 și 27) și 
Sătmăreanu (min. 43) au ratat 
de puțin. In cea de-a doua re
priză, în min. 67, Ghergheii pri
mește o pasă de la Lucescu și 
șutează fulgerător ureînd sco
rul ia 3—0. In min. 81, același 
Lucescu îl servește pe Dobrin 
și acesta rotunjește scorul la' 
4—0. Și în această repriză se 
ratează ocazii, dar nu trebuie, 
scăpat din vedere restabilirea u- 
nui echilibru al ocaziilor de 
gol. Adversarii reduc din han
dicap, prin Andrici, fixîndu-se 
scorul final la 4—1. (Noi l-am 
văzut în ofseid pe autorul go- 

lui. Fiecare ramură sportivă 
exercită o influență progresivă 
și multilaterală asupra practi- 
canților, determinînd de la un 
timp încolo, anumite trăsături 
psihice specifice, generate de 
structura ei motrică, de substra
tul el emoțional, de genul 
lațiilor și al atmosferei ce 
definesc.

re
ct

URMĂRIND 
HARTA MOTIVAȚIEI

Una din ideile 
mai 
aria 
cea a 
acei 
onanți pentru orientarea 
sport, precum și pentru obține
rea de performanțe. E vorba 

ca circulație 
recentă, dar asiduă în 
psihologiei sportului este 
motivației. Ea se referă la 
factori psihologici condiți- 

spre

despre acele resorturi interioare 
care determină individul să se 
apropie de activitatea sportivă, 
iar după ce apropierea s-a pro
dus îl mobilizează pentru obți
nerea de rezultate greu accesi
bile.

ERWIN HAHN (R.F. a Ger
maniei) care s-a ocupat cu pre
cădere de studiul motivației la 
sportivi, consideră, drept întîia 
expresie a ei, nevoia elementară 
de mișcare și locomoție. Satis
facția, stările emoționale declan
șate de mișcare, deci, mișcarea 
însăși, constituie primul impuls 
substanțial pentru cultivarea 
mișcării. îndemînarea obținută 
treptat, în urma practicării u- 
neî mișcări oarecare, depăși
rea propriilor limite, perfor
manțele, succesele devin pro
gresiv tot atîtea elemente sti
mulatorii și pîrghii de ascensiu
ne.

lului). Rezultatul este absolut 
echitabil, el reflectînd diferen
ța de valoare între cele două 
teamuri, nivelul calitativ supe
rior al evoluției reprezentan
ților noștri, valențele lor teh- 
nico-tactice avînd un ascendent 
vizibil față de adversari. De 
altfel după meci, la cabină, an
trenorul echipei iugoslave. 
Boșkov, s-a declarat mulțumit 
de jocul echipei sale recunos- 
cînd echitatea rezultatului și 
găsind drept explicații pentru

Ieri, lotul national
a învins pe Vojvodina
Movi Sad cu 4-1 (2-0)

In- 
fost 

puter- 
pună probleme 

noastre națio- 
Selecțîonabilii n-au fost

replica nu suficient de dîrză a 
elevilor săiiu—, faptul.^ că din 
formația £>£ care antrengafci 
lipsesc Jlicătari buni, che
mați la lot-, și că băieții nu s-au 
întrebuințat prea mult întrucît 
duminică au un meci foarte 
greu cu Steaua roșie Belgrad.

Aceste destăinuiri ne-au aju
tat, firește, ,să apreciem într-un . 
mod mai judicios partida, 
tr-adevăr Vojvodina n-a 
un sparing - partener 
nic, hotărît să 
serioase echipei 
nale. " __
suficient solicitați de adversar 
așa că și-au putut construi, a- 
desea, în voie, nestingheriți ac
țiunile, frumoase de altfel, ca
re pe deasupra, unele dintre ele 
s-au soldat cu goluri sau cu 
faze spectaculoase de poartă.

Așa dar povestea de astă pri
măvară, din aprilie, de la Timi-
• •••••

Cind individul ajunge la per- gh 
formanță, apar noi puncte de ” 
interes pe harta motivației

Succesul operațiunii de moți- A 
vare în cazul unor persoane de ™ 
vîrste diferite este condiționat 
de relația dintre motiv și gradul 
de înțelegere, de dezvoltare in- V 
telectuală al celui în cauză. De 
aceea, motivarea trebuie astfel 
construită și exprimată îneît să 
fie pe înțelesul tuturor. Ea cons
tituie o acțiune complexă și di
versă. Se recomandă instaura- A 
rea unei motivații optime, în ■ 
funcție de stadiul activității 
sportive și de o sumedenie de Mk 
parametri, printre care și da- 
tele individuale ale fiecărui su- 
biect. In perioada inițială sînt V 
indicate motivări cît mai con
crete, mai directe, dar care sq _ 
nu conțină și expresia unor in- 
terese materiale. Apariția aces
tora veștejește legăturile de 
sensibilitate și de morală, extrem A 
de însemnate pentru modelarea 
caracterelor și pentru nașterea 
unor afinități profunde cu iu- A 
mea sportului. In stadiile ini- ™ 
țiale, e de părere M1HAI EPU
RAN, satisfacția trebuie să iz- 
vorască direct din activitatea V 
sportivă propriu-zisă. E perioa
da cristalizării dragostei pentru 
sport, cind fiecare detaliu capă. 
tă un ecou prelungit in sufletul 
tinărului. E acea vreme cînd o 
apreciere dură, descurajantă, A 
din partea antrenorului poate 
îndepărta definitiv copilul sau 
tinărul aspirant : e faza cind A 
simpla apariție a numelui sau “ 
a fotografiei intr-un ziar produ
ce satisfacții și opțiuni defini- a 
tive. W

Cu timpul, substanța motiva
ției se schimbă, în cuprinsul ei a 
pătrunzînd elemente ce țin de “ 
relații sociale, condiții materiale 
etc. O motivare optimă, perma- 
nentă poate fi numai rezulta- V 
tul unui dozaj fin între satis
facțiile imediate și cele de pers- 
pectivă. In fiecare etapă de 
pregătire și în fiecare perfor
manță, sportivul trebuie să gă- 
sească satisfacții și mobiluri ™ 
pentru continuarea drumului.

(Continuare într-un 
număr viitor)

BACĂU (prin telefon)
Singura noastră echipă română 

în competițiile europene, Dinamo 
Bacău, a reușit o performanță 
deosebită, calificarea în turul 
trei, al „Cupei europene a tîr- 
gurilor".

