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ÎN PAG. A 2-A:
• ACTUALITATEA 
PENTRU TINERET

— O zi oblțnuhfi în cetatea Politehnicii.
— O {ntNbara pe zi: copiii mici nu trebuie 

sâ M încalțe ?
•— Pentru ca zîmbetul să nu lipsească vîn- 

zătorilor din comerț ( o acțiune inițiată 
de Comitetul județean Neamț al U.T.C.) 

— Accident — incident.

ONORAREA EXEMPLARA
Șl SUPLIMENTAREA
CONTRACTELOR
Cooperativele agricole din județul Prahova și-au suplimentat 

cu 25 la sută obligațiile contractuale la porumb

' Numărul județelor care anun
ță încheierea recoltării culturilor 
tîrzii este în continuă creștere ; 
eforturile amplificate ale coo
peratorilor, mecanizatorilor * și 
specialiștilor agricoli, finalizîn- 
du-se, în aceste zile, în depozita
rea producției în unități și expe
dierea în bazele de recepții și 
silozuri a obligațiilor contractuale. 
Cu toate că nu peste tot con
dițiile climatice ale acestui an 
au fost din cele mai prielnice, 
în foarte multe zone, unitățile de 
stat și cooperatiste realizează 
producții foarte bune. Apreciind 
că aceste rezultate sînt urmarea 
sprijinului dat de către stat, a 
noilor relații socialiste de produc
ție statornicite, numeroase coo
perative agricole din județul 
Prahova au hotărft să-și sporeas
că contribuția la formarea fondu
lui central do produse agricole 
a1, talului. Reevaluarea recentă 
a resurselor și necesităților din 
unitățile județului s-a soldat cu 
• •> substanțial spor de produse 
ce 'va intra în fondul central al 
statului, la porumb acest spor 
fiind de 2 000 tone. Și, aceasta, 
în condițiile în care unui însem
nat număr de cooperative agri
cole ce au avut suprafețe calami
tate li s-au reașezat cantitățile 
sub nivelul contractelor inițiale.

Angajate să dea peste preve
deri sute de tone, unele dublîn- 
du-și sau triplîndu-și cantitățile

de porumb ce le vor trimite în 
plus bazelor de recepție, coope
rative ca cele din Aricești Rahti- 
van, Buda Palanca, Baba Ana, 
Vadul Săpat, Drajna de Jos, 
concentrează în aceste zile toate 
mijloacele de transport proprii și 
închiriate, folosesc întreaga forță 
de muncă la încărcatul, descăr
catul și triatul produselor. „Noi, 
ne spune Constantin Neguțu, in
ginerul cooperativei din Bucov,

nu am contractat nici un kilo
gram de porumb. Recolta de pe 
cele 300 hectare cultivate o a- 
veam prevăzută în calculele de 
la începutul anului pentru con
sum în sectorul zootehnic șt o 
parte pentru retribuția muncii. 
In acest an, însă pentru produ

și. COȘOVEANU
‘ ' ..... ?.................. I
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PETRE JUNIE

PERFORMANȚELE
INTELIGENȚEI

TEHNICE

PREMIERE 
INDUSTRIALE

Ultimele două luni ale anu
lui 1969 vor consemna noi pre
miere pe platforma Industriei 
bunurilor de consum din Pi
tești.

In această perioadă va îl dat 
In exploatare cel de-al doilea 
sector de bază al fabricii „Ar- 
geșeana" — secția de țesătorle, 
cu o capacitate anuală de 6 
milioane m.p. stofă de lină.

O altă unitate din această 
zonă Industrială este Combi
natul pentru articole tehnice 
din cauciuc, cu o capacitate 
anuală de 22 000 tone articole 
pentru uz Industrial șl gospo
dăresc. Pînă la sfirșitul anu
lui, primul sector de bază al 
acestui combinat, secția de 
benzi, va Intra in probe teh
nologice.

OPINII

NATIONAL SI

LITIRATURĂ

prof. univ. EDGAR PAPU

Oricine a vizitat una dintre marile uzine ale țării, își va 
fi pus, probabil, pe drept cuvînt, întrebarea: cine sînt 
cei care au conceput acești giganți industriali? Cine 

gindește și elaborează planurile acestor unități productive de 
mare capacitate, punctînd pe albul hîrtiei de calc totul — 
de la echilibrul armonios al formelor arhitectonice pînă la 
amplasarea mașinilor ? Cit efort creator, cite zeci și sute de 
mii de ore de gîndire inginerească se află în Spatele uneia 
din știrile, pe care Ie aflăm aproape zilnic în ziare sau prin 
radio, care anunță laconic intrarea în funcțiune a unui nou 
obiectiv industrial ?

în dorința de a afla răspunsuri amănunțite Ia aceste în
trebări firești, reporterul a poposit într-un din marile in
stitute de proiectări bucureștene: INSTITUTUL DE PRO
IECTĂRI PENTRU CONSTRUCȚII DE MAȘINI.

(Continuare în pag. a V-a)

I BRIGADA „SClNTEII 
TINERETULUI"

• • NEAGU UDROIU
• ION CHIRIC
• ORESTE PLECAN

TRANSMITE!
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UCENICUL LA LOCUL DE MUNCÂ

ELEV sau LUCRĂTOR?

Frumosul tîrg al Ieșilor crește mereu, tmbogățindu-se cu noi 
construcții modeme din BRAȘOV

• Cum pot vicia „instrucțiunile de aplicare" prevederile clare 

ale unei Hotărîri a Consiliului de Miniștri

Tehnica modernă cunoaște un singur fel 
de inginer: INGINERUL CARE PRODUCE

La comitetul U.T.C. al Uzi
nei de autocamioane Brașov, 
atmosferă închisă. în jurul me
sei cîțiva oameni discută agi
tat, convenind în cele din urmă 
ca problema respectivă s-o 
aducă a doua zi la cunoștința 
directorului general al uzinei. 
Despre ce este vorba ?

— Avem la ora actuală In 
uzină peste 350 de tineri care 
își însușesc meseria prin forma 
de ucenicie la locul de muncă, 
ne informează tovarășul Con
stantin Lupu, secretarul comi
tetului U.T.C. al uzinei. In 
ciuda faptului că Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri este 
destul de lămuritoare în ce 
privește organizarea cursurilor, 
deși au trecut doi ani de Ia 
constituirea formei ca atare

zăm într-un cadru lărgit cu 
participarea diferitelor com
partimente uzinale implicațiile 
ce recurg de aici.

Și astfel pătrundem în teri
toriul unei plase țesute parcă 
cu cea mai mare grijă de un 
încurcă-lume priceput în me
serie. De aici nedumerire, in
terpretări confuze, nemulțu
miri... Dar' să le luăm pe rînd. 
Cadrul legal al funcționării 
cursurilor de muncă îl reprezin
tă Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri 981/1967. între formele 
preconizate și aplicate în prac
tică — ucenicia cu învățămînt 
comasat Aceasta însemnînd e- 
fectuarea grupată de-a lungul 
unui an școlar, a instruirii prac
tice șl apoi timp de trei luni în-

muncitori — formă eficientă, de 
perspectivă — s-au ivit în mod 
neașteptat semne de întrebare. 
De unele din ele dorim să ne 
ocupăm.

— O situație litigioasă a apă
rut în legătură cu acordarea 
materialelor de protecție, ne 
spune tov. Lupu.

Spre lămurire privim două 
documente, ambele oficiale. 
Unul este H.C.M. 981/1967 unde, 
la articolul 8b scrie negru pe 
alb : Pe timpul pregătirii prac
tice în producție (8—9 luni pe an) 
ucenicii primesc echipament și 
materiale de protecție în condi
țiile stabilite pentru elevii 
cursurilor de zi de la școlile

(Continuare în pag. a IlI-a)

O cultură își atinge deplina 
maturitate prin propriile ei re
surse, dar nu totdeauna și prin 
propriile ei mijloace, adică prin 
instrumentele destinate să mo
bilizeze acele resurse. Cel mai a- 
desea ea reușește să se integre
ze în universalitate numai prin 
contactul cu alte culturi mai î- 
naintate. Contact, însă, nu în
seamnă imitație, ci stimul, nu co
piere a unor creații străine, ci 
directivă pentru propria creație. 
Sub rezerva acestui unghi critic, 
inițierea în alte culturi devine 
nu numai utilă, ci și indispen
sabilă. Numai o neînțelegere a 
termenilor problemei îi poate 
disocia în expresii de rivalitate 
sterilă. Așa a existat, la un mo
ment dat, și în literatura noas
tră falsa alternativă între mo
dernism și tradiționalism. Ea 
provenise dintr-o optică deforma
tă, pusă să aleagă între totala 
imitare a unei culturi străine și 
totala ei ignorare. Desigur că 
nici unul din termenii rivali nu 
putea fi cel just.

Este, însă, vorba numai de un 
interstițiu al crizei în cultura 
noastră. De cele mai multe ori, 
noi am pătruns sensul adecvat 
și creator al noțiunii de contact 
cu alte culturi. Așa am ajuns să 
stabilim, încă de multă vreme 
nexul necesar între național și 
universal, dispunînd de simțul 
critic ca liant organic între ele. 
în felul acesta, chiar din vea
cul trecut .romantismul european 
a anexat la patrimoniul său și 
o ireductibilă față românească, 
ce nu se poate confunda cu nici 
una din expresiile romantice din
afară. Zburătorul, Miorița, Rugă
ciunea unui dac apar cu totul 
inedite pentru veacul trecut. Ele 
se apropie mai curînd de simțiri, 
principii, mentalități pe care a- 
bia aria atît de extinsă a secolu-

(Continuare în pag. a IV-a)

O dezbatere despre locul și rolul specialistului în produc
ție, acolo unde îl reclamă necesitățile economiei — dezbatere 
cu participarea specialiștilor înșiși — poate oferi oricînd, pe 
lingă sugestive repere privind eficiența acestei prezențe, în
semnătatea ei, deschideri de orizont spre domenii și spre pro

bleme care angajează un întreg angrenaj administrativ și 
tehnic. Discuțiile purtate în cadrul anchetei de față au avut 
drept scop, fără a ocoli exemplificările, tocmai aceste pro
bleme, care s-au dovedit a fi susceptibile de îmbunătățiri în 
toată diversitatea de laturi pe care le conțin.

continuă să persiste incertitu
dini asupra statutului acestor 
tineri. Pornind de la sesizările 
primite din partea unor uteeiști 
am socotit necesar să anali-

sușirea cunoștințelor teoretice. 
Dar, deși Hotărîrea indică pre
cis, lămuritor, care sînt condi
țiile în care se desfășoară acest 
sistem de școlarizare a viitorilor

„Problema folosirii cu maxi
mum de eficiență a specialiști
lor în producție — este de păre
re Pompiliu Grigorescu. lector 
ia catedra de sociologie a Uni
versității din București — im
plică o seamă de deziderate, în 
a căror întîmpinare factorii răs
punzători trebuie să vină cu mă
suri judicioase, menite să rezol
ve ceea ce, în limbaj de speci
alitate. se numește raport optim 
între specialiști, cadre tehnice 
medii și masa lucrătorilor din 
tote domeniile de activitate ale 
economiei naționale. Problemă 
de mare importanță a vieții e- 
conomice. stabilirea acestui ra
port optim presupune, în primul 
rînd, realizarea unei structuri 
funcționale Ia nivelul întreprin
derii : cu alte cuvinte, ponde
rea «faptică» a fiecărui specia
list în producție, dată de cuan
tumul de sarcini ce-i revin, de 
rolul de coordonator pe care 
trebuie să-1 aibă. Recentele mă
suri privitoare la o mal judi
cioasă amplasare a specialiști
lor în producție vin să înlăture 
anomalii de ordin administrativ

care au dus. nu o dată, la dez
echilibrarea acestui raport. Pri
ma consecință a acestui dezechi
libru — aglomerarea nejustifi
cată a specialiștilor la centru — 
s-a dovedit a avea efecte nega
tive în rezolvarea sarcinilor de 
producție. Fapt știut, acest lucru 
a devenit posibil datorită ne- 
respectării politicii de principiu 
privind repartizarea specialiști
lor, în speță a inginerilor și e- 
conomiștilor. în funcție de ne
cesitățile reale ale tuturor în
treprinderilor, uzinelor, fabrici
lor, necesitate ce ar fi trebuit 
vertebrată de problemele pe ca
re le degajă imperativul teri
torial, de problemele care com
pun perspectiva economiei na
ționale. «Transferul» specialiș
tilor spre activități nelegate di
rect de domeniile productive, 
umflarea aparatului administra
tiv, se explică tocmai prin ne- 
funcționarea criteriilor de care 
am amintit".

Am purtat discuții pe această
NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a V-a)

MUNCA - un 
examen superior

Născut alături cu orașul, în 
comuna Cilibia, Gheorghe 
Stănilă, în practicile lui de 
școlar și în verile lungi de 
vacanță, întîrzia tot mai mult 
pe lingă tractoarele I.A.S.-u- 
lui — și, împrietenindu-se, co
pil fiind, cu mecanizatorii a- 
gricoli, a deprins „pe furate", 
funcționarea organismelor me
talice ale cailor de fier, și în 
amurguri leneșe gîndea ia ziua 
cînd va putea, singur, să

împingă pasul metalic al unor 
astfel de coloși înspre alinia
mentele brazdei.

Dar școala profesională de 
ucenici din Tîrgoviște, pe 
care a absolvit-o în 1965, îl 
învesti cu destoinicii și price
peri tehnice superioare, astfel 
că, de cum ajunse la Uzina

GH. ISTRATE

(Continuare în pag. a V-a)

COMPETIȚII 
CULTURALE

Scrisesem despre tinerii muncitori de la Radiodifuziune, 
despre redactorii emisiunilor cu caracter cultural dedicate tine
retului, abia sfîrșisem cuvinte de laudă pe drept meritate, cînd 
trecînd pe la „Dales", am aflat de succesul altor tineri, plasti- 
cieni de data aceasta, deținători ai locului unu Ia concursul de 
tapițerie organizat în vederea decorării viitorului foier al „Tea
trului Național" din București. Este vorba despre Șerban Ga- 
brea și Florin Ciubotaru, absolvenți de scurtă vreme ai Insti
tutului de arte plastice dar cunoscuți deja publicului, din ex
pozițiile de grup și din bienalele la care au participat. Nu pot 
pierde acest exemplu atît de bine sosit între argumentele apte a 
demonstra maturizarea reală a generației de tineri intelectuali, 
și chiar dacă pledoaria poate părea uneori anacronică, chiar 
dacă este premearsă deja de realitate, de faptul că tinerii ar-

de SĂNZIANAPOP

(Continuare în pag. a IV-a)



U.T.C. CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ
Ne răspunde GHEORGHE GRIGORE
ffimsecretar al Comitetului județean Neamț al U.T.C.

Pentru ca zimbetul să nu lipsească
vînzătorilor din comerf

Fiecare dintre noi sîntem, nu de puține ori, cumpărători. In această ipostază ne este dat să 
{ptilnim. la tinerii care lucrează în comerț, coone rație sau unitățile de alimentație publică, mani
festări necorespunzătoare. In aceste septoare din județul Neamț lucrează mulți tineri Cum se 
ocupă organizația județeană U.T.C. de educația lor ?

—- Problema mi se pare deosebit de impor tantă. Dacă ne gîndim bine vînzătorul contribuie, 
lntr-o bună măsură, la buna dispoziția a fiecăruia dintre noi. Că sînt manifestări oare contravin unor 
elementare norme ale comportării civilizate este adevărat și atenția noastră este îndreptată intr-o 
măsură sporită în ultima vreme sore educarea a cestei categorii de tineri.

S-ar putea spune că formele folosite nu mai prezintă o noutate. Le amintesc deoarece s-au do
vedit eficace dîndu-ne posibilitatea să intervenim operativ, așa că le vom folosi în continuare. Este 
vorba de raiduri-anchetă „cu microfonul printre cumpărători și vînzători", discuții, consfătuiri etc. 
în luna octombrie am analizat în ședință de birou activitatea tinerilor din comerț. In prealabil s-a 
efectuat de către activiștii comitetului județean un control amănunțit. De această dată s-a subliniat 
necesitatea unei acțiuni cu caracter general, care să contribuie la dezvoltarea spiritului de răspun
dere. Așadar, vom organiza un concurs de bună servire cu caracter permanent la care vor participa 
toți tinerii pînă la vîrsta de 30 de ami. Fiecare va purta un ecuson. La intrarea în magazine, cumpă
rătorii vor primi o fișă pe care vor nota modul cum au fost serviți și numărul vinzătorului. Cutiile sînt 
sigilate, așa că punctele de vedere vor fi strict se crete — și credem noi — obiective.

— în ce stadiu se află acțiunea ?
- Concursul va începe la 1 ianuarie 1970. Acum se fac înscrierile. împreună cu Direcția jude

țeană comercială se execută ecusoanele, se confecționează fluturașii pentru înscrierea constatărilor 
Deci ne ocupăm de partea organizatorică. Cum vom proceda după aceea ?

La nivelul marilor magazine vom analiza lunar activitatea tinerilor. O brigadă formată din 
reprezentanți ai comitetului județean U.T.C., ai comitetului municipal sau orășenesc și reprezen
tanți ai direcției județene comerciale, va selectă aprecierile cumpărătorilor. Concluziile vor fi 
dezbătute cu toți salariații. Cei mai buni tineri vor fi propuși pentru stimulare. în alte cazuri 
daca manifestările semnalate se repetă vom merge pînă la propunerea de desfacere a contractelor de munca.

La nivelul magazinelor cu număr redus de salariați analiza se va face trimestrial. Tot trimes
trial va avea loc o astfel de analiză la nivelul mu nicipului, cînd se va acorda fanionul de „cel mai 
a n (in fomerț în cooperație, alimentație publică etc.). Sperăm să obținem rezultate bune.
aș aaauga, in iinal, ca in acest trimestru avem și olimpiada tinerilor care lucrează în unitățile »»igiena ,

L.P.

o Întrebare pe

Dirijorul
și compozitorul

Georgescu nu e stînjenit de 
activitatea atit de încărcata 
a dirijorului ?

REMUS
GEORGESCU

Acord final la concertul 
extraordinar al Filarmonicii 
din Timișoara. Solistă — 
Marine Iașvili. în program 
— Brahms : concertul pentru 
vioară și Simfonia a IlI-a în 
Fa major. Dirijor — Remus 
Georgescu.

— în alcătuirea programu
lui de astă seară vorbește și 
o pasiune tainică a dirijoru
lui 7 .. ...... si....  ;

— Intimplător. Una din 
j-- Iubirile dinții — Simfonia 

a III-a de Brahms. Lucrarea 
mea de diplomă la absolvi
rea Conservatorului din 
București. Iar concertul 
pentru vioară — această ope
ră rarisimă — e o sărbă
toare să-l dirijezi, avind un 
asemenea solist.

— Vă purtați „iubirile din
ții" pretutindeni. Recent 
am citit undeva — ați diri
jat Brahms și în Polonia. 
Dar, spuneți-ne a doua dv. 
stagiune timișoreană ne va 
oferi prilejul să vă avem mai 
des la pupitru 7

— Peste cîteva zile am un 
concert cu concursul ilustru
lui pianist Dimitrie Bașki- 
rov. In program — Beetho
ven, Concertul imperial și 
Fantezia pentru cor, pian și 
orchestră, 
concert 
clasică, 
ionistul 
gramul
între timp, 
invitațiile 
din 
reîntoarcerea la Poznan pen
tru mai multă vreme.

Compozitorul Remus

— Soarta oferă din cînd în 
cînd vii compensații. Cite o 
mare bucurie. Recent am 
expediat partitura tipărită a 
unui concert al cărui ma
nuscris mi-a fost solicitat de 
Zubin Mehta II va dirija la 
Los Angeles. Sper să-1 pot 
asculta in februarie viitor, 
cînd voi fi probabil din nou 
în America. Asta dacă un 
vechi contract cu o orchestră 
franceză, aminat cam pentru 
aceeași perioadă, nu-mi va 
crea complicații.

— Anul ’70 se anunță deja 
bogat în călătorii.

— Deocamdată planuri și 
iar planuri. Bulgaria, Fran
ța, Suedia, probabil și Da
nemarcă, unde mă așteaptă 
o „restanță" : imprimarea 
unor concerte dirijate la 
Aarhus în august anul tre
cut.

— Cu siguranță ați dirijat 
iarăși Brahms !

— De data asta, nu. S-a 
cîntat Bruch, Ravel, Mo
zart, Vteeethoven, Enescu — 
Rapsodia I. Am oroare de 
planificări meticuloase, dar 
presimt că o să-ncep să-mi 
drămuiesc și orele, nu nu
mai zilele.

