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Elogiul unei profesii
TERMIST-

TRATAMENTIST
Ca. întreaga Uzină mecanică 

din tS-ugir, atelierul pentru trata
mentele termice, al secției scu- 
ierie a devenit, în ultimii ani, 
prin investițiile statului, prin 
preocupările cadrelor de spe
cialiști ale întreprinderii, expre
sia unei tehnicități înalte, a 
unui proces tehnologic modern. 
Cei care-1 deservesc sînt aproa
pe fără excepție tineri, fapt 
care nu afectează însă cu ni
mic atributul acestora de me
seriași pricepuți, disciplinați, 
într-o permanentă preocupare 
pentru problemele tehnice, 
pentru soluțiile optime recla
mate de complexitatea opera
țiunilor pe care le au de exe
cutat.

— Cum apreciați nivelul de 
pregătire profesională și con
tribuția lor la producția uzinei?

— Fără s? neg valoarea ce
lorlalți muncitori din restul 
profesiunilor, dar și fără să 
exagerez, consider că tratamen- 
tistii se situează, din acest 
punct de vedere, pe un loc de 
frunte, ne răspunde tovarășul 
inginer Nicolae Marcer, direc
torul general al uzinei. Pentru 
că aprecierea de care se bucu
ră produsele noastre. în țară și 
peste hotare, respectiv mașinile 
unelte și mașinile de cusut — 
oonsiderațiune bazată pe calita
tea acestora, pe aspectul lor

estetic, pe rezistența și durabi
litatea lor în timp, se datorește 
deopotrivă proiectanților, mun
citorilor din secțiile prelucră
toare, ca și tratamentiștilor.

— Necazurile însă nu vă oco
lesc, după cîte se poate vedea 
din unele reclamații ale bene
ficiarilor care se referă chiar 
la aspecte de această natură.

— Nici nu contest obiectivi
tatea reclamațiilor. Controlul 
tehnio sesizează deseori rebu
turi provenite de la tratamente, 
unele dintre ele strecurîndu-se 
și prin sita acestui serviciu. 
In condițiile unei producții atit 
de diversificate, în care inter
vin atit de dese comenzi de se 
cer asimilate într-un timp re
cord și în executarea cărora 
intră oțeluri de o gamă extrem 
de largă și variată, eforturile 
noastre se adună tocmai în 
acest punct de convergență : 
să nu se mai întîmple rebuturi-

Situația de fapt din uzină 
vine în întimpinarea afirma
țiilor directorului general. Re
butul provenit din atelierele de 
tratamente este în continuă 
descreștere: 0,16 la sută în 
1968 (din totalul rebutului în
registrat), 0,07 la sută în tri
mestrul I. 0,05 la sută în tri
mestrele II și III și 0,03 la sută 
în luna octombrie a. anului cu
rent — descreștere explicată

de către specialiștii -uzinei toc
mai prin permanenta îmbună
tățire a pregătirii profesionale 
a tinerilor din fața agregatelor.

— Din analizele noastre, pre
cizează economistul Ion Vădu
va, rezultă că nici chiar aceste 
rebuturi nu pot fi imputate în 
întregime tratamentiștilor. Un 
procent de peste 60 la sută se 
datorește amestecului de ma
teriale în magazii de unde se 
eliberează oțeluri de o anumi
tă calitate, sub cu totul altă 
marcă și care, bineînțeles, ar 
necesita un tratament diferit. 
Ordinea in magazii, disciplina
rea și calificarea profesională 
a manipulatorilor de materiale 
se impune așadar cu strin
gență.

Bunul renume de care se 
bucură tratamentiștii în aceas
tă uzină are un suport solid. 
Pornindu-se de la adevărul că 
oricît de perfect ar fi execu
tată o piesă, dacă nu i se a- 
plică un tratament corespunză
tor, ea nu prezintă siguran
ță în funcționarea agrega
tului din care va face parte, 
factorii de răspundere, de la 
maistrul și muncitorul din ate
lier pînă la directorul general

LAL ROMULUS
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In sala de desen a Institutului politehnic din Galați
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RESPONSA
BIL ITĂ ȚII
SOCIALE

S-a discutat de nenumă
rate ori problema responsa
bilității specialistului, a în
datoririlor pe care acesta le 
are față de țară, față de 
popor. Fără a încerca să 
dăm o definiție acestei res
ponsabilități, este foarte clar 
pentru fiecare că e vorba 
nu de un dat înnăscut, ci de 
un ansamblu de convingeri, 
un nivel de conștiință care 
se formează pe parcursul 
unui întreg proces educativ. 
Arătind că există absolvenți 
ai facultăților care nu au 
ințeles să răspundă necesi
tăților sociale, nu este oare 
cazul să ne întrebăm ce a- 
nunie a determinat apariția 
acestei atitudini contrare in
tereselor societății și. in ul
timă instanță, înseși intere
selor acestor specialiști ? Un 
specialist în sens 
este un complex de 
el deține, în urma 
rii realizate în anii 
dii, capacitatea de a

teoretic, 
însușiri, 
prcgăti- 
de stu- 
infîuen-
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ța, de a orienta și îndruma 
o anume activitate socială, 
este un om care, prin cu
noștințele sale multiple, de
vine util, necesar într-un do
meniu sau altul de muncă. 
Pentru a deveni un aseme
nea motor social, specialistul 
beneficiază de uriașele in
vestiții ale statului care-i o- 
feră condiții optime de pre
gătire; se poate spune că la 
sfîrșitul celor cinci ani de 
facultate, absolventul întru
nește, din punct de vedere 
profesional, toate condițiile 
pentru a putea face față ori
căror sarcini ale activității 
sociale. Ne putem întreba, 
așadar, cunoscând faptul că 
unii dintre specialiști nu se 
află acolo unde au fost so
licitați. ce anume a favori
zat infiltrarea acelei doze 
de iresponsabilitate care a 
schimbat cursul firesc al în
datoririlor lor?

(Continuare în pag. a TV-a)
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DE PE TRACTOR
Tractorist... Datorăm res

pect acestei grele, com
plexe și bărbătești meserii, 

detașamentului de aproape o 
sută cincizeci de mii de meca
nizatori de al căror efort și dă
ruire se leagă atit de _ ștrîns 
rodul ogoarelor aflat într-un 
permanent suiș pe diagrama 
succeselor. Nu o dată auzi apre
cieri de felul : avem mecaniza
tori buni, în aceasta constă 
marele secret al producțiilor 
de trei sau patru mii kilograme 
grîu, de patru sau cinci mii de 
kilograme, porumb la hectar. 
Și, cărcetarte confirmă acest 
fapt. O seamă de lucrări — 
aratul, discuitul, semănatul, 
recoltatul păioaselor — se exe
cută aproape în întregime de 
către acești oameni pe ploaie 
sau pe vînt, pe arșiță sau în 
zile cînd mercurul termome
trelor oscilează ușor la zero 
grade. Cînd lucrează, ei sînt nu 
numai executantul dar și pri- 
mul recepționer, mecanicul de 
întreținere și agronomul, agri
cultorul cu cunoștințe multila
terale.

Mecanizatorii nu reprezintă 
însă acea categorie de oameni 
despre care să vorbești numai 
apelînd la cifre- Nu, pentru că 
pe ei, de fapt, nici nu-i inte
resează prea mult cifrele ci 
numai ceea ce rămine în urma 
lor, adică rodul ce se dezvoltă 
acolo unde au lucrat. De aceea 
și expresiile ce le folosesc au 
un înțeles mult mai larg, cu
prind în același timp efort și 
dăruire, pricepere și atașament. 
Dimineața. în vîrful campaniei, 
sau în oricare alt moment cu
vintele aflate în vorbirea lor 
sînt : operativ, cît mai operativ 
și economic cu putință să exe
cutăm lucrarea x ; calitate ; 
ritm, cît mai mult cu putință 
tractorul menținut în brazdă ; 
îndeminare de gimnast în ma
nevrarea în cîmp a fiecăreia 
dintre cele șaizeci și ceva de 
mașini ce alcătuiesc acum siste
ma oricărei secții.

ca o replică indiferenței con
ducerii I.M.A. șl a unor con
silii de conducere ale coope
rativelor agricole față de noi 
cei care facem totul pentru ca 
magaziile să fie mai pline.

Indiferență — un cuvînt pe 
care în județul Galați — și 
din păcate nu numai acolo — 
l-am auzit de multe ori rostit 
dfe către tractoriști. Frecvența 
pronunției nu poate să nu atra
gă atenția. De aici și ideea an
chetei. De fapt, ce vreți să 
spuneți pronunțând „indiferență 
față de noi"? Cum priviți re
proșurile tractoriștilor, ca jus
te sau numai simple păreri ? — 
iată, de altfel, întrebările an
chetei realizate în județul Ga
lați. Spicuim din -răspunsuri.

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a V-a)

Âm amintit toate acestea, o 
mică parte din ceea ce con- 
stitue însușirea unei profe

sii. nu întîmplător, ci. așa cum 
spunea NICOLAE REILEANU, 
tractorist la I.M.A. Sendreni,

Mâini îndemînatice — Verigă Elena, din secția tricotaje a Combina
tului textil Iași

I

I
I
I

PE MĂRGINEA \

UNEI DISPUTE I

In
vie 
este 
rul raportului dintre teatrul de 
inspirație istorică și istoria 
propriu-zisă, care-i servește de 
izvor sau pretext. Scriitori <ie 
mare talent, cercetători științi
fici, teatrologi, cronicari dra
matici, ba chiar academicieni 
folosesc coloanele unor ziare și 
reviste de mai mare sau mai 
mică circulație pentru a-și 
prima — teoretic sau cu adresă 
precisă. — în fața opiniei pu
blice și a forurilor competente, 
îngrijorarea provocată de un 
fenomen ce ar bîntuț — după 
părerea dînșilor — de un timp 
încoace, dramaturgia istorică 
românească : mania „demiti-
zării" ■ marilor glorii naționale. 
(Unii zic „demistificare", ceea 
ce — cum s-a explicat, — e 
altceva). Se invocă autoritatea 
clasicilor Davila și Delavrancea 
spre a crea un termen de ccm-

ultima vreme asistăm la o 
discuție — dacă termenul 
cel mai potrivit — in ju-

ex-

CUM POATE FI ȘTERS PRAFUL ANONIMATULUI DEPE
Mă aflam în biroul academicianului Ștefan Milcu, la Institu

tul de endocrinologie. Fără să vreau, privirile au început să 
cerceteze interiorul. Firesc, peste tot cărți, foarte multe cărți. 
Iată însă că printre rafturile pline am descoperit și „o biblio
tecă" a tezelor de doctorat. Zeci de lucrări stăteau nepublicate, 
unele lingă altele, sub praful anonimatului. Și asta în ciuda 
încercărilor repetate întreprinse de reputatul nostru savant. 
Nu se poate oare face nimic ca acest gen de lucrări știin
țifice să intre în circuitul valorilor naționale ? Pentru a răs
punde la această întrebare ne-am adresat unor oameni de 
știință din cele mai diverse

TEZE DE DOCTORAT 
DESCHIZĂTOARE DE 
DRUMURI ÎN ȘTIINTA

„în istoria științei, ne spune 
tov. conferențiar P. Nicolescu, 
directorul Institutului „Victor 
Babeș", se cunosc nenumărate 
teze de doctorat, care la timpul 
lor. au constituit pietre de ho
tar în diferite sectoare științi
fice. La noi este cazul lucrărilor 
lui V. Babeș, Gh. Marinescu, 
Emil Racoviță sau C. I. Parhon, 
care în fața comisiilor din țară

domenii.

sau din străinătate'au prezentat 
lucrări originale, unanim apre
ciate și ulterior publicate".

Această tradiție, evident s-a 
continuat cu o și mai mare preg
nanță astăzi cînd numărul docto
rilor și docenților a trecut peste 
1 100. Multe din lucrările lor se 
situează la un nivel științific 
înalt. Ele cuprind cercetări ori
ginale de o deosebită importan
ță. „De acest lucru m-am con
vins, îmi spune acad. Ștefan 
Milcu, de-a lungul anilor, deoa
rece am condus zeci de lucrări

TEZELE DE
DOCTORAT

de doctorat, unele dintre ele de 
o valoare științifică internațio
nală.

VALORIFICAREA 
ÎN PRODUCȚIE 

NE INTERESEAZĂ 
ÎN PRIMUL RÎND !

Pornind de la discuția avută 
cu academicianul Milcu, ne-am 
dat seama că praful anonimatu
lui care se așterne peste cele 
mai multe lucrări de doctorat a- 
duce un mare prejudiciu, în spe-

cial valorificării în producție a 
tezelor elaborate în domeniile 
tehnice. Ața cum s-a arătat clar 
,1a Congresul al X-lea al P.C.R., 
societatea apreciind cum se cuvi
ne gloria științifică fie pe plan 
național sau internațional, pe 
care o dobîndesc 
de știință, este, 
timp, interesată i 
nume să fie cît
legat de rezolvarea unor nevoi

unii oameni 
în același 

ca acest re- 
mai strîns

ION vAduva-poenaru
(Continuare în pag. a V-a)

TEATRUL
ISTORIC
STORIA

DAN ZAMFIRESCU
parație pentru impietatea unor 
dramaturgi actuali. S-ar părea 
că ne aflăm în fața unui real 
pericol pentru conștiința națio
nală și pentru educația tinere
lor generații ; în unele cazuri 
sîritem plăcut surprinși să con
statăm chiar îngrijorarea ,isto
ricilor de modul cum ne este 
înfățișat de pildă- Brîncoveanu 
(surpriza se datorește faptului 
cș. timp de două decenii, isto
ricii s-au nevoit să convingă 
tinerele generații că ilustrul 
domn a fost, din cauza politicii 
lui prudente, un trădător al 
aliatului său și un dușman al 
adevăratelor interese ale țării!). 
Dacă din cînd în cînd1 unele 
voci mai calme nu s-ar face 
auzite (D. Borcilă în „Tribuna", 
Natalia Stancu în „Scînteia", 
Andrei Strihan în „Contem
poranul"), publicului i-ar rămîne 
impresia de cruciadă salutară

condusă în numele sacrei a- 
mintiri a voievozilor noștri, de 
pe baricadele „Informației 
Bucureștiului".

La o • mai atentă trecere în 
revistă a materialelor respec
tive, se observă însă că, de 
fapt,, „discuția" se limitează 
mai totdeauna la protestul îm
potriva a trei piese de inspira
ție istorică : Maria 1 714 de Ilie 
Păunescu, Viteazul și Săptămâ
na patimilor de Paul Anghel. 
Sînt lăsate în afara acestui in
teres excelentele piese istorice 
semnate de Ion Omescu, Horia 
Lovinescu, Radu Stanca, Al. 
Popescu, Al. Voitin, toate con- 
figurînd,' împreupă cu cele in
criminate,, un veritabil „mo
ment" al teatrului istoric ro
mânesc. semnificativ pentru 
progresele, literaturii actuale 
în pătrunderea și evocarea tre
cutului național. Nu încercăm

(Continuare în pag. a Il-a)

Sudorii Foto : O. PLECAN

Dacă ne-am da seama de la 
început cît de repede trece 
timpul peste noi (sau pe lingă) 
ne-am planifica evenimentele în 
așa fel îneît să fim - în pas toată 
viața cu el. Dar pe semne asta 
nu se poate, așa că multi dintre 
noi —- dacă nu toți — ne dăm 
seama cu uimire și cu tardive pă
reri de rău că timpul ne-a de
pășit. Iată, de pildă, că în anumi
te seri melancolice ne mirăm cum 
de-au putut să treacă de ieri pînă 
azi douăzeci de ani 1

Am peregrinat cu meseriila 
noastre prin atîtea orașe și sate, 
câteodată am îmbrățișat meserii 
noi, am acceptat de dragul unor 
cîștiguri mai ușoare 'posturi ciu
date și iac,ă așa Timpul — ma
rele nostru judecător — a trecut 

Legătura
cu 

pămîntul 
de RUSALIN MUREȘAN 
peste noi, ne-a șters cu buretele 
lui nesentimental, Jăsîndu-ne doar 
vîrsta și durerile unor nereali- 
zări... N-a fost legătura cu pă
mîntul, n-am prins rădăcini îri- 
tr-un loc anume, am devenit dune 
zburătoare de nisip în deșertul 
arid al idealurilor meschine. 
Multe scurtcircuite se întîmplă 
în viața noastră — fără această 
legătură cu pămîntul — reușind, 
nu o dată, să ne topească toate 
visele frumoase de la începutu
rile vieții..

Sînt însă și oameni care au- știut, 
să drămuiască timpul în același 
loc, să prindă rădăcini, să dea 
roade. Peste astfel de oameni 
Timpul nu trece degeaba

Comuna Chisindia — județul 
Arad. învățătoarea Cornelia Pin- 
tiuță își pregătește, ca în fiecare 
seara, lecțiile pentru a doua zi. 
De aproape Cincisprezece ani și-a 
început greaua profesie de în
vățătoare în satul ei natal. Orfană, 
și-a parcurs cu greu anii de 
școală. După terminarea școlii pe
dagogice din Arad, s-a stabilit în 
satul natal Chisindia. Poate ar fi 
putut să se apropie de Arad, să 
se „aranjeze". A preferat însă să 
își culturalizeze proprii oonsăteni. 
Pentru asta s-a pregătit, pentru

(Continuare în pag. a V-a)



Cea de-a la Conferință națională
■> J>

a cercurilor științifice stdentesti
> > o J

și a încheiat lucrările
Duminică, la București, în am

fiteatrul „Ion Ioneseu de la 
Brad" al Institutului agronomic, 
a avut loc festivitatea de pre
miere a studenților care au pre
zentat comunicări în cadrul 
Secției a IV-a (agricultură, zoo
tehnie și silvicultură) a celei de 
a X-a Conferințe naționale aț 
cercurilor științifice studențești. 
Au participat reprezentanți din 
șase centre universitare, cadre 
didactice, precum și numeroși 
specialiști din producție și din, 
institute’"de edreetări. Studentu
lui ILIE MĂCANEAȚÂ, de la 
Facultatea de rnedicină veteri
nară din 
cer-nat
U.A.S.R.

0 dată 
lucrările ___ r--„. —■____
a cercurilor științifice studen
țești — ediția 1969 — s-au în
cheiat; Timp de o lună de zile — 
între 1 și 30 noiembrie — în 
București, Cluj. Iași. Timișoara. 
Tg. Mureș .și Brașov, un mare, 
număr de ștudenți-cercetători, 
repartizați pe secții de speciali
tate, au fost ‘ Solicitați să-și a- 
firme talentul și competența în
tr-o prestigioasă competiție ști
ințifică, care s-a desfășurat-sub

București, i s-a de-
Premiul special al

cu acfeâstă festivitate. 
Conferinței naționale

egida Ministerului învățămîntu- 
lui și a Comitetului Executiv al 
U.A.S.R. Pentru cele mai bune 
lucrări s-au decernat premii și 
mențiuni. Studenții IOAN PE
TRU. din centrul universitar 
Iași (secția I : științe social-poli- 
tice), OCTAVIAN MÎNDRUȚ, 
de la Universitatea București 
(secția a Il-a : geografie-geolo- 

-gie). DAN DOBRESCU si 
DAN ȚONCIANU, de la In
stitutul politehn.ics București 
(secția a TTI-a : energetică, elec- 

. trotehnică. electronică si țele- 
comunicații). JON MANEA, V1O- 
REL MANOLE, VICTOR MA- 
NOLE și ION MERCIAN!, de ia 
Aăademîa de studii eropomicp 
(secția a V-a : științe economi
ce), GABRIELA CRISTEA, de 
la - Universitatea București (sec
ția' a VII-a*:
CHIRICUȚA,
tea. Cluj .și 
GESCUN de

ul»

T

IMN PENTRU

TINEREȚEA

PATRIEI
între acțiunile destinate 

în'impinării Zilei Republicii, 
elevii școlilor profesionale și 
liceelor teoretice, liceelor de 
specialitate și școlilor post- 
lirealc din județul Harghita 
au înscris concursul de reci
tări „Imn pentru tinerețea 
patriei". Concursul este orga
nizat de către Comitetul ju
dețean Harghita al U.T.C. în 
colaborare cu casa județeană 
a creației populare și redac
țiile ziarelor „Informația Har
ghitei" și „Harghita". In pre
zent se desfășoară etapa pe 
clasă urmînd ca pînă la etapa 
finală, pe județ, să fie de
pistați cei mai buni inter- 
preți, care vor prezenta la 
30 decembrie un bogat reper
toriu din piesele închinate 
patriei și partidului. (C. PO- 
GACEANU).

filologie).. ION 
de la Universita- 
george'geor- 

. Univerșjtatea 
București (sVțiâ a VII-a : . ma
tematică. fizică, 'mecanică). ‘ XI- 
COLĂE CIOBANU. de la Insti
tutul de medicină și farmacie 
din București (secția a X-a : ști
ințe medicale și farmacie), CON- 
S f'ANTIN DUMIȚRU, de la In
stitutul politehnic din Brașov 
(secția7 a Xl-a : transporturi) au 
fost distinși cu Premiul special 
al U.A.S.R.