După o excursie în Malta a 
urmat confruntarea cu Skeid 
Oslo, acreditată cu o performan
ță deosebită — eliminarea în 
primul tur a echipei Miinchen 
1860 (2—2 la Miinchen și 2—1 
la Oslo). S-a dovedit în cele din 
urmă o echipă foarte prezentabi
lă pînă cînd a intervenit elemen
tul „fotbal". Băcăoanilor le-au 
trebuit destul de mult — 46 de 
minute — pentru a se desprinde 
de adversar. Fundașul Gyversen 
„culcă balonul" însă o dată cu el 
și picioarele lui Băluță în careu 
și. evident, penalti. Execută in
ternaționalul Dembrovschi, impa- 
rabil și 1—0. Urmează acțiuni 
ratate una după alta de băcă- 
oani și replica submediocră a 
oaspeților. Finalul meciului gă
sește echipa Dinamo dominînd 
copios cu fundașii la centrul te- 

actual al 
Echipa 

din toate 
considera- 

Există o mai ma

țoara, cînd același adversar s-a 
prezentat la o cotă valorică mult 
mai înaltă — și a învins atunci 
cu 2—1 — nu s-a mai repetat. 
Nu e nimic rău, în asta. Sîntem 
chiar îndemnați să credem — 
și acesta e adevărul, dar din 
circumspecție evităm să-1 afir
măm — că nici jucătorii iugo
slavi n-au mai întîlnit același 
adversar în teamul 
„tricolorilor" noștri.
României a evoluat, 
punctele de vedere, i 
bil mai bine, 
re coeziune în echipă, jucăto
rii se simt, își intuiesc intențiile, 
anticipează cursul fazelor; ei 
au cîștigat mult în ce privește 
rafinamentul tehnic și tactic.

Ar fi o greșeală, totuși, enor
mă ca după acest meci să ne 
culcăm pe o ureche, să credem 
că partida de la 16 noiembrie cu 
elevi; e ca și cîștigată. Nu e 
nici un semn de liniște și nj<Jj un .1 
motiv să ne vedem liderii in- { 

, «vjjncibiii ai grupei. Ațmosferă 
țWe activitate laborioasă. delbcU I 

ditate și răspundere, iată ce tre
buie să caracterizeze în conți- I 
nuare pregătirea acestui meci, 
pe drept cuvînt, cel mai impor
tant din cariera echipei noastre . 
reprezentative, din istoria fot
balului românesc.

I
C. VASILE

• MIERCURI, ÎN TUR
NEUL MASCULIN DE 
HANDBAL de la Timișoara, 
Dinamo București a în
vins cu scorul de 14—11 pe 
Politehnica Timișoara. Alte 
rezultate : Dinamo Bacău 
— Rafinăria Teleajen 15—14; 
Universitatea Cluj — Mine- 

Baia Mare 23—11 ; Voin- 
București 
București

rul 
ta 
tea

— Universita- 
21—21.

• DUPĂ I 
A 17 RUNDE, 
zonal de 
conduce 
Germană) 
mat de 
slovacia), 
dia) — 11 . 
(Ungaria) — 10,5 puncte (1), 
Hecht (R.F. a Germaniei) — 
10 puncte (1) etc. Maestrul 
român Dolfi Drimer ocupă 
locul 8 cu 9 puncte.

DISPUTAREA 
, în 

șah din 
Uhlmann 
cu 13 puncte, ur- 

Smejkal (Ceho- 
Andersson (Sue 
puncte, Portisch

turneul 
Austria 

(R.D.

• ASTAZI, PE TRASEUL 
DE LA STADIONUL ME-

VOLEI: II ETAPA i TREIA

Deabia se aliniaseră la fileu 
sextetul Progresului și cel al 
Rapidului, cînd vreo 30 de co
riști din galeria Grantului au și 
slobozit în sală melodia unui 
vers cu iz de șlagăr : „Să cîș- 
tige tinerețea". Vișiniii-albaștri 
zîmbeau. Vreo cinci mînji — 
Paraschivescu, Penciulescu, Că
tălin, Ion, Chițigoi — între 19 
și 20 de ani dirijați de magi
cianul voleibaliștilor din Giu- 
lești — Drăgan, aveau să ofere 
în timpul cît acele ceasornicu
lui se învîrt aproape pentru o 
oră, un spectacol vrăjitoresc de 
volei, cum încă nu s-a văzut 
prin București de la începutul 
acestui campionat și cum am 
dori să vedem mereu. A cîștigat 
cu 3—0 tinerețea. O echipă a 
cărei medie de vîrstă e doar de 
21 de ani și ceva, fiind dfealt- 

• fcl cea mai tînără divizionară
„A“. Aseară această echipă a

al 
a- 
se 
a-' 
în

I

renului. In minutul 89 Ene Dani
el execută o lovitură liberă și 
Dembrovschi deviază spectacu
los cu capul sub bară semnînd 
prezența băcăoanilor în turul 
treilea al competiției. Prin 
ceasta victorie Dinamo Bacău 
poate spune că a debutat în 
devăratu] sens al ouvîntului 
rîndul echipelor de elită ale con
tinentului. In turul următor for
mația băcăoanilor va avea ca 
adversar una din două echipe cu 
vechi ștate de serviciu în compe- 
tițiile europene — Arsenal Lon« 
dra sau Internationale Milano.

5 minute.după joc. ION ALE- 
XAN DRESCU, secretar general 
al F.R.F.; „La Oslo norvegienii 
au jucat mult mai bine. Pe mina 
nu m-a mirat de loc eliminarea 
echipei vest-germane. Lipsa jocu
rilor internaționale și-a spus cu- 
vîntul. Felicit pe jucătorii băcă- 
oani pentru acest deosebit suc- 
C6S.<(

ALAMSI JANOS — arbitrul 
partidei: Victorie meritată. Am 
anulat golul marcat de jucătorul 
cu nr. 10 (Duțan) fiindcă a ob- 
strucționat în

VALERIU NEAGU
norul 
„Sînt 
bucură
Toți băieții au dat tot ce au pu
tut. In mod deosebit mi-au plă
cut Duțan, Dembrovschi și Ghi- 
tă.“

faza precedentă, 
antre- 

echipei Dinamo Bacău : 
nespus de fericit. Mă 

mult această victorie.

CORNEL IONESCU

RevendicăriI irlandeze
I in materie

de... fotbalI
I
I
I
I
I

Recent, doi jucători din Irlanda 
de nord, George Best, unul din 
cei mai buni atacanți din lume, 
actualmente la Manchester Uni
ted, și Sammy Todd, de la 
Burnley, nu au putut fi utilizați 
tn meciul cu echipa U.R.S.S. 
pentru preliminariile campionatu
lui mondial. Best fusese acciden
tat în meciul de cupă, susținut 
doar cu 48 de ore înaintea par
tidei de la Moscova, iar Todd nu 
a putut ajunge la timp din ca
uza cefii l'dîc a împiedicat deco
larea avionului (pl'ecarea lui 
Todd spre Mpscova fusese posi
bilă doar m ziua meciului).