NORA TEODOR

un 
pre-

Mai tîrziu 
de muzică 

anoi un altul cu vio- 
lon Voicu — pio- 

nu e stabilit încă, 
răspunsuri Ia 

unor orchestre
țară ; apoi, in ianuarie,

„ALMANAHUL 
EDUCAȚIEI" -197#

— după cum aflăm

CETATEA POLITEHNICII

0

Copiii mici nu trebuie să se incalțe ?
în magazinele de încălțăminte 

se poate primi, de vreo cîteva 
luni, un răspuns aproape inva
riabil ; .,Nr. 12—14 nu avem ni
mic". Singurul sortiment exis
tent la această serie, ghetuțele 
„Soliflex", destinate copiilor în
tre 1—2 ani (sortiment care în 
anii precedenți stoca) în prezent 
se află exact în situația con
trară, de a nu mai acoperi ce
rințele populației.

„Pentru anul în curs s-au în
cheiat contracte cu organizațiile 
comerciale pentru cantitatea de 
450 000 de perechi la sortimentul 
„Soliflex", echivalent cu necesa
rul prezentat de M.C.I." — ne 
informează D.G.D. (Direcția ge
nerală de desfacere) din M.I.U.

Dacă vina nu se datorește 
deci, de asta dată, neacoperirii, 
dg către in&lSJXie a necesarului 
oarut de comesțț cum se explică, 
țfflUSEcrizăSrctWă ?

Direcția'de încălțăminte din 
cadrul M.C.I. (tov. director O- 
vidiu Drăgoi) susține că vino
vată este tot industria, care nu a 
suplimentat fondul de marfă, 
coniorm cererilor intervenite pv 
parcurs, după ce s-a constatat, 
în iunie a.c?, că necesarul inițial 
comunicat de comerț nu cores
punde cerințelor reale. într-a- 
devăr, cînd statistica indică, în- 
cepînd . din anul 1967, circa 
520 000 de nașteri pe an (iar fie
care copil schimbă circa 2 pe
rechi de încălțăminte pe an), un 
necesar de 450 000 nu are cum 
satisface nici jumătate din con
sum, fiind total lipsit de realism.

„Perspective de livrare supli
mentară pe lunile noiembrie și

decembrie _ __ _____
de la D.G.D. — nu mai sînt..."

Dar receptivitate față de ce
rințele cumpărătorilor consideră 
oare cei doi factori — comerțul 
și industria — că există în sufi
cientă măsură ?

ELENA POPA

JLJI

Noua stagiune a 
CINEMATECII

Marți 
„Union" 
giune a 
condiții 
bune ca 
își va profila 
trei tipuri de abonamente. Ca 
și în anii precedenți, ciclurile 
A și B programează după-amie- 
zele pelicule cu actori și reali
zatori celebri, diminețile fiind 
rezervate filmelor de artă, pen-

se deschide în sala 
din Capitală noua sta- 
Cinematecii. Oferind 
de vizionare mai 

în trecut. Cinemateca 
activitatea pe

tru cei care nu posedă abona
mente.

Noutatea stagiunii o constituie 
introducerea ciclului T. rezervat 
tineretului și studenților, în 
fiecare duminică avînd loo 
proecții ale unor opere funda
mentale ale cinematografului 
universal.

în aceeași sală — lunea și 
joia — își vor desfășura ac
tivitatea de documentare mem
brii Asociației cineaștilor.

SCANDALAGII AU FOST REȚINUȚI
Constantin Nicolae (37 ani) din Rîmnicu Vîlcea și Radu Petre 

(23 ani) din comuna Nicolae Bălcescu. membru U.T.C., au pro
vocat scandal la Bufetul Merișor, adresînd ciiKinfe.. injurioase 
consumatorilor și ospătarilor care au încercat--sări-potolească. 
De asemenea, ei au adresat injurii lucrătorilor ‘Wir'nȚfjiț.ib igjșiți 
la locul faptei. - —->■
CU FARURILE STINSE

Circulînd pe șoseaua Tecuci—Cudalbi cu un tractor neînma
triculat și cu sistemul de iluminare defect, tractoristul — 
Sava, de 20 de ani, din comuna Cudalbi a intrat într-o 
accidentînd grav pe Drăguș Nicolae și loan Anghelina.
TENTATIVA DE VIOL

M. I. din Otopeni pleca acasă de la servici. Dintr-un . 
ieșit și s-a repezit spre ea Iloiu Nicolae, 20 de ani, electrician 
la Șantierul 3 Construcții, care, astupînd-i gura cu o batistă a 
tirît-o într-o magazie unde a încercat s-o violeze. Femeia ș-a 
zbătut și a reușit să scape, dar înainte de a fugi agresorul i.-a 

■ smuls geanta în care se aflau acte și bani. Faptele lui Nicolae 
Iloiu întrunesc elementele infracțiunilor... de tentativă de viol și 
tîlhărie.
A INTRAT LA APĂ

Tincea Ion, 24 de ani, cu antecedente penale, domiciliat în 
comuna Cornetu (Ilfov), a furat din vestiarul clubului „Știința" 
din Calea Plevnei obiecte de îmbrăcăminte ale unor elevi aflați 
Ia antrenament. Surprins și urmărit de către elevi, hoțul a aban
donat obiectele și a fugit, sărind în rîul Dîmbovița de unde a 
fost scos de lucrătorii de miliție. Cum s-ar spune, a intrat la 
apă și la propriu și la figurat.
MĂRCILE ERAU FALSE

Gheorghe Pop, de 18 ani, elev în clasa a Xl-a, domiciliat în 
str Mircea Vodă nr. 61, sectorul IV, membru U.T.C., și Borcea 
Mircea, de 21 de ani, elev la Grupul școlar „Nicolae Crețulescu" 
de asemenea membru U.T.C., au fost surprinși de organele de 
miliție pe cînd încercau să vîndă 10 000 de mărci R.F.G. cu 
suma de 10 00,0 de lei. Percheziția de la domiciliul tatălui lui 
Pop a avut drept rezultat alte 1 700 de mărci în bancnote de 
cîte 50 de mărci. Expertiza efectuată la miliție a scos în evi
dență că mărcile erau false. Indiferent de aceasta, infractorii își 
vor primi pedeapsa meritată.
DELAPIDARE

Stanică Dan, 20 de ani, încasator la Depoul I.T.B. „Nițu Va- 
sile". și Gigoiu Gheorghe, 19 ani , încasator la același depou, au 
sustras din gestiune sumele de 677 lei, respectiv 808 lei. Ei sînt 
cercetați în stare de libertate. Intrucît ambii infractori sînt 
membrii U.T.C., așteptăm un răspuns și de la organizația U.T.C. 
a I.T.B.

Barbu 
căruță,

tufiș a

Arad ale
viziteze Expoziția 

Economiei Națio-

0 O MIE DO TINERI BUCU- 
REȘTENI — sțudenți și salariați 
— au fost, la jsfîrșitul săptămî- 
nii trecute, oaspeții cabanelor 
din Bucegi, Ciucaș, au vizitat 
Valea Oltului, Hidrocentrala de 
pe Argeș. în același timp, Ca
pitala a găzduit două sute de ti
neri veniți prin comisiile de tu
rism ale comitetelor județene 
Bihor, Suceava și 
U.T.C să 
Realizărilor 
nale.

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
B.T.'ț, organizează excursii pe 
două4 trasee noi ; Tîrgoviște- 
Curtea de Argeș-Cimpulung 
Muscel - Rucăr - Bran - Brașov- 
București (2 zile) și Izvorul Mu- 
reșului-Lacul Roșu-Hidrocen- 
trala Bicaz, mănăstirile Agapia, 
Văratec și Neamț, de 4 zile. În
scrierile se fac prin comitetele 
organizațiilor U.T.C. sau prin 
comitetele sectoarelor U.T.C.

• JOI, 6 NOIEMBRIE, ORELE 
18 are loc in amfiteatrul 4 al 
Facultății de drept deschiderea 
cursului de ghizi organizat de 
comisia de turism a comitetului 
municipal București al U.T.C, 
S-au înscris pînă acum o sută 
de candidați. încă pe atiția și-au 
mai anunțat adeziunea.

\ffnema
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BIRO- (oreleUNUI 
la Doina

9,30—16 în 
Popular

VEN.
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11; 13,30;

din 
ai liceului „Eftitnie 

Timișoara, despre 
și prietenie. 0 19,00 
de seară. * 19,20 An-

ȘI SULTANUL : 
(orele 
20,30),

Eugene Scribe.

• FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : 
rulează la Patria (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 13,30; 20,45).

a BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO r ' ’ ’ ------- -
(orele 8,15; 
19,30; 21,45), 
11,15; 13.30; 16. 18,30: 21).
• MAI PERICULOASE

1, ORGOLIUL, 
rulează la Lumina în continuare;

0 BĂRBAȚI IN DEPLASARE : 
rulează la Moșilor (orele 20,30).

0 PE URMELE ȘOIMULUI : 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18).

0 VIAȚA LUI MATEUS : ru
lează la Munca (ora 20).

0 CREOLA, OCHII-ȚI ARD CA 
FLACĂRA : rulează la Vltan (o- 
rele 15.30; 18).

0 BUN PENTRU SERVICIUL 
auxiliar : rulează la Vitan
(ora 20,30).

0 VERA CRUZ : rulează la 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,30).

0 VlRSTA INGRATĂ : rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15), 
Munca (orele 16; 18).

0 TINEREȚE FĂRĂ BĂTRINE- 
ȚE : rulează la Crîngașl (orele 
15,30; 18; 20,15).
0 O NOAPTE FURTUNOASA : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,15).

0 LA NORD PRIN NORD 
VEST : rulează la Miorița (orele 
9,15; 12,15; 16,30; 19,30).

rulează la Republica 
10,30, .12,45; 15; 17,15; 
Festival (orele 8,45;

_ ___ ___________ decit
BĂRBAȚII : rulează la Luceafă
rul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21), București (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,30: 18,45; 21).0 MINA CU BRILIANTE : ru
lează la Favorit (orele 10; 13;
15,30; 18. 20.30).0 BALTAGUL : rulează la Vic
toria (orele 8.45; 11; 13,30; 16;
18,30; 21).

0VIR1DIANA : rulează la Cen
tral (orele 9,30: 11,45; 14; 16,15;
18.45; 21).

0 OMUL, i 
DETA : 1-1— 
rele 9,15—18,15 
18,30: 20.45).

0 MOARTEA 
CRAT : rulează 
11,30: 13,45. 16; 18,15; 20,30).

0 STELELE DIN EGER : rulea
ză la Giulestl (orele 15,30; 19).

0 PARISUL VESEL : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—16,15 In con
tinuare). Program de filme docu
mentare (orele 17—21 în conti
nuare).

0 TESTAMENTUL DOCTORU
LUI MABUSE : rulează la Fero
viar (orei» 8.30; 11; 13.30; 16; 18,30; 
21), Modern (9,15; 11,30; 13,45; "
18,15: 20,30), Flamura (orele 
11,15; 16; 18,15; 20,30).

0 CORABIA NEBUNILOR : 
lează la Excelsior (orele 9,45; 
16,30; 19,45), Melodia (orele 8,30;

11,30; 14,30; 17,30; 20,30), Gloria (o- 
rele 9, 12,30; 16,30; 20).

• LUPII ALBI : rulează la Grl-
vlța (orele 9,30; 11,45—16 în conti
nuare, 18,15, 20,30), Aurora (orele 
9,30, 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

O NOAPTEA GENERALILOR : 
rulează la tnlrățirea (orele 15,30; 
19).
• FAMILIA NOASTRĂ TRĂS

NITĂ : rulează la Buzeștl (orele 
15,30; 18. 20,30), Flacăra . (orele
15,30; 18; 20,15).
• OMUL CARE VALORA MI

LIARDE : rulează la Dacia (orele
8.30— 21 in continuare), Cotroceni 
(orele 15,30; 18).
• ICONOSTAS : rulează la Co

troceni (orele 20,30).
• PARIA : rulează la Bucegi

(orele 9: 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30) , Floreasca (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Arta (orele
9.30— 15.30 în continuare :
20.30) .0 TIGRUL : rulează la 
(orele 15,30; 18), Prahova 
15,30; 18).
• DIN PLICTISEALĂ : 

la Unirea (orele 20,15).
0 CRIMA IN STIL PERSONAL: 

rulează la Prahova (orele 20,30).
0 UN GLONTE PENTRU GE

NERAL: rulează la Lira (orele
15,30; 18; 20,15).

0 ATENTATUL DE LA SARA
JEVO : rulează la Drumul Sării 
(orele 15; 17,30; 20).

• SOARELE VAGABONZILOR: 
rulează la Pacea (orele 15,45; 18; 
20,15).

0 ANGELICA 
rulează la Volga 
continuare; 18,15 
(orele 15.30; 18).

0 ROȘII ȘI ALBII: 
Popular (orele 20,30).
• ClND VOI FI MORT ȘI LI

VID : rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18; 20,30).

trill C. Savoy) :
BIRLIC Sala din
Calea Victoriei : FEMEI, FEMEI, 
FEMEI — ora 19,30; Teatrul C. I. 
Nottara (Bd. Magheru) : VIJELIE 
IN CRENGILE DE SASSAFRAS 
— ora 19,30; (Sala Studio) : ENIG
MATICA DOAMNĂ ,,M“ — ora 
20: Teatrul Giuleștl : CURSA DE 
ȘOARECI — ora 19,30; Teatrul 
Ion Creangă : TOATE PlNZELE 
SUS — ora 19,30; Circul de Stat : 
RITMURILE ARENEI — ora 19,39.

Opera Română : FAUST — 
ora 19.30; Teatrul Național I. L. 
Caragiale (Sala Comedia) : HEI- 
DELBERGUL DE ALTĂ DATA — 
ora 20; (Sala Studio) : TRAVESTI 
— ora 20; Teatrul de comedie : 
NICNIC — ora 20; Teatrul Lucia 
Sturdza Bulandra (str. Schitu 
Măgureanu) : METEORUL — ora 
20; (Sala Studio) : PHOTO FI
NISH — ora 20; Teatrul de Revis
tă și comedie Ion Vâsilescu : 
MANEVRELE — ora 19,30; Tea
trul Țăndărică (Calea Victoriei) : 
ELEFANȚELUL CURIOS — ora 
17, (Sala din str. Academiei) ; CĂ
LUȚUL COCOȘAT — ora 17; Tea-

0 18,00 Lumea copiilor 0 Broas
ca săltăreață din ținutul Calava- 
ros. Ecranizare după Mark Twain. 
Interpretează Brîndușa Zaița- 
Silvestru. 0 „Noaptea surprize
lor" — film de desene animate. 
0 16,30 Liceenii. Dialog între elevi 
reprezentanți ai unor licee 
Capitală șl...................
Murgu" din 
colegialitate 
Telejurnalul 
cheta economică.
0 19,50 Seară de teatru „Regina 
de Navara" de
Interpretează un colectiv al Tea
trului Național „I.L. Caragiale". 
0 21,50 Reflector. Telefolleton — 
anchetă privind recoltarea și a- 
provizlonarea cu fructe. 0 
Teleglob — Cambodgia. 0 
Telejurnalul de noapte. 0 
închiderea emisiunii.

rumul spre știința ingi
nerească este deschis 
de matematică. Fără 

cunoștințe temeinice de ma
tematică, gîndirea ingineru
lui lîncezește. Aici, în acest 
amfiteatru spațios, studenții
anului I ascultă eu atenție 
prelegerile de matematică,
convinși fiind că toate cunoș
tințele acumulate acum le 
vor fi de folos mai tîrziu, 
cînd vor studia disciplinele 
de specialitate (foto jos).

O sală de seminar-modernă, 
cu mese de lucru pentru un 
singur student, cu planșete... 
In asemenea condiții, semina
rul de „geometrie descripti
vă" poate valorifica cu maxi
mum de randament și timpul, 
și cunoștințele studenților, și 
capacitatea lor de a gîndi 
(foto sus stingă).

Noul local al Politehnicii se 
mîndrește cu laboratoare în
zestrate cu aparatură de cea 
mai bună calitate. Prezenți la 
prelegerea de prezentare a la
boratorului de fizică nucleară, 
studenții grupei 431 A din 
anul 111 — Electrotehnică au 
calculat inginerește avanta
jele pe care condițiile existen
te aici le oferă pregătirii lor 
(foto sus dreapta).

Fotoreportajul de față a 
surprins, într-o zi obișnuită 
de activitate studențească 
doar trei din sutele de as
pecte care conferă noului lo
cal al Politehnicii bucureștene 
aureola de adevărată cetate 
universitară. Credem însă că 
ele sînt semnificative.

Seria almanahurilor pentru 
1970 (oricît ni s-ar părea de ciu
dat, sfîrșitul anului ae apropie !) 
a fost deschisă. întîietatea 
pe care pedagogii și-au dorit-o 
în acest domeniu este determi
nată, printre altele, probabil, și 
de dorința de a sincroniza pe 
cît posibil apariția alma- hună 
cu începutul anului șeolaf și nu 
cu acel al anului calendaristic. 
Inițiativă bună, de laudă.

Deschis cu un salut purtînd 
semnătura ministrului învăță- 
mîntului, prof. univ. Miron 
Constantinescu, „Almanahul e- 
ducației“-1970 dispune de un bo
gat și variat sumar care poate 
interesa atît cadrele didactice, 
cit și pe părinți sau elevi. Inten
ția redacției este evidentă In a- 
cest sens : alături de titluri ca 
„Școala românească în ultimul 
sfert de veac", „Pedagogia ca 
știință", „Nobila misiune de e- 
ducator a profesorului", „Bazele 
socio-pedagogice ale concursu
lui în societatea contemporană", 
„Anul inTernațional al educa
ției", figurează teme privind jo
cul la copii, eticul și esteticul 
în filozofia morală a omului, a- 
dolescentul și idealul său de 
viață, rezolvarea conflictelor la 
copii, opinii despre dragoste, 
școala ca societate etc. Cităm 
dintre semnături pe acelea ale 
acad. .
George Văideanu, Maria Bănuț, 
Nina Cassian, Ursula Șchiopu, 
St. Birsănescu. Petre Bărbu- 
lescu, Mihai Beniuc, Stanciu 
Stoian, Patița Silvestru, Mihai 
Stoian, Costin Ștefănescu, St 
Zdsulescu.

„Sarea și piperul" almanahu
lui sînt datorate, în primul rînd, 
talentului de umorist al lui Ni- 
colae Tăutu.

Șt. Milcu, D. Almaș,

D. L. 3 H. C

Foto SORIN DAN

La 28 octombrie a.c. studentul 
Nicolae Petrovan află de la co
legi că Nicolae Rădulescu, de 
asemenea coleg cu ei la Facul
tatea de mecanică agricolă din 
Timișoara, se află internat in 
spitalul „Victor Babeș" într-0 
stare foarte gravă. Diagnosticul 
de hepatită epidemică cu insuflă 
ciență hepatică, distrazie acută 
hepatică și comă hepatică, pre
vestea consecințe sumbre. Exista 
o singură salvare. în maximum 
48 de ore trebuiau administrate 
bolnavului medicamente ce nu 
puteau fi găsite însă decit peste 
hotare. Membru al radioclubului 
din localitate, Nicolae Petrovan 
lansează mesajul de pericol pe 
toate meridianele pămîntului, 
captat curind de radioamatorul 
D.L. 3 H.C. din orașul Seefeld, 
de lingă Miinchen, Dimineața, 
la orele 4 și 15 minute, pe aero
portul din Arad, aterizează un 
avion aducînd cu el, împreună 
cu cel care captase mesajul, me
dicamentele salvatoare, Pe aero
port îl aștepta Nicolae Petrovan. 
Nu am fost prezenți la această 
scenă care cu siguranță că, sub 
imperiul momentului, a decurs 
fără ceremonial. Cert este că, 
dintr-odată, toate distanțele, ■'isv 
diferent de natura lor șy-ati 
pierdut Semnificația. în prezent, 
studentul Nicolae Rădulescu este 
în afară' de orice pericol dato
rită unui gest de suprem unio
nism.

I. D. DANCEA



OPINIA COLECTIVA
ȘTEFAN SANTA, controlor, 

secția 1224 : Opinia colectiva 
are puterea de a recupera un 
om, cînd se acționează la tim
pul potrivit.

băiat bun. Dar așa, 
văzut fiecare de-ale 
în loc să intervenim 
ori era nevoie. Poate 
era situația acum. Nu

„Unor tineri din secția noas
tră R- «-a desfăcut contractul 
de mk ..că pentru abateri repe
tate de la disciplina de pro
ducție, pentru absențe nemoti- 
vate. Sincer să fiu, de unii 
nu-mi pare rău pentru că i-am 
ajutat prin toate mijloacele să 
să îndrepte și tot degeaba. Si
tuația altora îmi stîrnește însă 
regrete. Uite, îmi zic, uneori, 
dacă ne țineam de capul lui 
cutare sau cutare îl ajutam să 

. devină
. ne-am 

noastre, 
de cite 
că alta _ ._
mai departe decît un caz. Se
rafim Ieremia de abia termi
nase școala profesională. A fost 
angajat la noi și. firesc, s-a 
împrietenit cu unii dintre cole
gii de muncă. Parcă și i-a 
ales : toți indiscipllnați, toți 
fără chef de treabă. E drept, 
nici Ieremia nu venise cu re
ferințe mai bune din școală. 
Sosind în uzină și continuînd 
cu vechile apucături era cit 
pe-aci să fie dat afară. Pe dru
mul lui a întîlnit însă și oa
meni buni, tineri care l-au 
sfătuit cum să se comporte și 
care, mai ales, i-au arătat unde 
poate ajunge continuînd să 
lipsească nemotivat, să dea re
buturi sau să jignească perso
nalul tehnic. Dintre toți, Iere
mia s-a atașat mai mult de 
maistrul Ion Bulacu care l-a 
sfătuit și l-a ajutat să intre în 
rîndul tinerilor cu care uzina 
noastră se mîndrește. A fost 
schimbat pe o altă linie de fa
bricație, s-a mutat chiar și de 
la gazda veche unde avea an- 
tu.rejul. Nu neg că sînt și des
tul. cazuri Inverse dar de cele 
mai multe ori opinia colectivă 
are puterea de a aduce un tî- 
năr pe căi bune. Cu o condiție : 
să acționeze la timp și cu per
severență".