Este demn de remarcat fap
tul că în prezent se fac pregă
tiri pentru editarea unui număr 
special al Buletinului științific 
studențesc, care va cuprinde ce
le mai bune lucrări susținute la 
recenta Conferință.

A. VASILESCU

la

Fotografie „de sezon"

Foto . C. CIOBOATĂ

VA PLACE BRAHMS î rulează 
la Patria (orele 9; 12; 15; 18; 21). 
Favorit (orele 10; 13; 15,30; 18;
20,30).

OPERAȚIUNEA LADY CHA
PLIN : rulează la Sala Palatului 
(orele 17,15; 20,13), Republica (orele 8,45; 11,15; 13.45; 16,15; 18.45; 21,15), 
București (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,30; 18,45; 21), Melodia (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,30, 20,45).

JOCUL CARE LCIDE : rulează 
la Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,45) ; Festival (orele
8,45; 11,15; 13,30; 16; -18,30; 21).

BLOW-UP : rulează la Capitol 
(c-rele 9.45: 12,30; 16), Cinemateca 
Union (orele 9.45; 12; 14).

SA TRĂIM PINA LUNI : rulea
ză la Capitol (orele 18,30; 20,45).

CIND SE AUD CLOPOTELE : 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,30: 20,45).

FRAȚII KARAMAZOV : rulează 
la Central (orele 10,30; 45; 19.30).

NOILE AVENWURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR ■ „rulează la Lu
mina (orele 8,45; 16.15 în conti
nuare ; 18.30; 20.45) ; Floreasca (o- 

- rele 8; 11,15; 13.36; 16: 18,15: 20.30).
CORABIA NEBUNII,OR : rulea

ză la Doina (orele 11,15; 14,15;
17.15; 20.15). Program pentru copii 
(orele 9—10) : Dacia (orele 8—19,45 
în continuare)

MONDO CANE : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—21 în conti
nuare).femeia îndărătnică : ru
lează la Feroviar (orele 9; 12; 15; 
17.45; 20,30). Excelsior (orele 9.30: 
12- 15.30; 18; 20.30). Gloria (orele 
9 15- n; 15; 18: 20.30),

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Grivita (o- 
rele 9: 11.15: 13,30: 16: 18.1a: 20.30). 
Giulești (orele 15.30: 18; 20.30), Au
rora (orele 9.30: 11.30: 13.30: 16: 
18.15; 29.30).

SOAREI.E VAGABONZILOR : 
rulează la înfrățirea (orele 15.15: 
17.45: 20).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Bucegl (o- 
rele 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20.30).

OMUL MOMENTULUI : 
la Unirea (Orele 15,30; 18).

NOAPTEA : rulează la
(ora 20.15).

LUPII ALBI : rulează 
(oțele 15,30; 18), Moșilor 
15.30; 18; 20,30), Vitan (orele 15,30: 
18: 20.30).

CIT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : ru
lează la Lira (ora 20.15).

ȘI PACE (seria I și II) :
Drumul

FAMILIA NOASTRĂ TRĂSNI
TĂ : rulează la Crîngașl (orele 
15,30; 18; 20,15)

LA NORD PRIN NORD-VEST : 
rulează la Volga (orele 
continuare : 19,30).

TIGRUL : rulează la 
(orele 15,30; 18).

TOTUL DE VlNZARE
la Viitorul (ora 20,30).

BALTAGUL : rulează la
(orele 9; 11.15. 13,30; 15,45;
20.30) .

OMUL CARE VALORA MILIAR
DE : rulează la Munca (orele 16: 
18; 20).

ANGELICA ȘI SULTANUL : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20 15)

MAI PERICULOASE DEClT 
BĂRBAȚII : rulează la Tomis 
(orele 9,30—15.30 în continuare; 
18; 20.1"S).

STELET.E DIN EGER : rulează 
la Flacăra (orele 15,30; 19), Pro
gresul (orele J5,30; 19).PĂPUȘA : rulează la Arta (ore
le 10—16 în continuare ; 19,30).

IN ÎMPĂRĂȚIA leului de 
argint : rulează la Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20.30), 
Flamura (orele 9; 11,15;
20.30) .

PARIA : rulează la
(orele 15.30: 18).

OAMENI ÎMPIETRIȚI
la Rahova (ora 20.15).

10—16 în
Viitorul
rulează
Miorlta
- 18;

16; 18,15-
Rahova

: rulează

rulează

Unirea

la Lira
(orele

rAmIn

RĂZBOI 
rulează la
19.30) .

MORȚII
lează la Ferentari
20.15). Popular (orele 15,30;
20.30) .

CĂLDURĂ : rulează la Cotro- 
ceni (orele 15,30, 18; 20,30).

VIRIDIANA : rulează la Buzești 
(orele 15.30; 18; 20 15).

GALILEO GALILEI : rulează la 
Tccea (orele 15,45; 18; 20,15).

GRIP A... Revista „Argeș"
ț.

...și-a făcut, in ultimele zile, apariția de sezon. „Zina trog- 
nelor și doamna aniigd-pultaceelor". ca să facem haz de 
necaz parafrarindu-I pe Topuceanu, mușcă de unde se ni
merește, fără \ reo prelerință specială, in aceste zile puțind 
să vezi, deopotrivă, școlari mici și ditamai profesori univer
sitari, bunici venerabili și june minijupate' încadrați în același 
„club" al nasurilor roșii, al pleoapelor tivite și al tradiționa
lului strigăt de recunoaștere, cînd răcnit viril, cînd chinuit ca 
un expiro : Hap-ciu ! Hap-țiu ! Hîp-chh ! ...Și nimeni
nu-și face vreo glorie din această suferință de sezon, nimeni 
nu rîvnește la vreo notorietate de masă, fiecare îndurîndu-și 
canonul în cadrul strict familial, știut numai de colegi și, 
cel mult, de vecinii de paliei.

In afară de unul '
Acest unic exemplar, despre a cărui indispoziție gripală 

au aflat, ieri, sute și sute de oameni este... vinzâtorul de la

, prima tejghea pe 
universal „Victoria" din calea cu 
Adică : magazin era : clienți, cum 
berechet ; numai vînzător... ioc !... 
fața galantarului încărcat și, cum

■ .

\

raionul de pălării și bascuri (etajul II, 
dreapta) al Magazinului 
același nume a Capitalei, 
spusei, cu sutele ; marfă 
Stăteau bieții oameni, în ... .
nu-i băga nimeni in seatnă, cum nu-i întreba nimeni nimic, 
îndrăzneau ei să întrebe : „Nu vinde nimeni aici ?". Iar de 
alături răspunsul venea nemilos : „Nu! E vînzătorul bol
nav'. Iar răspunsul îl dădeau două june vînzătoare de la ra
ionul ciorapi. lipit cu „Pălăriile", pci soant pe cît de valide 
pe atil de...neocupate la acea oră. \r fi fost de-ajuns să facă 
un pas. unul singur, pînă la raionul vecin... Ilar nu-1 făceau. 
Pentru că nu inîai:?... Pentru că nu prirf’ise'ă ordin?... Nu 
ne interesează. \

...Ne ntereseaza doar faptul că, in urma acestei situații, 
motorul organizatorii al marelui magazin ni se arăta a fi, 

gripat Boală de sezon, ce vreți .'
1). INSU

in haine noi'
Numărul pe noiembrie 1969 

marchează apariția, într-o nouă 
alcătuire, a revistei „Argeș", sub 
conducerea poeților Gheorghe 
Tomozei și Florin Mugur. Nou
tatea nu ține atît de aspectul 
exterior, grafic, cît de structură.

Deși nu afișează, ca atare, un 
program, revista ne lasă să-i bă
nuim. din chiar" „realitatea" ei. 
intențiile. Revelatoare în acest 
sens, sînt rîndurile cuprinse în 
editorialul „Un larg și nobil tă- 
rîtn al înfăptuirilor" semnat de 
Gheorghe Năstase. prim secretar 
al Comitetului . județean ,-Argfeș 
al P.C.R., din care citez : „Ce 
așteptăm de la revistă’ Să fie 
cu adevărat nouă, să se mani
feste în strictă consonanță cu 
strădaniile pasionate ale întregii 
obști, ale națiunii socialiste, de a 
căuta și de a fertiliza izvoarele 
marii, realei noutăți, în conso
nanță cu eforturile omului con
temporan aflat într-o dramatică 
luptă cu mecanismele 
ale inerției".

Deziderate pe care 
măr le îndeplinește
sință. Deosebit de interesantă ni 
s-a pănit rubrica „Argeș azi". în 
cadru] căreia dezvoltarea multi
laterală a județului apare într-o 
vastă panoramă. Astfel, Vartan 
Arachelian, în reportajul „Și to
tuși, întîmplarea...", face o inte
resantă incursiune în „vîrsta 
petrochimiei românești" din

anacronice

acest nu- 
cu priso-

MARELE

preajma Piteștiului, 
Marcu, in „Navigație 
privește cu îneîntare 
de macarale ale constructorilor 
de locuințe, iar Sânziana Pop 
descifrează tainele și farmecul 
atmosferei acestor meleaguri.

Extrem de bogat și variat ni 
se relevă conținutul rubricilor 
cu profil cultural, susținute de 
nume prestigioase. Remarcăm 
printre altele : „Lingă firida 
LUCEAFĂRULUI" de A.Z.N. 
Pop. „Reahililarea sublimului" 
de N. Balotă. „Marginalii la un 
vers eminescian" de C. Noica, 
„Cruzimea lui Creangă" de V. 
Cristea, „Emanciparea realului" 
de Sorin Alexandru. Cronica li
terară. teatrală, cinematografică, 
sportivă etc Caietul de poezie 
„Biblioteca Argeș" cuprinde 
ciclul de versuri „Cinci degete" 
de Nichita Stăhescu, rubrica 
„Un poet, o poezie" include ne 
Demostene Botez, Maria Banuș. 
Adrian Păunescu, Ilie Constan
tin, Camil Baltazar, Leonid Di
mov, Dumitru M. Ion, George 
AlboiU, Ileana Mălăncioiu, iar 
cea intitulată „Labirint" pre
zintă, prin competența poetului 
Ion Caraion, cinci „nume noi".

în fine, ancheta socială „Ado
lescenții din Pitești", ancheta 
„Ne va face cucerirea Lunii mai 
fericiți ?“ și pagina de filozofie 
completează în mod fericit „por
tretul" nou și de mare atracție 
al revistei „Argeș".

Corneliu 
edilitară", 
„escadra" SÎMBĂTĂ
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Acum, cînd toamna aceasta 

dtiț de fierbinte și neinchipuit 
de lungă pare a se înveli în 
plumb și apă ; cînd zilele în
cep să fie înmuiate în t.uș și 
neînțeles de scurte : cînd răceala 
asfaltului și dușmănia vîntului 
ne aduc în colțul camerei mai 
devreme decît atunci cînd mîn- 
cam înghețată ; cînd și frunzele 
veștede s-au tot plictisit s-aș- 
tepte să fie azvîrlite din copaci 
și cad singure, de bună voie ; 
cînd ne-am îmbrăca în sobe dacă 
s-ar putea și-am vrea să înghi
țim jăratec... Ei bine, acum, în 
sîmbăta aceea — 29 noiem
brie, am avut fericirea să ne 
încălzim bine de tot privind. 
„Bună seara, fete ! Bună scara, 
băieți" este titlul emisiunii „vi
novate" în a ne fi 
plăcut și a ne 
dezghețat mîna

„Emisiune j 
tru tineret" (cum 
eu atîta. fantezie ș 
lux de 
este prezentată 
„F _ ’ ’
dio"), rubrica

FAVORIT" DECEPȚIONEAZĂ!
Cu șase luni in urină, între

prinderea cinematografică a 
municipiului București anunța 
inaugurarea unui nou și modern 
cinematograf în cartierul Dru
mul Taberei. O sală pentru spec
tacole în premieră, cu 900 locuri, 
proiecție stereofonică, pereți 
căptușiți în pluș etc., etc., lucrări 
arhitectonice în valoare de 5 mi
lioane lei.

După 6 luni modernul cinema
tograf s-a metamorfozat într-o 
obișnuită sală ,.de cartier". Spec
tacolele „în premieră" au deve
nit, după o vreme, spectacole în 
„reluări", cu filme de starea a 
IV-a care au rulat în centru ; 
ca urmare, sala de 900 locuri, 
este frecventată de 150—200 de 
persoane la un spectacol. Deși 
cinematograful a fost inaugurat 
de multă vreme. J.C M. 3 nu a 
terminat lucrările de finisare și 
este posibil ca în sezonul ploi
lor cinematograful să intre în 
renovare, fiindcă planșeul este 
deocamdată acoperit cu prelate 
iar în sală. în locuri discrete, 
sînt instalate găleți care captează 
apa ce picură prin tavan. Văzind 
aceste stări de lucruri. întreprin
derea cinematografică a ridicat

mobilierul holurilor și l-a pre
dat cinematografului „Capitol" 
inaugurat recent. Noul și moder
nul cinematograf nu face săli 
pline și pentru că nu există un 
sistem operativ de informare a 
spectatorilor. în repetate rînduri 
s-au făcut adrese pentru insta
larea unui post telefonic dau-s-a 
răspuns că... nici măcar un cu
plaj nu este posibil deși, frizeria, 
croitoria, barul și debitul de tu
tun — toate ale complexului în 
care se află integrat și edificiu] 
cultural — au fiecare cîte un te
lefon „strict necesar". La firma 
de reclamă s-au stins trei litere 
iar panoul de afișe, improvizat 
din sipci. a fost luat de vînt și 
zvîrlit pe caroseria unui trolei
buz. Ar mai fi de adăugat faptul

că la spectacolele de seară, ex
terioarele cinematografului sînt 
cufundate în întuneric deoarece 
sistemul coloanelor este luminat 
numai de trei tuburi de neon și 
de vitrina cafe-barului de ală
turi. l.R.E.B.-Ul pur și simplu re 
fuză să pună în funcțiune circu
itul de iluminație fluorescentă, 
proiectat și montat cu atîta chel
tuială sub coloane.

Pentru rezolvarea situației, în
treprinderea cinematografică a 
găsit „dintr-un condei", cea mai 
simplă soluție : a redus planul 
de încasări cu 30 la sută ! Să fie 
într-adevăr, aceasta, o soluție ?

♦ J La cules
de... melodii**

„La cules - de., melodii'*, așa 
s-a numit festivalul tineretului 
care a avut loc în noua 
de spectacole a Grupului 
Iar de construcții din Tg. 
reș. Avînd caracter de 
curs, festivalul a reunit 
scenă într-un amplu program 
de muzică populară și ușoară, 
soliști din Tg. Mureș. Sighi
șoara, Tîrnăveni, Reghin, Lu
duș și Sovata. Muzica popula
ră a deținut primatul prin ni
velul calitativ al interpretării 
minunatelor cîntece din tezau
rul folcloric al văilor Mu
reșului, Gurghlului și Tîrnave- 

lor. Muzica „beat" s-a remarcat 
prin compoziția proprie a tînă- 
rulul Weis Ioan de la Com
plexul de industrializare a lem
nului din Reghin. (P. CON
STANTIN).

salâ 
șco- 
Mu- 
con- 

pe

Telejurnalul de seară • 19.20 In
termezzo coregrafic e 19.30 Ato
mul — această necunoscută. „Ur
me în canigra de ceață" a 20,00 Seară de teatru. „Candida" de 
G. B. Shaw. In distribuție : Beate 
Fredanov, Septimiu Sever, Gheor- 
ghe Aurelian, Ion Caramitru, 
Dinu Dumitrescu, Ina Otilia-Ghiu- 
lea • 22.00 Reflector — telefolleton 
cotidian a 22,10 ‘ '
• 22,25 Telejurnalul 
■ 22,40 Varietăți
• 23,10 închiderea emisiunii.

Arte frumoase
______ ’ 1 de noapte
Varietăți pe peliculă

(Urmare din pag. I)

MARȚI 2 DECEMBRIE 1969
Opera Română : LUCIA DI LA- 

MMERMOOR — ora 19,30; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Studio): PĂRINȚII TERIBILI —
ora 19.30: Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu): 
NEPOTUL LUI RAMEAU — ora 
20; (Sala Studio): SFlNTUL MI-. 
TICĂ BLAJINU — ora 20; Teatrul 
Giulești : COMEDIE CU OLTENI 
— ora 19,30; Teatrul „C. I. Notta
ra" (B-dul Magheru): VIJELIE IN 
CRENGILE DE SASSAFRAS — 
ora 19,30; (Sala Studio): ENIGMA
TICA DOAMNĂ „M“ — ora 20; 
Teatrul de Comedie Constanta (la 
Teatrul C. Tănase, Sala Savoy): 
invitație LA CASTEL — ora 
19,30 ; Teatrul Țăndărică (Calea 
Victoriei): PAPUCIADA — ora 16: 
(Str. Academiei). BANDIȚII DIN 
KARDEMOMME — ora 17; Teatrul

C. Tănase" (Calea Victoriei): FE
EL FEMEI, FEMEI — ora 19,30;
lrcul de Stat: RITMURTr.E ARE- 

ora 19,30.

TINERI : ru- 
(orele 15,30; 18; 

18;

Sării (orele 15;

MARȚI 2 DECEMBRIE 1969
• 18,00 Deschiderea emisiunii. 

Lumea copiilor. Daniela șl Așchiu- 
ță .. eroi de basm e 18,30 Liceenii. 
„Note despre note" (I) e 19,00

să sondăm în „culisele" acestei 
discuții despre teatrul istoric 
(deși unii cronicari și-au vestit, 
mult înainte de apariția textu
lui propria intenție și satis
facția de a „distruge" cutare 
piesă ori pe cutare autor), ci 
vrem să reluăm problema de 
la nivelul principiilor. Și vom 
începe cu rememorarea unor 

’ fapte care par să scape în mod 
surprinzător atenției celor 
ce-și asumă, azi, sarcina de a 
apăra exactitatea documentară 
și pe voievozii noștri, ignobil 
aduși în scenă — după opinia 
lor— de către dramaturgii ac
tuali.

1. Cel dintîi „demitizator" de 
prestigiu din dramaturgia ro
mânească se numește Al. Da
vila : personajul 
Vlaicu Vodă, atît 
prezentat ea un 
robit amorului (fie și cast) pen
tru o femeie, în loc să se în
chine întreg țării, complotist 
împotriva unchiului său și pînă 
la urmă ucigaș al lui Gruie, 
nu e altul decît marele Mircea 
cel Bătrin de 
contrast între 
și Mircea din 
care este anterioară piesei lui 
Davila !

2. Cel 
față de 
tre toți 
Mihail Eminescu ; în Scrisoarea 
III îl face pe Mircea bătrîn, 
cînd de fapt era în plină băr
băție La bătălia de la 
îl îmbracă în straie 
cînd el se îmbrăca în 
somptuoase de cruciat 
tal și-și orna veșmîntul 
turul bicefal bizantin ;
să vorbească despre bătălia de 
la Nicopole. deși lupta de la 
Rovine s-a dat, cu un an înainte, 
și-i acordă integral victoria 
deși știa foarte bine că după 
bătălie Mircea a fost silit să 
treacă munții lăsînd'u-și 
mîna dușmanilor care 
în loc alt domn.

3. Cea mai contestată 
istorică românească, la 
ția-ei, a fost Apus de soare de 
Barbu Delavrancea. Cine ci
tește notele Emiliei Milicescu 
din excelenta ediție de Opere 
(voi. 3, paginile 313—326) ră- 
mîne uluit cită obtuzitate și

Mircea din 
de șocant 
dezorientat,

mai tîrziu. Ce 
această imagine 
Scrisoarea IU,

și totuși-..
mai puțin respectuos 
„adevărul istoric" din- 
scriitorii români este

Rovine; 
simple, 

costume 
occiden- 
cu vul- 
îl face

țara în 
au pus

piesă 
apari-

cum ne-am obișnuit să televi
zăm, trebuie să și TELEGENI- 
ZAM.