Harry" 'Cavan, președintele .4- 
sociației irlandeze de fotbal, a 
cerut să se prevadă clauze preci
se în contractele jucătorilor an
gajați la cluburile engleze, în 
sensul ca aceștia să poată benefi
cia de condifii egale cu cele ale 
fotbaliștilor englezi atunci cînd 
sînt..selecționați să apere culori

le echipei lor reprezentative.

TALUL (șoseaua 
mon) din Capitală 
desfășura etapa a 
„Cupei Metalul" la dirt- 
track. La startul întreceri
lor, care vor începe la ora 
14,30, vor fi prezenți aler
gători de la cluburile Steaua 
București, Voința Sibiu și 
Metalul

Panteli- 
se va 
3-a a

București.
• CU 

DE-AL 
al Federației 
de șah (Fide), 
și-a desfășurat 
San Juan (Porto Rico). s-a 
hotărît ca Viitoarea Olim
piadă masculină de salt să 
se desfășoare in anul 1’170 
în localitatea Siegen (R.F. 
a Germaniei), iar ediția din 
1972 la Palma de Mallorca 
(Spania). Campionatul mon
dial de juniori se va dis
puta în 1979 in Portugalia, 
iar campionatul mondial 
studențesc, ediția 1970, în 
Israel.

PRILEJUL CELUI 
40-LEA CONGRES 

internaționale 
congres ce 
lucrările Ia

semnat a treia victorie consecu
tivă. Adversarii lor, jucătorii 
Progresului s-au străduit să evi
te degringolada înfrîngerilor. 
N-au putut pentru că la Clubul 
din dr. Staicovici miroase prea 
mult a cocleală. Echipele (in
clusiv de volei) se mențin pe 
scheletul veteranilor, staționînd 
pe ultimele trepte ale clasamen
telor. Oare nu se găsesc șlefui
tori pentru acest club ? In țară, 
etapa a treia a campionatului 
masculin a înregistrat cu o sin
gură excepție, numai victorii în 
deplasare : Unirea Tricolor Brăi
la — Petrolul Ploiești 3—0 ; 
Minerul Baia Mare —■ Dinamo 
București 0—3 ; Universitatea 
Craiova — Politehnica Galați 
2—3 ; Politehnica Timișoara — 
Tractorul Brașov 2—3 ; Viitorul 
Bacău — Steaua București 2—3.

CORNEL VALEANU



vizita nișmimi consiliulsi 
Oi MINIȘTRI SI A MINISTRULUI 
AFACERILOR EXTERNE AL OLANDEI

(Urmare din pag. I)

Premierul olandez și ministrul 
afacerilor externe au discutat cu 
specialiștii întreprinderii, intere- 
sîndu-se de producția unității,' 
cfganizarpa sectorului industrial 
de prelucrare a cărnii, laptelui, 
fructelor și legumelor, a fermei 
de păsări, de exportul de produse 
agroalimentare, precum și des
pre condițiile de muncă și viață 
ale specialiștilor și lucrătorilor.

La plecare, premierul Piet de 
Jong a semnat în cartea de onoa
re: „In timpul scurtei noastre vi
zite am fost puternic impresionați 
de rezultatele obținute pînă a- 
cum și de planurile pe care le 
aveț! pentru viitor. Urări de mult 
succes".

In vizita făcută la întreprinde
rea agricolă de stat „30 Decem
brie", oaspeții olandezi au fost 
însoțiți de George Elian, amba
sadorul României la țjaga, și de 
Tudor Jianu, directorul protoco
lului din Ministerul Afacerilor 
Externe.

• MIERCURI LA AMIAZĂ a 
plecat la Praga o delegație a C.C. 
aj P.C.R., condusă de tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., pentru a partici
pa la ședința Consiliului de re
dacție al revistei „Problemele pă
cii și socialismului".

Din delegație fac parte tova
rășii Ștefan Voicu, membru al 
C.C. al P.C.R., Andrei Ștefan și 
Constantin Vlad. membri suple- 
anți ai C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
tovarășii Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass și Bujor Sion, șefi de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid. ★

La sosire pe aeroportul Ruzyne, 
delegația a fost întîmpinată de 
Vasil Bilak, membru al Prezidiu
lui, secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, P, Auersperg, șeful 
secției de politică externă a C.C. 
al P.C.C., K. I. Zarodov, redac- 
tor-șef al revistei „Problemele pă
cii și socialismului". Au fost pre
zenți Ion Obradovici, ambasado
rul României la Praga, și membri 
ai ambasadei.

• MINISTRUL AFACERI
LOR EXTERNE, Corneliu 
Mănescu, și George Macoves- 
cu, primul său adjunct, au ple
cat miercuri la amiază în R. S. 
Cehoslovacă, pentru a parti
cipa la Consfătuirea miniștri
lor afacerilor externe ai gu
vernelor statdlor socialiste 
semnatare ale Apelului de la 
Budapesta, care va avea loc la 
Praga în ziua de 30 octombrie. 
Miniștrii afacerilor externe 
vor examina unele probleme 
legate de pregătirea conferin
ței general-europene.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezenți ad- 
juncți ai ministrului afaceri
lor externe, Karel Kurka, am
basadorul R. S. Cehoslovace, 
și Jozsef Vince, ambasadorul 
R. P. Ungare, la București.

★
La sosire, pe aeroport, oas- 

pepeții au fost întîmpinați de 
Jan Marko, ministrul afaceri
lor externe al R. S. Ceho
slovace, de adjuncți ai minis
trului de externe, de funcțio
nari superiori în M.A.E. Au 
fost prezenți ambasadorul Ion 
Obradovici și membri ai Am
basadei române.

• MIERCURI SEARA A SO
SIT IN CAPITALA delegația de 
activiști ai P.M.S.U., condusă 
de Jozsef Garamvolgyi, adjunct 
al șefului Secției de știință, 
cultură și învățămînt a C.C. al 
P.M.S.U., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., va . face o vizită de 
schimb de experiență în țara 
noastră.