ION DASCALU, frezor, sec
ția 1224 : Grupa U.T.C. poate 
face într-adevăr lucruri mari 
dacă vrea.

__1_ 11 î a grupei 
abaterile celor doi ? 
probabil că ne îri- 
ședință de grupă 
„frecăm". Nu prea 
ceva. Grupa a in- 

ea în cîteva rînduri

„Tinerii din grupa U.T.C. 
unde am fost ales secretar sint 
în marea lor majoritate disci
plinați. cu o pregătire profe
sională bună. N-aș putea spune 
că e în aceasta numai meritul 
grupei, urmarea atmosferei de 
exigență a unuia față de altul 
pentru că, la drept vorbind, 
tinerii au venit în cea mai 
mare parte cu o educație co
respunzătoare din școala profe
sională. Dar nu toți. Virgil 
Florea și Gheorghe Horobeanu 
nu le seamănă nici pe departe 
în comportări, nu se țin de 
lucru.

Problema e cum se manifes
tă opinia colectivă 
față de • ■ 
Veți gîndi 
trunim în 
U.T.C. și-i 
facem așa 
tervenit și . 
dar nu întotdeauna cu întreg 
colectivul. Au avut loo în 
schimb discuții individuale pe 
linia de fabricație respectivă. 
Tinerii îi întreabă mereu pe 
cei doi de ce lipsesc, le arată 
urfe pot ajunge, îi descos de 
ff 'are dată din ce pricină nu 
t.oaYe piesele lor ies de cali
tate. Și, nu-i vorbă, le arată 
deschis că celorlalți nu le con- 
vine atitudinea lor. oarecum 

• 3 sfidare. Deși ar fi prematur 
sa spun ceva în legătură cu 
întorsătura pe care o va lua 
atitudinea celor doi. eu nu-ml 
pierd încrederea într-un dez- 
nodămînt fericit al lucrurilor".

GRIGORE FÎNTÎNERU,
maistru, secția 1222 : Și ședin- 
ța-i bună dar nu-i suficientă.

„Adevărul e că opinia colec
tivă 
mult 
Nu-i 
nu-i 
nări 
ce luări de cuvînt

(Urmare din pag. I)
profesionale. Deci ucenicul este 
elev și primește totul gratuit.

Tovarășul Gh. Mitrea, șeful 
serviciului Protecția muncii este 
însă în posesia unei adrese 
nr. 206062/29 noiembrie 1968 emi
să de Direcția plan financiar și 
prețuri din M.I.C.M. care glășu- 
iește puțin altfel : ...Ucenicii 
respectivi sint considerați ca an
gajați ai întreprinderii și ca 
atare conform H.C.M. 795/1960 
prin care se reglementează a- 
cordarea echipamentului de pro
tecție și de lucru, ei vor fi dotați 
cu echipamentul de lucru în a- 
celeași condiții ca și ceilalți an
gajați ai întreprinderii. Sem
nează : director Gh Nestorescu, 
dir. adj. V. Aron. înțelegem 
că sînt lucrători și trebuie să 
plătească 50 la sută din contra
valoarea echipamentului. Adică 
exact invers ca mai înainte. 
Cine ne poate indica termenul 
real al acestei curioase dileme ? 
Luînd ea bună ultima variantă 
— este vorba doar de o dispo

ziție serioasă din partea forului 
tutelar — s-a iscat întrebarea 
cît se poate de firească : fiind 
a-gajat, ucenicul are dreptul la 
concediu plătit ?

— Răspunsul îl primim 
textul circularei 
învățămîntului nr. 
ne spune tovarășul 
Ionescu din cadiul 
vătămînt al uzinei

Parcurgem împreună citatul 
„Se precizează că, intrucit uce
nicii nu sînt salariați ai unități
lor socialiste în sensul prevede
rilor Codului Muncii, ei nu pot 
beneficia de concediu de odihnă 
plătit". Așadar, din nou la 
regimul de elev.

Să ne ierte cititorul că l-am 
obligat să se plimbe de-a lun
gul a două paralele cu iluzia 
că acestea își vor găsi totuși 
un moment de întîlnire. îl ru
găm însă încă un pic de îngă
duință pentru că dualitatea

prin
Ministerului 

141174/1967. 
Constantin 

Biroului în-

manifestă
doar in
ședințe

„Am avut un coleg de serviciu cu care eram prieten la ca
taramă — ne scrie T. M. din Rm. Sărat. De la o vreme prie
tenia dintre noi s-a stricat într-atit incit, deși lucrăm alături, 
nu ne spunem nici măcar bună ziua. La mijloc e un fleac : 
intr-o adunare s-a ținut un referat despre cinstea utecistului. 
A fost o discuție foarte sinceră, deschisă în care de fapt ne-am 
redescoperit unii pe alții. Dintre cei criticați nu s-a supărat 
decît prietenul meu. Știți ce mi-a spus 7 De ce m-am găsit toc
mai eu să relatez in adunare o intimplare petrecută cu două, 
trei luni in urmă și de ce, dacă mă consider atit de deștept, 
nu i-am atras atenția atunci, pe loc, numai lui, că de aceea 
îi sînt prieten. I-am răspuns că n-avea rost din moment ce 
cunoșteam că organizația noastră U.T.C. va lua în discuție 
intr-o adunare o problemă in care greșeala lui ar servi ca 
material concret de dezbătut. Oare n-am dreptate 7"

Pornind de la scrisoarea de față, am discutat zilele trecute, 
cu mai mulți tineri de la uzina din Cîmpulung-Muscel, pe tema 
opiniei colective, a semnificațiilor și implicațiilor acesteia. în 
cele ce urmează le consemnăm părerile.

Ar trebui să generalizăm însă 
opinia colectivă, să facem ca 
ea să se manifeste imediat, pe 
loc, în orice împrejurare, nu e 
nevoie să aștepți neapărat o 
ședință pentru a-ți spune pă
rerea despre felul cum lucrea
ză colegul tău de muncă, des
pre cum se cofnportă în uzină, 
în societate, pe stradă.

Realitatea arată însă altceva 
și am să dau și aici un exem
plu. Sînt, de pildă, cazuri cînd, 
pentru a obține o învoire de o 
zi sau cîteva ore, unii tineri 
veneau la mine și simulau o îm
bolnăvire, o durere de cap sau 
mai știu eu ce. Dootor nu pot 
fi, așffl că le satisfăceam cu oare
care 1 . 
tr-o zi 
nul întorcindu-se la colegi foar
te vesel : „l-am dus pe . meșter" 
le spunea el, fericit ca de o 
mare ispravă. Ceilalți au zîmbit 
și au comentat: uite, domnule, 
ce șmecher e cutare. Pe stra
dă se întîmpla aidoma : face u- 
nul o glumă de prost gust față 
de un om mai în vîrstă sau față 
de o fată. Ceilalți, deși în sinea 
lor nu-i aprobă gestul, se mul
țumesc să-i zîmbească complice 
„eroului" nostru. Dar nu mi se

ușurință cererea. Pînă în- 
zi cînd am observat pe u-

se manifestă la noi mal 
în adunările 
nimic rău în 
suficient. Noi 
foarte reușite.

utecișților, 
asta dar 

avem adu- 
Să vedeți 
combative...

întreținere gratuită 
cantină în 

alocației de hrană

„salariat-elev" nu și-a consu
mat întreaga dimensiune. Și 
merită urmată în continuare. 
In cursul „lunilor de teorie", 
H.C.M. 981/1967 atrage atenția 
în articolul 10 că ucenicii, care 
fac pregătire teoretică prin 
cursurile de zi cu durata de 
două pînă la trei luni benefi
ciază pe timpul acestei pregă
tiri de 
(cazare, masă ia 
limitele ' "
stabilite pentru elevii cursuri
lor de zi la școli profesionale).

— Nu întrezărim neclarita
tea...

— Anul acesta, grupul nostru 
școlar ne-a atenționat că nu 
va asigura cazarea și hrana 
ucenicilor ce se află deocam-

ELEV sau
Și

dată în lunile de practică, ne 
informează ing. Vasile Dincă 
șeful Biroului învățămînt.

— Dar legea îl obligă...
— Legea era în vigoare 

anul trecut. Și totuși clasa pre
gătită anul trecut de uzina 
„Hidromecanica" n-a beneficiat 
de cazare („nu avem posibili
tăți, tovarășe"), primind o 
singură masă pe zi. Deși pe 
durata cursurilor teoretice uce
nicii nu mai primesc indemni
zația ce li se acordă în timpul 
practicii tocmai avîndu-se în ve
dere noile facilități.

„Curat murdar !“ Dumnea
voastră ați înțeles cine proce
dează corect și cum se numește 
incorectul ?

— Avem cîteva cazuri de ti
neri, nu mulți la număr, e drept, 
care s-au îmbolnăvit : Gheor
ghe Mocanu. Adrian Boeru, Ște
fan Dumitru, 
era normal, 
pe 
Dumitru, de exemplu, 
zile. Ne batem capul cu toții. 

Ei au primit cum 
concediul medical 
durate — Ștefan 

27 de
diferite

pare cea mai potrivită atitudi
ne. Iată de ce cred că sediul 
opiniei publice nu e numai adu
narea uteciștilor, ci orice împre
jurare : locul de muncă, socie
tatea în ansamblu, strada, mij
loacele de transport etc.".

VASILE DRAGOMIR, galva- 
nizator, secția 1222 : Poate că 
greșeala pleacă de la denumirea 
termenului.

„Nu pot spune despre tinerii 
noștri că n-au curajul opiniei, 
întotdeauna au luat poziție in
transigentă față de lipsuri, față 
de greșelile, abaterile altora, dar 
acest lucru se petrece în mod 
deosebit în adunări. Mă duce 
gîndul la o explicație pe care 
vă rog să nu mi-o luați în nume 
de rău. Cred că la mijloc e vor
ba și de o neînțelegere. S-ar 
zice că dacă o numim opinie co
lectivă, aceasta trebuie să se 
manifeste neapărat în ședințe 
de grupă U.T.C. ori în aduna
rea uteciștilor dintr-o organi
zație. Ca atare, acolo în colec
tiv, să se manifeste și opinia... 
colectivă. E categoric o înțelege
re greșită. A atrage de unul 
singur, și din proprie inițiativă, 

am solicitat concursul președin
telui sindicatului, am consultat 
juristconsultul. Nu știm în ce 
regim se încadrează ucenicii în 
această situație, ne spune tov. 
Constantin Lupu.

Din nou la dilema muncitor- 
elev. Fiind și una și alta, și am
bele la un loc. ucenicului nu i 
s-a găsit încă un mod de a fi în
cadrat în zilele respective. Cine 
îi dă de mîncare în acest timp ?

Doi ani n-au fost de ajuns 
Ministerului învățămîntului să 
clarifice, prin instrucțiuni fer
me, regulamentul de funcționare 
al uceniciei la locul de muncă, 
Cam la ce termen va fi posibil 
să ajungă în unitățile economice 
un astfel de cod, care să prevină 
orice abatere de la Hotărîrea

LUCRATOR ?
Consiliului de Miniștri, să con
tribuie la definirea exactă a 
cadrului în care se instruiește 
ucenicul la locul de muncă ? 
Pentru că, pînă una alta, nu se 
știe cum să se procedeze în ca
zul în care, din motive obiec
tive, un cursant absentează un 
anumit număr de ore ce-i pot 
influența pregătirea. El este 
obligat să le recupereze, să ia 
cursurile de la cap în seria ur
mătoare ?

Dar asupra ucenicului necon- 
știicios prin ce măsuri discipli
nare se poate acționa ?

Din curiozitate, am întrebat : 
— Ministerului dv. i-ați adus 

la sunoștință aceste neclarități ?
— în mai multe rînduri. La 

mijlocul lui septembrie am fost 
convocați într-o ședință unde, 
în afara personalului din Direc
ția învățămînt M.I.C.M. a par
ticipat și tovarășul 
Opriș, reprezentînd 
ministerului, ne 
ing. Vasile Dincă. 

ing. Iosif 
conducerea 
informează

afenția colegului tău. că între
prinde un lucru greșit, a vedea 
multiplicîndu-se o asemenea 
atitudine de netoleranță și la 
alți tineri înseamnă că se cre
ează în fond o opinie colectivă 
față de greșelile colegilor no
ștri".

în final am reținut și opinia, 
ing. GHEORGHE NEDELEA, 
secretarul comitetului U.T.C. co
ordonator :

„Noi avem multe cazuri 
îmbucurătoare cînd, într-un fel 
sau altul, opinia publică acțio
nează ca un factor determinant 
în educația tinerilor. Trebuie 
însă să recunosc că organizația 
noastră U.T.C. mai are multe de 
făcut pentru a dezvolta la tineri 
sentimentul răspunderii față de 
ceea ce. fac ei personal dar și 
față de ceea ce fac cei din ju
rul lor. Pentru că ce ae în- 
tîmplă T Un tînăr comite o aba
tere dar uneori se mal găsește 
cît» unul «are în loc »ă-l deza
probe, M duce și-l felicită : 
bravo, măi că l-ai repezit pe 
cutare. Dacă îi atragi atenția îl 
veri că te rușinează, roșește ca 
de o faptă rușinoasă. Au con
știința că pe undeva poziția lor 
de încurajare nu e normală. 
Pentru noi, organizația U.T.C., 
acesta e un semnal care ne a- 
rată că unii tineri, vrlnd să 
braveze, nu fao distincție între 
un eroism autentio și unul facil, 
că de fapt atitudinea lor este o 
expresie a ușurinței cu care pri
vesc uneori lucrurile serioase 
ale vieții. Trag de aici conclu
zia că avem un teren fertil pen
tru educație, pentru a cultiva 
la tineri curajul opiniei, spiri
tul adevărat de echipă. Solida
rizarea față de acte necivilizate 
prinde teren Ia tineri lipsiți 
de maturitate. Nu doresc In 
nici un caz tineri permanent 
încruntați, tineri care la o mică 
abatere a colegului lor să con
voace imediat o ședință. Există 
suficiente mijloace și modalități 
de influențare, indirecte de 
cele mai multe ori, care pot 
demonstra celui care greșește 
că gestul sau atitudinea necu
getată este dezaprobată de că
tre colectiv. Tinerilor le place 
să fim convingători în discuțiile 
cu el.

Anchetă consemnată de 
B. IONESCU

ADOPTÎND MĂSURILE CORESPUNZĂTOARE, COMITETUL JUDEȚEAN
BRĂILA AL U.T.C. ESTE DATOR SĂ DESPRINDĂ TOATE CONCLUZIILE

INCALIFICABILA
ÎNTÎMPLARE

Primirea fiecărui nou membru în rîndurile Uniunii Tineretului Comunist reprezintă un moment ale cărui ample semnifi
cații se răsfring deopotrivă, asupra tînărului dar și asupra întregii noastre organizații. Evenimentul, capabil întotdeauna sa 
declanșeze bogate resorturi emoționale, trebuie să facă dovada, pe toată durata desfășurării sale, a unei mari seriozități, tre

buie să dezvolte sil amplifice, în conștiința celui care cere să facă parte din organizație, rezervele acestuia de responsabilitate. 
Am scris despre lucrurile acestea de nenumărate ori, am relevat eforturile depuse într-o organizație sau alta pentru ca diver
selor etape parcurse de tineri către organizație să li se imprime un caracter educativ complex, cit mai atrăgător, am înfățișat 
clipele unice ale înmînării carnetelor de membri ai organizației U.T.C. E adevărat, nu odată am folosit,^alături de cuvîntul de 
laudă, și tonul critic atunci cînd anumite imperfecțiuni, anumite lucruri insuficient finisate ni s-au părut că diminuează va
loarea emoțional-educativă a unor momente cu primirea în organizație, înmînarea carnetelor etc.

Competență, avint, dăruire — 
acestea sînt coordonatele în 
care își desfășoară activitatea 
tinerii specialiști ai laborato
rului de încercări mecanice al 

F.M.U.A. București.

so
la 

sta-
sîn- 
co-
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GH. FECIORU

PORUMBUL E TOT SUB CERUL LIBER
1

contractelor

POSIBILE DIN ACEASTA

mult recoltatul porumbu
lui. Acum, lucrarea este 
practic încheiată. Porum
bul nu mai este în cîmp. 
Dar tot sub cerul liber 
se află... E în ograda 
cooperativei agricole, „a- 
coperit" doar de negli
jența membrilor consiliu
lui de conducere. Patu
lui, început încă din mij
locul verii, abia a ajuns să 
fie încăpriorat Atît N-a 
fost acoperit ți n-a fost 
împrejmuit decît cu nn 
rînd de »îrmă ochiurată. 
Prin nfrnio n-a fost 
pngMt pentru a fl folo
sit la depositarea noii re
coltat Și porumbul este 
annum In mijlocul curții... 
PmcH mănîncă, găinile 
ciugulesc, animalele de 
muncă își servesc singure 
tainul. De ce nu se pune 
Ia adăpost din calea unor 
astfel de pierderi recolta 
realizată eu prețul unui 
efort de un an de zile ?

Dacă ar fl existat pre
ocupare, soluții s-ar fi 
găsit In unitățile ve
cine, de pildă, CU chel
tuieli minime — folosin- 
du-se materiale procurate 
pe plan local — pentru 
producția ce n-a încăput 
în pătulele existente au 
fost amenajate arioaie din 
snopi de coceni. Acolo, la 
bunii gospodari, porumbul 
este împrejmuit și aco
perit, în afara oricărui 
pericol de depreciere. Pe 
cînd Ia Giurgeni... foto
grafiile exprimă convin
gător situația în care a 
fost depozitat.

La brigada de la Piua 
Petrii, lucrează mulți ti
neri care, mobilizați de 
către organizația U.T.C., 
ar fi putut contribui la 
evitarea acestei situa
ții. Dar, oare, comitetul 
organizației U.T.C. să

nu-și mai amintească 
frumoasele tradiții cînd 
tinerii, prin acțiuni speci
fice, contribuiau la ridi
carea construcțiilor agro
zootehnice, la transportul 
și depozitarea recoltei ?
Activiștii comitetului ju
dețean U.T.C. nu trec pe 
aici ?

Dacă Ia Giurgeni lipseș
te inițiativa, oricum pentru 
rezolvarea situației amin
tite organele județene tre
buie să intervină cit mai 
urgent cu putință. Recolta 
de porumb obținută tre
buie — în întregime I — 
să fie superior valori
ficată. Producția a fost 
bună — circa 4 000 kg 
boabe Ia hectar. Dar nu 
este suficient numai acest 
lucru: să produci, să re
coltezi, iar tot ce ai cîș- 
tigat să pierzi printr-o 
proastă depozitare.

Dar ce ton am putea folosi, 
în cazul acesta, atît de 
singular incit e pur și 

simplu de necrezut, în care nu 
o eroare sau alta îți ridică 
semne de întrebare, nu defi
ciențe lesne de înlăturat, apă
rute din necunoaștere, din 
lipsă de experiență, te în
deamnă să meditezi, ci pasul 
voit împotriva firescului, ac
tul deliberat de încălcare a 
tuturor normelor și recoman
dărilor care stabilesc cadrul 
de desfășurare a primirii de 
noi membri în rîndurile or
ganizației ? !

Cazul s-a petrecut recent , la 
Brăila. Organizația U.T.C. din 
întreprinderea pentru indus
trializarea cărnii a primit noi 
membri: pe Anica Cioacă, 
Virginia Banu, Stoica Crăciun, 
Vasile Dinulescu, Tudorița 
Moldoveanu. Comitetul mu
nicipal Brăila al U.T.C. a eli
berat documentele care urmau 
să fie înmînate celor 5 tineri 
deveniți uteciști. Nu trebuie 
să apelezi la imaginație pentru 
a recompune, retrospectiv, cum 
s-au petrecut lucrurile. Pro
cesul verbal al ședinței comi
tetului U.T.C. consemnează 
meticulos: La punctul doi, 
s-a dat citire celor 5 adeziuni, 
s-au purtat discuții cu tinerii... 
La ședință au participat, nomi
nal 8 din cei 9 membri ai co
mitetului... Virginia Banu a 
fost caracterizată ca fiind bine 
pregătită profesional, despre 
Anica Cioacă s-a spus că e o 
muncitoare conștiincioasă, des
pre toți ceilalți s-a recunos
cut că au un fond moral bun, 
sînt oameni sinceri, cinstiți... 
Fiecăruia i s-au făcut și re
comandări privind activitatea 
de viitor, răspunderile care le 
revin de-acum încolo, ca ute
ciști...