Emisiunea este frumoasă și 
pentru a fi bine înțeleși ce cre
dem noi că poate fi frumos în
tr-un program al televiziunii 
vom exemplifica prin rubricile 
acestei emisiuni. Desigur, nu ne 
vom sfii și nici nu ne vom con
trazice arătînd și cîteva lucruri 
care nu ne-au mai plăcut.

în primul rtnd am văzut ceea 
ce s-ar Dutea numi „un serial" 
cu doi tineri absolvenți, soț și 
soție, ale căror tribulații exis
tențiale după absolvire (casă, 
repartiție etc) sînt consemnate 
consecvent în emisiune. Ide sa 
este excelentă, realizarea repor- 

- însă de dorit. Ușor 
teatralizat la nivel 
de brigadă artistică, 
cu întrebări și răs
punsuri forțat
vioaie, cu ieșiri și 
intrări de figuranți. 
Cred că tocmai am
biția de a învia su
biectul mortifică 
reportajul. Au ur
mat, „Pagini de ar
hivă". Antoine de 
Sainte - , Exupery, 
scurtă incursiune în 
micului prinț „de 
aviator" (Dicțio-

tajului -lasă

amănunți 
ir

.Programul de ța 
rubrica a.

ceasta de la ora 18 
este realizată de 
Titi Acs. De la bun 
început 
spunem 
xează" 
blemele 
șește.
da, bună ! în general pentru că 
am mai văzut și alte emisii 
înainte despre care n-am avut 
cînd să scriu. Bine ritmată, an- 
gajîndu-se pe teme .de mare in
teres pentru tineri, cît mai va
riate și cît mai divers prezen
tate, „Bună seara, fete ! Bună 
seara, băieți ! se urmărește cu 
plăcere, pe alocuri cu adevărată 
îneîntare. Ceea ce ar fi putut 
foarte bine (și din nefericire 
putem da multe exemple) fi o 
emisiune plicticoasă, pedantă, 
suferind de hiperdidacticism și 
prețiozități adolescentine, riscînd 
să se numească „Noapte bună, 
fete ! Noapte bună, băieți!“ reu
șește să atingă un barem meri
toriu de profesionalizare, de 
TELEGENIE. Da, pentru că așa

trebuie să 
că regizorul

în exclusivitate pe pro- 
tineretului. Și reu- 

Emisiunea este bună,

PRODUCȚIEI

Favoritul cui ?

VITRINA
CALITĂȚII

*

REFLECTORUL

Organizațiile U.T.C. 
întreprinderile „Tehnoutilaj"- 
Odorheiul Secuiești, „Partiza- 
nul“-Gheorghieni, I.J.M.C. 
Miercurea-Ciuc și Uzinele de 
fier Vlăhița întreprind noi 
acțiuni în sprijinul produc
ției. în aceste unități indus
triale se amenajează „Vitrina 
calității", în care vor fi ex
puse mostre realizate de ti
neri în producție. însoțite de 
scurte portrete profesionale 
ale autorilor, piesele de cea 
mai bună calitate sau rebu
turile vor fi schimbate perio
dic, „Vitrina calității" fiind, 
de fapt, o oglindă e contras
telor. (C. P.)

bibliografia 
profesiune 
nar enciclopedic român). Foar
te bine făcută. Pentru ado
lescenți. Alinta Ciurdărescu și-a 
aranjat părul într-un fel special 
(încă prea timorată această te , 
lentată actriță și telecrainicâ, de 
propria ei imagine televizată), 
iar Octav PancU-Tași șt-a arbo
rat cel mai seducător zîmbet 
vîrstnic cu" putință. Tinerii, cîți 
au răspuns la întrebare „Ce 
crezi că te caracterizează ?“ au 
fost destul de bine pregătiți. 
Poate ar trebui scoase scaunele 
de pe platou pentru a nu mai 
stărui ușoara impresie de clasă 
disciplinată, înmărmurită în fața 
catalogului (Caietul de adoles
cent). ,.Romeo și Julieta" de 
Vasile Băran, mică scenetă sa

tirică, interpretată de Alinta 
Ciurdăreanu și Mihai Niculescu, 
nu ne-au plăcut foarte mult și 
vinovat de asta e Shakespeare. 
Medalionul Silvia Chicoș a tre
zit în noi amintirea durerii de 
a ne fi pierdut copilăria. Sân
ziana Pop, la fel de blondă ca și 
pînă acum, cu dicțiunea ei atît 
de rară și ușor de ascultat, „a 
înghețat-o" pe Gabriela Melines- 
cu sub pretextul interviului. Ce
le două tinere scriitoare au vor
bit 'despre „Bobinocgrii", cartea 
Gabrielei Melinescu, și despre 
frig. Mai ales despre frig, pen
tru că și noi tremuram privin- 
du-Ie cum dîrdîiau amîndouă 
sub sălcii. Convorbirea a fost 
plăoută prin spontaneitatea și 
sinceritatea interlocutoarelor și 
cred că televiziunea se poate 
considera ca beneficiară a talen
tului Sânzianei Pop. Pe urmă a 
cîntat Margareta Ptslaru. Cîn- 
tăreța a progresat enorm ți-j?- 
peratorul i-a fost cel mal bun 
prieten ou putință. „Ultima oră“n 
și atît. Atît despre o emisiune 
pentru tineret pe care am vrea-o 
mai bne programată. Pentru că 
merită.

IULIAN NEACȘU

— poate — invidie a provocat 
intrarea în lumina rampei a 
acestei capodopere. Deși Dela- 
vrancea a interzis oricărui alt 
actor decît lui Constantin Not- 
tara — ales de el — să joace 
rolul 
însuși 
lui și 
piesa 
teatru 
patriotică. Un academician. At, 
MarienescU, a propus respinge
rea piesei de la premiul Năs
turel al Academiei pe motiv 
că „Nu e iertat să-l aduci 
scenă pe Ștefan umflat la 
cior, să-l treci (sic) ca pe 
imoral, ca pe un mișel", 
Gane și A. D. Xenopol au 
fuzat să refere. (Spre onoarea 
Academiei, s-a găsit și un alt 
referent, istoricul loan Bog
dan, a cărui opinie, pe care o

lui Ștefan, și a instruit 
pe actori asupra sensu- 
tonului fiecărei replici, 
a fost contestată și ca 
și ca valoare educativă-

pe 
pi- 
un 
N. 

re-

ou pentru care capodopera lui 
Delavrancea este „un spectacol 
într-un fotoliu", de citit și nu 
de jucat, întrucît „teatrul nu 
este o liturghie". Din fericire, 
jucată la premieră de actori 
ca Nottara, I. Manolescu, Z. 
Bîrsan, V. Toneanu, P. Liciu, 
G. Brezeanu, Maria Filotti, Ma- 
rioara Voiculescu etc. și apre
ciată superlativ de N. Iorga, 
loan Bogdan, Al. Vlahuță, Mi
hail Dragomirescu, D. Tomes- 
cu, piesa a triumfat și a intrat 
în repertoriul clasic. Secretul 
vitalității ei a fost bine sur
prins de G. Călinescu : realita
tea tipologică a eroului princi
pal. De aceea autorul ei s-a și 
îngrijit în primul rînd de acto
rul ce va juca pe Ștefan și de 
aceea piesa renaște în adevă
rata ei amploare .și splendoare 
numai atunci cînd un actor de

tră, tdupă ce am ascultat 
am citit drama d'-lui Delav.ran- 
cea, este că așa a trebuit să 
fie. așa a trebuit să se poarte, 
așa a trebuit să vorbească Ște
fan în acele împrejurări ale 
vieții sale în care ni-1 înfăți
șează scriitorul". Cuvintele a- 
cestea aparțin — să nu uităm, 
— celui ce a descoperit și edi
tat vechile anale interne des
pre Ștefan, și a adunat într-un 
„Corpus" toate documentele 
domniei marelui voievod ! Și 
totuși, dacă cineva s-ar apuca 
să numere toate „licențele" ar
tistice ale lui Delavrancea în 
raport cu datele istorice ar 
ajunge la concluzii interesante. 
Nu există de pildă, nici un do
cument din care să rezulte că 
Rareș a stat vreodată la curtea 
voievodului și că a avut o soră, 
fiică și ea a lui Ștefan. Voie-

situații, contururile unei perso
nalități, semnificațiile și rolul 
ei, caracterul ei „tipic" repre
zentativ. Mircea, Vlaicu, Ștefan 
în viziunea lui Eminescu, Dela- 
vrancea, Davila au devenit 
„mituri" sacre nu din iubirea 
sau pietatea autorilor, ci fiind
că, într-înșii, acești autori au 

știut să vadă semnificația ul
timă, reprezentativă, a persona
lității lor, și totodată caracte
rul lor de simbol pentru con
diția istorică a țării. Mircea 
este întruparea geniului poli
tic românesc : modest, cumpă
nit în vorbe, respingînd trufia 
și aventura, necăutînd gloria 
ci numai apărarea „sărăciei, și 
nevoilor și neamului", dar tot
odată teribil și invincibil în a- 
părarea acestui pămînt, con
vins că pînă și stihiile firii îi 
sînt alături împotriva năvăli

TEATRUL Șl ISTORIA
vom cita mai departe, a trium
fat). După un raport al lui 
Pompiliu Eliade către ministrul 
Spiru Haret, unii spectatori 
și-ar fi exprimat protestul pen
tru că „acestei piese îi lipsește 
delicatețea sufletească. Marele 
voievod a păcătuit cu Răre- 
șoaia, spre a da la lumină pe 
Oana și pe Petru Rareș. Cînd 
acesta din urmă, îndrăgostit 
de Oana, vine să o ceară în că
sătorie lui Ștefan, dînsul îl tri
mite după lămuriri... la Răre- 
șoaia". Neașteptate sînt păre
rile negative ale unor critici și 
oameni de teatru : pentru Al. 
Davila, Apus de soare „nu are 
din însușirile cerute unei piese 
de teatru decît forma exterioa
ră, dar nicidecum fondul", în 
vreme ce Ilarie Chendi o soco
tea „o dramă greșită prin în
săți concepția ei". Un cronicar 
dramatic ce semna Verax (pro
babil Radu D. Rosetti), uimit 
de succesul de public al. piesei 
o califică drept „o imagine ci'-” 
feerie, de basm adaptat la 
scenă, fără valoare ca artă dra
matică, dar poate fi folosită 
pentru elevi". Nu alta vă fi 
convingerea lui Eugen Lovines-

geniu ca Nottara sau Calbo- 
reanu reușesc să-i valorifice a- 
ceste virtuți de evocare a celui 
mai mare dintre domnii ro
mâni.

Amintind toate aceste fapte 
nu postulăm — evident — ega
litatea valorică - a dramelor is
torice azi în discuție 
Vlaicu Vodă 
ci dovedim 
neînțelegere 
sibilă chiar 
capodopere.
țială este alta : cum trebuie să 
fie teatrul istoric pentru a nu 
lua în răspăr cunoștințele și 
sentimentele noastre despre 
personaje istorice cu un sta
tut oarecum fixat în conștiința 
națională și culturală ? Este 
legitimă o „reașezare a mituri
lor", și care trebue să fie pro
cedeul față de document? Cred 
că în raportul său de premiere 
a piesei Apus de soare, loan 
Bogdan a fixat un principiu de 
bază. „D-l Delavrancea — —** 
I. Bogdan — ne-a dat în 
ma sa un Ștefan așa cum 
buie să și-l închipuie și 
mai profund cunoscător al 
cutului nostru. Impresia noas-

cu. un 
sau Apus de soare, 
doar că o anumită 
este omenește po- 
și în cazul unor 

Problema esen-

scria 
dra- 
tre- 

cel 
tre-

vodul nu pronunță nici o fra
ză scoasă din vreun document, 
toate replicile sale 
ginate de scriitor, 
date istorice foarte 
fără nici un document din care 
să poată intui — spre deosebire 
de cazul lui Ștefan — persona
litatea umană a eroului, Al. 
Davila l-a construit totuși pe 
Vlaicu Vodă și a creat nu nu
mai o reprezentare exemplară 
și profund educativă a unui 
voievod român, dar a d'at și un 
caz de excepțională 
istorică. ..................
noastre se descoperă 
rea personalității, 
rolul și geniul < 
acestui ' _ '
și nu istoricilor de meserie i se 
datorește ridicarea la propor
ții de mit a lui Mircea cel Bă- 
trîn, despre care cronicile in
terne nu spun decît foarte pu
țin.

Cum se explică faptul ? Prin 
aceea că istoric nu este cel 
care adună și coase 
printr-un comentariu 
documentele, ci acela care poa
te vedea prin ele, uneori fără 
ele, sensurile adinei ale unei

fiind ima- 
Cu cîteva 
sărace, și

intuiție
Fiindcă abia în zilele 

amploa- 
, importanța, 
diplomatic al 

domn ! Lui Eminescu,

laolaltă, 
insipid,

torului. Acest mit a ieșit din- 
tr-o cunoaștere a istoriei na
ționale și universale care ui
mea, peste o jumătate d’e secol, 
pe un N. Iorga. Partea I 
a Scrisorii III este un tratat 
de istorie Și politică națională, 
mai valoros decît multe trata
te de isțorie din care simțul 
acesta uimitor al realităților 
naționale lipsește cu desăvîrși- 
re. Geniul poetic al lui Emi
nescu a fost dublat de unul 
istoric, și Davila, Delavrancea, 
apoi SadOveanu au înțeles lec
ția. Vlaicu este și el un erou- 
mit : el este voievodul român 
care, intuind 
matice alb țării 
teaptă îndelung și 
rență, ceasul, 
Eroul real, cu un 
nică, și prototip 
surprinzătoare _ .
veacuri, Ștefan al Moldovei în 
viziunea lui Delavrancea este 
„părintele tării", și abia azi 
ajungem să intuim, după de
cenii de cercetare, cît adevăr 
istoric este în intuiția drama

turgului, care se documentase 
de altfel ca un istoric adevă
rat asupra eroului său.

Marea piesă istorică, marele 
roman istoric este deci rezulta
tul acestei fericite logodne în
tre informația și intuiția de is
toric și geniul de scriitor. Ea 
singură reușește să ridice un 
personaj istoric sau o situație 
la acel grad de generalitate 
menit a crea „mituri" cu sem
nificație universală. Mircea, 
Vlaicu în viziunea lui Emines
cu sau Davila pot spune lumii 
despre geniul politic românesc 
mai mult decît tomuri întregi.

Fiecare epocă mare din isto
ria unui popor își simte însă 
trecutul pe lungimea de ur.dă a 
prezentului. Și experiența is
torică a prezentului poate sta
bili cu trecutul conexiuni ne
cunoscute înaintașilor. Mihai 
Viteazul a fost altceva pentru 
pașoptiști decît pentru Stavri- 
nos ori Baltasar Walthet, con
temporanii săi, deși caracterul 
extraordinar al eroului și di
mensiunile epopeice ale operei 
au fost clare contemporanilor 
și urmașilor imediați ca și în 
cazul lui Ștefan cel Mare. O 
„reașezare" a „miturilor", adi
că o încărcare a lor cu o for
ță nouă de semnificare, eu o 
nouă capacitate de a ne revela 
trecutul istoric și ființa perma
nentă națională, de a ne educa 
pentru azi, învățindu-ne să me
dităm și să ne umplem sufletul 
de înfăptuirile lui ieri, devine 
astfel periodic, necesară. -Ra- ac
țiunile acestor reașezări sînt 
nu odată direct împlîntate în —-.sx.x- aceasta să

istoricului.
în 

care dialo- 
—* Baiazid s-a ail
altă variantă. în

condițiile dra- 
sale, își aș- 

umil în apa- 
pregătindu-1. 

nume în cro- 
totodată. cu 

reeditări peste

realitate, fără ca 
falsifice intuiția ...... .
Scrisoarea HI s-a zămislit 
condiții istorice în 
gul Mircea 
zit, într-o .. .. ______
plină contemporaneitate. Apus 
de soare este rodul deznădejdii 
ce l-a cuprins pe Delavrancea 
după Cumplita represiune a 
răscoalelor din 1907, este forma 
lui de protest împotriva celui 
prea des asemănat de linguși
tori cu marele Ștefan. Esenția
lă este însă nu rațiunea primă 
ci rațiunea ultimă care i-a că
lăuzit ; aceea de a da poporu
lui o oglindă în care să se re
cunoască în ceea ce are mai 
adînc. mai permanent, mai ..re
prezentativ" îndeplinește tea
trul istoric actual această con
diție? în ce măsură și cu ce 
mijloace literare? îată ceea ce 
urmează să vedem.

/
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45 DE TREPTE ALE ANULUI
VIITOR ASAL TA TE DE PESTE
14000 DE CONSTRUCTORI

Pe data de 14 noiembrie a.c. 
constructorii și montorii de pe 
șantierele Combinatului side
rurgic Galați au raportat con
ducerii superioare de partid și 
de stat realizarea integrală a 
planului anual cu 45 de zile mai 
devreme. în telegrama adresa
tă cu acest prilej Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se spune printre al
tele : ,,ca urmare a măsurilor 
luate pentru organizarea co
respunzătoare a execuției lucră
rilor, am reușit ca sarcinile de 
plan să le realizăm -și depășim 
-iu numai lună de lună, dar și 
în fiecare decadă a anului în 
curs. Aceasta ne-a permis să 
devansăm termenele de dare 
în exploatare a unor importan
te Obiective prevăzute în planul 
de stat, cum ar fi : punerea în 
funcțiune înainte de termen- cu 
62 de zile a convertizorului nr. 
3 de la oțel'ărie care permite du
blarea producției de oțel a. com
binatului, devansarea cu 45 de 
zile a termenului de punere în 
funcțiune a furnalului nr. 2 de 
1 700 m.c., oeea ce a creat con
diții să se obțină ‘ 80 000 
de fontă peste sarcina de plan, 
recuperarea unor întîrzieri și 
asigurarea intrării în funcțiune 
a unor noi obiective importan
te".

Acest însemnat succes al une
ia dintț-e cele mai mari. între
prinderi de construcție din 
ne-â chemat și pe noi pe 
leaguri gălățene.

tone

țară 
me-

CÎT CRESTE ALTUL 
ÎNTR-O LUNĂ...

îm-Ne aflăm în plin șantier 
preună cu Nicolae Crețeanu, se
cretarul comitetului coordonator 
U.T.C. de la I.C.M.S. Galați. Pe 
lîrigă. noi aleargă într-un ga
lop nesătul basculante încărca
te. într-o parte și-n alta se 
înalță construcții metalice pe 
care se zăresc oameni în salope
te lucrînd fără întrerupere. în
soțitorul nostru se onreste deo
dată și exclamă : „Pe aici nu
mai ieri nu am. fost, dar aproa
pe nu mai recunosc locul. Hala 
aceea nu era închisă, drumul nu 
era pe aici, ci pe dincolo, fun
dațiile acestea au apărut Darcă 
peste noapte. Cînd ne referim 
la Combinatul siderurgic, cred 
că se potrivește expresia „cît 
crește altul într-o lună, el creș
te într-un ceas". De altfel, dacă 
folosim cifrele, vom vedea că 
acesta -nu e pur și simplu un 
limbaj metaforic. E cunoscut 
fadul că întreprinderea noas
tră realizează zilnic un volum 
de lucrări de 7—10 milioane lei.

Pătrunzînd în hala laminoru
lui de benzi la rece, ne aflăm 
totodată în perimetrul de activi
tate al șantierului 23. subuni
tate de construcții cunoscută 
prin rezultatele sale obținute 
mai ales în sectorul oțelărie 
unde a contribuit la punerea în 
funcțiune a convertizorului nr. 
3 cu 62 de zile înainte de ter
men. Cu zîmbetul omului care 
a cunoscut succesul, ne întîm-

PREGĂTIREA CONDUCĂTORILOR DE MAȘINI '
LA ORA MARILOR EXIGENȚE )

(Urmare din pag. I) 

manifestă o maximă exigență 
în pregătirea acestora. Preocu
parea pentru asimilarea de că
tre fiecare tratamentist a com
plicatului proces tehnologic, o 
cunoaștere a fiecărei mărci de 
oțeluri cu care lucrează con
structorii de mașini, îmbracă 
aici cele mai diverse șl atrac
tive forme.