• MIERCURI DIMINEAȚA, 
tovarășul Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale, a avut o întrevedere cu 
acad. Sava Ganovski, pre-

Reprezentanții țărilor membre

ale Comisiei Dunării au vizitat

Porțile de Fier

La invitația Administrației 
fluviale a Porților de Fier, în 
zilele de 27, 28 și 29 octombrie, 
reprezentanții țărilor membre 
ale Comisiei Dunării, împreună 
cu conducerea aparatului de lu- 
cr.U, cu experți și specialiști' din 
cadrul Comisiei Dunării au fă
cut o vizită în sectorul șantie
rului hidroenergetic și dc navi
gație de la Porțile de Fier. Au 
fost prezenți dr. Kurt Enderl, 
ambasadorul Austriei la Buda
pesta, președintele Comisiei Du
nării, Frantișek Dvorsky, am
basadorul R. S. Cehoslovace la 
Budapesta, vicepreședintele Co
misiei, Gjura Iovic, reprezentan
tul R. S. F. Iugoslavia în Co
misia Dunării, secretarul Comi

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Olandei, Piet de Jong, și 
ministrul afacerilor externe, Jo
seph Luns, au oferit miercuri, în 
saloanele restaurantului „Athenee 
Palace", un dineu în onoarea 
Președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer.

Au participat Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Națio
nale, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, Vasile Gli- 
ga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, membri ai conduce
rii altoi ministere și instituții 
centrale, dcputați, oameni de ști
ință și cultură.

Au luat parte persoanele ofici
ale care însoțesc pe premierul O- 
landei și ministrul afacerilor ex
terne în vizita în țara noastră 
precum si membri ai Ambasadei 
Olandei la București.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
cordială, cei doi șefi de guverne 
au rostit toasturi.

ședințele Biroului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, 
conducătorul delegației, care 
a participat la festivitățile de
dicate împlinirii unui secol de 
la înființarea primei școli bul
gare la București.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

★
Președintele Marii Adunări 

Naționale a oferit apoi un de
jun î._ cinstea oaspetelui bul
gar. ★

în seara aceleiași zile, dele
gația bulgară a plecat spre pa
trie.

• ANUL ACESTA s-au împli
nit 50 de ani de la crearea Or
ganizației Internaționale a 
Muncii (O.I.M.), printre ai cărei 
membri fondatori se numără 
și țara noastră.

Acest eveniment a fost mar
cat în Capitală printr-o aduna
re festivă, organizată miercuri 
după-amiază, la Casa de cultură 
a I.R.R.C.S.

La adunare au participat re
prezentanți ai conducerii Mi
nisterului Muncii, Ministerului 
Afacerilor Externe, Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Ro
mânia, Asociației de drept in
ternațional și relații internațio
nale (A.D.I.R.I.) Centrului de 
perfecționare a pregătirii ca
drelor de conducere din între
prinderi (C.E.P.E.C.A.), funcțio
nari superiori din aceste in
stituții, experți străini și spe
cialiști de la C.E.P.E.C.A.

★
Cii prilejul împlinirii a 50 de 

ani de la crearea O.I.M., Petre 
Lupu, ministrul muncii, și Cor
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, au trimis o te
legramă de felicitare directoru
lui general al Organizației In
ternaționale a Muncii, David A. 
Morse.

(Agerpres)

CRONICA 
U. T. C.

Continuîndu-și vizita între
prinsă în țara noastră la invi
tația C.C. al U.T.C. delegația 
Comitetului polonez de coo
perare a organizațiilor de ti
neret (O.K.W.O.M.) condusă 
de Stanislaw Jaskiewicz, se
cretar al Uniunii Tineretului 
Socialist din R. P. Polonă, a 
vizitat obiective industriale și 
agricole din București și jude
țele Dolj, Timiș, Mehedinți și 
Sibiu precum și obiective so- 
cial-culturale, a avut discuții 
la comitetele U.T.C. din în
treprinderile vizitate precum 
și la oomitetul județean 
U.T.C. Sibiu.

Miercuri după-amiază dele
gația a făcut o vizită în re
dacția ziarului „Scînteia tine
retului" unde a fost primită 
de redactorul-șef, tovarășul 
Ion Bucheru.

siei, Vassil Bogdanov, ambasa
dorul R. P. Bulgaria la Buda
pesta, Teodor Egorovici Titov, 
ambasadorul U.R.S.S. la Buda
pesta, Dumitru Turcuș, amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Budapesta, și Jenno 
Iakus, reprezentantul R. P. Un
gare în Comisie, precum și Luca 
Kapikraian, directorul secreta
riatului și aparatului de lucru 
al Comisiei Dunării. Oaspeții au 
fost primiți și însoțiți pe tot 
timpul vizitei de Alexandru Pe
trescu și Ljubișa Vaselimovic, 
reprezentanții guvernelor român 
și iugoslav; în comitetul Admi
nistrației fluviale a Porților de 
Fier.

pe s t
Declarația - program 

a guvernului Brandt
BONN — Cancelarul 

Republicii Federale a 
Germaniei, Willy Brandt, 
a prezentat in fața Bun- 
destagului declarația- 
program a noului guvern 
al R.F. a Germaniei.

Un loc important în declara- 
ția-program este rezervat re
lațiilor dintre cele două state 
germane, subliniindu-se nece
sitatea eliminării rigidității ac
tuale din relațiile dintre ele. 
Pornind de la faptul existen
ței celor două state germane, 
Brandt a arătat că „la 20 de 
ani de la crearea Republicii 
Federale a Germaniei și a Re
publicii Demoorâte Germane 
trebuie să ajungem la o con
viețuire pe baza unor norme 
stabilite", subliniind că. în opi
nia sa, „acest lucru este im
portant nu numai din punct 
de vedere german, ci și pentru 
pacea Europei, pentru relațiile 
dintre Est și Vest". Noul can
celar s-a referit la oportunita
tea inițierii unor tratative 
bilaterale între cele două state 
germane, fără nici o discrimi
nare, la nivel guvernamental, 
prin care să se ajungă la o 
colaborare pe bază de tratate 
semnate de cele două guverne, 
printre altele, și cu privire la 
renunțarea la folosirea forței.

Observatorii politici relevă 
că deși această declarație por
nește de la recunoașterea exis
tenței R.D. Germane, ea sa 
află în contradicție cu afirma
ția că „recunoașterea din 
punct de vedere al dreptului 
internațional a Republicii De
mocrate Germane de către gu
vernul federal nu poate fi 
luată în considerare".

DECLARAȚIA 
SOVIETO - CEHOSLOVACA

• A fost dată publicității 
declarația comună cu privire la 
vizita în Uniunea Sovietică a 
delegației de partid și de stat 
a R.S. Cehoslovace.

In declarație se arată că în 
cadrul convorbirilor dintre 
cele două părți un loc de sea
mă a fost rezervat problemelor 
privind dezvoltarea colaboră
rii economice, a relațiilor teh- 
nico-științifice și schimburilor 
comerciale dintre cele două 
țări. Au fost examinate, de 
asemenea, probleme concrete 
privind coordonarea planuri
lor economiei naționale pe pe
rioada pînă în 1975.