Ca pretutindeni, veți spune 
dumneavoastră, ca peste tot, 
ne-am spus și noi. Așa se o- 
bișnuiește, așa și trebuie, cel 
puțin în elementele sale obli
gatorii pe care le stabilesc 
Statutul organizației și instruc
țiunile C.C. al U.T.C., să de
curgă actul primirii în U.T.C.

Pînă aici totul pare normal.substituie mai întîi tinerilor, 
Anormalul începe din momen
tul în care ești nevoit să con- 
stați stupefiat că totul nu e 
decît o ficțiune. Că procesul 
verbal (nr. 8 din 20 august a.c.) 
nu e, ceea ce sîntem obișnuiți 
să fie, o consemnare a unor 
fapte reale, ci un produs al 
imaginației secretarului comi
tetului U.T.C. în 20 august n-a 
avut loc nici o ședință a co
mitetului U.T.C. din respec
tiva întreprindere. Iar o șe
dință de comitet în care să se 
fi discutat cererile de primire 
ale celor cinci tineri pomeniți 
n-a avut loc niciodată. Inex
plicabila denaturare a reali
tății conținută în procesul 
verbal și autentificată ulterior 
de organul superior prin eli
berarea carnetelor U.T.C. își 
lasă greu descoperite ițele.

Mai întîi Anica Cioacă, ră- 
mîne surprinsă cînd i se cere 
să-și achite cotizația. Nu știa 
că a devenit utecistă. Ca răs
puns i se aduce carnetul cu 
nr. 3348965. E curioasă atunci 
să afle cînd a fost primită 
în U.T.C.

Curiozitatea ei le prileju
iește însă și membrilor comi
tetului să afle că, fără știrea 
lor, au fost prezenți, că au 
luat cuvîntul, că au votat în 
unanimitate într-o ședință 
care n-a avut loc.

Cu toate insistențele secre
tarului U.T.C., Doina Nicolau, 
membră a comitetului, care, 
chipurile, ar fi discutat pe 
marginea cererilor de primire 
nu acceptă minciuna din pro- 
cesul-verbal.

Fără complici, secretarul 
U.T.C., N. Achițoaie sfîrșește 
prin a-și recunoaște vina. 
Falsul îi aparține :

— E adevărat, nu s-a ținut, 
bîiguie el ceva ce vrea să 
aducă a scuze. M-am gîndit 
însă, că...

Și urmează niște explicații 
care sînt departe de a expli
ca cum de a fost posibil, ca 
el, secretarul U.T.C. să se

acestuia,

întocmindu-le și semnîndu-le 
adeziunile, iar mai apoi co
mitetului, formulînd în locul 
tuturor membrilor 
întrebări, răspunsuri și votînd 
pentru ei... în unanimitate.

Iată deci întîmplarea în 
realitatea căreia cu greu poți 
crede. Procesul creșterii rîn- 
durilor organizației nu este un 
proces administrativ, birocra
tic, ci unul de intensă muncă 
politico-educativă și n-am aș
teptat niciodată ca el să se 
desfășoare prin festivități zgo
motoase, dar searbăde în con
ținut. De aici, însă, și pînă la 
atitudinea de-a dreptul frau
duloasă, este o cale inadmisi
bilă pe care nici unui membru 
al organizației, dar mi-te u- 
nuia învrednicit cu încrederea 
de-a fi secretar de organizație, 
nu-i este îngăduit să pășească.

Dacă oricui i se pare fireas
că și întemeiată, că singura 
concluzie ce poate urma de
pistării unui asemenea caz este 
aplicarea unei aspre sanc
țiuni, a unei sancțiuni pe mă
sura incompatibilității dintre 
principiile pentru care mili
tează organizația noastră și 
minciună, atunci tot atît de 
firească ni se pare și even
tuala concluzie că o astfel de 
sancțiune nu trebuie să-i oco
lească nici pe aceia care ar fi 
avut datoria să preîntîmpine 
asemenea grave abateri, să de
pisteze la vreme cazul, să re
pună și în colectivul uteciști
lor de la I.I.C.-Brăila în drep
turile lor normele statutare 
ale organizației noastre. Ca- 
zuL este un grav atentat la 
seriozitatea și răspunderea 
care caracterizează activitatea 
organizației noastre și, în nu
mele respectului și atașamen
tului pe care-1 nutresc mem
brii organizației pentru titlul 
de utecist, nu putem admite 
nici un fel de îngăduință. AȘ
TEPTAM MASURI URGEN
TE.

IORDACHE BODEA
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cerea de furaje au fost condiții 
dintre cele mai favorabile, Re- 
evaluîndu-ne resursele furajere 
ne rezultă un plus de 50 tone de 
porumb pe care l-am și oferit 
fondului central".

Calculele oferite de serviciul 
contabilității al cooperativei din 
Bucov întăresc convingerea spiri
tului gospodăresc al cooperatori
lor de aici, al înțelegerii respon
sabilității ce le revine în cadrul 
propriei gospodării, a înțelegerii 
rolului pe care produsele aces
teia îl au în asigurarea fondului 
central al statului. 130 hectare 
pășuni din islazul comunal pen
tru care cooperativa nu plătește 
statului nid un ban au sporit 
considerabil resursele de furaje 
de care ne vorbea inginerul. De 
asemenea, cooperativa a putut 
procura 200 tone de tărîțe și 50 
tone de șroturi de floarea-soare- 
lui. Toate aceste au permis valo
rificarea superioară a potenția
lului productiv al animalelor da 
pe urma cărora au vîndut la 
prețuiri ferme 2,5 tone brînză 
oaie, peste 2 tone de lînă, 100 000 
ouă, 15 tone de came — toate 
acestea răsfrîngîndu-se în va
loarea zilei-muncă care se con
turează a fi cu 12 lei mai mare 
decît cea planificată. „Cu două 
zile în urmă, cînd în adunarea 
generală cei mai mulți membri 
cooperatori au hotărît ca pe lin
gă ceea ce livrează peste con
tract cooperativa, fiecare să vîn- 
dă statului ce-i prisosește din 
ceea ce i-a revenit la ziua muncă 
— a ținut să precizeze tînăra 
Elena Dumitru — am hotărît că 
acestei acțiuni generale îi putem 
adăuga și noi una specifică orga
nizației noastre. Din cîmp mai 
sînt de valorificat aproximativ 
180 tone vărzoase și rădăcinoase. 
Această cantitate ne-am angajat 
să o culegem și să o transportăm 
în întregime. Celor 30 de tineri 
care lucrează în sectorul legumi
col ne-am alăturat noi, încă 40, 
din celelalte sectoare mai puțin 
solicitate acum".

Eforturile cooperatorilor sînt 
dirijate în județul Prahova spre 
onorarea exemplară a contrac
telor încheiate de către uni
tăți și, totodată, spre valorifica
rea surplusului de produse rezul
tate de pe loturile în folosință și 
din retribuția la ziua muncă. 
Acestui efort general, mobilizați 
de către organizațiile U.T.C., ti
nerii satelor prahovene îi adaugă 
contribuția lor prin munca de zi 
și noapte la transportul recoltei 
din cîmp în magazii și în bazele 
de recepție. La Blejoi, unde pînă 
acum a fost livrat de trei ori 
mai mult porumb decît prevedea 
angajamentul inițial, precum și 
la Tinos și Zeletin conducerile 
unităților nu uită să amintească 
faptul că la executarea acestor 
importante lucrări, tinerii parti
cipă cu tot elanul. „La noi — 
ne spunea inginerul Alexandru 
Iorga de la cooperativa agricolă 
Pleașa — onorarea și depășirea 
cantităților de 50 tone de po
rumb depindea de transport. Cu 
cele 8 mașini primite de la 
școala de șoferi din Bucov — în
tr-o singură 
face".

Aprecieri 
activităților 
alte comune ale județului. Nu 
însă peste tot. Și, desigur, dacă 
prin contractele ce se cer ono
rate nu s-au angajat în mod ex
pres numele organizațiilor U.T.C., 
nu înseamnă că tinerii să îm
prumute și să amplifice atitudi
nea unor conduceri de unități: ; 
„mai este timp" sau „nu avem 
suficiente mijloace de transport”* *1 
— cum spun cei din Colceag, 
Negoești, Boldești Cîmp. Olage- 
nei și altele. Ei trebuie să facă 
dovada unei înțelegeri depline a 
rolului ce-1 are fondul central de 
produse agricole pentru aprovi
zionarea populației, pentru in
dustrie și pentru export. Contri
buția lor cea mai eficientă esto 
participarea activă și permanen
tă la transportul producției.

— Cum a răspuns la proble
mele ridicate ?

— De fiecare dată se reco
mandă celor de la masa pre
zidiului să noteze chestiunile 
enunțate.

Bănuim că pentru a fl apro
fundate. scrise fiind. Și cum 
timpul scurs de atunci este și 
el... discutabil de lung ne 
licită interesul concluziile 
care s-a ajuns, măsurile 
bilite.

în această ordine de idei 
tem gata să facem loc în
Ioanele ziarului, cu maximă 
operativitate, răspunsurilor pe 
marginea celor ridicate în rîn
durile de față. Sperăm să nu 
se adopte și acum aceeași uni
tate de măsurare a timpului 
ca față de cei ce, izbindu-se de 
diferitele praguri așteaptă de 
luni, de ani de zile, o rezolvare 
clară a lucrurilor. Și cu riscul 
de a ne repeta, amintim adre
sele de la care așteptăm mult 
așteptatele clarificări : Ministe
rul învățămîntului, Ministerul 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini, Ministerul Muncii, Uni
unea Generală a Sindicatelor 
cărora le și expediem urmă
toarele întrebări.

• MINISTERUL ÎNVA-
ȚĂMÎNTULUI : Pe cînd
„Regulamentul de funcțio
nare a uceniciei la locul de 
muncă" ?

» MINISTERUL INDUS
TRIEI CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI : Ați optat, de
finitiv, asupra statutului 
ucenicului Ia locul de mun
că. Cum reacționați în cazul 
„Hidromecanica" și, posibil, 
U.A.B. ?
• MINISTERUL MUN

CII : Acordarea echipamen
tului de protecție pentru 
ucenici rămine pe seama 
inițiativelor locale 7

« UNIUNEA GENERA
LA A SINDICATELOR s 
Cine rezolvă cazul „conce
diilor medicale"?

zi nu am avut ce

pozitive la adresa 
tinerilor afli și în
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ÎNTRE
DIVERTISMENT
ȘI ACTUL
DE CULTURĂ

Creșterea frecvenței manifestărilor cultural-distractive pe agenda de lucru a comitetelor U.T.C. răspunde'unei necesități 
resimțite îndelung. In multe locuri începuturile stau sub bun augur; problema care se pune este aceea de a fi permanentizate, de a 
li se imprima o ritmicitate și, mai ales de a se răspunde nevoi lor Celor mai intime ale tînăruluiș Pentru aceasta este nevoite de 
o îndrumare și un ajutor atent din partea comitetelor U.T.C., care să nu se facă la întîmplare și să vizeze armonios toate latu
rile activității cultural-distractive.

Am ales pentru investigare două orașe : Ploiești și Brașov, examinînd modul în care comitetele U.T.C. municipale ajută 
organizațiile de pe raza orașului și pe tineri în desfășurarea manifestărilor cultural-artistice.

EXEMPLUL ACȚIUNII..

La Ploiești, discutăm cu tova
rășul Sorescu Victor, secretar cu 
propaganda la comitetul muni
cipal U.T.C. Cerînd detalii despre 
felul în care comitetul munici
pal îndrumă pe tineri în organi
zarea activităților cultural-artis- 
tice, interlocutorul începe să ne 
depene istoria înființării Ansam
blului artistic al tineretului: „în 
perioada martie—aprilie, în ca
drul unor concursuri de selecție 
la care au participat peste 380 de 
tineri s-a definitivat profilul An
samblului, care cuprinde în pre
zent 136 de membri. Primul 
spectacol a avut loc pe data de 
2 mai 1969, pe stadionul „Pe
trolul", în fața a peste 4 500 de 
spectatori. în lunile mai și iunie 
formații ale ansamblului au dat 
spectacole în 20 de localități ale 
județului (17 000 spectatori), iar 
în iulie formația de muzică popu
lară a prezentat 20 de spectaco
le..Repetăm întrebarea și obți
nem în continuare amănunte des
pre dificultățile de procurare a 
fondurilor pentru instrumente și 
costume, despre instructori și săli 
de repetiții.

Insistența interlocutorului nos
tru ilustrează de fapt situația de 
aici. Eforturile comitetului muni
cipal U.T.C. pentru organizarea 
de acțiuni cultural-distractive 
s-au canalizat exclusiv spre con
stituirea Ansamblului tineretului. 
S-au învins dificultăți mari prin 
munca directă a multor activiști 
ai comitetului. („în perioada de 
organizare a ansamblului, ne 
spune tovarășul Sorescu Victor 
plecam de acasă la ora 7,00 și 
mă întorceam la 11,00 seara"). Și 
rezultatele, trebuie s-o spunem, 
sînt pe măsura eforturilor. Dar 
ele nu satisfac pe deplin. Au fost 
neglijate potențialitățile și nece
sitățile specifice ale organizațiilor 
de pe raza municipiului. Ansam
blul tineretului a devenit un co
pil capricios care a absorbit toată 
atenția, nemairămînînd nimic 
pentru organizațiile și mai ales 
pentru ajutorul, necesar, care tre
buia să li se dea. în felul acesta 
se ajunge la situația nu prea 
îmbucurătoare ca secretarul cu 
propaganda al unui comitet mu
nicipal să nu știe nimic despre 
manifestările cultural-artistice, or
ganizate în săptămîna în curs de 
organizațiile U.T.C. de pe raza 
orașului. Și este clar ce fel de 
ajutor se poate da unor acțiuni 
despre care nu se știe nimic.

Bineînțeles, există mai multe 
feluri de a ajuta pe cineva : în- 
drumîndu-1 concret sau oferin-

du-i „puterea exemplului". Co
mitetul U.T.C. al municipiului 
Ploiești, organizînd ansamblul ti
neretului, conducîndu-1 și instru- 
indu-1 direct, oferă organiza
țiilor tocmai acest exemplu. De
sigur, un ansamblu, ca cel de la 
Ploiești, nu are numai eficiența 
unei platonice exemplificări cu 
intenție pedagogică. El are o 
valoare practică demonstrată. Dar 
acest lucru nu justifică neglijarea 
îndrumării și ajutorul care trebuie 
dat organizațiilor U.T.C. și tine
rilor din această organizație.

...Șl ACȚIUNI EXEMPLARE

Termenul, caracterizator pen
tru modul în care îndrumă Co
mitetul U.T.C. municipal din 
Brașov activitatea cultural-educa- 
tivă a organizațiilor de pe raza 
orașului, ne-a fost sugerat de dis
cuția avută cu tovarășul Ene 
Octavian, secretar cu propa
ganda. Dînsul ne arată felul cum 
sînt ajutate organizațiile U.T.C. : 
la „Uzina 2“ și „Partizanul roșu" 
s-a apelat la conferențiari, ti
nerii de la Grupul Școlar U.A.B. 
au fost ajutați cu fonduri pentru 
club și formații sindicale.

După cum se poate constata, 
există aici, la Brașov, o modali
tate de lucru mai eficientă, cu 
rezultate directe și imediate pen
tru organizațiile de pe raza ora
șului. Ajutorul însă este conceput 
cam unilateral, mai ales în aspec
tul său pur practic, de procurare 
de instrumente, instructori, săli. 
Lipsește o impulsionare a organi
zațiilor spre activități de larg in- 
teres. Să ne explicăm. Pentru ul
timele trei luni ale anului, comi
tetului U.T.C. al uzinei „Tracto
rul" (1931 de uteciști) intențio
nează să organizeze ca acțiuni 
cultural-distractive : un simpozion 
cu tema „Comportarea tinerilor 
în diferite ocazii, necesitatea re
gulilor generale ale buneicuviin- 
țe“ (este oare o temă care ar pu
tea servi unei acțiuni culturale?), 
vizionarea a două spectacole de 
muzică ușoară și „un program 
artistic urmat de o seară distrac
tivă cu prilejul majoratului". Cre
dem că este cam sărac acest pro
gram și nu corespunde exigențe
lor unor manifestări cu adevărat 
cultural-distractive. Aici ar fi tre
buit să se facă simțit ajutorul co
mitetului municipal, în îndruma
rea spre activități corespunzătoare 
de înaltă ținută. „Am făcut insu
ficient pe această linie, recunoș
tea Ene Octavian. Am încercat 
cu prilejul instruirilor lunare, dar

(Urmare din pag. I)

lui nostru le va cunoaște. Totuși, 
numai romantismul le-a putut 
pune în valoare, creînd o primă 
mare sinteză la noi între națio
nal și universal.

întregul nostru veac al XIX- 
lea, adică momentul de interfe
rență decisivă între noi și Occi
dent, este plin de asemenea sur
prize, unele dintr-însele recunos
cute ca atare numai cu mult 
mai tîrziu, chiar foarte recent. 
Totuși, în această privință, o 
neîntreruptă linie de continuita
te există numai de la Maiorescu, 
unul din cei mai mari pedagogi 
ai culturii pe care i-a dat omeni
rea. Pînă la el, contopirea cu
rentelor străine cu fondul nați
onal se efectua intermitent, u- 
neori incert sau nedesăvîrșit. 
Maiorescu a fost primul mare 
coordonator — am spune de o 
precizie aproape științifică — al 
influențelor din afară cu cerin
țele intrinsece ale culturii noas
tre. Discemămîntul său a ope
rat sub toate aspectele, de la 
conținutul de idei și pînă la 
coordonatele limbii literare. El 
a imprimat criterii atît de sigu
re și de exacte în creație, îneît 
de atunci — adică în veacul nos
tru — marii noștri poeți, solici
tați de inițiativele altor culturi, 
s-au văzut înarmați și cu acea 
frînă critică în măsură să cen
zureze excesul unei adaptări ne
controlate, și să-l dozeze la sca
ra de cerințe a spiritului nostru. 
Numai astfel, calea de universa
lizare a literaturii românești, des
chisă încă din veacul trecut, s-a 
putut, adînci temeinic. Această 
universalizare sau sincronizare cu 
curentele modeme și-a sporit e-

ficacitatea tocmai prin relevarea 
deosebit de fecundă a specifi
cului nostru național, rezultat 
din unghiuri și perspective ne
cunoscute mai înainte.

Să luăm, bunăoară, transfor
marea simbolismului, de origine 
străină, în viziunea lui Arghezi. 
Acest mare poet stăpînea mij
loacele cele mai subtile promo
vate de curentul simbolist; ști
ința efectului sugestiv, muzi-
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SERIALE /

de IULIAN NEACȘU

pentru un 
de mare 

muzica lui

n-am reușit decît în foarte mică 
măsură".

Situația din cele două orașe 
impune cîteva observații. Luat în 
parte, fiecare comitet ilustrează 
modalități nesatisfăcătoare pentru 
o activitate ideală ; dar ele s-ar 
putea completa reciproc. La Plo
iești organizarea ansamblului a 
absorbit tot interesul și consecin-. 
țele practice le-am văzut. Astfel 
de puternice formații artistice, 
esențiale în viața cultural-artistică 
a tinerilor din oraș, nu trebuie să 
devină un fel de fetiș. Eficiența 
lor Stă tocmai în arta de a le 
transforma într-un nucleu, capa
bil să polarizeze activitatea artis
tică a tuturor tinerilor din toate 
organizațiile.

La Brașov, dimpotrivă, se pune 
accentul pe ajutorul concret dat 
fiecărei organizații. (In ce fel în
țeles, am văzut). Lipsește însă in
tenția constituirii unui ansamblu 
artistic puternic și deci posibilita
tea de a organiza activități de 
mare anvergură.

în sfîrșit, o ultimă remarcă, pe 
care o lăsăm mai la urmă tocmai

pentru a o sublinia mai bine. Din 
programele cultural-distractive am 
desprins că de fapt activitățile în
scrise la acest capitol sînt mai 
mult distractive și mai puțin sau 
deloc culturale. Ele s-ar putea în
cadra în ceea ce se cheamă (și 
cum, de altfel, am și văzut în 
cîteva planuri de măsuri ale or
ganizațiilor U.T.C. din aceste 
orașe) „a-ți petrece în mod plă
cut timpul". Am spune noi, pa- 
rafrazînd un îndemn antic, că 
timpul se poate și trebuie folosit 
și în mod util, util pentru cultura 
tinerilor. „Miscere utile cum 
dulci" ar însemna deci, pentru 
îndrumarea activităților cultural- 
distractive a tinerilor, a echilibra 
divertismentul cu actul de cul
tură autentică adică seara de dans 
cu simpozionul pe o temă de 
mare actualitate, spectacolul de 
muzică ușoară cu discuția-exem- 
plificare despre Simfonia a IX-a. 
Tocmai aici ajutorul și chiar in
tervenția comitetului municipal 
U.T.C. sînt necesare și tocmai 
aici lipsesc.