— Prima treaptă a pregătirii 
lor o reprezintă practica în 
producție care începe din pri
mele zile ale anului I de studii 
pînă la absolvirea școlii, spune 
maistrul Gheorghe Chircu, din 
atelierul de tratamente. Con
tactul lor cu viitoarea meserie 
are loc astfel în condiții psi
hologice deosebite. Ei nu po
sedă nici un fel de cunoștințe 
teoretice sau practice despre 
tratarea metalului, nouă, mai
ștrilor și muncitorilor, revenin- 
du-ne sarcina să-i introducem 
treptat și fără șocuri în uni
versul profesiunii, să-i deprin-, 
dem cu exercitarea unei munci 
al cărei rezultat trebuie urmă
rit cu ochii minții pentru că, 
spre deosebire de strungari sau 
ceilalți meseriași, tratamentis- 
tul nu-și poate urmări opera 
cu ochiul „liber".

Experiența acestei prime 
trepte constă în repartizarea 
elevilor practicanți pe lingă 
cei mai buni muncitori din sec
ție și cărora li se pretinde o 
răspundere totală în fața con-; 
ducerii secției și a organizației 
de partid, față de pregătirea și 
educarea ucenicilor pe timpul 
practicii. - Muncitorii-instructori 
sînt stimulați în funcție

refe- 
dus

pină Mircea Pretorian, ingine
rul șef al șantierului.

— Dacă vrem să . ne 
rim la căile care ne-au 
spre realizarea planului anual 
cu 45 de zile mai devreme,, ne 
declară dînsul, aș spune în pri
mul rînd că totul se termină cu 
bine cînd începe bine. Cu alte 
cuvinte, pentru îndeplinirea sar
cinilor pe 1969, ne-am organi
zat activitatea riguros încă din 
luna octombrie a anului tre
cut. O mare atenție am acordat 
metodelor moderne de organi
zare și planificare a muncii cum 
ar fi stabilirea unor răspunderi 
precise la toate nivelele în ve
derea executării lucrărilor sau 
urmărirea permanentă a reali
zării sarcinilor de plan defalcate 
în programe de lucru, a res
pectării tuturor graficelor sta
bilite. ,

Interlocutorul vorbește cu a- 
ceeași însuflețire despre rațio
nalizările inoculate în procesul 
de producție care au dus la creș
terea productivității muncii (111 
la sută) și despre constructo
ri, tineri și, vîrstnici, muncitori, 
maiștri sau ingineri, toți miș- 
cîndu-se în cîmpul gravitațio
nal al entuziasmului.

— Cel mai aproape de inimă 
mi-i tînărul maistru Viorel An- 
dreșel. șeful lotului 223. El a 
executat oțelăria, iar acum lu
crează la laminorul continuu, 
cea mai complexă lucrare de la 
laminorul de benzi la rece. Fa
ce parte dintre acei oameni care 
se simt fericiți numai atunci 
cînd muncesc Da. are cultul 
muncii. Nu părăsește șantierul 
pină nu merg toate ireproșa
bil. Așa se și explică faptul că 
lotul său. a executat aproape 60 
la sută din planul anual al (șan
tierului. ba școala lui crește și 
tînărul maistru Gonstantin Bo- 
riceanu...

Mărturisiri despre oameni, 
despre faptele lor. Am fost cu
rioși să știm cîti oameni cu
noaște un om; adică Mircea Pre- 
torian, inginerul șef al șantieru
lui, despre cîți poate să vor
bească. cu aceeași căldură. Pină 
la urmă am fost nevoiți să re
nunțăm. Erau prea mulți. Ne-am 
bucurat însă că printre cei 
la care s-au făcut referiri se 
numărau și tinerii Măricel Mun- 
teanu și Mariana Drăgănica, 
secretari de organizație U.T.C.

FRAM1NTĂRI 
DE CONDUCĂTOR

E-am întîlnit pe tînărul in
giner Alexandru Dobre, șeful 
șantierului 71 montaj-instala- 
ții. Pe frunte cutele i se adîj- 
ciseră, privirea parcă era fi
xată asupra a ceva depărtat și 
nevăzut. Știam că șantierul pe 
care îl conduce și-a îndeplinit 
planul anual la toți indicatorii 
încă de pe data de 7 noiembrie, 
că pe această platformă se află 
de 7 ani, de la terminarea fa
cultății, că în cadrul întreprin
derii de construcții și montaje 
siderurgice ar fi primit în ulti
mul timp o muncă de și mai 
mare răspundere dacă „ar fi a- 
vut vechime". Da ce se gîndește 
acum ? Ce îl frămîntă ?

de rezultatele celor pe care-i 
instruiesc, fiecare dintre ei 
făcîndu-și din aceasta o dato
rie de onoare, după cum măr
turisea. tînărul Corneliu Haida 
din promoția anului 1962.

— Dialogul muncitor-elev, 
într-o zi obișnuită de muncă și 
instruire e simplu și firesc, 
spune tovarășul Haida, Noi am 

TERMIST-TRATAMENTIST
luat cunoștință de programa 
analitică a claselor de trata- 
mentiști, cunoaștem exact re
partiția temelor pe orele de 
curs și instruirea noastră prac
tică decurge paralel cu însuși
rea părții teoretice a meseriei. 
Elevul este în permanență se
cundul nostru, dublura noastră 
în fața agregatului, în fața pie
selor. Piesele au fost introduse 
în cuptor și vor rămîne aici un 
anumit timp în care putem da 
elevului toate explicațiile le
gate de marca oțelului din care 
sînt confecționate, de compo
ziția sa, regimul optim la care 
se tratează, durata, tempera
tură, fenomene care se petreo 
în structura metalului și pe 
care acesta și le notează în ca
ietul de practică. în ziua urmă
toare, toți dintre noi verifică

Că
în

— După cum știți, ne spune, 
noi am realizat planul anual cu 
52 de zile măi devreme. Tre
buie să recunoaștem că am în
vățat multe în 1969 în primul 
rînd cum să repartizăm lucră
rile pe oameni în concordanță 
cu capacitatea, cu competen
ța lor, cum să înlăturăm orice 
surpriză din acest complicat
proces de aprovizionare' cu ma
teriale, cum să omogenizăm co
lectivul pentru a-i spori po
tențialul. Rezultatele obținute 
pină în prezent dovedesc 
am învățat bine ceea ce tre
buia. Adeseori frămîntam 
minte chestiunea legăturii din
tre compartimentele întreprin
derii, a repartizării . sarcinilor 
pe personalul tehnico-adminis- 
trativ care să ne conducă la 

io repartizare cît mai operati- 
Sră a lor. Mi se pare de o mare 
importanță această problemă.

Ascultînd această destăinui
re, am fi putut exclama : fră- 
mîntări de conducător ! Și nu 
am fi exagerat cu nimic, ci 
am fi dezvăluit succint una din 
sursele îndeplinirii planului a- 
nual cu 52 de zile mai devreme. 
Fiindcă din aceste frămîntări 
s-au născut unele soluții tehni
ce cum a fost cea a preasamblă- 
rii la sol a unor părți din cons
trucțiile metalice ceea ce a dus 
la reducerea cu o treime a 
pului montării unei hale.

Dar asemenea frămîntări 
sînt proprii numai șefului 
șantier, tânărului inginer __
xandru Dobre. Ar trebui neapă
rat să ne oprim și asupra maiș
trilor Teodor Cazan și Alexan
dru Frățilă, al doilea fiind cu
noscut aici, pe platforma side
rurgică din Galați ca părinte
le macaragiilor si podarilor. Sub 
conducerea lui s-au dat în func
țiune aici peste 120 de poduri 
rulante 

tim-
nu 
de 

Ale-
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măsura în care s-au însușit 
detaliile primite anterior. De 
fapt, mai sintetic, ce vreau să 
spun ? Că în atelierul nostru 
s-a creat un climat definitiv, 
bine conturat de disciplină și 
răspundere pentru instruirea 
elevilor ucenici, climat în care, 
pe de o parte fiecare muncitor 
— instructor se simte mobilizat 

să facă totul pentru pregătirea 
temeinică a celor care mîine 
se vor reîntoarce aici ca mun
citori calificați, iar pe de altă 
parte, în care elevii se pot afir
ma, își pot descoperi vocația, 
se integrează în spiritul de 
muncă și ordine muncitorească- 

După absolvire, grija pentru 
proaspeții muncitori nu conte
nește. Foștii instructori încă 
nu-și consideră contractul com
plet onorat. Ei rămîn mai de
parte cu tezaurul lor de expe
riență la dispoziția celor tineri 
sfătuindu-i, dîndu-le consulta
ții, simțindu-se alături de ei 
răspunzători de randamentul 
acestora. Dar acum, o mai 
mare obligație în supraveghe
rea și îndrumarea tinerilor re
vine maiștrilor. Ei sînt cei care 
repartizează lucrul pe munci

Am parcurs șantierele de 
construcție și montaj de pe plat
forma siderurgică din Galați și 
am văzut cum mii de construc
tori nu-și permiteau nici un 
răgaz în muncă, deși planul a- 
nual și l-au îndeplinit încă de 
la 14 noiembrie, cu 45 de zile 
mai devreme., Ba parcă se a- 
plecau asupra uneltelor, asu
pra mașinilor cu si mai multă 
dăruire. Fără îndoială, ne spu
neam, pe astfel de oameni, în 
munca lor de zi cu zi, îi însu
flețesc sentimente înalte, conș
tiința că eforturile lor se re
flectă luminos pe planul econo
miei naționale. Te cuprinde un 
sentiment de mare încredere 
cînd îi privești.

— Peste sarcinile de plan vom 
realiza pină la sfîrșitul anu
lui, ne-a declarat tov. ing. Ște
fan Rădvan, director general 
adjunct al întreprinderii de 
construcții montaje siderurgi
ce Galați, un volum de pro
ducție de peste 100 milioane lei. 
Aceasta înseamnă că și stadii
le fizice ale lucrărilor la obiec
tivele productive vor fi de
vansate corespunzător. Ceea ce 
ne va permite ca în anul viitor 
să predăm beneficiarului cup4 
toarele 3 și 4 de la fabrica de 
var metalurgic cu trei trimes
tre în avans față d? grafic, cup
toarele nr. 20-24 de la lamino
rul slebing cu 10 luni mai de
vreme față de termen, cu 20 de 
zile mai înainte frontul de lucru 
pentru începerea montajului la A însuși reprezentat, 
grupul III al fabricii de oxigen. ” AcceDtas'em din

Pînă 
atunci 
tulul siderurgic din Galați se 
vor afla și mai departe, poate 
în plină primăvară a anului vii-

la sfîrșitul anului... Dar 
constructorii <

- tor.
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tori, gradat de la operațiuni 
simple, la tratarea complicată 
a pieselor din oțeluri speciale.

— Cel puțin în primele șase 
luni, mărturisește șeful atelie
rului, beon Faur, lucrările 
proaspeților absolvenți sînt 
urmărite cu rigurozitate pen
tru că este perioada de acomo
dare în care ei n-au însă sim
țul timpului și al temperaturi
lor, pot comite lesne abateri 
de la tehnologie. Este apoi și 
perioada în care facem cele 
mai dese analize a comportă
rii lor în producție, de obicei o 
dată pe săptămînă, prilej cu 
care într-un spirit tovărășesc, 

pedagogic, dacă vreți, supunem 
criticii obiective munca. și dis
ciplina lor.

La preocuparea factorilor 
din secție se ad'augă aotivitatea 
politică a organizației U.T.C., 
în planurile căreia, pregătirea 
profesională a tinerilor, ocupă 
un loc preferențial. Tovarășul 
Ilie Tămătaș, secretarul comi
tetului pe uzină, ne vorbește 
despre o suită de concursuri 
„Cine știe meserie, cîștigă" or
ganizate cu tratamentiștii, des
pre inițierea unor cursuri de 
specializare de scurtă durată, 
ocazionate mai ales de intro
ducerea în producție a produ
selor noi, dezbateri pe teme le
gate de informarea tehnică .cu
rentă a tinerilor din domeniul 
tratamentelor.

— Folosim, în acest scop, pu

CONTRAPUNCT

VÎNin PE ȘANTIERE»
Consemnăm ca pozitiv modul în care Comitetul Județean Olt al 

U.T.C. a organizat recrutarea muncitorilor necesari pe șantierele 
din perimetrul Județului. S-a luat mal întil de la oficiul de 
recrutare și repartizare a forței de muncă situația cu necesarul 
forței de muncă pentru șantiere, condițiile de muncă, de cazare 
etc Cu această ocazie s-a stabilit precis numărul de muncitori 
care vor fi recrutați de organizația U.T.C. pentru diferitele obiec- 
tive. Recrutarea lor este făcută de activiștii U.T.C. din comunele 
apropiate șantierelor. Aceștia popularizează în rindurile tinere
tului condițiile de muncă și de viață pe șantiere, salariul, po
sibilitățile de calificare etc., recrutînd conform ținui plan f®tm, 
primit de la Județ numărul de muncitori necesari, lunar. Este 
exclus astfel arbitrariul în recrutarea cadrelor și asigurată 
canalizarea lor cu debitul șl Intermitențele Impuse de evoluția 
lucrărilor.

SUB DRAPELUL 
ORGANIZAȚIEI

De cîteva zile organizația U.T.C. a Exploatării miniere Herja 
din Bala Mare se numără printre organizațiile care au fost 
distinse în ultima vreme cu dreptul de a avea drapel propriu, 
Inmîntnd drapelul, tovarășul Gheorghe Sas, prim secretar al 
Comitetului Județean Maramureș al U.T.C., a felicitat pe cel 
peste 250 de tineri mineri pentru rezultatele obținute In munca 
și In viața de organizație, subliniind faptul că unul din cele mal 
grăitoare argumente în acest sens este numărul celor 170 de tineri 
care se păstrează lună de lună în rindul evidențiațllor.

Aplaudînd propriile lor realizări, cel care au luat cuvîntul 
apoi »-au angajat să ducă mal departe ceea ce au înfăptuit plnă 
acum, depunînd toate eforturile pentru îndeplinirea exemplară a 
hotărîrilor stabilite de Congresul al X-lea al P.C.R.

VASILE LESCHIANU
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Am pășit pragul căminului 
cultural din comuna Topalu ju
dețul Constanța într-un moment 
cu largi resurse analitice. Fușe-

• sem informați, așa se știa și la 
comitetul județean U.T.C. că, 
pregătite din vreme, temeinic, 

• aici urmau să se desfășoare adu
narea trimestrială a organizați
ei U.T.C. din cooperativa agri- 

— colă și apoi alegerea birourilor 
țR la grupe. De fiecare dată, în

credințarea mandatului de con
ducere celor mai buni se iden- 

A tifică cu relevarea pregnantă a 
contribuției pe care tinerii și-o 
aduc la consolidarea economică

• a cooperativei agricole, a părții 
ce le revine din înfăptuirile tu
turor țăranilor cooperatori în

— munca dedicată obținerii de 
9 producții sporite, a participării 

directe la dezvoltarea multilate
rală a vieții satului socialist. Așa 
că ne gîndisem cu reală satis- 

• facție că participînd la dezbate
rile uteciștilor din Topalu, ne 
vom simți, alături de ei. noi

• înșine mî.ndri de succesele lor, 
că le vom putea fi părtași la 
sentimentul, firesc de demnitate 
care te cuprinde cînd bilanțul 

A îți măsoară, îți scoate în' evi- 
dență capacitatea de intervenție 
a organizației prin care ești tu

Acceptasem din principiu, că 
un astfel de eveniment presu-

HUI... JJdl . , a, ‘ .
a pune mai mult decit o majori- 

Combina- țț tate simplă. în sală, că prezenta
tuturor uteciștilor care fac par- 
te din organizație este condiția 

A de la sine înțeleasă a trăiniciei 
măsurilor adoptate. Ca și cum 
această primă condiție se înde- 

A plinise, prezidiul a decis că lu- 
crările adunării pot începe. Fără

blicațiile editate periodic de 
I.D.T., ne spune tovarășul Tă
mătaș, precum si literatura de 
speoialitate aflată din abunden
ță în biblioteoa centrală a uzi
nei. Organizația U.T.C. se re
zumă însă numai la .organiza
rea cadrului acestor dezbateri, 
pentru că temele sînt stabilite 
chiar de tineri, în funcție de 
ceea ce îi interesează în mod 
aparte.

Acest fructuos dialog, inițiat 
de organizația U-T.C., între 
tineri și ultimele noutăți din 
specialitatea lor se bucură aici 
de o fericită popularitate 
și reflectarea lui în pro

cesul de producție este e- 
videntă. Alăturat celorlalte 
forme și preocupări pen
tru continua perfecționare a 
nivelului profesional ăl tinerilor 
muncitori, acest dialog care se 
cere permanentizat întregește at
mosfera de studiu, de cercetare 
și interes unanim pentru auto- 
depășire. Elocvent în acest sens 
este faptul că toți absolvenții 
din acest an, din atelierul de 
tratamente au obținut deja cate
goria a IV-a de încadrare tari
fară și toți din promoția anu
lui 1962, ca să luăm un exemplu 
intîmplător, se află în catego
riile a Vl-a și a Vil-a. Ește nu 
numai un rezultat de drept al 
pregătirii lor, ci și expresia grijii 
conducerii secției și a uzinei de 
a stimula pe toate căile aceas
tă pregătire. Intr-un asemenea 

să se mai' anunțe, așa cum se 
obișnuiește, cum o cer normele 
vieții de organizație, prezența, 
fără a se mai analiza dacă aduna
rea prin componența ei, se în
cadrează în prevederile statutu
lui ori din capul locului este 
compromisă de o încălcare funda-
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ORGANIZAȚIEI LOR

DE CE IȘI PERMIT 
UNII SĂ-L 

COMPROMITĂ 1
mentală. Am suplinit noi această 
lacună a prezidiului ales, a pre
ședintelui său, Constantin Gri- 
goraș, activist al comitetului ju
dețean Constanța al U.T.C. și 
am numărat 57- de tineri din 102 
cîți există în evidența organiza
ției. Așadar, jumătate plus 6. 
Dar această jumătate plus 6 
trata materialul pe care Con- 

context nu apare cîtuși de puțin 
ciudat că în ultimii 5 ani, nu s-a 
semnalat nici un caz de plecare 
nejustificată din uzină, deși me
seria în sine se încadrează prin
tre cele solicitate și' prețioase.

Ne-au reținut însă atenția și 
cîteva aspecte semnalate de ti
nerii tratamenti.ști cu adresă la 
organizația U.T.C., îndeosebi. Cu 
toate că cei mai mulți dintre ei 
sînt masați în secția sculerie, 
unde așa cum spuneam există 
condiții ultramoderne de mun
că, uzina dispune de ateliere 
de tratamente termice și în cele
lalte secții, ai căror tineri recla
mă aceeași atenție din partea 
comitetului U.T.C. Este surprin
zător faptul că mulți dintre a- 
ceștia care lucrează la agregate 
și la un nivel de tehnicitate in
ferior sculeriei, n-au fost aduși 
aici și nu cunosc îndeaproape 
munca, aparatura și utilajele co
legilor lor, și cu atît mai puțin 
modul de muncă al acestora. Un 
schimb de vizite, de discuții, pri
lej de împărtășire a experienței 
reciproce între ei este, pe cît de 
sjmplu, pe atît de necesar. In
tr-o astfel de acțiune, trebuie 
cuprinși și ucenicii la locul de 
muncă care se pregătesc pentru 
meseria de ■ tratamentiști și care 
deși în aceeași uzină, învață în 
condiții diferite. Munca cu car
tea tehnică, apoi cu literatura de 
specialitate, a făcut, de asemenea, 
obiectul unor observații. în sec
ții s-au creat biblioteci proprii 
dar ele nu sînt îmbogățite și 
împrospătate la timp, ceea ce le 
dă un caracter formal. Organi
zației U.T.C. îi revine obligația 
ca, în colaborare cu cabinetul 
tehnic, cu comitetul sindicatu
lui, să desfășoare o mai largă 
propagandă tehnică în rîndul 
tinerilor, făcîndu-le cunoscute 
cărțile ce li se adresează, conți
nutul acestora, prin formele de 
mult consacrate, ca' recenzii, 
concursuri, simpozioane, expozi
ții etc.