In documentul comun sovie- 
to-cehoslovac se arată, totoda
tă, că au fost abordate proble
me privind politica externă a 
celor două țări, precurrf și 
unele aspecte ale situației in
ternaționale actuale.

• PREȘEDINTELE NIXON 
s-a întilnit marți cu liderii re
publicani din Congresul ameri
can, cu care a trecut în re
vistă problemele externe și in
terne ce le va aborda în dis
cursul ce urmează să-l rosteas
că la 3 noiembrie. Potrivit Bu
letinului de știri al Casei Albe, 
a fost evocată cu prioritate si
tuația din Vietnamul de sud, 
problemele relațiilor S.U.A. cu 
țările latino-americane și evo
luția evenimentelor din Orientul 
Apropiat.

GREVA LA... SEDIUL C.E.E.
Cei 5 000 de angajați ai serviciilor administrative ale Comu

nității Economice Europene au declarat o grevă de 24 de ore 
in sprijinul revendicărilor lor. Un mare număr de greviști au 
organizat marți o demonstrație în fața sediului C.E.E. din Lu
xemburg, în timp ce se desfășura reuniunea miniștrilor de fi
nanțe și ai agriculturii ai „celor șase". Clădirea era păzită, 
după aprecierea agenției U.P.I., de aproape întregul efectiv al 
poliției din Luxemburg.

Veritabil „best-seller" al literaturii poli- 
tico-economice latino-americane, cartea 
economistului mexican Fernando Carmona, 
intitulată „DIFICULTĂȚILE AMERICII 
LATINE" atacă frontal aspecte dureroase 
ale relațiilor sud-americanilor cu „marele 
vecin de la Nord".

Carmona arată, folosind date statistice de 
sinteză, că, într-un singur an (1907), profi
turile declarate ale societăților nord-ame- 
ricane în țările Americii Latine s-au ridi
cat la peste 2 miliarde de dolari (fără a a- 
dăuga beneficiile mari obținute pe baza 
așa numitelor schimburi neechilibrate dato
rită situației de furnizoare de materii pri
me și importatoare de produse finite în 
care se află cele mai multe din țările sud- 
americane). Pierderile economiei latino-a
mericane in aceste imprejurări apar foarte 
clar dacă se compară profiturile companii
lor nord-americane cu sumele pe care țărilo 
Americii de șud le primesc pentru vînza- 
rea de produse și furnizarea de servicii 
S.U.A. (și care s-au ridicat în 1967 la 4 mi
liarde dolari). Așadar monopolurile nord- 
americane au luat, numai sub formă de 
profituri declarate la investițiile lor, jumă
tate din ceea ce țările sud-americane au 
primit pentru exporturile lor în S.U.A. (care 
reprezenta circa 45 la sută din totalul ex
porturilor acestor țări). „Puțini sînt oamenii 
de stat latino-americani — observă Carmo
na — care să nu dorească să se pună capăt 
unui sistem care aduce prejudicii dezvoltă
rii economice a unui continent, care a adus 
în ultimul deceniu un profit de 1,9 miliarde 
dolari la un capital investit de mai puțin 
de 16 miliarde".

Firesc, reacția la un asemenea „sistem" 
e din ce în ce mai puternică. Naționaliză
rile operate în ultima perioadă într-o serie

După ce a reafirmat fideli
tatea față de N.A.T.O., cance
larul a vorbit despre „nevoia 
de pace, în toată puterea cu- 
vîntului, cu popoarele Uniunii 
Sovietice, cu toate popoarele 
din Europa răsăriteană".

Referindu-se la propunerea 
privitoare la convocarea unei 
conferințe consacrate securită
ții europene, vorbitorul a ex
primat părerea că „după o pre
gătire minuțioasă, o asemenea 
conferință poate deveni o eta
pă importantă pe calea spre o 
securitate sporită în condițiile 
reducerii armamentelor și spre 
progrese în relațiile dintre par
tenerii din Europa răsăriteană 
și din cea apuseană". El a a- 
nunțat că guvernul vest-ge.- 
man va răspunde în cjrînii la 
memorandumul Uniunii Sovie
tice în problema renunțării la 
folosirea forței și va propune 
un termen pentru tratativele 
de la Moscova, sugerate de 
U.R.S.S. Totodată, a făcut cu
noscut că va răspunde decla
rațiilor din 17 mai 1959 ale lui 
Wladyslaw Gomulka, prim-se- 
cretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, pre- 
punînd inițierea unor convor
biri între cele două state. Ob
servatorii politici notează fap
tul că Willy Brandt nu s-a 
pronunțat nici de data aceasta 
cu claritate asupra necesității 
recunoașterii frontierei de pe 
Oder-Neisse.

Declarația-program acordă 
atenție problemelor interne, 
relevînd că actualul guvern 
federal a preluat o anevoioasă 
moștenire politico-economică. 
Printre reformele pe care le-a 
anunțat se numără și coborîrea 
vîrstei Ia care cetățenii capătă 
drept de vot de la 21 la 18 
ani, precum și a vîrstei la care 
pot fi aleși de la 25 la 21 de 
ani.

s n -t
Ciocniri 
la Pisa

După cum s-a mai anunțat, 
în ultimele zile, elementele fas
ciste aparținînd organizației 
politice Mișcarea Socială Italia
nă s-au dedat la acte de vio
lență împotriva unor studenți și 
muncitori din Pisa. Intervenția 
poliției — care s-a soldat cu 
uciderea unui student, zeci de 
răniți și 27 de arestați — se 
face încă simțită. Pe străzi pa
trulează un număr mare de po
lițiști.

Consiliul Municipal și repre
zentanții partidelor democratice 
cer insistent autorităților să a- 
dopte măsuri severe de pedep
sire a provocatorilor. Conduce
rile organizațiilor sindicale și 
antifasciste au dat publicității 
declarații de condamnare a ac
țiunilor elementelor reacționare, 
de solidaritate cu studenții și 
oamenii muncii din Pisa.