SABIN BORCAN

CINEMA

Un mare risc și-a 
Mircea Mureșan 
cînd să treacă pe

asumal 
încer- 

, ecran 
această capodoperă a literaturii 
noastre, „Baltagul" de Mihail Sa
doveanu. Nu era vorba numai 
de inerentele dificultăți pe care 
le comportă orice ecranizare, ci 
și de faptul că romanul, în ciuda 
epicului său. are un nematintîlnit 
suflu de baladă, foarte greu de 
„surprins" cinematografic, mult 
mai greu în orice caz decît li
niaritatea acțiunilor întreprinse 
de Vitoria Lipan.

Și trebuie s-o spunem de la 
început, că filmul nu izbutește 
să propună o viziune închegată, 
artistic validă, tn ciuda unor 
secvențe, scene „corecte" sau 
a imaginii foarte talentatu
lui operator Nicu Stan. A- 
ceasta datorită absenței spi
ritului textului sadovenian. 
Folosirea peliculei tehnicolore a 
indicat de la generic preocupa
rea realizatorului 
spectaculos de film 
montare. Ca și 
Maurice Le Roux, bună pentru 
un western remake turnat în 
studiourile europene. Ca să nu 
existe dubii în acest sens, Mircea 
Mureșan a și găsit un leit-motiv 
în care Nichifor Lipan, ca un 
cowboy pribeag, merge călare 
înspre tenebrele și oboseala unui 
imens asfințit de soare cules par
că de prin părțile îndepărtatului 
vest.

Cînd sînt introduse cîntece 
autohtone, în special ne-am re
feri la cel de jale de la înmor- 
mîntare, îți readuci aminte că-i 
vorba de un film în care nu 
aveau ce căuta imixtiuni și că 
totul trebuia să rămînă într-o 
atmosferă autentic românească. 
Și asta cu atît mai mult cu cît 
tot ce este împrumutat din dati-

BALTAGUL

nile ținuturilor de • munte ale 
Moldovei rămîn simple și oneste 
zone de film etnografic, neîn
corporate „Baltagului".

Fără nici un rost în acest film 
este „laicizarea" sfintei Ana care 
devine un sumbru personaj de 
film, ajutoare de folos în căută
rile Vitoriei. La fel și — încă o 
dovadă de o ostentativă preocu
pare pentru un ieftin senzațional 
— episodul cu arestarea la bilei 
a unui prestigitator escroc, nu
mai pentru a crea o artificială 
alerteță filmului.

Totala schimbare a finalului 
față de datele textului — paras
tasul din casa lui Toma devine 
un nocturn ritual păgîn, o figu-

Intimitatea căminelor 
a studiului prin care 
tățile specialiștilor și

simbolistmului, care caută să-și 
alcătuiască un univers numai din 
senzații rare. Arghezi le readu
ce la baza elementară a condi
țiilor în care s-a dezvoltat mi
lenar poporul român. Condeiul 
său este o decantare a sapei, iar 
călimara îi apare ca o nouă va
riantă a brazdei. Cuvintele sale 
potrivite exprimă o transfigurare 
asociativă a ancestralelor îndem
nuri pentru vite, esențializate

(„Lunga vâră fierbinte” -
episodul Haine de împrumut)

studențești cuprinde și efervescența secretă 
se sedimentează prin cunoaștere personali- 
profesorilor de mîine. Lumina lor se acu

mulează pentru un alt timp.

rație ca în marile procesiuni din 
țările sudului, iar „dovedirea" 
lui Calistrat Bogza se transformă, 
prin lovirea lui de către feciorul 
Gheorghiță, într-o vendetă de 
mafinți — demonstrează că filmul 
„Baltagul" e doar o partitură de 
bas interpretată de un tenor.

Vacă actorii noștri — mai pu
țin Gheorghe Misai în rolul lui 
Gheorghiță — și-au făcut cu suc
ces datoria, cei doi interpreți 
străini nu s-au putut apropia de 
biografia eroiloș lor. Margarita 
Lozano (Vitoria), de altfel hună 
actriță, a preferat expresiei hotă- 
rite și crîncene a femeii care 
vrea să afle adevărul despre 
moartea bărbatului ei, un obraz 
calm, împăcat, aproape convales
cent. Folco Lulli, de neuitat în 
„Salariul groazei", e aici un meri
dional rătăcit din întîmplare în 
aerul dens al Carpaților Răsări- 
teni.

Rămîne să se acorde de către 
studioul nostru de filme o aten
ție deosebită unor asemenea ca
zuri în care e vorba de ecraniza
rea cărților din biblioteca de aur 
a literaturii noastre. Altfel, „sa
crificăm" zadarnic texte „tabu", 
cum este acesta al „Baltagului". 
Excluzînd „Venea o moară pe 
Șiret". realizat în anii ’S0 cînd 
filmul românesc nici nu învățase 
mersul în picioare, i-a fost dat 
operei lui Sadoveanu să stea la 
baza unor filme mediocre (amin- 
tiți-vă și de „Neamul Șoimăreș- 
tilor"). singura bună ecranizare a 
unei cărți de a sa realizînd-o 
numai regretatul Victor lliu după 
„Mitrea Cocor".

TUDOR STANESCU

COMPETIȚII
CULTURALE

simplu mijloc, de către o iniți
ativă din afară.

Aceeași transformare în sens 
noțional se poate identifica și 
în cazul ermetismului, adaptat 
la poezia lui Ion Barbu. Se știe 
că acest curent modem postu
lează o lirică încifrată, criptică, 
dificilă, plină de subînțelesuri 
ascunse, care se cer pătrunse prin 
anumite chei verbale. Or, Ion 
Barbu știe să releve, prin toa
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onistă — atît în poezie cît și 
în plastică — urmărește să des
prindă elementul stihial din as
pectele realității. Este tocmai 
ceea ce detectează și Blaga din 
spiritul structurii și tradiției ro
mânești. Totuși, el se deosebește 
de expresionismul inițial chiar 
prin sensul însuși al specificului 
nostru. Blaga surprinde esența 
organicului în orice expresie re
prezentativă a spiritului româ
nesc, începînd cu nucleul pri
mordial al satului. Prin aceasta, 
poetul nostru imprimă stihialu- 
lui expresionist o coloratură mai 
caldă, mai concretă și mai vie, 
trăsătură neîntîlnită în izbucni
rea rigidă și abstractă, cu care 
se făcuse cunoscut curentul Ia 
origine. Este iarăși cazul unei 
inițiative străine, care reactivea
ză în literatură o resursă națio
nală românească.

Am folosit numai 
trări. Credem, însă, 
deveni concludente,
de un proces dialectic și anume 
adoptarea unei inițiative din a- 
fară, intervenția, drept frînă, a 
simțului critic, ca o coordonare 

la spiritul propriu și, în sfîrșit, 
sinteza unei contribuții creatoa
re românești. Constatăm cu sa
tisfacție că o parte însemnată 
din tinerii noștri poeți urmează 
cu un instinct Sigur firul proce
sului analizat la marii lor înain
tași. Numai prin această indiso
lubilă armonie între național și 
universal, literatura noastră își 
va descoperi mereu noi accente 
majore, care se vor adăuga la 
cele ce i-au creat existența în 
universalitate,

(Urmare din pag. I)

&

puține ilus- 
că ele pot 
Este vorba

calitatea, facultatea inventivității 
lexicale și topice, mînuirea ver
sului liber. Acestor factori, însă, 
el nu le-a acordat un credit ar
bitrar, ci i-a limitat, imprimîn- 
du-le un anumit sens, acela de 
valorificare inedită a esenței pă- 
mîntului nostru. Sugestivele aso
ciații simboliste, multiplele iden
tificări de 
rea către 
visată de '
Arghezi 
structural, 
la noi. El 
tribuție cu totul

imagini pînă la trece- 
acea profundă unitate 
Baudelaire, decurge la
într-un
specific

i aduce,

alt ansamblu 
condițiilor de 
astfel, o con- 

necunoscută

acum în versuri și icoane ; zdren
țele vechilor clăcași devin la 
el muguri și coroane. Arghezi 
își reduce și el universul la o 
esență, însă alta decît a simbo
liștilor. Acea unitate profundă 
către care își îndreaptă poetul 
tot potențialul de reprezentări 
vizuale și auditive, devine uni
tatea pămîntului, a istoriei, a de
stinului românesc. Este un exem
plu strălucit, care ne arată că 
integrarea în universalitate se 
realizează numai prin valorifi
carea unei esențe proprii, pro
pulsată, numai cu funcțiunea de

te aceste procedee, tocmai o anu
mită tradiție românească, fie a- 
ceea de descîntec folcloric, fie 
latura noastră de enigmă orien- 
tal-balcanică cu implicarea unei 
semnificații profunde a acestei 
enigme. Recunoaștem și aici o 
atingere a universalului prin- 
tr-un nou tip de promovare ar
tistică a esenței naționale.

Nu mai puțin valoroasă ne a- 
Îiare adaptarea expresionismului 
a fondul original al satului nos

tru, așa cum se recunoaște în o- 
pera poetică a lui Lucian Blaga. 
Printre altele, mișcarea expresi

tiști din țara noastră reprezintă concret o parte a activității 
culturale, chiar și atunci enumerarea , numirea unor întimplări 
pozitive, șansa de a le putea constata și posibilitatea de a le 
populariza prin presa de tineret, de a le întoarce acolo de 
unde au plecat și acolo unde le este sorgintea. în mijlocul ge
nerației tinere, este un lucru plin de încintare și satisfacții. 
Fiindcă există un timp al confirmării încrederii, un moment 
hotăritor cind îngăduința și ocrotirea se cer răspîndite și mul
țumite în chip concret. Și dacă tinerilor angajați prin spe
cialitatea lor în activități de caracter concret economic, dacă 
inginerilor, de pildă, le-a fost mai simplu să treacă din facul
tate direct în producție, în posturi de înaltă responsabilitate 
unde să-și poată dovedi priceperea, tinerii pregătiți în speciali
tăți de profil umanistic, au trebuit să aștepte o perioadă mai 
îndelungată de maturizare, acea perioadă de limpezire și îm
plinire atît de necesară creației artistice, perioada formării 
unei personalități autentice, ieșită de sub tutela modelor și 
modelelor obligatorii. Dar iată că legal și oficial și concret, 
instituțiile noastre de cultură încredințează sarcini extrem de 
dificile și importante tineretului cultural, iată că tinărului in
giner de la Lotru, șef de șantier la numai douăzeci și patru 
de ani i se alătură la aceeași vîrstă artistul care va înzestra 
lăcașurile de cultură ale acestui timp cu operele de artă pe 
care le merită. Iar faptul că organismele conducătoare ale miș
cării noastre culturale sînt preocupate să atragă tineretul în 
mod efectiv la ceea ce numim într-un consens unanim „viață 
culturală", faptul că generației tinere i se acordă încredere și 
solicitudine, faptul acesta demonstrează o concepție lucidă și 
sănătoasă în ceea ce privește considerarea potențialului excep
țional, a energiei tineretului nostru. Există acest moment al 
încrederii, al comenzii concrete, reale, acest moment cînd tute
la socială, atît de necesară în perioada de formare, trebuie să 
se transforme în participare socială, trebuie să reclame tine
retului o contribuție măsurată în muncă. Momentul acesta este 
un moment înalt psihologic pentru care trebuie să ne pregătim 
și unii și alțți, pentru că pe cît este de dăunătoare supraesti- 
marea pretimpurie a tineretului pe atît este de nocivă consi
derarea lui prea îndelungă sub semnul întrebării. Or. momen
tul de față, întreaga noastră mișcare socială reclamă, într-un 
chip excepțional, un potențial de activitate caracterizat prin 
tinerețe, elan și tenacitate.

Desigur. Șerban Gabrea și Florin Ciubotaru sînt numai două 
din numele de tineri clasate pe primele locuri ale competițiilor 
culturale din ultimul timp. Absolut toate compartimentele vie
ții noastre culturale pot numi cu aceeași satisfacție performeri 
ai recordurilor profesionale. Dacă i-am 
tul acestui articol, a fost numai pentru 
aflat, că unul din cele mai importante 
certificat de naștere socialist va purta și

Dacă n-ați văzut aevea, atunci 
măcar în filme ați putut vedea 
un om prea mic pentru un co
stum prea mare (Stan), ori un 
om prea mare pentru un costum 
prea mic (Bran); desigur, ați 
rîs „în limita posibilităților" 
căutîndu-1 pe cel mic în buzu
narul de la palton, ori auzin- 
du-1 pe cel mare cum își plez
nește haina. Aveați și de ce. 
Caraghios lucru trebuie să fie 
să-ncerci asta. Producătorii se
rialului „Lunga vară fierbinte" 
au încercat. Și nu din caraghios- 
lîc, ci pentru că vroiau să cîș- 
tige. Și au cîștigat. Cum ? Sim
plu, întotdeauna cînd vrei să te 
saturi folosești rețeta de b 4- 
tărie cea mai simplă. Ceea ' ce 
au făcut și atîția alții înainte : au 
luat numele unui mare scriitor 
(deci Faulkner) și l-au citit(?) 
în diagonală; aceasta pentru 
generic; au convocat actori cu 
telefarmec, toți foarte buni pro
fesioniști ai platoului ; l-au che
mat pe Bil, scenaristul, și i-au 
cerut să scoată din „toată trăjjri' 
căneala asta" (cărțile marelui 
scriitor) un dialog ferm (în genul 
„Ce mai faci ? Bine, dar tu ?“); 
i-au atras atenția că personajele 
„lor" trebuie să aibă „smail", 
mașini frumoase și concepții 
despre viață clare (fără să exa
gereze totuși în cazul lui Varner, 
care...) ; și cîteva bătăi amuzan
te, muzică, „coup de foudre", 
happy-end ; și scenariul a fost 
filmat bine, cu interioare mo
deme și cu peisaje minunate ; 
western dulceag cu cai putere ! 
Astfel, Varner nu e altceva de
cît stăpînul orașului, îmbrăcat 
în negru, într-o mașină neagră, 
terorizîndu-i pe toți locuitorii 
cu... blîndețe. Vine Ben, magni
ficul, dur, țintaș fără pereche, 
ca să răzbune umilirea tatălui; 
el nu-șț scoate pistolul (n-are ?), 
el trage cu ochii săi verzi-al- 
baștri și cu caracterul în inima 
lui Varner, adică în Clara. Și 
totuși, nu-i frumos ca un ginere 
să-și ucidă socrul I Aici e aici, 
cum va fi răpus Varner ? Evi
dent, prin moarte naturală, ai 
înainte însă de a se pocăi ca 
Iulian Apostatul și deci de a 
deveni mai bun, filotim și nefe
ricit în viața privată. Ce va VT' 
ce șeriful, una din slugile sale-? 
îl va asculta cu mult mai multă 
plăcere. Dar Minny ? își va plă
ti ipoteca luîndu-1 de soț. Si 
Jody ? O, nu vă temeți, de Jody 
are grijă Clara, așa că... Dar va 
accepta Ben să locuiască îm
preună ? Ei bine, asta n-o vom 
ști poate niciodată.

Aceasta este schema clasică a 
neo-western-ului american. Se
rialul e o păpădie deghizată în 
baobab. Zic unii că aici ar fi ' 
Forsyte Saga. Nu. Serialul a- 
cela era mult mai reușit pentru 
că beneficia de o carte mult mai 
apropiată de intențiile unui pro
ducător care urmărește succesul, 
de o carte „curată" ; de actori 
mari ; de... și așa mai departe,
comparația nu-și află aici rostul. 
Ea este sugerată doar de o conti
nuitate 
Serialul 
mic ca 
gantul 
Aceasta 
privește
acest elefant umflat pe platoul 
de televiziune cu pompa sfîșie 
cu neștiință plasa de păianjen 
făurită atita timp și cu atîta 
zbucium de Faulkner. Deci nici 
baobabul nu poate fi deghizat 
în păpădie. Să nu credeți că 
văd vreun rău în asta. Pur și 
simplu nu văd nici o legătură 
între universul scriitorului și se
rial. Or, revenind, un om prea 
mic îmbracă un costum pre£ , 
mare... Și rîdem. De ce să ne 
supărăm ? Știți dv. vreun se
rial mai bun ? Nici n-aveți cum 
să aflați. Doar dacă Tudor Vor- 
nicu ne va invita să avem vreo 
părere asupra celor ce vor urma, 
în sensul acesta Forsyte Saga — 
Lunga vară fierbinte. Pentru că 
în celălalt... și din ea coboară 
un robot, o roboată cu o robo
tică de mînă care trase de (va 
urma Răzbunătorii sfîntului sau 
Sfîntul răzbunătorilor).

aparentă în programare, 
acesta este mult prea 
să-1 „îmbrace" pe gi- 
literaturii americane, 

în ansamblu. în ceea ce 
analiza, psihologia etc.

citat pe ei în contex- 
marea bucurie de a fi 
edificii de cultură cu 
semnătura unor tineri.

P.S. Cei care vor să mă con
trazică sînt invitați înainte de a 
o face „să citească" un episod 
din Faulkner,
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ANIVERSĂRII 

MARII REVOLUȚII 
SOCIALISTE 

DIN OCTOMBRIE
în cadrul manifestărilor prile

juite de cea de a 52-a aniver
sare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, luni după-amiază 
a avut loc la clubul uzinelor 
„Republica" din Capitală o adu
nare festivă, la care au partici
pat cadre de oonducere ale în
treprinderii, un mare număr de 
muncitori, ingineri și funcționari, 
precum și reprezentanți ai Am
basadei Uniunii Sovietice la 
București.

Au luat cuvlntul ing. Nicolae 
Matei, directorul tehnic al uzinei, 
și I.S. Ilin, ministru consilier al 
Ambasadei Uniunii Sovietice.

★
Ia invitația Consiliului Gene

ral ARLUS, luni dimineața a so
sit în Capitală o delegație a Aso
ciației de prietenie sovieto-româ- 
ne, condusă de A. M. Jdanov, ad
junct al ministrului petrolului al 
U.R.S.S.

AGENDA
Luni, 3 noiembrie tovarășul 

Manea Mănescu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. a) 
P.C.R., președintele Consiliului 
Economic, a primit delegația de 
activiști ai Partidului Socialist 
Unit din Germania, condusă de 
Heinz Wildenhein, adjunct al 
șefului secției planificare și fi
nanțe a C.C. al P.S.U.G., care, 
la invitația C.C. al P.C.R., se 
află în vizită în țara noastră.

La invitația ministrului comer
țului exterior al Republicii So
cialiste România, luni dimineața 
a sosit în Capitală secretarul fe
deral pentru comerț exterior al 
R.S.F. Iugoslavia, Muhamed Ha- 
cicn. Oaspetele este însoțit de 
Teodosije Glisici, adjunct al se
cretarului federal pentru comerț 
exterior.

In timpul vizitei în țara noas
tră, ministrul iugoslav va avea 
întrevederi cu personalități ale 
vieții noastre economice și va 
semna protocolul privind schim
bul de mărfuri dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia 
pe anul 1970.

Luni seara a părăsit definitiv 
țara noastră Hoang Tu, ambasa
dorul Republicii Democrate Viet

nam în Republica Socialistă Ro
mânia.

Luni la amiază, a sosit în Ca
pitală, la invitația ministrului co
merțului exterior, al Republicii 
Socialiste România, ministrul co
merțului exterior al Italiei, Ric
cardo Misasi, care va face o vi
zită în țara noastră.

Ministrul italian va avea între
vederi cu personalități ale vieții 
economice și va semna Acordul 
comercial de lungă durată între 
România și Italia pe perioada 
1970—1974 și Protocolul privind 
schimbul de mărfuri între cele 
două țări pe anul 1970.

Luni dimineața a plecat la 
Stockholm Mihai Suder, minis
trul industriei lemnului, care, la 
invitația ministrului suedez al 
agriculturii, Ingemund Bengtsson, 
va face o vizită în Suedia.

O delegație a 
Energiei Electrice, 
Adrian Georgescu, 
ministrului, președintele părții 
române a Comisiei mixte româ- 
no-iugoslave pentru Porțile de 
Fier, a plecat la Belgrad pentru 
a lua parte la lucrările celei de-a 
Xl-a sesiuni a Comisiei mixte.

Ministerului 
condusă de 
adjunct al

• LA ROERMOND (Olanda) 
s-a disputat primul meci din
tre echipa locală Swift și forma
ția Universitatea Timișoara 
contînd pentru „Cupa campio
nilor europeni1' la handbal fe
minin. Victoria a revenit hand
balistelor române cu scorul de 
13—8 (6—4). Cele mai bune ju
cătoare din echipa învingătoare 
au fost Cristina Metzenrath și 
lolanda Rigo, care au marcat 
5 și respectiv 3 goluri.