Mihai Cațan — electrician — este unul din tinerii constructori 
craioveni ai locomotivelor Diesel electrice, surprins pe peliculă în 

timp ce executa conexiuni la panourile relee
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stantin Croitoru, secretarul co
mitetului comunal U.T.C. îl 
prezenta, cu o indiferență suve
rană. în fiecare minut ușa că
minului se deschidea, se trîn- 
tea, cite doi-trei tineri treceau 
pragul sălii în timp ce alți doi- 
trei, nestingheriți de nimeni o 

părăseau. Rumoarea, rîsetele, 
vociferările acopereau cu un 
zumzet continuu vocea secreta
rului care citea imperturbabjl de 
parcă în jurul său toți cei pre- 
zenți ar fiMost numai ochi și 
urechi. Ca de foarte departe, 
deși nu ne despărțeau decit 
vreo cîțiva pași, vorbele sale 
ajungeau pînă la noi. trunchia
te, neinteligibile. Frînturi de 
fraze care pomeneau cînd des
pre activitatea sportivă, cînd 
despre activitatea culturală, 
cînd despre distracții. O da
tă, cîteva cuvinte au pomenit 
(parcă nu sîntem siguri), și des
pre participarea la muncă- Nu
mele citate, exemple pozitive, 
negative, cine mai știe, s-au 
pierdut într-un vălmășag de chi
coteli și conversații particulare.

Este cu putință, ne-am între
bat atunci, ca cei din jurul nos
tru să fie uteciștii despre care 
Nicolae Gaidagiu, președintele 
cooperativei agricole ne spusese 
atîtea lucruri capabile să stâr
nească admirația oricui, tinerii 
care transportau noaptea cu că
ruțele, cu remorcile, cu camioa
nele, sute de vagoane de ce
reale din cîmp în hambare sau 
la bazele de recepție, tinerii ca
re organizează acțiuni de muncă 
patriotică aproape în fiecare du
minică pentru transportul îngră
șămintelor, tinerii a căror con
tribuție Ia dezvoltarea coope
rativei agricole poate fi măsu
rată oricînd, așa cum ni s-a 
dovedit, cu creionul în mînă, 
poate fi exprimată în lei care 
s-au adăugat la valoarea zilei- 
muncă ? Ei sînt, ne-am întrebat, 
tinerii care au atins acea treaptă 
a măiestriei încît inginera Mar
gareta Roman le încredințează 
nu numai muncile de cea mai 
mare răspundere în vie, ci și 
inițierea vârstnicilor mai puțin 
cunoscători ai metodelor moder
ne, științifice de cultură ? Ne 
era greu să credem. împrejura
rea căreia îi devenisem martori 
constituia argumentul cel mai 
puternic împotriva lor.

Nu de posibilitatea unei iden
tități false am vrut să ne con
vingem pornind o anchetă în 
rînd*ul acelei jumătăți plus 6 
prezentă în sală ci pentru a ob
ține o explicație cît de cît plau
zibilă. în legătură cu atitudinea 
surprinsă. Dar, stupoare ! Din 
27 de tineri cîți am invitat să ne 
răspundă, numai 7 erau membri 
ai organizației U.T.C. din coo
perativa agricolă Topalu,'! Dar 
ceilalți, veți întreba ? Ceilalți 
oare răsfoiau plictisiți o carte, 
care-și spuneau anecdote, care 
intrau și ieșeau ca la bodegă ? 
Erau din comunele vecine, de la 
Stupina, de la Horia, elevi din 
Cernavodă și Tîrnăveni, în prac
tică, militari în permisie, mese
riași detașați pentru diferite lu
crări în comună, șoferi ai au
tobazei Hîrșova, marinari din 
Galați veniți să-și vadă rudele. 
Aflaseră cu toții că în seara a- 
ceea, la căminul cultural „se dă 
dans" și veniseră să danseze 
resemnîndu-se pînă la urmă, ca 
la căminul cultural, unde în par
tea l-a a programului e întot
deauna o conferință. Lor li se 
ceruse să voteze prezidiul. Și tot 
lor activistul comitetului jude
țean ajunsese să le ceară să se în

scrie la cuvînt, să-și spună pă
rerea în locul uteciștilor din coo
perativă și să aprobe planul de 
măsuri al organizației prezentat 
după citirea materialului al că
rui text nu ajunsese la urechile 
nimănui. Firește ar fi obținut 
și votul acesta, ar fi obținut ori

ce vot, pentru constituirea gru
pelor U.T.C. ca și pentru alege
rea birourilor acestora. Pen
tru cei din sală votul 
n-avea nici o semnificație, pe 
ei nu-i angaja la nimic. Ei do
reau să înceapă mai repede dan
sul.

Ceea ce mi s-a părut semnifi
cativ pentru adevăratul chip al 
organizației tinerilor din Topalu, 
ceea ce a făcut dovada faptului 
că ei țin la prestigiul organiza
ției lor, că nu acceptă să-și va
dă prestigiul compromis, a fcst 
intervenția, pe bună dreptate in
dignată a unuia din ei' prezent 
întâmplător în sală. Acesta s-a 
ridicat și în numele celor 10 sau 
15 uteciști din organizație, aflați 
acolo, revoltați de superficiali
tatea celor care conduceau adu
narea. a cerut, cu fermitate, în
treruperea a ceea ce prezidiul 
avea curajul să numească „lu
crările adunării". „Cine și în 
numele cui se votează aici ?. a 
întrebat tînărul. De ce n-am 
știut nimic pînă acum despre 
convocarea uteciștilor din coo
perativa agricolă de producție, 
de ce se apelează la seara de 
dans ca la mijlocul de mobili
zare cel mai sigur capabil să în
locuiască pînă și discuția direc
tă cu tinerii ? Nu vedeți cine 
este în sală, nu ne mai cunoaș
teți ?“ Au fost întrebări cărora 
Constantin Grigoraș, președin
tele acelui simulacru de prezi
diu nu le-a putut da nici un răs
puns. La ce fel de justificări 
ar fi trebuit să apeleze după ce, 
în calitate de președinte al pre
zidiului, făgăduise că va con
duce adunarea astfel incit să nu 
înșele încrederea care i se acor
dase ? Pentru că cel Ia care ne 
referim a străbătut sala sub pri
virile uluite ale tinerilor, făcînd 
eforturi să nu se clatine pe pi
cioare, cu ochii roșii, răspîndind 
în jurul său miros de alcool.

Și totuși, activistul comitetu
lui județean a încercat să ni 
se explice. „Am vrut să fac un 
experiment", ne-a spus el. Ne 
numărăm printre aceia care a- 
pără ideea de experiment dar 
nu și experimentul situat la pe
riferia morală și vom spune în
totdeauna nu experimentului 
care generează dezordine, care 
încearcă să întroneze încălcarea 
gravă a normelor vieții de or
ganizație, care se transformă în 
paravanul subminării prestigiu
lui unei organizații a Uniunii 
Tineretului Comunist, al organe
lor sale. Dacă acesta este con
ținutul pe care un activist al 
comitetului județean Cqnstanța 
al U.T.C. îl dă noțiunii,de ex
periment, atunci, concluzia nu 
poate fi decit aceea că la Con
stanța eforturile comitetului ju
dețean trebuie să se îndrepte 
cu mai multă insistență în di
recția educării activiștilor, că 
biroul său are obligația să ana
lizeze profund o asemenea con
cepție și un asemenea comporta
ment și să ia măsuri de pe urma 
cărora să capete garanția că 
ceea ce consideră astăzi, de
sigur, un accident, nu reprezintă 
și un simptom cu consecințe 
mult mai grave.

M. TACCIU 
N. COȘOVEANU
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GRAFICUL ENTUZIASMULUI 
DIN ANUL ÎNTÎI 

IN ANUL CINCI

Kxtemporal-fulger la studen
ții grupei 390 anul I, secția de. 
română — franceză, cu întrebă-' 
rile : 1. Ce v-ă determinat sa 
alegeți această facultate ? 2. Ce 
veți deveni după absolvire ?

Marea majoritate a studenților 
au răspuns că motivul esen
țial pentru care au preferat fi
lologia altor facultăți a fost 
dragostea pentru literatură.- în
clinarea firească a elevilor spre 
lectură a devenit, pentru unii, 
pasiune iar lumea cărților s-a 
suprapus perspectivelor profe
sionale. aspirațiilor și gînduri- 
lor spre o meserie.

In ce privește întrebarea a 
doua, s-ar părea că ea a fost 
prea de timpuriu pusă, de alt
fel mulți studenți menționînd 
că pînă în ultimul an de facul
tate mai au timp să se gîndeas- 
ră... Interlocutorilor mei din a- 
nul T li s-a părut prematură în
trebarea. Apro ne tpți știau că 
facultatea lor pregătește. în 
proporție d> 90 la sută, cadre 
pentru îrv ămînt, deși dintre 
aceștia mi t >ți optaseră delibe
rat pentru meseria de profe
sor. „M-am întrebat adesea — 
scrie Cornelia Ciopraga — cum 
se v- final’za acest drum înce
put. Știu că majoritatea studen
ților se gin clește la cercetare, cu 
toate că e limpede că ea nu ne 
va putea primi pe toți. E a- 
devărat că‘anul acesta încă nu 
sînl.m pregătiți pentru dăscălie, 
dar î- anii următori... Eu știu 
de pe acum că nimic nu este 
moi frumos decît să formezi, să 
educi oamenii..." Opțiunea este, 
de cele mai multe ori. entuzias
tă și pasionată, uni’ înc’iinînd 

'a-’^vărate ode acestei nobile# 
profesiuni, atrași de valențe
le ei umane deosebite, de or >- 
fundele ei capacități de a cu
noaște, de a educa și transfor
ma oameni. „Trebuie să existe 
oameni care să-i învețe ne al>i; 
cum să scrie, cum să vorbească, 
cum să ci* oscă literatura", scria 
Roscna Bîrceru. înțelegînd un 
imperativ social firesc, gindin- 
du-si, de pe acum viitoarea 
profesie pe coordonatele urci 
demnități și satisfacții deose
bite.

Ce se întîmplă, pe parcursul 
a cinci ani de facultate, eu a- 
cest.e nrofesiuni de credință, en
tuziaste sau mai puțin, cu aces
te atente auto-evaluări ale pa
siunilor. ale conștiinței de 
sine ? p-'-tr-n grupă a ’nu’ui V 
al Facultății de fizică-chimie, 
doar 3 studenți declară sincer 
că au dorit să devină profesori. 
Studenții grupei 358 din anui al

DE CE AȘA
TÎRZIU?

Pedagogia modernă recunoaș
te că esențialele deprinderi u- 
mane, ca și marile sentimente, a- 
celea care reprezintă coloana 
vertebrală a unei existențe, se 
educă, se formează intr-un mi
nuțios și bine dirijat proces e- 
ducativ. Studenții au ținut să 
precizeze, discutînd propria lor 
derută în preajma unui eveni- 
ment-cheie al pregătirii lor pro
fesionale, repartițiile, că nu se 
consideră suficient înarmați cu 
simțul realității, că, între anii 
de facultate și încadrarea lor 
în activitatea socială nu există 
suficiente „punți de legătură".

Ce înseamnă acest simț al rea
lității ? Retrospectiv, amintind 
momentul de început al studen
ției — examenul de admitere — 
el reprezintă în primul rind o 
exactă evaluare a posibilităților 
intelectuale, o bine definită 
imagine a propriei vocații și, 
în al doilea rînd. o cunoaștere 
precisă a perspectivelor pe pare 
le oferă facultatea pentru care 
optezi. O studentă din anul I 
declara . „N-am venit cu un 
scop precis la facultate. Iubesc 
literatura, mai puțin misiunea 
de a o preda in școală. îmi 
place să fac filologie la mine a- 
casă...“. O asemenea concepție 
pune în discuție serioasa proble
mă a selecției la examenul de 
admitere, selecție care este încă 
lăsată la voia intimplării. A face 
o facultate nu este un act gra
tuit. determinat doar de o pa
siune abstractă și inutilă. Pri
mul pas făcut intr-un institut de 
învățămint superior trebuie să 
corespundă. în timp, finalizării 
procesului de pregătire a stu
dentului. c. vocație inițială, o în
clinație deosebită spre un dome
niu sau altul trebuie condusă 
spre realizarea ei socială. In a- 
cest sens, studenții înșiși recu
noșteau că in liceu materiile 
de sțudiu spre care s-au simțit 
•atrași au rămas, totuși, lipsite 
de un conținut concret, rareori 
se intimpla ca profesorii de spe
cialitate să amintească și efec
tul social a! - informațiilor acu
mulate, perspectiva de a le fo
losi intr-o bine definită activi
tate socială. Nivelul preponde
rent (dacă nu exclusiv) teoretic 
al cunoștințelor obținute in școa
lă îi determină pe candidații la 
studenție să nu aibă întotdea
una o imagine clară a mobilu
lui pregătirii lor și să rămînă 
cu sentimentul că legătura în
tre t.eptata lor specializare in 

V-lea al Facultății de filologie 
știu, în marea majoritate, că 
vor deveni profesori, dar accep
tă viitoarea cariera didactică 
impusă în lipsa altei alter
native.

— Pînă în anul al IV-lea, ni
meni nu ne-a spus cu precizie 
ce vom deveni... Abia anul tre
cut asistenții ne-au atras aten
ția că în cercetare sînt posturi 
puține și că majoritatea vorp 
merge în învățămint... (Maria 
Șerban).

Am încercat. în numeroase și 
îndelungi discuții purtate cu 
studenții anului V, să reiau con
siderațiile despre meseria de 
profesor ale celor din anul 1. 
Au fost cîteva momente de to
tală nereceptivitate. Evident că 
mulți dintre ei nutresc și acum, 
în ultimul an de facultate, a- 
celași respect și aceeași dragoste 
pentru meseria de profesor cu 
care și-au început studiile. Dar 
ciudat mi s-a părut că din tot 
cortegiul de sentimente care 
însoțesc debutul în profesie — 
emoție, nerăbdare, satisfacție, 
îndoială în ceea ce privește 
propriile capacități etc., — un 
loc deosebit. îl ocupă conști
ința dificultăților. Ea a- 
coperă totul, entuziasm și pasiu
ne, curiozitate și bucurie, aca
parează în întregime starea de 
spirit a viitorilor absolyenți. 
Cuvintele firești, așteptate în a- 
semenea ocazii, sînt ocolite cu 
grijă, este aproape jenant să 
rostești cuvîntul entuziasm, pen
tru că imediat i se contrapun 
argumente concrete, pămîntene 
pînă H cinism :

— N-avem condiții bune, sa
tele sînt departe de Orașe, n-au 
biblioteci bine utilate, n-avem 
teatre, nu putem face naveta... 
etc., etc.

Nimeni nu contestă necesita
tea de a ține cont și de aseme
nea argumente. Dar în al cîte- 
lea rînd ? De fapt, descoperire- 
acestor greutăți de regulă auzi
te de la alții, multe închipuite 
de ei, produsese un șoc, un mo
ment de derută, care ridica în 
fața studenților, acum, cu .cîte
va luni înainte de absolvire, o 
serie de probleme care ar fi 
trebuit să fie deja clarificate, 
rezolvate în cei cinci ani de 
pregătire în așa fel îneît absol
virea să fie privită cu luciditate 
dar și cu emoție, cu conștiința 
clară a ceea ce vor găsi absol
venții la viitorul loc de muncă 
dar și cu forța unui entuziasm 
capabil să învingă greutăți, să 
discearnă satisfacții reale de 
cele mărunte.

anii de studii și viitoarea lor 
integrare in activitatea socială 
este formală, lipsită de un con
ținut socialmente necesar și u- 
til. De exemplu, a te specializa 
în domeniul literar înseamnă — 
în mod concret — a dori fie să 
faci tu însuți literatură, fie să 
devii cercetător al ei, fie să o 
predai altora, să transmiți ce
lorlalți toate acele nobile ' va
lori umane pe ■ care le conține 
literatura. Ipostazele acestea 
nu numai că trebuie cunoscute 
de fiecare candidat, dar ele tre
buie bine evaluate și din punct 
de vedere al graficului social al 
profesiilor ce decurg din ini
țiala pasiune literară. Nu toți 
cei care au candidat la o fa
cultate de filologie pot deveni 
cercetători sau scriitori, nu pen
tru că aceste categorii ar con
stitui o elită ci pentru că ele 
cer un surplus de înzestrare, o 
vocație autentică și profundă, 
care constituie ea însăși un mo
bil al unei selecții realizate a- 
proape de la sine. Scopul fun
damental și bine determinat al 
facultății de filologie și al al
tor facultăți din Universitate 
este acela de a pregăti profe
sori. Departe de noi gindul de 
a susține că pentru această pro
fesiune nu este nevoie de pa
siune, de dăruird, de talent ; 
dimpotrivă ea cere, mai mult ca 
altele, resurse afective deosebi
te. fiind orientată spre acele 
zone umane sensibile și dificile, 
avind ca obiect de cercetare, 
de educare și transformare 
OMUL.

Dar una/ dintre constatările 
anchetei efectuate printre stu
denții anului V a fost aceea că 
ei nu știau prea multe lucruri 
despre viitoarea lor meserie. 
„Am avut mereu, cinci ani de 
zile înaintea noastră, o realita
te ideală — spune Adriana Ar- 
deleanu. Acum. în preajma 
absolvirii, ni se vorbește de în
vățămint in mediul rural, de di
ficultățile muncii de profesor. 
De ce așa tîrziu Studenții se 
gindeau. cum e și firesc, cu in
tensitate la ceea ce va urma 
după terminarea facultății și 
discuțiile cu ei, în care centrul 
preocupărilor era deținut de pro
blema repartițiilor — implicit 
a tuturor problemelor legate de 
locul de muncă — mi-au creat 
sentimentul că există, în atmos
fera studențească a anului V. 
două straturi ale intereselor : u-

nul oficial, impus de toți acei i teran, tensionat de întrebări 
factori profesionali și educativi I și nedumeriri, instabil și de' a- 
care concură la pregătirea vii- I ceea, lipsit încă de reale posi- 
torilor specialiști, și altul sub- " bilități de rezolvare.

DA, ASA ESTE, 
DAR CE E 

DE FĂCUT?

— Părerea mea este că stu
denții noștri nu sînt suficient 
pregătiți pentru viitoarea lor 
activitate concretă — a răspuns 
întrebării mele tov. loan Muțiu, 
prodecan al Facultății de filo
logie. Facultatea pregătește, in 
proporție de 90 la sută, cadre 
pentru invățămîntul mediu și 
de cultură generală. Acest do
meniu de activitate socială — 
învățămintul — este mai labil, 
are un specific de care nu în
totdeauna ținem seamă in pre- 
gătiiea studentului. Unui in
giner i se poate imputa un re
but industrial pe cînd rebutul 
uman este neimputabil. De a- 
ceea, arma profesorului este 
conștiința, sentimentul răspun
derii morale. Am făcut și eu 
sondaje printre studenții anului 
I, descoperind că mulți dintre ei 
n-au de gind să devină profe
sori, nutrind o pasiune abstrac
tă pentru literatură. Personal 
consider că studenților li se 
creează impresia că li se cuvine 
totul, că au drepturi mai mul
te decît îndatoriri. De aceea u- 
nii nu sînt pregătiți pentru via
ță, nu știu că există greutăți și 
de acea nici nu știu să lupte, 
să le înfrîngă...

în acest sens, și-au exprimat 
opinia și alte cadre didactice ale 
Universității din Timișoara. în 
mod firesc, după o asemenea 
expunere a situației, urma o 
singură întrebare : ce e de fă
cut ?

Dificultățile au început de 
aici. Tov. asistent Ion Mușcu- 
tar, președintele C.U.A.S. din 
Universitate, găsea rezolvarea în 
asigurarea în primul rînd, a 
unor condiții foarte bune la vii
torul loc de muncă. Fusese in
format, și el ca și studenții, de 
cazul unuia sau altuia dintre 
absolvenți care nu găsiseră in
tr-un sat strictul necesar la sta
bilirea lor in localitate, al al
tora care refuzaseră să se pre
zinte pentru că nu puteau face 
naveta, sau pentru că fuseseră, 
prin repartiție nejudicioasă, des- 
părțiți de soție sau soț...

— Este adevărat că studenții 
nu știu prea multe despre pe
rioada imediat următoare ter
minării facultății, a recunoscut 
el. Acțiunile care s-au organi
zat in acest sens sînt formale, 
studenții nu participă afectiv Ia 
ele pentru că nu răspund unor 
interese reale ale lor. Este greu 
să-i convingi să se ducă, de e- 
xemplu. să profeseze într-un 
sat, atîta vreme cît unii dintre 
ei habar n-au cum arată o 
școală in mediul rural...

Răsfoiesc carnetul de repor
ter. însemnările imi impun o 
formulă cred eu, definitorie 
pentru opiniile unora din ca
drele didactice cu care am dis
cutat : punerea căruței înaintea 
cailor, adică întii transforma
rea unei realități și abia în al 
doilea rînd — cu toate că acest 
„al doilea rînd" nu a fost spe
cificat — formarea, educarea 
viitorilor specialiști pentru a 
întîmpina această realitate.