• IN PAPUA și Noua Guinee 
epidemia de gripă, maladie ne
cunoscută pînă acum în aceste 
teritorii continuă să facă rava
gii. După cum a anunțat Servi
ciul dc ocrotire a sănătății din 
Papua și Noua Guinee, peste 
1 700 000 de persoane au fost 
contaminate, ceea ce reprezintă 
peste o jumătate din populația 
teritoriilor. Bilanțul oficial al 
victimelor acestui flagel se ridi
că la 26 000 de morți.

de țări latino-americane denotă tendințele 
de a acționa pentru apărarea unor intere
se naționale vitale. „Nici o națiune — sub
linia recent președintele columbian Restre
po — nu va accepta la nesfîrșit dominația 
străină în poziții cheie ale economiei sale", 
relevînd că, „deținerea de către străini a 
mijloacelor de producție esențiale tinde să 
deformeze personalitatea națiunii și să de
clanșeze reacții imprevizibile". Președin
tele mexican. Ordaz chema, la rindul lui, 
la „crearea unui front comun latino-ame-

Revendicările 

unui continent
rican în scopul apărării intereselor econo
mice ele continentului". E simptomatică in 
acest sens atitudinea unora dintre cele mai 
mari țări latino-americane la sesiunea de 
săptăniina trecută a comisiei executive a 
Consiliului inter-american pentru comeiț 
și industrie. Reprezentanții Argentinei și 
Mexicului au cerut noi limitări ale privi
legiilor de care se bucură monopolurile 
nord-americane. Un alt fapt semnificativ îl 
constituie existența — semnalată de presa 
argentiniană și uruguyană — a unui „docu
ment de lucru" elaborat de reprezentanții 
latino-americani în Comisia economică a 
O.S.A. (document pregătit in vederea unor 
ulterioare tratative cu Washingtonul în 
cadrul Organizației Statelor Americane

după ce Casa Albă va trage concluziile 
turneului de sondaj al lui Rockefeller). 
Potrivit publicațiilor din Buenos Aires și 
Montevideo „documentul de lucru" ar con
ține următoarele teze revendicări (cităm 
după revista uruguayană LA HORA").

1) Afirmarea națională a statelor latino- 
americane trebuie acceptată ca un feno
men legitim și ireversibil.

2) Egalitatea juridică și principiul nein
tervenției în afacerile interne și externe 
ale altor țări trebuie să fie strict respecta
te. Cooperarea economică nu trebuie să 
fie însoțită de condiții politice sau militare 
astfel incit nici o țară să nu poată lua 
măsuri de coercițiune cu caracter econo
mic sau politic ce ar putea viola voința 
suverană a unui alt stat.

3) Investițiile de capital nord-american 
în America Latină nu trebuie să mai figu
reze la rubrica asistenței sau cooperării 
financiare. Ele nu trebuie să aducă preju
dicii intereselor țărilor respective ci să 
aducă avantaje în dezvoltarea economiei 
lor.

4) Cooperarea trebuie să răspundă unei 
ordini de priorități care să fie determinată 
de înseși țările interesate.

Așadar, iatino-americanii doresc, în fapt, 
un „new deal" care să țină scama, în pri
mul rînd, de interesele lor profunde, de 
interesele dezvoltării economiei țărilor lor. 
„Pentru a veni în intimpinarea sud-ameri
canilor — constată NEW YORK TIMES —• 
ai trebui ca Congresul să rcgindească pro
blema pe baze noi... Bazele înseși ale poli
ticii comerciale și financiare americane în 
America Latină sînt, deci, de revizuit". 
Observație judicioasă care prefigurează di
ficultățile viitoarelor confruntări și nego
cieri dintre Washington și partenerii săi 
sud-americani.

EM. KUCAR

Drepturile 
legitime 

ele poporului 
coreean
- INTERVENȚIA 

REPREZENTANTULUI 

ROMÂN -

Comitetul Politic al Adunării 
Generale a O.N.U. a luat marți 
în dezbateri punctul doi al a- 
gendei sale referitor la așa-zisa 
Comisie a Națiunilor Unite 
pentru unificarea și refacerea 
Coreei. In ședința de miercuri 
dimineața a luat cuvîntul am
basadorul român Gh. Diaco- 
nescu.

Arătînd că în abordarea aces
tei chestiuni Comitetul trebuie 
să se ghideze după necesitatea 
de a se respecta cu strictețe prin
cipiile Cartei și în special ega
litatea suverană a statelor, nea
mestecul în treburile interne ale 
altor state și dreptul popoarelor 
de a-și hotărî singure soarta, 
reprezentantul român a subli
niat că toate acestea ar fi im
pus ca Adunarea Generală să 
nu mai fie chemată să discute 
din nou această problemă la 
prezenta sesiune, dar pentru că 
a fost totuși înscrisă pe ordinea 
de zi, delegația română consi
deră indispensabil ca la dezba
terile asupra problemei coreene 
să participe și Republica Popu
lară Democrată Coreeană, ca 
parte direct interesată.

Pornind de la acest principiu 
— a continuat vorbitorul — 
România, împreună cu un mare 
grup de alte state, propune Co
mitetului să invite, fără nici un 
fel de condiții prealabile, pe re
prezentanții Republicii Populare 
Democrate Coreene și ai Coreei 
de sud să participe, fără drept 
de vot, la dezbaterile privind 
problema coreeană.

• O UNITATE antiaeriană a 
Armatei Populare Chineze de 
Eliberare, anunță agenția China 
nouă, a doborit un avion ame
rican fără pilot pentru zborilrile 
la mare altitudine, în timp ce 
acesta1 efectua un zbor de recu
noaștere în spațiul aerian al zo
nei centrale din China de sud. 
Agenția menționează că acesta 
este al nouălea avion american 
fără pilot pentru zboruri de re
cunoaștere doborît din 1964 de 
Armata Populară Chineză de 
Eliberare.

Naționalizări 
la Brazzaville

Congo (Brazzaville) a națio
nalizat o parte însemnată din 
căile de comunicații aparți
nînd agenției transecuatoriale 
de comunicații (A.T.E.C.), a 
anunțat în cadrul unui dis
curs radiodifuzat șeful statu
lui, Marien N’Gouabi.

Agenția, creată în urmă cu 
9 ani, poseda o rețea de ar
tere care asigurau legătura 
dintre fostele colonii franceze 
din Africa: Ciad, Africa Cen
trală, Gabon și Congo (Braz
zaville). Cartierul ei se află în 
Brazzaville.

Potrivit declarației făcute 
de șeful statului congolez, ad
ministrarea căilor de comuni
cații naționalizate va fi pre
luată de o nouă companie, 
Agenția congoleză de comu
nicații, care urmează să fie 
creată intr-un viitor apro
piat.

ministrarea căilor 
cații naționalizate 
luată de o noui 
Agenția congoleza 
nicații, care urm 
creată intr-un i 

piat.