Returul acestei întilniri se 
va desfășura la 23 noiembrie, la 
Timișoara.
• IN RUNDA a 20-a a tur

neului zonal de șah din Austria, 
maestrul român Dolfi Drimer 
(cu piesele albe) a cîștigat la 
vest-germanul Dubell. în clasa
ment continuă să conducă Uhl- 
mann (R. D. Germană) cu 15 
puncte. Drimer ocupă locul 11 
cu 10,5 puncte

e S-AU ÎNCHEIAT întrece
rile concursului internațional de 
scrimă de la Tata (Ungaria). în 
ultima probă disputată — spadă 
pe echipe — victoria a revenit 
formației Poloniei, care a tota
lizat 4 victorii. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat U.R.S.S. — 
3 victorii, R. D. Germană — 2 
victorii, Ungaria — o victorie și 
România 0 victorii.

Noutăți sub... panou
Congresul de la Me

xico City (1968), a ho- 
tărît modificarea unor 
prevederi ale regula
mentului jocului de 
baschet. Noile modifi
cări au fost aplicate 
și la noi în țară, în- 
cepind cu data de 1 
iulie a.c. dar efectele 
lor au putut fi consta
tate mai ales cu oca
zia disputării etapelor 
finale ale „Cupei Ro
mâniei" precum și în 
primele jocuri ale 
campionatelor divizio
nare. Cu aceste pri
lejuri am constatat că 
foarte mulți spectatori 
nu cunosc modificările 
respective, fiind deru
tați și dezaprobînd u- 
nele decizii corecte ale 
arbitrilor, ceea ce ne 
îndeamnă să explicăm, 
pe scurt, aceste mo
dificări în rîndurile de 
față.

O primă prevedere 
impune oprirea crono- 
metrelor la orice a- 
batere semnalată de 
arbitrii din teren pe 
întreaga durată a par
tidei. ceea ce a adus 
o prelungire efectivă a 
timpului de joc ; cind 
nu există cronometru

durata jocului este de 
80 de minute (două re
prize a 40 de minute).

Practic, durata jocu
lui a fost prelungită 
și datorită altor mo
dificări. Astfel, mo
mentul în care mingea 
e considerată efectiv 
în joc e cel în care 
mingea a intrat efectiv 
în joc, și nu ca în ve
chiul regulament —

ușită a unei aruncări 
libere mingea să fie 
socotită în joc din mo
mentul atingerii ei de 
către un jucător, mo
ment în care e pus în 
funcțiune și cronome- 
trul.

Durata perioadei de 
la sfîrșitul partidei, în 
care toate greșelile 
personale sînt sancțio
nate cu aruncări li

• CA URMARE A APLICĂRII NOILOR 
MODIFICĂRI ALE REGULAMENTULUI 
BASCHETUL A DEVENIT MAI RAPID 

SI MAI SPECTACULOS

momentul în care po
ziția arbitrilor indica 
„gata de joc".

Alături de scurtarea 
perioadelor de „minge 
moartă" această modi
ficare micșorează și 
perioadele în care pot 
fi cerute schimbări de 
jucători sau minute de 
întrerupere.

De asemenea, a con
tribuit la prelungirea 
duratei jocului și a în
lăturat neînțelegerile 
posibile prevederea ca, 
după efectuarea nere

bere, a fost redusă de 
la 5 la 3 minute (după 
ceas — 5 minute). 
Pentru aceste 3 minute 
a fost reactualizată ve
chea prevedere prin 
care echipa aflată în 
posesia mingii e obli
gată s-o treacă în te
renul de atac în decurs 
de 10 secunde. Aceasta 
a dinamizat mult jo
cul, înlăturînd posibi
litățile de temporizare 
a lui de către o echipă 
care ar încerca astfel

să apere un avantaj 
minim.

O modificare impor
tantă, care a asigurat 
cursivitatea jocurilor 
și a împiedicat pro
ducerea de greșeli 
personale -intenționate, 
„tactice", în ultimele 
trei minute, este aceea 
că, în această perioadă 
echipa aflată în atac 
are posibilitatea de a 
opta între executarea 
loviturilor libere și re
punerea mingii în joc 
de Ia linia de centru. 
Pentru . aceasta, arbi
trul e dator să consulte 
pe căpitanul echipei a- 
flate în atac.

Acțiunea de popula
rizare a acestor modi
ficări, întreprinsă de 
F.R. de baschet, în rîn
durile jucătorilor, an
trenorilor și arbitrilor 
a contribuit ca noua 
ediție a campionatelor 
divizionare să debuteze 
cu jocuri mai dinamice, 
mai spectaculoase, cu 
un număr mai mare de 
coșuri înscrise, ceea ce, 
sperăm, e de natură 
să sporească numărul 
spectatorilor la reuniu
nile baschetbalistice.

OVIDIU PĂUN

ZILELE

CULTURII

SOVIETICE
• Concertul Orchestrei 

simfonice a Filarmonicii din 
Leningrad, colectiv artistic 
emerit, care a avut loc luni 
seara la Ateneul Român, sub 
conducerea renumitului diri
jor Evgheni Mravinski, artist 
al poporului al U.R.S.S., lau
reat al premiului Lenin, a 
marcat deschiderea „Zilelor 
culturii sovietice", eveniment

. tradițional în viața culturală 
a României socialiste.

Au luat cuvîntul Ion Brad, 
vicepreședinte al C.S.C.A. și 
conducătorul delegației cul
turale sovietice, N. I. Mo- 
hov.

Concertul care s-a bucu
rat de un succes deosebit 
a cuprins simfonia a Vl-a de 
Prokofiev șl simfonia a V-a 
de Ceaikovski.

• Membrii delegației cul
turale sovitice, condusă de 
N. I. Mohov. adjunct al mi
nistrului culturii al U.R.S.S., 
s-au întîlnit luni la sediul 
Uniunii Ziariștilor, cu re
prezentanți ai ziarelor cen
trale și ai altor publicații, ai 
agenției „Agerpres" și Tele
viziunii române. La întîlni- 
re au luat parte, de aseme
nea, reprezentanți ai Am
basadei Uniunii Sovietice la 
București și corespondenți 
ai presei sovietice.

• Luni au sosit în Capi
tală scriitorii sovietici Eduard 
Topcian, secretar al Uniunii 
Scriitorilor din R.S.S. Ar
menia și Serghei Orlov 
-care. în cadrul înțelegerii de 
colaborare dintre uniunile 
scriitorilor din România și 
U.R.S.S., vor face o vizită 
în țara noastră, cu prilejul 
Zilelor culturii sovietice.
, • în cadrul „Zilelor cultu
rii sovietice", prilejuite de a- 
niversarea .Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, 
luni la amiază s-a deschis la 
Galeriile de artă fotografică 
din Capitală o expoziție de 
fotografii artistice din 
U.R.S.S.

(Agerpres)

Ore de muncă încordată în atelierul de arhitectură al institutului.
Foto : C. CIOBOATA

de mare precizie, majoritatea 
produse în țară.

— Proiectul fabricii, ne atrage 
atenția ing. Ion Babeș, preve
dea inițial o producție de 80.000 
de roți monobloc. Analizînd 
posibilitățile existente, colecti
vul nostru de proiectare a con
statat că prin mărirea caden
ței de lucru, cu aceleași utila
je, se pot fabrica 100.000 de 
roți. Creșterea aceasta de 20% 
a producției va permite reali
zarea unor însemnate disponi
bilități pentru export.

Nu mai puțin impresionante 
sînt performanțele unei alte 
creații inginerești a institutului 
— Uzina de mașini grele Bucu
rești, destinată producerii de 
turboagregate de mare putere 
pentru centralele electrice 
clasice și, în viitor, pentru cele 
nucleare. Puterea turboagrega
telor ce se vor produce aici 
este de 600 MW, cifră care este 
atinsă astăzi în numai cîteva 
dintre țările lumii.

Notăm alte detalii ale proiec-
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— Sarcinile noastre, ale proiec- 
tanților din industria construc
țiilor de mașini, așa cum apar 
ele din Directivele Congresului 
al X-lea al P.C.R., sînt extrem 
de importante — ne spune 
ing. Ion Fătăceanu, directorul 
institutului. La fiecare două u- 
zine constructoare de mașini 
existente astăzi, institutul nos
tru proiectează, pentru cinci
nalul următor, una nouă. Din 
volumul total ai proiectelor pe 
care le avem în curs de execu
ție, mai bine de 80'/» se referă 
la obiectivele industriale ale 
cincinalului următor sau chiar 
ale perioadei 1975—1980.

Aș vrea să subliniez faptul 
că, in același timp cu amplifica
rea volumului de investiții în 
industria constructoare de ma
șini, în cincinalul următor se 
va schimba însăși modalitatea 
de producție din acest compar
timent industrial. Astăzi sarci
na noastră este de a proiecta 
uzine care să producă uzine. 
Iată, de pildă, în prezent, pentru 
instalarea unei centrale ener
getice se achiziționează din 
diferite întreprinderi din țară 
echipamentul necesar. Ei 
bine, prin intrarea în produc
ție, la Berceni, a unei veritabile 
fabrici de centrale electrice, al 
cărei proiect a fost realizat în

INTEU6ENT A TEHNICA
institutul nostru, vom dispune 
de întregul echipament com
plex necesar instalării unor 
astfel de centrale. Situația este 
similară și pentru uzinele care 
vor produce fabrici de sticlă, 
faianță sau cărămizi, uzine chi
mice de acid sulfuric sau în
grășăminte, fabrici de produse 
petrolifere etc.

Intervenim, cu rugămintea de 
a ni se explica ce înseamnă să 
proiectezi uzin?. Care este — 
ne întrebăm — „materia primă" 
care se consumă în acest‘„pri
ces de producție" ce are ca re
zultat documentația și proiec
tul unei noi unități industri
ale ? Răspunsul’ este simplu : 
inteligența tehnieă. gindirea in
ginerească.

Gîndirea inginerească cheltuită 
pentru aflarea celei mai*  bune 
organizări a procesului tehno
logic 'al viitoarei uzine. Pentru 
alegerea utilajului corespun
zător, care să asigure produse
lor calitățile scontate. Pentru 
amplasarea judicioasă a aces
tuia. Pentru buna organizare, 
pentru funcționarea în bune

condițiuni a unui mecanism ex- 
trșm de complex și de preten- 
țtos — producția.

> “Cu justificată mȚndrie, proiec- 
tunții. ne vorbesc despre cîteva 
dip, creațiile lor industriale care 
au -început deja să prindă via
ță.

Iată, de pildă, Fabrica de osii 
și boghiuri din Balș, una dintre 
cele mai moderne unjtăți de a- 
cest fel din lume. După cum 
arată ing. Ion Babeș, șeful pro
iectului, astăzi nu există, pe plan 
mondial, .decît o. singură uzină 
similară — la Osaka, în Japonia 
— care să se poată compara, în 
ceea ce privește nivelul tehno- 

.. logic, producția și gf'adul de 
■ automatizare, cu noua uzină ro

mânească. Cîteva cifre sînt, cre
dem, -edificatoare. Producția a- 
nuală de 100.006 de roți mono
bloc și 50.000 de osii este reali
zată de o modernă linie tehno
logică, cu un înalt grad de me
canizare și automatizare, su
pravegheată de un singur dis
pecer. Prelucrarea și finisarea 
produselor se realizează de că
tre mașini cu comandă program

tului : îmbinarea, în același 
complex, a întregii game de fa
bricație a turboagregatelor, de 
la elaborarea oțelului la. tur
nare și prelucrare mecanică a 
imenselor piese de zeci și sute 
de tone, cu precizii care nu 
permit abateri de mai mult de 
o sutime de milimetru pe dis
tanțe de peste zece metri.

Din relatările interlocutorului 
nostru, inginerul proiectant spe
cialist Victor Teodorescu, ri
nul din coordonatorii proiectu
lui Uzinei de. mașini grele 
București, reținem marele vo
lum de inteligență tehnică chel
tuit de proiectar.ți. Au fost ela
borate nu mai puțin de 5 va- 
liante de plan general pină- la*  
găsirea celei mai bune soluții 
tehnice.

Lista succeselor de proiectare- 
a institutului ar putea conti
nua : noile secții ale Uzinei „23 
August" din București, Uzina 
de Rulmenți Bîrlad, Fabrica de 
frigidere din Găiești, Fabrica 
de autoturisme Pitești etc.

La realizarea acestor proiecte, 
subliniau în permanență inter-

locutorii noștri, o contribuție 
importantă au adus-o tinerii. 
Acest lucru, este firesc, opina 
secretarul comitetului P.C.R., 
ing. Constantin Băluțescu, dat 
fiind că media de vîrstă în ins
titut nu depășește 31 de ani. 
Numele unor tineri ingineri ca 
Ion Mircea, Viorel Oproiu, 
Ștefan Nicolaescu, Maria Ispas, 
Gh. Vizonie, Cornel Dragu 
sau al arhitecților Alexandru 
Fărcașu, Adrian Ionescu sînt 
rostite cu firească stimă și con
siderație de specialiștii institu
tului. în ciuda vîrstei, ei au 
reușit încă de pe acum să se 
impună prin rezultatele muncii 
lor, care dovedesc maturitate 
de gîndire, inițiativă, capacita
te profesională.

Un alt fapt asupra căruia 
ne-au atras atenția interlocu
torii noștri este tendința de 
transformare a gîndirii ingine
rești intr-un veritabil „produs 
pentru export". Mărturie a a- 
cestei stări de lucruri stă 
construirea în Iran, pe baza u- 
nui proiect românesc executat 
in institut, a unei mari fabrici 
cu o producție anuală în prima 
etapă de 5000 de tractoare, iar 
în a doua etapă de 10.000 de 
tractoare. Considerată ca unul 
dintre cele mai importante o- 
bie-ctive ale dezvoltării economi
ce a Iranului, fabrica va produ
ce tractoare de tip „Universal 
—650“ pe .bază unei licențe ro
mânești.

— Importanța economică a u- 
nor asttel .de proiecte este co- 
vîrșitoare “ț stțblinia ing. Dumi
tru Bușilă. El oferă posibilități 
de afirmare pe plăn mondial 
a produselor industriale româ
nești, a utilajului produs^ în 
țara noastră și demonstrează 
capacitatea de concepție a in
ginerilor noștri:

— Institutul preciza în a- 
ceeași ordine de idei, ing. Ion 
Fătăceanu, este apt în prezent 
să „exporte" proiecte în toate 
domeniile de activitate ale cons- 
t-rucției de mașini. Sîrrt de pe 
atum în curs, tratative pentru 
proiectarea în străinătate a u- 
nbr fabrici pentru montarea 
de tractoare, autocamioane, a 
unor turnătorii sau fabrici de 
mașini-unelte și scule. Ca și în 
cazul fabricii de tractoare din 
Iran, institutul nostru are ca 
„parteneri de concurs" institute 
de proiectare din țări a căror 
tradiție tehnică este recunoscu
tă.

MUNCA — un
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temă la Uzinele „23 August", U- 
zinele „Republica", Uzjna de 
mașini electrice, Institutul de 
proiectări miniere, catedra de 
Sociologie a Universității din 
București.

La Uzinele „23 August", nu
mărul inginerilor, tehnicienilor, 
maiștrilor este de 1 470 (din 
11 125, numărul total al salari- 
aților). La circa 8 500 muncitori 
cuprinși direct în procesul de 
producție există 355 de ingineri, 
865 tehnicieni și 250 maiștri. Din 
aceștia :

— în concepție lucrează 185 
ingineri :

— în servicii (organizarea 
muncii, plan, control tehnic etc) : 
84 de ingineri și 339 tehnicieni •

— în secții : 86 de ingineri, 
174 tehnicieni și 250 maiștri.

Așadar, un inginer la 24 de 
muncitori, un tehnician la a- 
proape 10 muncitori și un mai
stru la 34 de muncitori. In ce
ea ce privește raporturile exis
tente în secțiile productive, ci
frele sînt următoarele : un in
giner la 100 muncitori, un tehni
cian la circa 49 de muncitori și 
un maistru la 34 muncitori (ma
iștrii nelucrînd decît în secții). 
La Uzinele „Republica" (care, 
împreună cu Uzina Metalurgică 
și Fabrica de țevi sudate au for
mat, de curînd, o nouă centra
lă industrială) există 4 226 sala- 
riați (3 785 muncitori). 94 pos
turi de ingineri (11 posturi ocu
pate cu derogări) și 150 tehni
cieni. Făcînd același calcul, ne 
aflăm în fața următorului ra
port : un inginer la 40 munci
tori, un tehnician la 25 de mun
citori. La Uzinele de mașini e- 
lectrice, la un total de 3 340 sa- 
lariați (2 700 muncitori), există 
127 ingineri din care doar 14 în 
secții — 211 tehnicieni (177 
în secții), 54 maiștri. Adică 
în procesul de producție un 
inginer la 194 muncitori, un teh
nician la 15 muncitori și un 
maistru la 50 de muncitori.

Ce se poate citi dincolo de a- 
ceste cifre. în ce măsură rapor
turile pe care le-am semnalat 
corespund unor necesități reale 
ale producției, ale economiei ?

Dacă, pe plan global, s-ar pă
rea că la Uzinele „23 August" și 
Uzinele de mașini electrice nu-

mărul inginerilor nu este exa
gerat în raport cu diversitatea 
pieselor, agregatelor, motoare
lor executate aici (450 tipodi- 
mensiuni de mașini diferite la 
U.M.E.B., de exemplu) în 
schimb, confruntarea tuturor e- 
lementelor din rapoartele sem
nalate pretinde o discuție mai a- 
mănunțită Directorul de fabri
cație al Uzinelor „23 August", V. 
Beșa, referindu-se la aceste ra
porturi, ni le-a explicat prin lip
sa unor cadre medii, tehnicieni 
și maiștri cu o înaltă calificare, 
fapt care determină „folosirea 
unui număr mare de ingineri 
tocmai pentru a asigura ritmici
tatea și calitatea planului".

Reținînd ca argument demn de

doar 14 ingineri lucrează în sec
ții (fără să-i socotim pe cei 10 
stagiari). La secția motoare elec
trice. de exemplu, există un sin
gur inginer pentru 7 ateliere ce 
înglobează aproape 350 de mun
citori, deși, la acest loc de mun
că, prezența a măcar doi ingi
neri se impune ca o cerință mai 
mult decît legitimă.

Am exemplificat in extenso 
tocmai pentru a observa moda
lități diferite — dacă nu opuse 
— în ceea ce se numește valo
rificarea integrală a specialiști
lor. Și intr-un caz. și în celălalt, 
și la „23 August", și la U.M.E.B.. 
lipsa tehnicienilor și a maiștri
lor cu o calificare pe măsura e- 
xigențelor este reclamată im-

de pildă, un laborator uzina) 
propriu-zis, care să coordoneze 
munca de cercetare, nu există, 
pentru că nu exîstă nici apara
tura necesară).

Se impune — ca și în cazul 
altor uzine — necesitatea core
lării reale a numărului specia- 
liștilor cu sarcinile întreprinde
rii, sarcină ce revine unui ser
viciu creat tocmai în acest scop : 
serviciul de organizare științi
fică a producției. Dar un servi
ciu la care — în ambele uzine 
— lucrează un număr de specia
liști de-ajuns de mare !...

Un alt aspect important al 
problemei, strîns legat de cele 
expuse mai sus, este acela al 
migrației spre cercetare, ceea

dacă i se adaugă și con
cursul întreprinderii, felul în 
care se face repartizarea tînă- 
rului specialist în momentul ab
solvirii facultății, duce la o sta
re de lucruri în dezavantajul a- 
tît al specialistului, cit și al in
stituției sau întreprinderii res
pective.

„Consider absolut obligatoriu 
ca proaspătul absolvent să-și fa
că un stagiu în producție de 
2—3 ani, timp în care să treacă 
prin toată filiera meseriei, să ia 
cunoștință de ceea ce, de fapt, 
îl califică în meseria de ingi
ner — opinează ing. șef ALE
XANDRU VĂRGATU, de la In
stitutul de proiectări miniere, 
în felul acesta, s-ar evita ra-

Tehnica modernă cunoaște un singur fel 
de inginer: INGINERUL CARE PRODUCE
atenție lipsa unor cadre medii 
care să răspundă integral sarci
nilor de producție, trezește, to
tuși, nedumerire faptul că aceas
ta se referă, mai ales, la munca 
de concepție (în secții lucrează 
doar 86 de ingineri !) și la ser
viciile de organizare, plan etc., 
unde sînt masați nu mai puțin 
de 269 de specialiști. Presupu- 
nînd că prezența celor 185 ingi
neri la concepție și proiectare se 
justifică prin forța împrejurări
lor (lipsa cadrelor medii de 
înaltă calificare se resimte acut), 
că în acest domeniu este nece
sar — deși nici aici discuțiile 
nu sînt „închise" — dată fiind 
diversitatea producției (multe 
prototipuri se proiectează aici), 
e greu de crezut că se justifică, 
totuși, un număr de 84 de ingi
neri (la care se adaugă un nu
măr mare de economiști) în 
celelalte servicii.