Studenților nu lj se vorbește 
despre viitoarea lor profesie, fapt

NEVOIA DE
REALITATE

Aminteam că singura idee cla
ră pe care o au studenții asu 
pra viitoarei meserii este a- 
ceea a dificultăților. Ele devin 
un centru al preocupărilor nu 
numai pentru că nu sînt cunos
cute în realitatea lor, dar și 
pentru că un alt centru de pre
ocupări nu există. în nici un 
an V, urmărind activitatea din 
ultimele trei promoții, profeso
rii. decanatele facultăților, aso
ciațiile studențești nu și-au pro
pus o dezbatere fie a mo
mentului absolvirii, fie a repar
tițiilor. aceste esențiale proble
me care frămîntă studenții din 
ultimul an de studii. Ignorarea 
acestei problematici acute este 
simptomatică; cercurile științi
fice continuă să discute teatrul 

recunoscut de studenți în pri
mul rînd, și, ceea ce este mai 
grav, chiar de cei care ar fi tre
buit să le vorbească. Atunci, 
pentru ce sînt pregătiți 1 Cum 
sînt folosiți cei cinci ani de fa
cultate din punctul de vedere 
al orientării studenților că
tre viitoarele locuri de muncă 
și. în special, către catedra pro
fesorală — principalul benefi
ciar al investiției pe care so
cietatea o suporta pregătind un 
student ?

— Unele deficiențe pornesc 
încă din liceu, cînd fiecare o- 
bieet de studiu este prezentat 
abstract, cu multă teorie — ne 
spune prof. dr. Nicolae Aposto- 
lescu, șeful catedrei de peda- 
gogie-metodică de la Universi
tatea din Timișoara. Venind la 
facultate, această rămînere în 
sfera teoreticului se continuă. 
Fiecare cadru didactic răspun
de de specialitatea sa și atît. 
în afara cursurilor special des
tinate pregătirii pentru viitoa
rea profesiune didactică, studen
ților nu ii se vorbește nimic 
despre ea. Cadrele profesorale 
din facultăți manifestă un inte
res deosebit pentru aspectul 
științific, de cercetare aL cursu
lui pe care-1 predau, — și a- 
ceasța este foarte bine. Ceea ce 
considerăm că dăunează, este 
ignorarea finalității sociale a 
pregătirii studenților. După pă
rerea mea, .lipsește cadrelor 
didactice din îniățămîntul su
perior o unitate de atitudine și 
acțiune îndreptată spre forma
rea unei conștiințe clare a vii
torilor profesori. Studenții nu 
sînt familiarizați cu profesia 
lor, știu foarte puțiiț? lucruri, 
nu li s-a cultivat entuziasmul 
pentru ea. Ei nu cunosc valen
țele etice, și adesea nici impor
tanța socială a meseriei. Uneori 
sînt chiar dezinformați, li se 
întreține speranța că toți vor 
deveni cercetători sau. în cel 
mai rău caz, profesori în licee
le mari din orașe. Este firesc 
ca. realitatea să le oroducă a- 
poi un șoc. E nevoie ca toți 
profesorii, indiferent de specia
litatea lor, să aibă în vedere 
scopul final al pregătirii stu
dentului, utilitatea socială a 
cunoștințelor pe care le predau. 
Se fac cercuri de literatură u- 
niversală, de gramatică, de li
teratură comparată și de criti
că. Foarte bine ! Dar nici un 
cerc nu și-a propus să familia
rizeze studenții cu viitoarele 
preocupări ale meseriei de das
căl, tot atît de complexe ca aie 
oricărei meserii. Sînt invitați 
pentru a vorbi studenților mari 
somități științifice, dar nicioda
tă ei n-au ascultat cuvîntul 
unui profesor de țară, al unui 
coleg mai mare cu 3 ani. des
toinic deschizător de drumuri, 
principal factor de ridicare 
materială și spirituală a satu
lui. Această desconsiderare a 
profesiunii didactice este dău
nătoare. și aici trebuie căutat 
unul dintre motivele pentru 
care unii studenți nu se simt 
atrași afectiv de meseria pe 
care, de fapt, o vor practica.

absurdului, complexitatea stilis
tică a unui poem, revista Uni
versității „Forum" înregistrează 
liric trecerea vremii, combate', 
dezbate... Adunările studențești 
nu primesc nici un ecou al tu
turor acelor discuții în surdi
nă, în subtext, pentru a le pune 
în discuția tuturor... Nedumeri
rile pjutesc peste tot și sînt 
conduse, cum este și firesc, de 
întîmplare. Studenții aud de la 
unii sau alții că problema cea 
mai dificilă a meseriei sînt 
condițiile de viață, greutatea 
navetei... îi ascultă pe cei care 
se plîng și, imediat, îngrijorarea 
se propagă... Un schimb de re
plici mi s-a părut revelator. 
Auzind că un reporter dorește 
să stea de vorbă cu ei despre

preocupările specifice ale stu- 
dențiloi din ultimul an, ei au 
venit în număr neașteptat de 
mare la întîlnire. încercînd, în 
cursul discuției, să readuc în a- 

> tenția lor nevoia de dăruire, de 
entuziasm pasionat fără de cațe 
tinerețea nu poate fi numită ti
nerețe, Maria Șerban, studentă 
la fizică-chimie, m-a oprit :

— Lăsați asta, vrem să știm 
cum se desfășoară repartițiile, 
ce vom găsi acolo unde ne vom 
duce...

Nu. nu este vorba aci despre 
o reală lipsă de entuziasm, de 
blazare, cum încercau să suge
reze unii dintre tovarășii din 
colectivul didactic al Universi
tăți’. Foarte mulți studenți se 
simt încrezători în puterile lor,

CUNOAȘTEȚI 
SATUL?

— N-am fost într-un sat decît 
în vizită, imi spunea Adalbert 
Tcth, student la fizică-chimie.

Era o realitate exprimată nu 
numai de el. Chiar .și acei stu
denți care șe născuseră și cres
cuseră la sat, îl cunoșteau sub 
un anume aspect, dar care nu-i 
ajuta să se plaseze pe ei, vii
tori profe:-ori, într-o atmosferă 
de activitate specific intelec
tuală cu cerințe deosebite, cu 
îndatoriri deosebite.

Ce modalități de. cunoaștere 
a satului, a climatului spiritual 
specific în care va pătrunde 
profesorul, se oferă studenților?

Să încercăm analiza perioa
dei premergătoare practicii pe
dagogice, singura care asigură 
viitorului specialist posibilitatea 
familiarizării cu viitoarea mese
rie. în primele zile ale anutui I. 
studenților li se prezintă, cu 
lux de amănunte, programa de 
învățămint. formele studențești 
de afirmare profesională: cercu
rile științifice, cursurile specia
le, 11 se arată care sînt sarcini
le lor și toate acele activități 
menite să transforme absolven
tul de liceu într-un student. 
Bineînțeles se subliniază conti
nuu că sarcina lor de bază este 
aceea de a învăța. O finalitate 
precisă a acestei activități nu se 
conturează în primul an, și nici 
în anii următori, cu toate că 
timpul conduce riguros spre re
levarea acestei finalități.

între acțiunile înscrise în a- 
genda asociațiilor studențești 
nu și-a găsit loc, conform unei 
cercetări amănunțite, nici o ma
nifestare menită să trezească 
sau să întrețină interesul stu
denților pentru meseria de pro
fesor. Vizionări de spectacole, 
excursii, dar nici una îndrep
tată spre un sat. Cercuri știin
țifice interesante, dezbateri se
rioase. pe probleme dificile 
(„Sentimentul infinitului" în 
poezia unui clasic, de exemplu) 
dar nici cercul de folclor, nici 
cel de limbă română contempo
rană nu și-au propus să cercete
ze cu instrumentele oferite de 
cercetare, lumea spirituală a sa-

ENTUZIASMUL 
NU SE NAȘTE PE 

TERENUL ILUZIILOR

Practica studențească rămîne, 
concret, singura posibilitate de 
informare, de familiarizare a 
studentului cu viitorul său loc 
de muncă. Unde-si fac viitorii 
profesori ucenicia ? Cum se știe, 
in școlile din oraș, la licee. Un 
inginer își verifică cunoștințele, 
în timpui practicii, pe un șan
tier. într-o mare uzină, și rare
ori într-un institut de proiectări. 
El știe că acolo pe șantier este 
mai mare nevoie de el, că 
în general, activitatea direct 
productivă îl solicită mai mult. 
Un viitor profesor nu știe că. 
în condițiile în care 60 la sută 
din populația țării trăiește încă 
în mediul rural, școlile sătești 
au mult mai multă nevoie 
de pregătirea lui decît cele de 
la oraș. Practica pedagogică „îl 
ajută" să creadă acest lucru. 
Studentul practicant își conce
pe profesiunea conform unui 
model ,pe care l-a dobîndit în 
timpul practicii în oraș, la li
ceu. Cu alte probleme, cu altă 
optică. Satul este pentru el un
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sînt siguri pe pregătirea lor pro- I învățămint, o schematică formă 
fesională, au o mare capacitate I de verificare a cunoștințelor a- 
ue dăruire. Dar. dincolo de tea- I cumulate de studenți. Pentru că, 
te aceste resurse potențiale, ne- I la urma urmei, în timpul prac- 
voia de REALITATE, de cu- I ticii trebuie descoperită, aș spu- 
noaștere devine o condiție esen- I ne mai bine, amplificată si cla- 
țialâ a manifestării acestor oo- I rificată vocația de profesor. Nu 
tențe. Intr-o epocă a lucidității, I redarea informațională ar tre- 
a sincerității sociale, entuzias- I bui să primeze ci sensurile mul- 
mul nu poate crește, nu poate I tipie ale profesiunii, din mo- 
deveni un motor social fără o I mentul primei apariții a stu- 
profundă cunoaștere a realității. I dentului la catedră.
întreg bagajul ie informații pe I Prattica pedagogică efectuată 
care-1 primim despre ziua de I și în mediul rural ar oferi stu- 
mîine, despre viitor în general. I clenților posibilitatea de a cu- 
ne face capabili să credem în I noaște satul sub toate aspectele 
noi, în puterea le a înfrunta, I lui. implicit al condițiilor de 
de a învinge greutăți nu necu- I viață pe care acesta le oferă, 
noscute, ci dimpotrivă, prevă- I Circulă, printre viitorii absol- 
zute. apropiate nouă, și de ace- I venți, nenumărate zvonuri care 
ea ușor de înlăturat. I nu-și au, în majoritatea cazuri-

I lor, un corespondent real. O 
I falsă imagine a dificultăților 
I creează condițiile reținerilor, ne- 
I încrederii și, în ultimă instanță, 
I deplasează centrul preocupă- 
I rilor.
I Este adevărat că dintre toate 
I sentimentele, entuziasmul, dă- 
■ ruirea sinceră este cel mai greu 
I de cultivat. De aceea, el are 
I nevoie, înainte <je toate, de 
I un mediu favorabil, de oameni 

gr I pasipnați care să știe să-1 stîr-
I nească. Nu se face încă totul 
I în facultăți pentru acest lucru,

telor apropiate de Timișoara, I într-o discuție cu prof. dr. 
mentalitățile, modul de viață. I Pius Brînzeu, rectorul Institu- 
Pentru câ, în ultimă instanță, I tului de medicină din Timișoa- 
cunoașterea unor asemenea ele- I ra, acesta spunea : 
mente este una din primele da- I — Cadrele didactice se ton- 
torii ale acelui focar de cultu- I duc în învățămintul superior, 
ră care este profesorul. Unul I du.pă un plan strategic și unul 
dintre studenți pretindea că este, I tactic. Studentul trebuie pregi> 
din punct de vedere profesio- I tit să fie un bun specialist, dar 
nai. mult prea, bine pregătit I și un bun cetățean și trebuie 
pentru a preda într-o școală I să avem continuu în vedere la- 
din mediul rural, susținînd, în I tura morală a profesiei, aceea 
același timp, că se teme de | care ține de înțelegerea obliga- 
greutățile pe care le va întîm- I țiilor sociale. Nici un specialist

• pina acolo. Nu, nu era vorba I nu este un simplu tehnician, el 
" de greutățile care țin de orga- I are, în primul rînd. o valoare 
- nizarea vieții, ci de acelea ale I umană inestimabilă. Idealul pro- 
" meseriei pe care ie intuia, fără I fesional nu poate fi viabil, fără 

să știe să le clarifice. Simț/a I cel social și de aceea orice pro- 
că pe -lingă cunoștințele strict I fesiune trebuie cultivată prin 
profesionale mai este nevoie de | laturile ei umaniste. Oamenii 
ceva, ceva ce ține de un me- I devin bogați prin ceea ce dau 
diu inedit, de acomodarea și in- I altora, nu numai prin ceea ce 
tegrarea într-o atmosferă deo- I acumulează. A pregăti un stu- 
sebită, în care nu este un sim- I dent pentru profesiunea lui în- 
plu consumator, ci, prin funcția I seamnă a-1 face să înțeleagă că 
lui. un dirijor, un demiurg cu I singura unitate de măsură a 

. puteri de educare, de transfor- I ._ _ _ ,,_ „ ,mare a oamenilor, a climatului I oamenllor este MUNCA și că 
spiritual în care trăiesc. I ea este singura activitate ca-

Munca -patriotică din timpul I pabilă să-1 ridice în ochii se
verii, este, pentru mulți. c obli- I 
gație formală, cu atît mai mult | 
cu cît în majoritatea cazurilor 
ea se desfășoară la țară. Ea tre
buie să devină, înainte de toa
te. un nrilej de cunoaștere, tre
buie să se supună unor cerin
țe educative stringente. în 
timoul zilelor petrecute la sat, 
studenții rămîn izolați și chiar 
li se impune, printr-o formă ri
gidă de’ organizare. Realitatea 
este că nu există colț de țară

. neinteresant, care, descoperit în 
elementele lui reale, să nu stîr- 
nească entuziasme, să nu che- I aminti în continuare lipsa
me ța romantism. Dar aceasta i 'colaborare între asociațiile
descoperire se_ reahzeaza in 1 studențești și celelalte forme de

* rpfea mica măsură. I organizare ale activității într-o
Răsfoiam cîteva numere dm I facultate, senatele, cercurile ști- revista studențeasca „Forum". I ințific€ și în ultimă .instanță. 

Ținuta academica cu nobile e- I decanatele. Se transmite, de la fuziuni intelectuale. Poate nrea I , .. .
intelectuale. Un număr editat cu I umi a^1L 0 anumita timidita- 
două luni înainte de absolvire, I te feță de acele probleme capi- 
nu amintea nici un cuvînt des- I tale ale pregătirii studenților. 
SiTS’",ev,« “ .’kSS «•».'“■ >”»"’»■«”- >•

■ unui cadru didactic dip Univer
sitate si un fost student, actual
mente profesor într-o comună 
din județ :

— Cum ai 
profesorul, 
foarte bune

Tonul, intenționat sau nu, as
cundea o umbră de compătimire 
pentru situația absolventului, o 
reținere față de o meserie și un 
loc de muncă spre care, fără 
îndoială, se vor îndrepta majo
ritatea sudenților. Cadrele di
dactice recunosc, în principiu, 
necesitatea de a pregăti studen
ții nu numai din puncț de ve
dere profesional ci și sub aspec
tul etic al viitoarei integrări so
ciale. Dar anumite zorne ale at
mosferei create 
dezic, în parte, 
noaștere.

O pasivitate 
manifestă înșiși
este deloc normal ca toate aceste 
probleme care îi frămîntă, care 
constituie pentru ei o sursă de 
nedumeriri și întrebări, să nu 
poată fi prezentate sincer, com
bativ în adunările, ședințele și 
dezbaterile asociațiilor studen
țești. Obișnuiți să aștepte ca o 

cazul să începem o I serie de activități să le fie rea- 
asupra rolblui și im- I lizate de-a gata, de către alții, ei 
practicii pedagogice. I își ignoră propria lor putere de 
această privință, o u- | a-și orienta în 

educative îneît 
eiari să fie ei 
lor studențești

\
mediu străin și din acest esen
țial punct de vedere : al prac
ticării efective a meseriei. O 
studentă din anul al V-lea de 
la Filologie observase că nimeni 
nu-i învață în timpul practicii 
să fie diriginți, recunoscînd în 
continuare că într-un sat, acest 
lucru este mult mai important 
decît la o școală urbană.

— Știu că de mine depinde, 
în fond, viața unui om, în în
treaga ei complexitate, îmi spu
nea studenta Viorica Bălteanu. 
Dar concret, ce trebuie să fac 
pentru acel om, în afara trans
miterii cunoștințelor mele pro
fesionale ? Da, știu, o să învăț 
pe parcurs, dar m-aș simți mai 
puternică și mai dornică de a-i 
ajuta dacă voi ști toate aces
tea în primii ani...

Nu este 
dezbatere 
portanței 
Există. în 
nanimitate de păreri. Dar ea nu 
trebuie să rămînă o simplă 
materie înscrisă în progiama de

i

IN PRIMUL RIND, 
DE LA STUDENȚI

ajuns acolo, întreba 
doar ai avut note 
în facultate ?

în Universitate 
această recu-

inadmisibilă o 
studenții și nu

așa fel acțiunile 
primii benefi- 

A cere asociații- 
să dezbată pro- 

menilor, să contribuie la împli
nirea lui. In acest sens, profe
sorii trebuie să facă un front 
comun.

Realizarea acestei unități de 
vederi a cadrelor didactice din 
învățămintul superior se impu
ne cu stringență. In primul rînd 
ele trebuie să fie convinse de 
sarcina pe care o au de a pre
găti specialiști, nu în general și 
în mod abstract, ci pentru o 
anume utilitate socială, con
form unor riguroase necesități. 
Este un mare merit al învăță- 
mîntului nostru superior că pre- ; 
gătește cadre de înaltă califi- ; 
care la un nivel mereu crescut 
al exigențelor, dar la fel de 
important este de a încredința 
studenților, prin toate compo
nentele procesului de instrucție 
și educație, un mandat de >•'■"- 
ponsabilitate conform căruia 
specialistul să*-aibă convinge, ea 
că toate aceste exigențe se cer 
concretizate, valorificate în ac
tivitatea socială, că nimeni nu 
poate rămîne suspendat, izolat 
într-un „turn de fildeș" al cu
noștințelor sale intelectuale. 
Pregătirea pentru viață nu în
seamnă numai cantitatea și cali
tatea informației profesionale 
acumulate ci și tăria, forța u- 
mană de a-face față unor pro
bleme complexe în procesul de 
realizare socială. Valorile cîști- 
gate în facultate nu au greuta
te atîta vreme cît ele nu sînt 
puse în slujba societății, exact 
acolo unde este nevoie.

Comoditatea de care sînt acu
zați adesea unii absolvenți este 
și un rezultat al acestor lacune 
ale procesului de educație. Rea
litatea, într-o complexitate ma
joră a problemelor pe care le ri
dică, trebuie cunoscută ca atare, 
în aspectele ei mai dificile și 
mai puțin dificile. Nu o atitu
dine cinică se cere, ci trezirea 
unui entuziasm capabil să des
fășoare; energii, a unui roman
tism de bună calitate, orientat 
sure solicitarea creatoare a tine
rilor Profesorul Nicolae Aposto- 
lescu amintea o serie de acțiuni 
care ar impulsiona angajarea 
entuziastă, dăruită a tuturor ti
nerilor. scoaterea în evidență a 
acelor componente umane care 
să dirijeze pasiunea pentru o 
profesie sau alta, spre o valo
roasă activitate umană.

i

blemele acute, să prezinte într-o 
lumină reală momentul reparti
țiilor și tot ceea ce urmează 
după ele este o datorie, în pri
mul rînd, a studenților. Ca în- , 
tr-un cerc vicios, lipsa lor de 
combativitate asociată cu como
ditatea organizatorilor activită
ții studențești se repercutează 
asupra studenților înșiși.