KENYA:

Un conflict 
de durată

Intre atentatul de la Nairobi care, în iulie, a costat viața lui 
Tom M’ Boya și incidentele care s-au petrecut săptâmîna tre
cută la Kisumu există o legătură ce nu aparține întîmplării. 
Ministrul ucis pe o stradă centrală din capitală, pe cînd pără
sea o farmacie, aparținea tribului „Luo". Clipele de emoție au 
generat incidente dar ele au avut un caracter local. Dispariția 
lui M’Boya n-a declanșat o furtună pe planul raporturilor între 
triburi. A urmat o liniște aparentă, rău prevestitoare. Tensiunea 
nu s-a atenuat, iar prăpastia între triburile „Luo" (1 200 000 
oameni) și „Kikuyu" (peste 2 000 000) s-a adîncit. Cei din tribul 
„Luo" se simt frustrați. Ei se găsesc întotdeauna în umbră, pe 
planul al doilea — de la ierarhia politică la posibilitățile de a- 
firmare socială și economică. L’EXPRESS menționa că „luoții re
proșează lui Kenyatta că in cei șase ani care au trecut de la 
proclamarea independenței ei au fost sistematic îndepărtați 
din posturile inaite în favoarea membrilor tribului Kikuyu" 
Singurul lor exponent pe banca guvernamentală era M’ Boya. 
Moartea lui însemna ruperea punților. JEUNE AFRIQUE con
semna și o altă latură : „Spectacolul care a avut loc pe malu
rile lacului Victoria, la funeraliile ministrului asasinat, este sem
nificativ — Oginga Odinga, — șeful opoziției și care fusese 
întotdeauna împotriva lui M’Boya, deși aparținea aceleiași co
munități tribale, era purtat în triumf și numit succesorul acestu
ia." JEUNE AFRIQUE sesiza : „Se apreciază că o asemenea e- 
voluție ar putea modifica in mod sensibil eșichierul politic ke- 
nyot în perspectiva alegerilor generale care urmează să aibă 
loc în 1970". Problema electorală se complica și prin necesita
tea precizării unei succesiuni a lui Kenyatta. Partidul guverna
mental este mai degrabă o coaliție eterogenă ce își datorește 
unitatea (firește, de suprafață) puternicei personalități a lui 
Kenyatta. Ce se va petrece după retragerea președintelui (care 

. se apropie de 80 de ani) de pe scena politică ? M’Boya era so
cotit de unii drept un succesor. O altă personalitate de presti
giul actualului președinte nu s-a afirmat încă. Creșterea influ
enței liderului opoziției, Oginga Odinga, fost vicepreședinte al 
țării pînă în 1966, preocupa sferele oficiale.

„Kenyatta se consideră dator ca înainte de a se retrage să re
stabilească pacea tribală" — scria L’EXPRESS. Incidentele de la 
Kisumu au readus conflictul tribal în actualitate. Acest oraș a- 
flat la 300 km de Nairobi este locuit de tribul „Luo". Prezența 
președintelui a redeschis răni necicatrizate și a dezlănțuit e- 
nergice manifestații antiguvernamentale. Agenția U.P.I. semnata 
„surprinderea" cercurilor politice față de violența demonstra
țiilor. Poliția a deschis focul asupra mulțimii. Bilanțul a fost tra
gic : 11 morți și peste 70 de răniți.

Autoritățile au afirmat că tulburările s-au produs din pricina 
opoziției („a fost dovedit cu certitudine că tulburările au fost 
organizate de conducătorii opoziției" — preciza un comuni
cat). Un val de arestări a urmat : printre cei privați de libertate 
se află și Oginga Odinga și alți lideri ai partidului.„Uniunea 
Poporului", partid format din foști membri ai grupării guverna
mentale aflați în dezacord cu președintele Kenyatta. Ultimele 
știri dezvăluie intenția oficialităților de a interzice „Uniunea 
Poporului". O dezbatere parlamentară, desfășurată în absența 
opoziției, deoarece toți deputății ei sînt arestați, s-a făcut eco
ul intențiilor guvernamentale.

Liderii opoziționiști rămași în libertate pretind că „demonstra
țiile au izbucnit spontan" și revendică efectuarea unei anchete 
competente. Oricum, partidul „Uniunea Poporului" se arată dis
pus să se angajeze în viitoarea bătălie electorală convins că 
cele întîmplate îi vor spori atuurile politice.

Evenimentele pe care le cunoaște Kenya ne readuc în me
morie cuvintele scrise de Tom M’Boya puțin timp înainte de tra
gica sa moarte : „Lupta pentru independență a fost dureroasă. 
A fost, totuși, o perioadă mai ușoară decît cea de azi".

E. O.

Convorbirile de la Cairo
In capitala Republicii Arabe Unite au început miercuri con

vorbirile dintre membrii delegației libaneze și oficialități egip
tene, în legătură cu situația creată în urma incidentelor inter
venite între oficialitățile libaneze și forțele de guerilă pales
tiniene, relatează agenția M.E.N.
în legătură cu aceasta se men

ționează că Emile Bustani, co
mandantul forțelor armate liba
neze a avut două întrevederi 
succesive cu omologul său egip
tean, Mohamed Fawzi.

în cadrul întrevederii, preci
zează agenția citată, delegația 
libaneză, avînd calitatea unei 
misiuni parlamentare, a expus 
punctul de vedere al președinte
lui Libanului, Charles Helou, și 
al oficialităților din Beirut în le
gătură cu posibilitățile de solu
ționare a crizei. După cum se 
știe, Libanul s-a pronunțat în’ 
favoarea luptei dusă de forțele 
de commando palestiniene, men- 
ționînd însă câ aceasta nu tre
buie să afecteze suveranitatea 
inviolabilă a țărilor arabe.
• IN REGIUNILE sudice ale 

Libanului au continuat miercuri 
ciocnirile intre unități ale ar
matei libaneze și forțe palesti
niene de comando, relatează a- 
genția M.E.N. Cele mai puter
nice incidente au avut loc în a- 
propiarea localității Al Rasba- 

ya, situată lingă granița libano- 
siriană.

« Unul din rezervoarele pe
troliere ale conductei Tapline, 
situat la Zahrani, în apropierea 
portului Saida, a fost incendiat 
marți, au anunțat surse oficiale 
libaneze, citate de agențiile de 
presă. Rezervorul avea o capa
citate de 100 000 de barili.

Se precizează că incendiul a 
putut fi localizat.

• Siria și Marocul au infor
mat că apreciază ca inutilă o 
eventuală reuniune extraordi
nară a Consiliului Ligii Arabe, 
consacrată examinării crizei li
baneze, menționează ziarul „Al 
Ahram", citat de agenția France 
Presse.