Un detaliu cel puțin parado
xal ni-1 oferă, la U.M.E.B.. re
partizarea inginerilor în cadrul 
procesului de producție. Aici,

perios ; și într-un caz. și în ce
lălalt, ni s-a spus că inginerii nu 
sînt folosiți la intregul lor po
tențial. Numărul mare de ingi
neri ne-a fost explicat, după 
cum am văzut, prin diversita
tea producției, prin aceea că sînt 
proiectate multe sau foarte mul
te prototipuri, că urmărirea pro
cesului de fabricație este difici
lă. Este sau nu dificilă, dacă în
tr-un loc o urmărește un ingi
ner la 100 de muncitori și-n ce
lălalt un inginer la 194, pentru 
a nu aminti exemplul cu un in
giner la o secție avînd 350 mun
citori 1 Subscriind necondițio
nat la părerile multora dintre 
interlocutorii noștri, potrivit că
rora, în viitor, activitatea ingi
nerului va fi în cea mai mare 
parte de concepție, nu putem 
trece cu vederea peste realita
tea că. în prezent, munca de 
concepție adună prea mulți spe
cialiști, și nu cu rezultatele 
scontate. în detrimen‘ul celor o- 
cupați cu executarea acestor re
zultate. (La Uzinele „23 August",

ce înseamnă, implicit, fuga de 
execuție. Cauza acestei stări de 
lucru, așa cum ne-au prezenta
t-o interlocutorii noștri, ar fi, în 
esență, posibilitatea afirmării 
mai depline a capacității, a po
tentelor creatoare în munca de 
cercetare, faptul că — după cum 
spunea unul dntre tinerii in
gineri pe care i-am chestionat 
— „nu ne puteam da întreaga 
măsură în producție".

Sigur, acest motiv are o anu
mită acoperire tocmai în ceea 
ce explicam mai sus : divizarea 
sarcinilor, reducerea parțială a 
atribuțiilor unui inginer Ia cele 
ale unui tehnician, asimilarea a- 
cestuia în munci care, nu o da
tă, îl descalifică. Dar. alături de 
acest, motiv, esențial. Invocat de 
cei care realmente se feresc de 
pericolul descalificării, mai 
există unul : comoditatea, optica 
curioasă a unora, după care a 
munci efectiv în producție 
înseamnă a te autoexclude din 
cîmpul activității creatoare. 
Un mod de a vedea căruia

bătui pe care îl dau calității cer
cetătorii și proiectanțij ce nu 
cunosc realitatea procesului de 
producție, fazele sale în desfă
șurare, utilajul, întreaga sumă 
de cunoștințe pe care o conferă 
practica și în afara căreia nu 
se poate concepe un cercetător 
sau un proiectant".

„Repartizarea, după absolvire, 
în producție, mi se pare a fi un 
fapt ce nu mai trebuie discutat. 
Sînt uimit, însă, de tot felul de 
subterfugii, derogări și cereri, 
care se interpun calificării in
ginerului. Nu cred — sub rapor- 
tul profesiei, al cunoștințelor — 
în acei ingineri care au «sărit» 
direct în cercetare sau proiec
tare. Fără practică, fără un sta
giu de cîțiva ani în producție, 
ne trezim în fața lipsei de rea
lism în cercetare, a proiectelor 
fanteziste" — accentuează ace
lași aspect ing. V. Beșa.

S-a profilat. în continuarea 
anchetei, ideea unor concursuri 
pentru ocuparea anumitor pos

turi în concepție, cercetare, 
producție, începînd cu prima 
treaptă a ierarhiei. S-au făcut, 
de către interlocutorii noștri, o 
serie de propuneri privind mo
dalitățile de examinare, s-au i- 
maginat, în mare, direcțiile u- 
nui asemenea test Cei aproape 
50 de ingineri cu care am stat 
de vorbă au căzut de aoord că 
un test bine gindit, cu între
bări pe linia profesională, orga
nizatorică, economică etc., ar 
prilejui un adevărat stimulent 
pentru toți specialiștii, acest fil
tru oprind multe din erorile ca
re se mai fac, rezultatele pro
movării fiind calitativ superi
oare actualului procedeu de a 
acorda funcțiile de răspundere, 
procedeu în care subiectivismul 
poate juca, uneori, rolul deci
siv.

O dată instituit, un asemenea 
concurs ar reglementa, cred'ern, 
și acel du-te-vino pe care mulți 
dintre tinerii specialiști îl prac
tică încă în funcție de interese 
mai puțin convergente nevoilor 
producției.

Sigur. instituirea de con
cursuri. modalitățile de exami
nare nu este o treabă de, făcut 
de azi pe mîine. înființarea lor 
ar corespunde, însă, unor 
necesități reale de a alege și în
credința sarcini majore, respon
sabilități deosebite, credit moral 
acelor ce dovedesc un înalt 
grad de profesionalism, vocație, 
interes, atașament pentru prac
ticarea acestor mari răspunderi 
sociale.

Problemă de interes național, 
privind progresul societății noa
stre, volorificarea integrală și în 
condiții optime a cunoștințelor 
specialiștilor, a forței de mun
că. a capacității și talentelor 
lor. trebuie privită cu toată se
riozitatea șl răspunderea de cei 
chemați să o reglementeze prac
tic. în scopul sporirii aportului 
lor la rezolvarea problemelor 
complexe ale producției, ale ne
cesităților dezvoltării continue 
a economiei noastre.

examen
(Urmare din pag. I)

mecanică din Buzău, privirile 
maiștrilor îl fi remarcară. Ti- 
nărui de 17 ani avea mîini de 
aur. La 19 ani deveni mem
bru de partid — cel mai tînăr 
comunist din toată uzina. A- 
acum, la 21, e o personali
tate...

Dorind să-l cunosc, am fost 
îndreptat către hala secției a 
Ill-a — construcții metalice. 
Cu o înzestrare tehnică mo
destă, munca în această secție 
necesită eforturi fizice supli
mentare, fiind structurată, mai 
mult pe o aplicație tehnică 
manuală. Acolo, într-o lumină 
filtrată prin geamurile man 
de-o dimineață senină, înt'e 
zgomotele izbiturilor de cioca
ne uriașe, privirea mi-a fost 
atrasă imediat de Un tînăr nu 
prea înalt, aplecat cu efor
turi calculate asupra mașinii 
sale, purtînd pe cap, în mod 
paradoxal, în locul bascului 
de rigoare, un „sombrero" în
tunecat, care îi ascundea o- 
brazul tînăr. Probabil 'că se 
mai izbise de a astfel de ne
dumerire, astfel că prima lui 
explicație fu avansată :

— Am mare slăbiciune la 
astfel de pălării. Șeful meu 
de echipă a fost disperat o 
vreme, dar l-am convins că o 
meteahnă de genul ăsta nu 
înconvoaie vtrful săgeții din 
graficul meu de muncă...

Gheorghe Stănilă are 21 
de ani. De un an este secre
tarul organizației U.T.C, a , 
secției a lll-a construcții me
talice, compusă din 55 de 
membri. Munca cu oamenii 
a deprins-o destul de devreme, 
cu prilejul îndeplinirii unor 
sarcini dificile. Uzina de mase 
plastice din localitate a soli
citat Uzinei mecanice un co
lectiv care să execute șase 
silozuri de o construcție spe
cială pentru depozitarea gra
nulelor de polietilenă. înalte 
de peste 12 metri, cu un vo
lum imens, ansamblurile au 
fost predate la timp. Șeful 
unei astfel de ture de lucru 
pe timpul celor două luni, cît 
au durat lucrările, a fost lă
cătușul Gheorghe Stănilă, a- 
vînd în subordine oameni 
mai în vîrstă decît el. Con
ducerea Uzinei mecanice

superior
a primit o scrisoare de mulțu
mire pentru executarea la 
vreme a rezervoarelor. Nu de 
mult, U M Buzău a primit 
o sarcină nu numai specială, 
dar și de o înaltă răspundere 
profesională: executarea u- 
nor ansambluri importante la 
tractorul S-l 300, ultima nou
tate în construcție la uzinele 
„Steagul roșu" din Brașov. 
In momentul în care am in
trat în discuție cu Gheorghe 
Stănilă, acesta lucra la un 
component al măștii inferioa
re a radiatorului pentru a- 
cest tractor.

— O astfel de colaborare 
— „personală" — cu mareo 
uzină brașoveană, nu numai 
că ne onorează, dar ne și su
pune unor examene mai mult 
decît severe.

Intr-adevăr, munca este un 
examen superioar pe care 
Gheorghe Stănilă întotdeauna 
l-a trecut cu note maxime. 

' Șeful ’ său de echipă. Dumi
tru Panaitescu, precum și șe
ful secției a IlI-a, ing. Ștefan 
Lazăr, tușează prin vorbele 
lor conturul acestui portret. 
Și tușele lor sînt laude de 
neintimidare. Ceea ce Valeriu 
Plîngeanu, secretarul comite
tului U.T.C. din U.M. Buzău, 
numea „exemplar" știam că 
este o referință directă la cali
tatea de bun muncitor și or
ganizator a lăcătușului Gheor
ghe Stănilă. Tot secretarul 
ne-a evocat perioadele de lu
cru dificile — afară sub ce
rul și viscolul iernii — cind o 
brigadă condusă de tînărul 
lăcătuș a ansamblat piese de 
mari dimensiuni — comenzi 
speciale pentru care nu fusese 
afectat spațiul productiv.

Tinerețea trebuie să fie nu 
numai entuziastă, dar și ele
gantă. Și multe poate înțelege 
un șef de echipă dar ca un 
lucrător țn subordine să fie 
fotografiat pentru ziar cu un 
„sombrero" pe cap — e mai 
dificil. De aceea, înaintea de
clanșării aparatului de fotogra
fiat, șeful de echipă, Dumitru 
Panaitescu, i-a împins, peste 
ciuf, tînărului lăcătuș, propriul 
său basc. Era un gest într-o 
oarecare măsură voit autori
tar, dar mai mult prietenesc. 
O prietenie în care stima se 
dovedea a fi reciprocă.

Frumusețea covoareloi românești este de admirat chiar si de cei 
ce le creează (La cooperativa din Petioșița, județul Dîmbovița),



$ inițiativă in interesul 
promovării securității 

europene

ez .

Ecouri la Declarația Consfătuirii miniștrilor 
de externe din statele participante 

la Tratatul de la Varșovia
BELGRAD 3 (Agerpres). — 

„Europa trebuie să acționeze cu 
mai mult curaj și mai rapid pen
tru realizarea păcii ei, iar orice 
tergiversare a Conferinței europe
ne nu este utilă, însemnînd o 
evidentă pierdere de timp pre
țios", scrie ziarul „BORBA". 
„Este neîndoios că o astfel de 
conferință trebuie pregătită a- 
decvat". „Este necesar să se a- 
sigure o adevărată democrație la 
conferință, egalitatea tuturor par- 
ticipanților și să se ia în consi
derație situația reală din actuale
le relații europene, actualele 
divizări, dificultăți, neîncrede
rea existentă și cauzele lor. Par
ticiparea completă a tuturor și 
evitarea oricărei manifestări de 
discriminare sînt, cu siguranță, 
condiții ale unui succes remar
cabil al acestei conferințe", con
chide ziarul.

vorabile convocării cit mai ra
pide a conferinței europene, 
subliniază la rîndul său ziarul 
„GLOS PRACY".

PRAGA 3 (Agerpres) — Ziarul 
slovac „PRAVDA" evidențiază 
faptul că majoritatea țărilor eu
ropene, fără a mai vorbi de opi
nia publică, s-au pronunțat, în
tr-o formă sau alta, pentru con
vocarea conferinței. Consultările 
care au loc în prezent între gu
vernele mai multor țări europene 
— remarcă ziarul — sînt cît se 
poate de încurajatoare.

VARȘOVIA 3 (Agerpres) — 
Referindu-se la Consfătuirea de 
la Praga a miniștrilor afacerilor 
externe din statele participante 
la Tratatul de la Varșovia, ziarul 
polonez „TRYBUNA LUDU“ re
levă că situația existentă în 
preajma consfătuirii poate fi 
caracterizată prin aprobarea ideii 
conferinței europene de către 
majoritatea țărilor continentului. 
Țările semnatare ale Declarați
ei de la Praga — scrie ziarul — 
sînt gata să examineze toate 
propunerile vizînd pregătirea 
practică și asigurarea succesului 
conferinței.

Declarația este un pas impor
tant al țărilor socialiste, autoare 
ale Apelului de la Budapesta, ur
mărind crearea unor condiții fa-

BONN 3 (Agerpres) —• Refe
rindu-se la afirmațiile purtătoru
lui de cuvînt federal în legătură 
cu Declarația de la Praga, zia
rul vest-german „DIE WELT" 
remarcă poziția în principiu po
zitivă a guvernului de la Bonn 
privind o Conferință pentru secu
ritatea europeană, pregătită cu 
grijă. Ziarul subliniază că De
clarația de la Praga ml exclude 
posibilitatea de a se începe în 
curînd tratative 
vind schimbul 
pra renunțării 
ței.

de 
la

bilaterale pri- 
declarații asu- 
utilizarea for

Ol

Ședințe ale unor

Comisii C.A.E.R
La Moscova a avut loc intre 

29 și 31 octombrie ședința Gru
pei de lucru privind problemele 
colaborării tehnico-științifice în
tre țările membre ale C.A.E.R., 
creată de Comitetul Executiv al 
C.A.E.R. La ședință au partici
pat delegațiile R.P. Bulgaria, 
R.S. Cehoslovace, R.D. Germa
ne, R.P. Mongole, R.P. Polone, 
Republicii Socialiste România, 
R.P. Ungare și U.R.S.S. Delega
ția României a fost condusă de 
G. Buzdugan, președintele Con
siliului național al cercetării 
științifice.

Concomitent a avut loc și cea 
de-a 17-a ședință a Comisiei 
Permanente C.A.E.R. pentru 
coordonarea cercetărilor științi
fice și tehnice, la care au par
ticipat delegațiile R.P. Bulgaria, 
R.S. Cehoslovace, R.D. Germa
ne, R.P. Polone, Republicii So
cialiste România, R.P. Ungare, 
U.R.S.S., precum și a R.S.F Iu
goslavia.

Ședințele organelor C.A.E.R. 
menționate au examinat unele 
probleme ce decurg pentru ele 
din hotărîrile celei de-a 23-a se
siuni (speciale) a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, 
aprilie 1969.

într/ 28 și 39 octombrie la 
Moscova a avut loc ședința Co
misiei Permanente C.A.E.R. pen
tru utilizarea energiei atomice 
în scopuri pașnice, la care au 
participat delegații din Bulga
ria, Cehoslovacia, R.D.G., Polo
nia, România. Ungaria 
U.R.S.S.

Două reuniuni inter
naționale — care și-au 
desfășurat lucrările 
intre 14 și 31 octom
brie la Lausanne și, 
respectiv, între 20 și 
23 octombrie, la Am
sterdam — au făcut 
să devină de dome
niul public eeea ce 
atît presa vest-euro- 
peană cît si cea din 
S.U.A denumesc „bă
tălia aviatică peste A- 
tlantic" Este vorba de 
fapt de un „război al 
prețurilor" declanșat 
odată cu anunțarea de 
către compania a- 
viatică „Alitalia" a ho- 
tărîrii sale de a scă
dea începînd de la 
1 noiembrie a.c. tari
ful pentru călătoriile 
transatlantice — ca ri
postă față de ofensiva 
a 13 companii ameri
cane specializate in 
organizarea de zboruri 
,,-l>ar ers" (cu avioane 
îrchirate) mai ieftine 
decît tarifele interna
ționale O hotărîre 
c-re — se afirmă de 
către companiile avia
tice occiden'ale nemul
țumite de respectiva 
măsură — contravine 
prevederilor acordu
lui privind stabilirea 
de comun acord a ta
rifelor aviatice, înche- 

în urmă cu 25 de 
la Dallas. odată 

înființarea Asocia- 
de transport in

ternațional aerian 
(I.A.T.A.). Și astfel a-

iat 
ani 
cu 
ti ei

MOSCOVA (Agerpres). —3
Viitorul în Europa aparține for
țelor păcii și prieteniei dintre po
poare, subliniază într-un comen
tariu consacrat Declarației de la 
Praga ziarul „IZVESTIA". Hotă- 
rîrile adoptate în cadrul consfă
tuirii de la Praga, relevă ziarul, 
constituie o nouă dovadă concre
tă că țările socialiste sînt hotări- 
te să apere viața pașnică a po
poarelor. în prezent, majoritatea 
guvernelor din Europa sprijină 
ideea convocării unei conferințe 
europene, ceea ce constituie o 
dovadă a actualității inițiativei 
țărilor socialiste europene.

LONDRA 3 (Agerpres) — 
Ziarul „MORNING STAR" pu
blică un articol în care cere gu
vernului britanic să adopte o 
poziție pozitivă față de propune
rile conținute în Declarația de 
la Praga. Ziarul cheamă forțele 
democratice și iubitoare de pa
ce din Marea Britanie să-și acti
vizeze eforturile în sprijinul a- 
cestor propuneri.

□Olt
al R. P. D. Coreene

Apartheidul în acțiune : pe banca dintr-unul din parcurile Johannesburgului scrie : „Numai 
pentru europeni". Trist și revoltător fragment al realităților din statul rasist sud-african

Luni seara a avut loc la 
Budapesta semnarea unei 
convenții româno-ungare pri
vind reglementarea probleme
lor hidrotehnice referitoare la 
apele ce formează frontiera 
sau sînt întretăiate de frontie
ră, precum și alte înțelegeri 
în domeniul irigației și gos
podăririi apelor. Din partea 
română, convențiile și înțele
gerile au fost semnate 
Barbu Popescu, adjunct âl 
ministrului agriculturii și sil
viculturii, iar din partea 
gară de către Imre Degen, 
președintele Oficiului Națio
nal al apelor, și de către dr. 
Gergely Istvan, locțiitor al 
ministrului agriculturii și in
dustriei alimentare. La sem
nare a fost de față Dimeny 
Imre, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare unga
re, precum și Dumitru Tur- 
cuș, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Buda
pesta.

SCRISOAREA ADRESATA
DE NGUYEN HUU THO
POPORULUI AMERICAN

de

Un-

ÎN CALITATE DE COPRE
ȘEDINTĂ a Conferinței Inter
naționale de la Geneva pentru 
reglementarea problemei laoție- 
ne, din anul 1962, Uniunea So
vietică a adresat la 3 noiembrie 
o declarație guvernelor statelor 
semnatare ale Acordurilor cu 
privire Ia Laos. în declarație, 
Andrei Gromîko, ministrul afa
cerilor externe al Uniunii So
vietice, arată câ guvernul 
U.R.S.S. condamnă acțiunile 
Statelor Unite în Laos și subli
niază că întreaga responsabili
tate pentru situația creată re
vine forțelor ce intenționează 
să creeze un nou front al răz
boiului agresiv, orientat împo
triva popoarelor din Asia de 
sud-est.

Imagine din Sofia

Nguyen Huu Tho, președinte 
al Prezidiului Comitetului Cen
tral al Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de Sud și 
președinte al Consiliului Consul
tativ al Republicii Vietnamului 
de Sud, a adresat o scrisoare 
poporului american, transmi- 
țîndu-i salutul prietenesc 
populației sud-vietnameze 
ocazia 
acesta 
Vietnam — relatează agenția 
V.N.A. „Campania de luptă a 
poporului american se desfășoa
ră cu o amploare și o eferves
cență rar întâlnită în istoria 
S.U.A., bucurîndu-se de partici
parea unor cetățeni din toate ca
tegoriile sociale, indiferent de 
rasă sau de stare materială, bucu- 
rindu-se de sprijinul popoarelor 
iubitoare de pace din întreaga 
lume" — se subliniază în scri
soare.

Populația sud-vietnameză — 
se spune în scrisoare — este dor
nică de pace, dar aceasta nu se 
poate realiza atîta vreme cît tru
pele americane îi cotropesc țara. 
Cerem ca guvernul S.U.A. să-și 
retragă din Vietnam, în mod ne
condiționat, trupele sale și cele 
ale țărilor aliate, pentru a per
mite populației din Vietnamul 
de sud să-și rezolve singură pro
priile sale probleme. Pînă cînd 
guvernul american nu va pune 
capăt războiului de agresiune, 
populația sud-vietnameză va 
continua lupta pentru o libertate 
și pace reală. Sîntem convinși,

al 
cu 

acțiunilor organizate de 
împotriva războiului din

se menționează în scrisoarea lui 
Nguyen Huu Tho, că cu spriji- 
nut populației progresiste din 
Statele Unite, precum și cel al 
popoarelor iubitoare de pace din 
întreaga lume, populația Vietna
mului de sud își va realiza prin
cipalele obiective ale luptei sale: 
independență, democrație, pace 
și neutralitate, în vederea reuni- 
ficării pașnice a țării.