Nici un punct din proiectele 
de activități ale anului cinci nu 
are în vedere în mod special 
momentul-cheie al ciclului uni
versitar : absolvirea facultății. 
Cu toate că subiectul creează 
incertitudini, dezorientări. Ce 
vom face ? Cum va fi ? se în- ' 
treabă viitorii profesori dar nu
mai între ei, fără ca asemenea 
întrebări să devină prilej de 
dezbateri sincere, angajate. Fără 
asemenea inițiative și preocu
pări, responsabilitatea socială, 
cerință atît de actuală, rămîne ■ 
doar o lozincă, sensul ei, ele
mentele ■ concrete, determinante
le umane nu sînt descifrate de 
studenți. Finalitatea acțiunilor 
cultural-educative trebuie axa- .n 
tă, în primul rînd. pe sentimen- 
tul unei răspunderi conștiente, 
lucide față de societate, ținînd 
cont că angajarea socială a spe
cialistului trebuie să devină o 
opțiune liberă, o convingere in
timă. Simultan cu atestatul de 
specialist, absolventul capătă o 
calitate determinantă, aceea de 
cetățean. Dar a fi cetățean nu 
este un titlu ci este finalul unui 
proces complex de înțelegere, 
de conștientizare, de umanizare 
a conținutului acestei noțiuni. A 
te pune în slujba oamenilor, a 
societății, nu este doar o frază 
formală, un deziderat, social o- 
bligatoriu. ci o necesitate intrin
secă a fiecărui om. o cale a rea
lizării umane. ' .
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Tovarășii JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL, prim-sețretar al 
Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mon
gol, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Popu-, 
lare Mongole, și JAMSARANGHIIN SAMBU, președintele 
Prezidiului Marelui Plural Popular al Republicii Populare 
Mongole, au trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și to
varășului ION GHEOKGHE MAURER, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Socialiste România, o tele- 
<>; mă în care se spune: Dragi tovarăși, în numele Comi- 
tdKdui Central al Partidului .Popular Revoluționar Mongol, 
Prezidiului Marelui Hural Popular și al Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Populare Mongole, al întregului popor 
mongol și al nostru personal vă exprim dumneavoastră și, 
prin dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Socialiste România, poporului frate ro
mân sincere mulțumiri pentru felicitările călduroase trans
mise cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare1 Mongole. Sintem convinși că relațiile 
de prietenie frățească și colaborare dintre țările noastre, 
care se bazează pe principiile marxism-leninîsmuliii și in
ternaționalismului socialist, vor continua și în viitor să 
se dezvolte fructuos și să %e întărească spre binele popoare
lor mongol și român, în interesul cauzei socialismului și 
comunismului. Folosindu-ne de acest prilej, vă dorim dum
neavoastră și poporului frate român mari succese în opera 
de desăvîrșire a construirii socialismului în țara dumnea
voastră. în lupta pentru pace și securitate în lumea în
treagă.

IN CĂUTAREA PARTENERILOR NOȘTRI DIN MEXIC.

IOZEF MARKO, antrenorul
naționalei ceho 

slovace, este
optimist!

Primire la Consiliul de Stat
Vicepreședintele Consiliului de 

Stat, Emil Bodnaraș, a primit 
luni dimineața delegația Procura
turii generale a Republicii Popu
lare Polone, condusă de procuro
rul general, Kazimierz Kosztirko,

care face o vizită in țara noastră.
La primire, desfășurată într-o 

atmosferă cordială, tovărășească, 
a participat Alexa Augustin, pro
curorul general al Republicii So
cialiste România.

CRONICA U.T.C
Luni după-amiază s-a îna

poiat în Capitală delegația 
U.T.C. condusă de tovarășul 
Iosif Walter, secretar al CC. 
al U.T.C., care, la invitația 
Uniunii Democrate a Tinere- 
tului din Finlanda, a făcut o

vizită în această țară. La 
sosite, pe aeroportul Bănea- 
sa au fost de față tovarășa 
Floarea Ispas, secretar al 
CC al U.T.C., membri ai 
Biroului si activiști ai C.C. 
al U.T.C.’

„MĂNUȘA DE
Boxerii români și-au onorat

AUR“
prezenfa I

TEZELE
.(Urmare din pag. I)

reale ale societății, de felul fn 
care cercetarea răspunde prompt 
și competent la cele mai acute 
cerințe tehnice ale economiei, și, 
pi in aceasta ți de valorificarea 
cercetărilor originale. Pornind 
de la acest deziderat, am făcut o 
anchetă prin mai multe institu
te de cercetări și facultăți teh
nice. „La ora actuală, ne spune 
prof. dr. docent Gh. Cartianu, 
membru corespondent al Acade
miei, numărul tezelor de docto
rat din domeniile tehnice, care 
și-au găsit aplicare în industrie 
este foarte mic. Concret, din cele 
24 de lucrări realizate sub con
ducerea mea în cadrul catedrei 
de radiocomunicații, de la Insti
tutul politehnic doar foarte pu
ține au fost preluate de indus
trie. Astfel se face că rămin în
corsetate în rafturi o serie de 
lucrări valoroase. In această 
stare se găsesc, printre altele, 
teza lui Constantin Pantilimon 
„Studiul sistemelor automate 
directe**, cea a lui Sapiro Marcel 
„întrerupătoare cu tranzistoare 
fără tensiune de polarizare", a 
lui Vasile Cătuneanu în legă
tură cu antenele îngropate și, 
în sfîrșit, teza lui Emil Rodeanu 
privitoare la discriminatorii de 
frecvență pe bandă largă. Aceas
ta din urmă, de pildă, și-ar găsi 
largi aplicații atît în domeniul 
comunicațiilor cît și în automa
tizare".

în aceeași categorie se înscriu 
și o serie de lucrări de doctorat 
valoroase de la Centrul de me
canica solidelor. „Concret, ne 
spune tov. prof. dr. ing. Radu 
C. Bogdan, director științific, 
teza de doctorat a tov. ing. 
M. Năstase furnizează laboratoa
relor uzinale o serie de rezulta
te și o metodologie pentru ale
gerea judicioasă a parametrilor 
în rontgeno și gamadefectosco- 
pie. Mai precis, dacă s-ar apli
ca, lucrarea ar duce la mărirea 
preciziei de detectare a defecte
lor Ia o gamă largă de produ
se. De un real folos practic, con
tinuă interlocutorul nostru, ar 
fi și lucrarea tov. Alexandru 
Vaicum, care tratează o metodă 
de calcul a fundațiilor.

Lucrările de doctorat româ
nești din științele tehnice sînt 
apreciate peste hotare, ceea ce, 

/ în ultimă instanță. înseamnă 
asa dună cum mai spuneam, po
sibilități pentru export de inte-sihilităti pentru 
V gență".

NU ESTE 
SĂ SE
DOAR ARTICOLE

SUFICIENT 
PUBLICE

neului. Depinde de 
data la care este 
programat acest 
turneu. Dacă tur
neul este programat 
cu puțin timp îna
inte de o mare 
competiție interna
țională (campionate 
europene sau olim
piadă) nu-i văd uti
litatea, ba, chiar 
este contraindicat. 
Dacă este progra
mat într-o perioa
dă, să-i zicem, „să
racă" în gale, atunci 
un asemenea tur
neu este deosebit 
de folositor. în ori
ce caz, turneul de 
la Belgrad, prin fe
lul în care a fost 
organizat, prin se
lectul lot de boxeri 
prezent, m-a făcut 
să mă gîndesc, cu 
părere de rău, că 
Bucureștiul este 
lipsit de un aseme
nea turneu. Deci, 
cum se spune, o 
propunere : să or
ganizăm, și noi, a- 
nual, un turneu de 
proporții. Succesele 
boxului românesc, 
priza acestui sport 
la public justifică 
o asemenea iniția
tivă.

osebit de echilibrat, 
a fost pînă la urmă 
cîștigat de sovietic. 
Verdictul judecăto
rilor — 3—2 !!! — 
vorbește de la sine.

— Ce impresie 
v-a făcut turneul ? 
Ați remarcat ceva 
deosebit în evoluția 
boxerilor străini ?

— Noutăți ? Mai 
puține. în schimb, 
compania selectă — 
au participat bo
xeri din Bulgaria, 
Uniunea Sovietică, 
Iugoslavia, Un
garia, — a ridicat 
ștacheta valorică a 
turneului, 
convins 
dată că 
rea -fizică, decide 
victoria. Cîștigătorii 
s-au impus prin vi
talitate. Cu toate 
acestea, tehnica nu 
a rămas pe planul 
doi. Mai ales bo
xerii sovietici și cei 
iugoslavi au exce
lat și în această 
privință.

— Și, acum, 
ultimă 
găsiți 
pentru boxerii ro
mâni, asemenea 
turnee ?

— întrebarea este 
dificilă. Depinde 
de proporțiile tur-

Luni dimineața^ 
au sosit în Capitală 
boxerii care ne-au 
reprezentat la com
petiția „MĂNUȘA 
DE AUR", ce se 
desfășoară anual, la 
Belgrad. Pentru a 
oferi cititorilor noș
tri cîteva amănun
te, ne-am adresat 
antrenorului MAR- 
CU SPACOV, unul 
dintre antrenorii 
care i-a asistat pe 
boxerii români _ în 
această competiție 
de prestigiu.

— Cum s-au com
portat boxerii ro
mâni ?

— Evoluția pugi- 
liștilor noștri a fost 
mulțumitoare. Cîți- 
va dintre ei au fă
cut o figură fru
moasă. Veteranii 
DINU și GOANȚA 
au încheiat turneul 
pe primul loc. De 
asemenea, NEDEL- 
CEA, GRUIESCU 
și POPA au evo
luat la înălțime. 
Nedelcea și Gruies- 
cu, după părerea 
mea, au fost frus
trați de victorie. 
Popa, care l-a în
tâlnit pe binecunos
cutul boxer sovietic 
Frolov, a boxat cu
rajos și meciul, de-

noastre dintr-una statică într-o 
concepție ofensivă, dinamică în
tr-un cuvînt, modernă. Eșalonată 
pe 5 ani, aceasțjj pregătire trebuie 
să atingă maximum de eficacitate 
la campionatul mondial din 
Mexic. Căci nu trebuie uitat că 
media de vîrstă a echipei e doar 
de 24 de ani și ea ar putea fi 
mult mai mică dacă am face ex
cepție de Horvath (31 de ani) și 
Kvasniak (34 de ani)...

— Turul acestui campionat, 
recent încheiat, a grevat asupra 
potențialului reprezentativei
dumneavoastră ?

— N-aș zice, deși în actualul 
campionat numărul echipelor din 
prima ligă a crescut la 16, iar 
în acest tur s-au jucat nu mai 
puțin de 17 etape, cu alte cuvinte 
încă două din returul care va în
cepe în primăvară. Poate că a- 
ceastă măsură organizatorică, 
anticipativă, pentru posibila par
ticipare la campionatul din Mexic 
să fie de bun augur. Oricum pot 
afirma că turul acestui campionat 
n-a fost dur pentru selecționații 
noștri deși, ca antrenor, un plus 
de rodaj pentru partide dure 
mi-ar fi convenit.

— Cu ani în urmă echipa lui 
Masopust, Novak, Plouskal avea 
o dublă și fericită calitate : jocul 
robust și de înaltă calitate teh
nică.

— Da. erau foarte buni tehni
cieni și de mare. longevitate 
fotbalistică ; o altă generație, cu 
un mod de viață sportivă exem
plar. Lipsă de robustețe aș vrea 
să fie suplinită de jucătorii mei 
cu un joc în mare viteză. în cea 
mai mare parte acest deziderat 
poate fi socotit realizat. Dar as
tăzi fotbalul și mai ales fotbalul 
cu miză se practică de o manie
ră dură și în această privință 
sîntem deficitari.

— Credeți că astfel vor sta lu
crurile si în Mexic ?

— Să sperăm că nu, mai ales 
că echipele sud-americane, și mă 
gîndesc în special la brazilieni, 
care poartă campionatului din 
Anglia o dublă amintire neplăcu
tă vor da tonul unui fotbal curat 
și de calitate. ,

— îi vedeți ca principalii favo- 
riți.

— Desigur. O astfel de ocazie 
nu poate fi ratată Fiindcă 
a venit vorba despre acest Cam
pionat mondial țin 
pentru frumoasa 
realizată de echipa 
care sperăm să o 
Mexic. Dorință care 
realizată decît prin împlinirea al
tei dorințe, cu un termen mult 
mai scurt de scadență, cea 
partidei de baraj. Dacă nu...

Nu e greu să înțelegi că an
trenorul Marko continuă să mo- 
nologheze pe o temă căreia i-a 
dedicat 5 ani din cariera sa pro
fesională și care s-ar încheia, se 
înțelege, nefericit o dată ou un

Aflat la Praga în vremea în 
care la București echipa noastră 
reprezentativă de fotbal își asi
gura prezența, atît de mult râvni
tă, între cele șaisprezece finaliste 
ale campionatului mondial de 
fotbal ce se va desfășura în 
Mexic, primul gînd profesional a 
fost de a vedea dacă aici, în ca
pitala Republicii Socialiste Ceho
slovace, se află una din viitoarele 
noastre partenere. Colegii de la 
ziarul Mlada Fronta, după cor
dialele lor felicitări, mi-au măr
turisit, cu o undă de scepticism, 
că un astfel de interviu ar fi 
mai inspirat de realizat înainte și 
nu după meciul de baraj care 
opune miercuri la Marsilia echi
pei lor redutabila formație 
maghiară.

Iozef Marko, antrenorul echipei 
cehoslovace, a avut amabilitatea 
de a ne răspunde întrebărilor 
noastre, imediat, după conferința 
de presă realizată în compania 
ziariștilor praghezi.

— Care a fost cea mai dificilă 
întrebare pusă de colegii mei 
praghezi ?

— Greu de departajat între în
trebările care vizează o partidă cu 
o astfel de miză. E un meci, se 
înțelege, foarte greu în care chiar 
și cele mai neînsemnate amănun
te ale pregătirii lotului pot con
diționa rezultatul acestui meci. 
Dacă ați avut curiozitatea de a 
vă interesa de atmosfera țesută 
în jurul acestei partide nu 
este greu să vă dați seama 
sămînța îndoielii a încolțit 
mulți dintre suporterii noștri, 
ceea ce mă privește și în ceea 

ar putea fi totuși date tiparului I privește întregul lot de jucători 
integral. Cu siguranță ne vom I pot să afirm că domnește un op- 
feri de acele lucrări care sînt I timism robust și realist. Realist 
mX„C,.?iV,,^S."j? a I Pentru că în această partidă a-mare număr de grafice și figuri I i i • j ■ • «.care ridică enorm costul tipări- I v.ern goluța nevoie de o victo- 
tului. Și această acțiune, după | ne> cacl in cazul unei egalități, și 
cum s-a mai propus în diverse I după prelungiri, nu noi vom fi 
ocazii, ar putea-o face în princi- I fericiții aleși pentru Mexic, 
pal Editura didactică și pedago- I — Am văzut partida dumnea- 
gică. Tinind însă cont de dificul- I voastră, de acasă, cu echipa 
tă?LeJC°nT1C! Pk- CaA. CUI I maghiară, televizată și la noi în nosc si eu foarte bine deoarece I . « . a_ , .. « X ... iîn calitatea mea de vicepreședin- I *ara ?1 Probabil ca sinteți de a- 
te al Academiei mă ocup de e- | cnn’ cu mine, ca victoria, care va 
ditura acestui for științific, s-ar I scutea de emoțiile unei a treia 
putea adopta de ceîe mai multe I întâlniri a fost ratată de compar- 
ori multiplicarea tezelor în I timentul defensiv. Pornind de la 
„xerox , limitând volumul la o I această stare de lucruri ați operat 
suta de pagini. Este, de altfel I f modificări în ]ot ? 
tipul de volum mijlociu adoptat I ? . u t -i * u;în majoritatea tarilor- I - în lot nu probabil m eebi*

O altă direcție de valorificare I pa j ’
prin tipar a lucrărilor de docto- I al fel, duna finala campiona 
rat o pot constitui și monogra- I tului mondial din Chile noi am 
fiile care pot îngloba două-trei 1 recrutat un lot numeros de iu- 
sau patru lucrări axate în mare I cători foarte tineri care au fost 
pe aceeași temă _ ..De pildă la I supuși unor verificări repetate 
catedra de chimie analitică a I pjng at,um j}0]* anj cțnd lotul a 
Facultății de chimie din Bucu- I f t 1a oO a- inratnri sirești. ne declară profesorul Gr. I ,o t ’tabiuzat la -11 de jucători și
Popa, există. în momentul de I practic, cu excepția unor acci-
față trei lucrări de doctorat care I c)entărj sau ieșiri din formă, am
se ocupa cu studiul echilibrelor |
tn soluții neapoase sau parțial I mizat numai pe ei. Veți înțelege 
apoase și care ar putea forma. I rigorile acestei selecții dacă știți 
foarte bine, o monografie ce ar I „ , , „...., t .
interesa un număr mare de spe- I *a baza pregătirii Iotului care 
cialisti. Astfel, s-ar realiza și | mi s-a dat sub conducere a stat 
rieior^ratU1 eCOn°miC 31 edîtU’ I în permanență grija de a schimba 

Părerile specialiștilor optează I complet concepția reprezentativei 
și pentru altă formă de tipărire. 
Ei au în vedere autoreferateie 
științifice, care nu depășesc de 
obicei 50 de pagini și care de 
regulă ar putea fi tipărite la o 
rubrică fixă în revistele de stu
dii și cercetări ale Academiei, I _ Indiferență, cred că este 
Societăților de științe și institu- I puțin spus — continuă tracta
telor. Ar exista o posibilitate în I ristul Reileanu. Nouă, mecani- 
plus pentru ca tezele de doctorat I zatorilor numai ni se pretinde, 
să poată intra în circuitul valo- I jar foarte puțin se face în sen- 
rilor științifice, pentru ca praful I sul asigurării unor oarecari 
anonimatului să nu se mai aș- I condiții de muncă și de viața.x „ .__ I în campanii, în fiecare dimi-tearna peste ele. | neață ceasurile sună pentru noi

la ora 5, iar seara sîntem ulti
mii care ne culcăm. Altceva 
decît muncă, puține lucruri ni 
se rezervă. Președintele sau 
inginerul vin, constată calita
tea lucrării și pleacă ; coopera
torii și ei sapă pînă la ptînz și 
pleacă. Masa, toți o servesc 
acasă. Noi, însă, în cîmp, ia 
kilometri întregi de sat deschi-

MERIDIAN
• ÎN LOCALITATEA 

TROLLHAETTAN au luat 
sfîrșit campionatele inter
naționale de tenis de masă 
ale Scandinavici. în ultima 
zi, s-au disputat finalele în 
probele de dublu. La femi
nin, Maria Alexandru și E- 
leonora 
posesia 
toriei 
21—14, 
în 
din 
(U.R.S.S.).

Mihalca au intrat în 
titlului în urma vic- 
realizată cu 19—21, 
21—19, 12—21, 21—12 

fața cuplului alcătuit 
Rudnova — Pogosova

• TURNEUL INTERNA
ȚIONAL feminin de hand
bal de la Lovet (Bulgaria) 
a fost câștigat de formația 
Voința București (neînvin
să), cu 6 puncte, urmată de 
Start (Cehoslovacia).

DE DOCTORA T
ficare nu este tot ceea ce do
rim, în fond, să se intîmple cu 
tezele de doctorat.

CUM AR PUTEA FI TIPĂRITE ?

în fond ce se întîmplă cu lu
crările de doctorat după ce sînt 
susținute ? „Trebuie precizat 
mai tntîi — ne declară tovarășul 
conferențiar universitar Felicia 
Cornea, că din cele patru-cinci 
exemplare dactilografiate ale 
unei teze, 
Biblioteca 
tezaurizat 
științifice care 
bun 
care altă carte, ceea ce înseamnă 
în același timp și foarte mult, 
dar și foarte puțin. Celelalte 
exemplare se împart și ele între 
membrii comisiei sau altor bi
blioteci"

în mare deci, drumul unei lu
crări duce irevocabil de Ia comi
sie la Academie, unde se înfun
dă. Cauza ades invocată de că
tre edituri, care nu le preiau 
nici în proporție de 10 la sută, 
este una și aceeași : nu aduc be
neficii. Evident, editorii au drep
tate în mare parte. Totuși ceva 
trebuie întreprins pentru a șter
ge praful anonimatului, măcar 
de pe cele mai valoroase teze, 
care pot constitui, așa după cum 
a reieșit din discuțiile purtate 
cu un mare număr de oameni de 
știință, un fond de schimb știin
țific cu cele mai de seamă cen
tre de învățămînt sau de cerce
tare din lumea întreagă. „Aceas
ta cu atît mai mult cu cît la 
ora actuală în mai toate țările, 
ne declară profesorul H. Sthal 
tezele de doctorat sînt publi
cate".