Cinci țări arabe — Libia, Irak, 
Sudan, Republica Arabă Uni
tă și Republica Populară a Ye
menului de sud — s-au declarat 
favorabile acestei reuniuni, 
precizează agenția citată, iar 
Kuweitul a anunțat că va par
ticipa numai dacă toate statele 
membre ale Ligii Arabe se vor 
declara de acord cu oportunita
tea convocării ei.

După cum se știe, această re
uniune a fost cerută de Liban, 
pentru a se dezbate situația cre
ată ca urmare a refuzului orga
nizațiilor palestiniene de a se 
supune autorității armatei liba
neze.

• TEL AVIV — Avioane is- 
raeliene au atacat poziții mili
tare egiptene situate în sectorul 
central al Canalului de Suez, a 
declarat un purtător de cuvînt 
militar al armatei israeliene, 
citat de agenția Reuter. El a 
precizat că toate aparatele care 
au participat la această acțiune 
s-au întors la bazele lor

• CAIRO — Un purtător de 
cuvînt al armatei R.A.U. a de
clarat că aviația' israeliană a 
bombardat bateriile și pozițiile 
militare egiptene situate în re
giunea centrală a Canalului de 
Suez, relatează agenția France 
Presse. Artileria antiaeriană 
a1 deschis foc lovind un avion 
israel ian.

• PURTĂTORUL de cuvînt 
al Departamentului de stat, Ro
bert Mc Closkey, a anunțat că 
Joseph Sisco, asistent al secre
tarului de stat pentru probleme
le Orientului Apropiat și Sudul 
Asiei, s-a întilnit cu ambasado
rul U.R.S.S. la Washington, 
Anatoli Dobrînin, cu care a dis
cutat situația din Liban. Intil- 
nirile dintre cei doi se înscriu 
în cadrul consultărilor periodi
ce cu privire la criza din Orien. 
tul Apropiat, a menționat Mc 
Closkey.

PLENARA C. C.
AL UNIUNII TINERETULU 
COMUNIST DIMITROVIS 

SI A COMITETULUI 
PENTRU TINERET Șl SPOR 

DIN BULGARIA

• La Sofia a avut loc 
Plenară a Comitetului Ce 
trai al Uniunii Tineretul 
Comunist Dimitrovist Bl 
gar și a Comitetului pent 
tineret și sport dc pe lin 
Consiliul de Miniștri al R 
Bulgaria, la care au fost d 
cutate sarcinile tineretului 
U.T.C.D. în îndeplinirea 1 
tărîrilor Plenarei din s< 
tembrie 1969 a C.C. al P 
Bulgar. La lucrări au li 
parte conducători de par 
și de stat, in frunte cu 1 
dor Jivkov, prim-secretar 
C.C. al P.C. Bulgar, președ 
tele Consiliului de Miniș

Ivan Panev, prim-secre 
al C.C. al U.T.C.D., președ 
tele Comitetului pentru ti 
ret și sport, a prezentat 
raport.

La plenară a luat cuv 
tul, de asemenea, Todor J 
kov, care a relevat imp 
tanța revoluției tehnico- 
ințifice și sarcinile ce re 
în această privință U.T.C 
și întregului tineret bulgai

UN TTNAR MUNCITO 
SPANIOL 

CONDAMNAT LA MOA ,

• Condamnarea la mo; 
a tînărului Andoni Arrizl 
laga Basterrechca sub ii 
nuirea de „uneltire coi 
ordinii sociale" a prov< 
un val de proteste in intr 
ga Spanie. 5 000 de muncii 
de la principalele întrepi 
deri industriale din ori 
Eibar nu s-au prezentat 
lucru exprimîndu-și as 
dezaprobarea față de acea 
măsură. Asociația avocați 
din San Sebastian a înair 
un protest, în care se mi 
ționează că a fost violat 
dul justiției militare. Di 
cum informează agen 
U.P.I., la Madrid circulă, 
asemenea, un protest al a' 
caților din capitala Span 
Confederația Internațion 
a Sindicatelor Libere, cu 
diul la Bruxelles, a luat, 
rindul său, poziție împotri 
sentinței Tribunalului ml 
tar din Burgos chemînd 
pinia publică și organizați 
sindicale să lupte pent.» „ 
salvarea vieții tînărului mun. g 
citor spaniol.

INCIDENTE 
LA SANTO DOMINGO

• Continuînd acțiunile Re
presive, poliția dominicană a 
împrăștiat cu brutalitate o 
adunare a studenților și pro
fesorilor de la colegiul „Eu
genio Maria de Hostos" or
ganizată în semn de solida
ritate cu elevii și profesorii 
de la școlile din orașul San
tiago, care se află in grevă 
de mai multe zile. în cursul 
acestei intervenții a fost u- 
cis profesorul Eladio Pena 
Rosa și au fost răniți doi 
studenți. 10 profesori, între 
care și directorul colegiului, 
Francisco Mendez Sgntos, au 
fost arestați.

în semn de protest împotri
va brutalităților poiiției, stu
denții au demonstrat pe stră
zile principale aie capitalei 
dominicane.

DEMONSTRAȚII 
STUDENȚEȘTI LA CARACAS

» în capitala Venezuelei 
s-au produs marți ciocniri 
intre demonstranți și poliție 
după ce aproximativ 500 de 
studenți de la Universitatea 

I Centrală din Caracas au ma
nifestat pe străzi în semn de 
protest împotriva morții unui 
student într-o celulă a po
liției. Manifestanții au ridi
cat baricade și au incendiat 
mai multe automobile, fiind 
imprăștiați de poliție cu a- 
jutorul grenadelor cu gaze 
lacrimogene.

Jose Vincente Ranger, 
membru al Camerei Deputa- 
ților, a afirmat că studentul 
Alberto Hernandez a decedat 
din cauza torturilor la cxje 
a fost supus.

DREPTUL DE VOT 
ÎN MEXIC

e Camera deputaților a g 
parlamentului mexican a a- I 
probat propunerea președin
telui Gustavo Diaz Ordaz 
privind acordarea dreptului 
Ia vot de la vîrsta de 18 ani. 
Pînă in prezent, acest drept 
îl aveau doar cetățenii care j 
au împlinit 21 de ani. r-

I 
CERERILE

STUDENȚILOR 
DIN UGANDA

• Conducerea Uniunii na
ționale a studenților din 
Uganda a adresat președinte
lui Milton Obote un memo
randum în care se cere na
ționalizarea companiilor stră
ine și locale, precum și a 
instituțiilor financiare. Acest 
document a fost dat publici
tății după ce în întreaga ța
ră s-a desfășurat o campanie 
de masă organizată de stu
denți sub lozincile „Econo
mia în slujba poporului !“, I 
„Naționalizarea bunurilor I 
străine
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