Ministerul Afacerilor Externe 
al R.P.D. Coreene a dat publici
tății o declarație în care denunță 
rezoluția Comitetului politic al 
Adunării generale a O.N.U. pri
vind așa-numita „invitare condi
ționată" a unui reprezentant al 
R.P.D. Coreene la discutarea 
problemei coreene la Națiunile 
Unite, arătînd că ea a fost des
tinată tocmai să împiedice aceas
tă participare. Guvernul R.P.D. 
Coreene, se arată în declarație, 
consideră această „rezoluție", 
drept o violare directă a princi
piilor Cartei O.N.U. și o lezare a 
suveranității poporului coreean. 
Este firesc ca, din moment ce 
problema coreeană este discutată 
la O.N.U., reprezentantul R.P.D. 
Coreene — parte direct intere
sată — să participe la aceste dis
cuții. Este imposibil să se im
pună vreo „condiție" participă
rii unei părți direct interesate la 
discuțiile din cadrul O.N.U. Mai 
mult, așa-numita „invitare con
diționată" implică o acceptare de 
către guvernul R.P.D. Coreene a 
permanentizării ocupării Coreei 
de sud, a transformării ei într-o 
colonie și o bază militară. Or, o 
țară care se bucură de suverani
tate și de demnitate națională 

. nu poate accepta o asemenea ce
rere.

Guvernul R.P.D. Coreene a 
făcut cunoscut, în repetate rân
duri, că va dedaia nule și nea
venite orice „rezoluții" ale 
O.N.U. luate în pofida interese
lor poporului coreean, fără par
ticiparea reprezentanților săi și 
fără consimțămîntul său.

încetarea luptelor

Acord intre autorităfile libaneze
și grupurile de comando palestiniene

Convorbirile de la Cairo din
tre delegația libaneză, condusă 
de generalul Emile Bustani, co
mandantul armatei libaneze, și 
Yasser Arafat, președintele Or
ganizației pentru eliberarea Pa
lestinei, s-au încheiat luni la 
Cairo printr-un acord în dispu
ta intervenită între autoritățile 
din Liban și grupurile palesti
niene de comando aflate pe te
ritoriul acestei țări. Comunica
tul comun dat publicității la 
încheierea convorbirilor preci
zează că acordul realizat are 
în vedere „garantarea securită
ții și suveranității Libanului, a 
intereselor revoluției palesti
niene și a obiectivelor națiunii 
arabe". Cele două părți au că
zut de acord asupra tuturor

punctelor examinate, adaugă 
comunicatul, care nu furnizează 
alte amănunte.

începînd de duminică noaptea, 
pe întreg teritoriul Libanului nu 
au mai avut loc lupte — trans
mite agenția FRANCE PRESSE, 
referindu-se la surse din Beirut. 
După cum s-a anunțat, în urma 
convorbirilor care au avut loc 
la Cairo, între delegația Liba
nului, condusă de generalul 
Emile Bustani, și Yasser Arafat, 
președintele Organizației pentru 
eliberarea Palestinei, s-a hotă- 
rît sistarea ostilităților dintre 
armata libaneză și grupurile de 
comando.

de la Am- 
a reprezen-

Schimbările
de la Madrid
Formula oficială este : remanierea guvernamentală. Dar sem

nificația și amploarea operației depășește în mod cert această 
noțiune. A înlocui 13 din cei 18 miniștri înseamnă mai curînd a 
da o altă configurație guvernului, decît poată să facă o simplă 
și obișnuită remaniere. De aceea, se impune, credem, o scrutare 
mai atentă a scenei politice madrilene.

La începutul lui octombrie, la Madrid, ziarele făceau aluzie 
la acest eveniment. Dar rezultanta întregii operațiuni este mult 
mai importantă decît și-o puteau imagina observatorii neavizați, 
întrebările care ar putea defini sensul lucrurilor ar fi urmă
toarele : cine a beneficiat și implicit cine iese înfrînt din 
schimbările în guvernul spaniol ? care este contextul în care 
ele au loc și mai cu seamă care este perspectiva pe care le-o 
oferă ?

Echilibru] — iată principalul element al guvernării — îmi spu
neau interlocutorii pe care i-am întîlnit luna trecută în capitala 
spaniolă. Prin acest „echilibru" se înțelege de obicei o egalizare 
a influenței diferitelor formațiuni pe care se sprijină regimul și 
care sînt reprezentate în guvern. In ordinea importanței lor 
acestea erau Falanga (cămășile albastre), cea mai veche for
mațiune franchistă, într-un fel, în trecut, osatura regimului î 
armata reprezentată prin 5 militari — titularii principalelor 
arme : în fine așa-numiții miniștri tehnocrați legați do „partidul 
invizibil" — Opus Dei, răspunzători mai ales ai ministerelor 
economice.

O luptă surdă se desfășura în permanență între Falangă și 
Opus Dei. Deși este dificilă situarea în peisajul politic spaniol al 
unei formațiuni spre dreapta sau spre stingă, deoarece toate se 
plaseaza spre dreapta, este totuși evident că Falanga a repre
zentat și reprezintă tendința dură, ireconciliabilă, văzînd în
tr-un regim de „mină forte" unica soluție pentru franchism. 
Conducătorii Falangei s-au aflat la originea decretării la în
ceputul acestui an a stării excepționale. Comentatorii străini 
stabileau pe atunci un raport de directă proporționalitate între 
proclamarea stării excepționale și încercarea Falangei de a-sl 
redobîndi o parte din forța sa trecută.

Pentru Jose Solis, conducătorul falangiștilor, introducerea 
stăm excepționale însemna totodată și cele mai bune condiții 
de legalizare a influenței hotărîtoare a Falangei, printr-o lege 
specială care ar fi transformat sindicatele oficiale într-un fel 
de „stat în stat".

Se pare că în acel moment, cîștigînd o primă rundă. Falanga ,~ 
și-a semnat însă actul de deces. Pe de o parte, vîrfurile arlhatei 
s-au disociat de Solis acționînd, împreună cu miniștrii legați de 
Opus Dei, împotriva stării excepționale. Nemaivorbind de fap
tul că pe plan intern, măsura luată nu a putut nici pe departe 
stinge opoziția cercurilor de stingă, a maselor muncitoare, a 
intelectualilor liberali și a studenților, pe plan extern au fost 
create dificultăți evidente operei de expansiune economică și 
industriala a țării. Se scrie astfel în presa franceză despre fuga 
capitalurilor străine, despre stagnarea investițiilor străine, ceea 
ce evident a fost folosit ca argument împotriva manevrei Falangei.

Ceea ce avea să urmeze se înscrie practic pe linia pierderii 
de teren de către gruparea lui Solis. în problema succesiunii 
au triumfat tot oamenii Iul Opus Dei. Desemnarea lui Juan 
Carlos, constituia un ultim avertisment, o prefigurare a actua
lei modificări guvernamentale.
caTe'afectează^— iracrir^eH616 p.et.recu‘e ^ptămîna trecută 

aZ“ T r)ract,c — cele mai impotrante portofolii Din 
fi ?’?Pare în primul rind Solis caracterizat drept bastionul 
Falangei împotriva „tehnocraților". Dispare, de asemenea mi riîlor si "tnT6"".6 •Ca:t,.Cla’ Fraga Iribarne' “S "nformâ: 
ț ilor și turismului. Falanga conservă in cabinet doar dmiă ministere. în schimb, miniștrii lui Opus Dei hiext nd influent! 
atît asupra economiei, cît și a politicii externe JnfIuenta

Care este finalitatea actului de la Madrid? O deplasare a 
ponderii spre Opus Dei, această formațiune conservatoare-cle- 
ncală pe care o putem asemăna partidelor democrat-creștirie 
O victorie a tehnocraților care pun accentul pe o expansiune 
economică a țarii cu concursul capitalului străin. Se va lua în
considerație și o ameliorare a relațiilor hispanolamericane, pe 
linia satisfacerii cererilor S.U.A. în problema bazelor

Infrîngerea Falangei, deci a tendinței dure nu poate însemna, 
firește, automat, o anumită decolorare a regimului franchist. 
Dar într-un fel evenimentele de Ia Madrid par să reflecte acea 
opoziție care există împotriva vechilor formule și a prelungirii 
efectelor lor în politica internă și externă.

SERGIU VERONA

dunarea 
sterdam 
tanților celor 104 com
panii aeriene mem
bre ale I.A.T.A. s-a 
desfășurat într-o am
bianță mai puțin ju
biliară...

Tn pofida discuțiilor 
animate purtate pe a- 
ceastă temă, nu s-a 
putut ajunge Ia nici « 
înțelegere și realiza
rea acesteia a fost lă-

că vii temeri, cu atît 
mai mult cu cit — 
cum sublinia Don 
Reynolds, președintele 
conferinței reprezen
tanților companiilor 
aviatice de la Lau
sanne — survine în
tr-un moment în care 
situația financiară a 
companiilor aviatice 
este îngrijorătoare. 
Prezentînd raportul la 
adunarea generală

D

„Război
transatlantic"
sată pe seama întru
nirii de la hotel Con
tinental din Lausanne, 
al cărei principal o- 
biectiv 
tocmai 
problemei
Nici aici însă, se pare, 
punctele de vedere 
n-au putut fi aduse la 
un numitor comun. 
Dimpotrivă, chiar, s-a 
vădit că „Alitalia" 
face prozeliți, ceea ce, 
fără îndoială, nu poate 
contribui la atenuarea 
contradicțiilor. A- 
ceastă situație provoa-

l-a constituit 
reglementarea 

tarifelor.

I.A.T.A. de la Am
sterdam, directorul 
general al acestei aso
ciații sublinia, de pil
dă, că, in timp ce tra
ficul aerian a conti
nuat să crească și in 
1968, beneficiile reali
zate pe ansamblul 
companiilor au scăzut 
în raport cu rata ex
ploatării la 7,4 la 
sută în 1968 și a 
atins aproape cota zero 
în acest an. De ase
menea — afirmă con
ducerile companiilor 
— cheltuielile acesto
ra cresc mai repede

decît veniturile; in 
1968 media cheltuieli
lor a depășit cu a- 
proximativ 4 la sută 
pe cea a beneficiilor.

Această situație ne
liniștește companiile 
cu atît mai mult acum, 
în pragul intrării în 
era avioanelor de 
mare capacitate, de
oarece riscă să agra
veze și mai mult difi
cultățile pe care le ri
dică investițiile consi
derabile necesitate de 
cumpărarea și punerea 
în circulație a „noilor 
generații" de avioane. 
Dar celor care văd in 
scăderea tarifelor un 
„pericol real", adver
sarii lor le răspund că 
ea va aduce cu sine 
o creștere a număru
lui pasagerilor și, im
plicit, beneficii ce vor 
acoperi cu prisosință 
pierderile de rețete. 
Argumente de o parte 
și de alta. Dar in acest 
timp observatorii
„războiului transatlan
tic" se intreabă dacă 
se va reuși să se re
stabilească situația 
creată prin acordul de 
la Dallas care să ducă 
la reinstaurarea acelui 
sistem ce face posibilă 
— cum se exprima oa
recum eufemistic „LE 
MONDE" — „menți
nerea concurenței în
tre companiile aeriene 
la un nivel rezonabil".

P. N.

Publicitatea care aco
peră multe din domeniile 
activității sociale în 
S.U.A. dă, de obicei, cu 
totul uitării soarta a 
400 000 de oameni care 
luptă aproape cu dispe
rare pentru a se menține 
și a ocupa un loc demn 
în societatea americană. 
Este vorba de primii lo
cuitori ai 
dienii.

Americii — in-

situația „pieilor 
actualmente loc 

în paginile presei americane. Mo
tivul acestei atenții îl constituie 
publicarea unui raport-anchetă al 
Biroului Federal pentru proble
mele indienilor, dependent de 
Ministerul de Interne al S.U.A. 
Ancheta, întreprinsă de organis
mul amintit în rîndurile celor 
400 000 de locuitori ai rezerva
țiilor existente în 25 de state ale 
S.U.A., a dezvăluit că 52 la sută 
dintre indienii capabili de mun
că sînt șomeri, 85 la sută din 
familiile lor trăiesc în condiții 
descrise ca insalubre, durata me-

• FORȚELE PATRIOTICE 
DIN VIETNAMUL DE SUD au 
declanșat în cursul lunii oc
tombrie 450 de atacuri asupra 
unor baze militare, aerodromuri 
și alte poziții fortificate deți
nute de trupele americano-sai- 
goneze în diverse regiuni sud- 
vietnameze — informează agen
ția de presă „Eliberarea".

La 3 noiembrie a avut loc 
la Berlin vernisajul unei 
expoziții de fotografii oglin
dind realizările României în 
domeniul politic, economic, 
social, cultural și științific în 
ultimii 25 de ani.

UN NOU INCIDENT
ISRAELIANO-IORDANIAN

Un purtător de cuvînt militar 
israelian, citat de agenția 
FRANCE PRESSE, a declarat 
că avioane de luptă ale Israe
lului au bombardat luni dimi
neața trei baze ale grupurilor 
de comando palestiniene aflate 
pe teritoriul Iordaniei, în re
giunea Arâva și valea fluviului 
Beisan.

O declarație a unui purtător 
de cuvînt militar iordanian, re
luată de agenția REUTER-, a 
făcut cunoscut că avioane is- 
raeliene au efectuat luni două 
raiduri de bombardament asu
pra unor regiuni din nordril și 
sudul văii Iordanului,

■i*

SOARTA „PIEILOR ROȘII"
die a școlarizării lor este de 
4 ani. Se relevă, de pildă, că în 
sud-vestul țării populația din tri
bul Apaches (circa 100 000 de oa
meni) suferă de trahomă intr-un 
procent de aproape 50 la sută. 
Aproape un sfert din numărul 
copiilor de vîrstă școlară ai indie
nilor nu pot frecventa actual
mente cursurile celor 4 clase 
primare din cauza lipsei sălilor 
de cursuri. In ultimii cinci ani, 
din fondurile statului au fost con
struite 1 500 de locuințe, dar po
trivit cerințelor minime, atestate 
de aprecierile oficiale, ar fi ne
cesare 60 000. Situația cea mai 
dificilă și mai plină de conse
cințe grave — subliniază rapor- 
tul-anchetă — privește dezvol
tarea economică a rezervațiilor. 
In urmă cu aproape două decenii 
s-a elaborat un proiect de dez
voltare economică a rezervațiilor

indiene. Fondurile alocate în a- 
cest scop pînă acum nu repre
zintă însă decît 17 la sută din 
plafonul stabilit inițial ca nece
sar. Drept urmare, în rezervații 
există astăzi doar 65 de mici în
treprinderi și ateliere care furni
zează de lucru unui număr de 
2 800 de muncitori. Totalul for
ței de muncă a indienilor ame
ricani se ridică, însă, la peste 
200 000 de oameni I

Slaba dezvoltare economică a 
rezervațiilor și marile dificultăți 
întimpinate în obținerea unui loc 
de muncă în afara acestor rezer
vații fac ca procentul șomerilor 
să fie realmente catastrofal. 
„Biografia indianului american — 
conclude NEW YORK TIMES 
comentînd raportul-anchetă — 
este tragic de sumară și sumbră. 
Ea poate fi rezumată în numai 
patru puncte — de obicei el nu

are posibilitatea să găsească o 
slujbă, are trei-patru guri de 
hrănit cu un venit anual care nu 
reprezintă în medie decît _
sfert din venitul minim pe scară 
națională, familia sa locuiește în
tr-o locuință total insalubră, moa
re la vîrsta de 42 de ani". La 
rîndul său, revista TIME notează 
că „sărăcia acestei populații (a 
„pieilor roșii" — n.n.) este atît 
de mare îneît trebuie neapărat 
întreprins ceva eficient și rapid 
pentru ca America să nu aibe pe 
conștiință dispariția totală a ve
chilor triburi indiene... Intr-ade
văr, pentru indienii Sioux, Chip
pewas, Navajos, asigurarea unui 
loc în societatea americană este 
o problemă de a fi sau a nu fi".

Intr-o declarație făcută presei, 
directorul Biroului pentru pro
blemele indienilor, Robert L. 
Bennett, releva că, pe baza an-

un

chetei efectuate, se elaborează a- 
cum un program de „măsuri prio
ritare" în special în ce privește 
dezvoltarea economică a rezer
vațiilor și calificarea forței de 
muncă din rîndul populației in
diene. S-a anunțat, de asemenea, 
că administrația republicană va 
prezenta curînd Congresului un 
proiect de reorganizare a Biroului 
Federal pentru problemele indie
nilor și va cere, în cadrul „pro
gramelor sociale" în curs „alo
cații substanțiale pentru amelio
rarea condiției precare ă indieni- ‘ 
lor".

Deocamdată, singurul lucru 
cert este, așa cum reiese și din 
comentatul raport-anchetă, că 
soarta indienilor din S.U.A. este 
îngrijorătoare și că ea a devenit 
obiect de preocupare pentru au
torități.

P. NICOARA

• ULTIMUL BILANȚ al ura
ganului care s-a abătut sîmbătă 
noaptea și duminică asupra unor 
regiuni ale țărilor scandinave 
înregistrează un număr de 6 
morți în.Finlanda, 4 în Suedia 
și mai multe persoane rănite și 
dispărute.

Abătîndu-se cu o viteză de 120 
km pe oră, vîntul a smuls aco
perișurile la un mare număr de 
clădiri, a distrus magazine, a 
blocat străzi, răsturnînd copaci 
și vehicule, iar căderile de ză
padă au mărit periculozitatea 
circulației rutiere, crescînd nu
mărul accidentelor.
• MINISTRUL DE JUSTIȚIE 

AL S.U.A., John Mitchell, a 
declarat într-un interviu tele
vizat, că departamentul său 
va utiliza, dacă va fi necesar, 
toate mijloacele posibile pentru 
a determina autoritățile statului 
Mississippi să aplice imediat 
hotărîrea Curții Supreme a 
S.U.A. referitoare la abolirea 
segregației în școli. El a lăsat 
să se înțeleagă că Adminis
trația ar putea face uz de tru
pele federale pentru a asigura 
aplicarea acestei politici.

• O DELEGAȚIE DE SPE
CIALIȘTI FEROVIARI din 
R. P. Chineză, condusă de Kuo 
Lu, ministru adjunct al căilor 
ferate, a sosit în capitala Tanza
niei Dar es Salaam, la invitația 
guvernelor Tanzaniei și Zam- 
biei. Delegația va pleca în ur
mătoarele zile la Lusaka, unde 
va purta negocieri cu reprezen
tanți ai guvernelor Tanzaniei și 
Zambiei, privind construirea de 
către R. P. Chineză a unei căi 
ferate între cele două țări afri
cane.

Universitatea centrală a 
Venezuelei a fost ocupată 
duminică de unități ale for
țelor armate, din ordinul 
președintelui țării, Rafael 
Caldera. Această acțiune. Ia 
care au participat 2 000 de 
militari și polițiști, a fost 
motivată prin „grija de a 
impiedica înrăutățirea si
tuației din capitală", unde in 
ultimile zile s-au produs 
numeroase ciocniri violente 
intre studențl și poliție.

HABIB BOURGUIBA REALES

PREȘEDINTE AL TUNISIEI
• PREȘEDINTELE TUNI

SIEI, Habib Bourguiba, a fost 
reales, a treia oară consecutiv, 
pentru o nouă perioadă de cinci 
ani, în funcția de șef al statu
lui. Potrivit rezultatelor alegeri
lor prezidențiale și pentru nu
mirea celor 101 deputați în Adu
narea Națională, desfășurate 
duminică, Habib Bourguiba, 
singurul candidat pentru funcția 
de președinte, a întrunit 97,76 
la sută din numărul total al 
voturilor exprimate.
• LA TEATRUL ADRIANO 

DIN ROMA a avut loc o mare 
adunare de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez. Ea 
s-a desfășurat în prezența de
legației tineretului sud-vietna- 
mez, care se află Ia Roma, la 
invitația Federației Tineretului 
Comunist Italian.

Astronauții Alan Bean, 
Charles Conrad și Richard 
Gordon au început luni ul
tima fază a pregătirilor în 
vederea lansării spre Lună a 
navei cosmice „Apollo-12“. 
Cea mai mare parte a tim
pului care a mai rămas pînă 
la lansarea, stabilită pe da
ta de 14 noiembrie, va fi 
petrecută în simulatoare, fie
care dintre cei trei astro- 
nauți urmînd să repete de 
nenumărate ori complicatele 
manevre pe care le vor exe
cuta în cursul celor 10 zile 
de activitate extraterestră. 
Astronauți vor lua între 
timp și ultimele „lecții" de 
topografie selenară și vor 
întreprinde cîteva zboruri la 
bordul unor avioane prevă
zute cu instalații speciale 
pentru a se obișnui cu starea 
imponderabilitate.
J’aralel cu ultimele pre

gătiri ale astronauților mii 
de ingineri. controlori de 
zbor și muncitori ai Cen
trului spațial de la Cape 
Kennedy lucrează în ritm ra
pid la punerea la punct a 
giganticului complex spațial 
„Apollo-12“ în vederea în
ceperii numărătorii inverse 
reale, stabilită pentru 8 no
iembrie, ora 24 (G.M.T.).
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