„Atitudinea ne care trebuie 
s-o adoptăm față de acest fond 
științific, ne precizează atade- 
micianul Ștefan Milcu, trebuie să 
fie diferențiată. Cele mai bune 
lucrări, adică tezele de doctorat 
care aduc contribuții substanția
le într-un domeniu sau altul.

unul este trimis la 
Academiei. Aici s-au 
toate aceste valori 

lucru foarte 
pot fi consultate ca ori-

(Urmare din pag. 1)

M-am 
încă o 
pregăti-

vă 
că 
la 
în 
ce

să vă felicit 
performanță 
țării dv. pe 
întîlnim în 
nu poate fi

a

rezultat nefavorabil obținut la 
Marsilia. Aceasta este regula 
nescrisă a onoarei: nenorocoșii 
soartei se retrag Ia timp ! De a- 
ceea ultima întrebare pe care ar 
fi pus-o semnatarul acestor rân
duri rămîne nerostită : în bocan
cul cărui jucător se află șansa de 
a fi pe mai deparțe, Iozef Marko, 
la conducerea soccerului ceho
slovac ?

O întrebare la care ne va răs
punde partida de mîine, de pe 
țărmul Mediteranei 1

a onoarei: nenorocoșii

V. ĂRACHELIAN

(Urmate din pag. I)

pasiunea de a face din copiii sa
tului ei natal oameni cu știință 
de carte, deștepți, din care să pro
moveze primele detașamente de 
intelectuali ai comunei. S-a legat 
de pămîntul în care s-a născut, în 
care dorm bunicii și părinții ei, 
în care va dormi mai târziu Și 
marea ei dragoste pentru această 
viață. „Nu mă pot despărți de sa
tul meu, orice s-ar. întîmplă, ne 
spune Cornelia Pintiuță. De satul 
acesta mă leagă rădăcinile nea
mului meu. Un sfert din satul a- 
cesta mi-e neam !

Sorin Comăniță — pe care mii 
de cititori îl cunosc din produc
țiile sale poetice — e învățător 
în satul Călinești-Oaș. Sîntem 
prieteni cu toate depărtările care 
ne despart. Nici unul dintre noi 
nu ne dăm seama că au trecut 
14 ani de cînd colegul nostru 
Labiș Nicolae a trecut în lumea 
sa mută 
niță 
rești.
lăsat un bilețel, ca pe vremuri 
cînd “ ~ ’
tuit acest reportaj al meu I El 
nu e oșan, dar și-a făcut legă
tura cu pămîntul acolo în inima 
Maramureșului. Așa cum și-a 
făcut-o și olteanul Izidor Rîpă 
mai demult — îndrăgostit de a- 
cele țîpurituri unice. Sorin e ar- 
geșean, dar asta nu l-a împiedi
cat să devină cetățean „get- 
beget" al Oașului. De aproape 20 
de ani Maramureșul l-a robit cu 
marile lui frumuseți, de aproape 
20 de ani argeșeanul Sorin Co
măniță educă generațiile de oșeni 
înspre ridicarea țării.

Inocențiu Șchiopu e sibian. A 
venit la Tumu Severin să mun
cească în domeniul culturii. E un 
băiat slăbuț, cu priviri din cînd 
în cînd speriate de această „mare 
incognitum" care pentru el se nu
mește Tumu Severin. El dorește

și ireversibilă, 
m-a vizitat la 
Nu m-a găsit

Comă-
Bucu- 

și mi-a

eram tineri. Parcă ar fi in*

\

o
întrebare : 

folositoare,

T. POGOCEANU

însă să facă lucruri mari în aceas
tă urbe. Deocamdată nu-1 știe a- 
proape nimeni aici. Mi-a mărtu
risit într-o seară că se luptă pen
tru crearea unui ansamblu de es
tradă sau de muzică populară, 
care să facă vîlvă. Mulți nu-1 
cred, dar mai știi ? — peste un 
an sau doi ne vom mîndri cu un 
astfel de ansamblu pentru care 
pasiunea lui Cențiu de azi va de
veni un foc continuu. Principalul 
(după mărturisirile sale) este să

am

Legătura

pămîntul
însămînțezi pasiune acolo unde e 
necesar. Și să dureze ! La început 
greutățile sînt inerente. Dacă poți 
să reziști însă, greutățile dispar, 
visele devin realitate. încă n-a 
făcut legătura cu pămîntul. De 
aceea mai pleacă din cînd în 
cînd pe Ia Sibiu să-și vadă ora
șul de baștină. Legătura se va 
face însă.

Ce să fac cu fostul meu coleg 
de liceu Lovy Birtolom ? El mi-a 
întărit și mai mult ideea legăturii 
cu pămîntul. Și încă printr-un 
fapt de-a dreptul contrastant. E 
medic la institutul medico-legal 
din Cluj. îl cheamă însă orașul 
său natal — Aradul. Așa s-a fă-

cut că l-am întîlnit în perioada 
concediului său legal la Arad. A- 
casă. Ne-am văzut pe Corso, și 
l-am invitat la o cafea. El a băut 
un coniac spunîndu-mi: nimic 
din ce e omenesc nu mi-e străin.

Am recunoscut celebra consta
tare filosofică, el a zîmbit enig
matic, apoi mi-a spus :

— Vezi, nu e totul să te legi 
de locul unde muncești, ci și de 
mesșria ta. Vino cu mine la o 
autopsie.

— Macabră invitație — 
murmurat, sorbind din cafea.

— Asistând la o autopsie îți 
vei da seama mai bine de 
loarea unei vieți, și de calitatea 
muncii tale. Deși sînt în concediu 
nu pot sta fără să îmi practic me
seria. E ca și cum a-și dezerta. 
Vei spune câ meseria asta e dis- 
grațioasă. N-ai dreptate. Pentru 
mine e cea mai frumoasă, și nobi
lă. De aceea nu pot sta nici ,în 
concediul legal cu mîinile în sîn. 
Aceasta e legătura cu pămîntul.

t— Intr-adevăr, am rîs eu, iro- 
nifcîndn-1.

— Fără pasiune, legătura cu 
pămîntul nu se face perfect, a 
replicat el.

...Ah, cît de repede au trecut 20 
de ani! Din absolvenții genera
ției mele — majoritatea au prins 
rădăcini în pămîntul acestei ere, 
de mari împliniri. Dar ce se fac 
nomazii! Rătăcitorii prin timp și 
prin propria lor nestatornicie. 
Unde e liantul care să-i păstreze 
în Timp, nealterați precum pira
midele ! ?

— E în noi înșine, în dragos
tea noastră pentru ceea ce cons
truim, îmi răspund miile de colegi 
înrădăcinați de douăzeci de ani 
în locul lor statornicit după voin
ța lor. Și îi strig după catalog 
ca pe cînd eram elevi : Toți la 
datorie, la locul nostru ! răs
pund ei.,

...Și Timpul îi sculptează cu 
azur în conștiința oamenilor.

va-

i

Da-că ar fi să întocmim o listă 
cu toate lucrările valoroase, cu 
siguranță numărul lor ar fi de 
ordinul sutelor. Din păcate însă 
ele nu au văzut lumina tiparu
lui, răminînd de cele mai multe 
ori într-un anonimat deplin. 
Uneori, e drept, conducerea u- 
nor institute de cercetări, cate
drele, conducătorii științifici și 
multe alte foruri au căutat to
tuși să le sceată din condiția lor 
precară, încercând alte căi de 
valorificare. „De cele mai mul- 

A te ori. ne spune tovarășul profe- 
sor H. Sthal, partea originală a 
lucrărilor a fost publicată sub 
formă de articole în diverse re
viste de specialitate din tară sau 
din străinătate. în felul acesta 
s-a reușit într-o anumită mă
sură să se valorifice munca de 
creație științifică a doctoranzi
lor".

„Alte părți din lucrările de 
doctorat, ne confirmă tovarășul 
profesor dr. E. Bogdan, director 
științific adjunct la C.M.S., au 
fost transformate în referate ști
ințifice si prezentate la diferite 
manifestări științifice din țară 
si străinătate. Astfel, teza de 
doctorat a tovarășului inginer 
M. Năstase, susținută în vara a- 
cestui an. a fost expusă sub for
ma a două conferințe în Belgia, 
a două comunicări la ultima 
Conferință națională de mecani
că si a unui referat la Conferin
ța de sudură de la Timisoara" 
(19«9).

.Totuși, ne declară acad. Ște
fan Milcu, acest gen de valori-
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dem pachețelul ce se rezumă 
adesea lrf o conservă. în sat 
există cantină, dar nu putem 
înțelege de ce președintele, 
consiliul de conducere nu gă
sesc o soluție ca să ni se ser
vească și nouă, contra cost 
bineînțeles, mîncare caldă. So
licitării noastre, nu o dată i se 
răspunde : sinteți ai I.M;A.-u- 
lui, nu ne privește ce mîncați, 
unde dormiți, nouă să ne faceți 
treabă ! Teoretic au dreptate... 
Dar de ce să ne oprim numai 
la teorie cînd e vorba de an, 
ăsta nu înțeleg ! întreprinderea 
ne-ar angaja bucătar, dar pen
tru că sîntem puțini cei care 
lucrăm într-o secție, cheltuielile 
de regie s-ar ridica mult, o 
masă pe zi ajungînd la 20 de 
lei. La C.A.P. există însă un 
bucătar pentru grădiniță, ce-ar 
însemna 15 sau 20 de porții în 
,plus ? De fapt ar însemna 
ceva... O sudură și mai strînsă 
între noi și cooperativă !

— La noi, la Piscu, ne spu
nea TOMA SĂLCEANU, pe 
nimeni nu-1 interesează unde 
dormim, unde mîncăm sau 
altceva. Din acest punct de ve
dere sîntem ai nimănui. 
C.A.P., J _ ' '
răspunde prin ridicări 
umeri, la I.M.A., la fel.
teți salariați, descurcați-vă, — 
nj se răspunde peșțe tot. Sîn
tem, într-adevăr salariați, dar 
ce putem face cu bani dacă nu 
există și cineva care să se gîn- 
dească că trebuie create și con- 

i dițiile necesare pentru a cheltui 
judicios banii ? în săte, noi sîn
tem principalii consumatori ai 
biscuiților de la cooperativa de 
consum, cei care, vara, putem 
fi găsiți dormind pe unde nu 

| te aștepți. Să fie chiar atît de

cost

grea găsirea unor soluții prin 
care să ni se rezolve asemenea 
probleme ? Eu cred că nu ! 
Atîta timp cît văd că la C.A.P. 
numărul paznicilor e așa de 
mare că au ajuns să se păzeas
că reciproc, nu cred în imposi
bilitatea găsirii unei soluții ca 
și nouă să ni se gătească mîn
care caldă, de pildă.

între disputa dintre I.M.A. și 
C.A.P. ne aflăm noi, tractoriștii, 
cei care de fapt suferim de pe 
urma neînțelegerilor. Dacă 
s-ar porni de la realitatea că 
noi sîntem oameni, meseriași 
în a căror pregătire statul a 
investit și de care economia, 
țara, are nevoie să ne aflăm 
oricînd în deplinătatea forțe
lor, cred că n-ar fi necesare 
mai mult de cinci minute pen-

din față la patru tractoare. Cau
ciucurile se potrivesc la moto
cicletele I.J... De atunci unul 
dintre noi nu mai doarme noap
tea... Dar nici ziua următoare 
nu mai lucrează ! Căutăm 
ne suplinim unul pe 
Cit putem... Am cerut 
mute secția în sat. Nu este de 
acord președintele. Pe jos nu 
putem merge pînă în sat — sînt 
șapte kilometri ; cu tractorul 
nu ne lasă șeful secției. Și unul 
și celălalt vorbesc despre risi
pă. Numai cînd e vorba de noi, 
înghit cuvintele... Cît lucrăm 
în cîmp, de primăvara și pînă 
toamna, aici stăm, ved'em satul 
numai duminica. Mîncare ni 
se asigură așa, ca la șapte kilo
metri de sat...

— Eu nu vreau să mă ames-

să 
celălalt, 
să se

le-a înlesnit celor de la Piscu 
ca numai la centruj cooperati
vei să aibă cinci paznici ? Ca 
atelajele să rămînă acasă la 
membrii cooperatori și ca a- 
ceștia să le folosească după 
cum doresc ? Ca la cantina 
grădiniței de copii să serveas
că masa numai cei care se află 
în trecere prin 'comună și ca
drele didactice ? Gînd, oare, se 
pierde mai mult, în condițiile 
în care lucrurile vor continua 
să meargă ca acum, sau dacă 
se vor închide supapele unor 
atari pierderi, iar în atenția 
celor de aici vor reveni me
canizatorii ?

La I.M.A. Tulucești, discutăm 
cu inginerul MIRCEA DUM
BRAVA. ,

— întreprinderea pentru me-

cooperativele aduc pe masă or
dinele și circularele de la or
ganele superioare. S-a gîndit 
oare cineva cît se pierde din 
cauza unor asemenea invocări? 
Iată 
din 
diții 
că : 
gul 
din 
pregătirea unui mecanizator se 
cheltuiesc circa 10 000 lei. Să 
înmulțim această cifră cu 2 000 
(numărul mediu de mecaniza
tori din județ)... Dar nu este 
vorba numai <dfe aceste douăzeci 
de milioane de Iei care se 
pierd la fiecare cinci ani, ci de 
faptul că această fortuită pri
menire de cadre determină go
luri în folosirea mașinilor, îm-

cîteva calcule și fapte : 
cauza insuficientelor con- 
create, mecanizatorii ploa
ia fiecare cinci ani între- 
detașament de tractoriști 
județ se schimbă. Pentru

OMUL DE PE TRACTOR
n

*

___  _ _______ La 
cererilor noastre Ii se 

de 
Sin-

tru soluționarea acestor atît de 
stringente probleme ale noas
tre.

— La noi se construiește o 
secție model a I.M.A., ne spu
ne GHEORGHE NECULA de la 
secția Vînători. Se investește a- 
proape un milion de lei. Dar 
ca să se încadreze în nu știu 
ce haremuri, în loc să se caute 
soluții pentru ieftinirea con
strucției în altă parte s-a ales 
cea mai puțin dorită — elimi
narea casei tractoriștilor ! Ce 
să facem noi ? Pentru că res
tul timpului ne aflăm în cîmp 
vom lucra trei luni pe an în- 
tr-un atelier vopsit în culori 
pastel, lăsîndu-ne pantofii la 
ușă, dar vom dormi în același 
vagon de capanie.. cite șapte 
la un loc, fără posibilitatea de a 
citi o carte, de a asculta o mu
zică. Oare la minister se știe 
despre toate acestea ?

— Vă rog să mă iertați că 
arăt atît de obosit; astă-noapte 
am fost de pază la tractoare — 
se scuză MARIN CONSTAN- 
DACHE (secția „Scînteia" Bar- 
cea a I.M.A. Tecuci). Vedeți 
unde avem fixat locul secției; 
pînă în sat sînt șapte kilome
tri ! Și se fură. Cu vreo 
săptămîni în urmă, într-o 
neață, ne-am trezit fără

două 
dimi- 
roțile

tec în treaba asta — spune VA
SILE BĂLAN de la secția 8 a 
I.M.A. Tecuci. Sînt tânăr. Stați 
de vorbă cu cei mai bătrîni. 
Ei au și rezultate. Eu n-am re
zultate așa de bune... Cu hîrbul 
pe care mi l-au dat ca proas
păt absolvent de școală profe
sională.(V. B. are un an și ju
mătate în producție — n.a.) 
nici nu puteam face mai mult. 
Deși cer, nu mi se aduc piese 
de schimb; nu-mi dau de lu
cru decît ceea ce refuză alții. 
De asta spun, eu n-am ce zice 
despre indiferență privind con
dițiile de masă și de dormit. 
Să zică alții, să se angajeze că 
vor rezolva situațiile astea...

— Tovarășe, noi ne condu
cem după legi, ne răspunde 
DUMITRU NĂSTASE, pre
ședintele cooperativei agricole 
din Piscu. Uniunea Națională 
ne-a trimis circulară prin care 
ni se interzice categoric să fa
cem ceva pentru tractoriști. 
Dacă doresc ceva, să plătească! 
Să plătească, masa, dormitul, 
căruța dacă vor să le ducem 
ceva în cîmp ! Nu’ putem să ne 
punem de-a curmezișul Eu știu, 
băieții au dreptate d'ar sîntem 
neputincioși...

Neputincioși... Noi ne condu
cem după lege... dar ce lege

canizarea agriculturii nu poa
te asigura pentru tractoriști 
masă caldă decît atunci cînd 
aceștia se află în atelier. Hra
nă rece, asigurăm la cerere, în 
orice condiții. Seoțiile nu pot 
fi încadrate și cu bucătari și 
cu paznici; dacă am proceda 
așa închipuiți-vă unde am a- 
junge cu cheltuielile. Dar coo
perativele agricole ar putea re
zolva această situație... De ase
menea, în ce privește Casa 
tractoriștilor — ce rost ar avea 
construcția de vreme ce meca
nizatorii sînt din localitatea 
respectivă ? Unde tractoriștii 
nu sînt din comună, vom lua 
măsuri să fie ! Pînă pleacă în 
armată e mult, că apoi puțini 
mai vin înapoi. Atunci, profi- 
tînd și de faptul că recrutarea 
pentru școlarizare se face acum 
dintre țărani, vom 
meni 
avem

alege 
numai de acolo de 
nevoie.

Am redat doar o parte 
răspunsurile primite. S

oa- 
unde

Am redat doar o parte din 
răspunsurile primite. Și ce
lelalte sînt âsemănătoare. 

Ele prezintă o stare de fapt : 
în județul Galați prea puțin 
efort se depune pentru asigu
rarea unor condiții optime de 
muncă și de viață pentru me
canizatori. întreprinderile in
vocă cheltuielile de producție,

piedică executarea volumului 
de lucrări pe care întreaga 
economie contează. Se adaugă 
potențialul de muncă mereu di
minuat din cauza odihnei și 
hranei insuficiente tocmai în 
momentele de vîrf ale campa
niilor.

Iată, deci, suficiente motive 
ca problemele privind condi
țiile de muncă și de viață ale 
mecanizatorilor să fie privite 
cu mai multă grijă. Și nu nu
mai la județ, în I.M.A.-uri și 
C.A.P.-uri, dar și la Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii, 
Uniunea Națională a Coopera
tivelor Agricole și la Ministerul 
Muncii. Soluții se găsesc. Le 
oferă viața. Pentru că nu pu
ține sînt cazurile întâlnite cînd! 
și în actualele condiții coopera
tivele agricole asigură contrat 
cost, .hrană și casă pentru me
canizatori, sînt amenajate cast 
ale tractoriștilor- Rezultatei 
obținute de către aceste unității 
— Gîrbovi, Dor Mărunt, Goi-> 
cea Mare, Mădăras, să amintim 
doar cîteva — dovedesc cu pri-i 
sosință efectul stimulatorul aâ 
grijii pentru munca mecaniza** 
tarilor. Cu o minimă investiția, 
dar cu un cîștig imens pentrifi 
oamenii de pe tractoare, pentnij 
producție, această experiența 
poate fi generalizată.



SI SECURITATEA
TINERETUL

delegației
cum denumesc majorita

tea observatorilor actuala

criză din agricultura fran

ceză — a cunoscut in ul-

declanșată, după cit se pa

re, de publicarea „raportu

lui Vedel" și de dezbaterile

din Adunarea națională

privind creditele agricole

pe anul 1970.

SUB SEMNUl INCERTITUDINII
CONFERINȚA DE LA HAGA

timele zile o nouă agravare,

Frămîntări rurale

în Chile
C.C. al P.C.R. „Maladia rurală"

Dezbaterile 
din cadrul 
Conferinței 

de la Viena
VIENA. — Corespondentul 

Agerpres transmite pentru 
„Scânteia tineretului" :

în cadrul conferinței repre
zentanților opiniei publice 
pentru securitate și cooperare 
europeană a fost organizată o 
întîlnire a tineretului, la care 
au luat parte reprezentanți ai 
organizațiilor de tineret și stu- 
denți. prezenți la conferință, 
în timpul dezbaterilor au fost 
evidențiate căile și mijloacele 
prin care tinăra generație 
poate să-și aducă o contribuție 
tot mai activă la întărirea pă
cii și securității în Europa. La 
această întîlnire a luat parte 
Vasile Nicolcioiu, secretar al 
C.C. al U.T.C., care a expus 
poziția organizației, noastre de 
tineret în problemele păcii și 
securității în Europa și a re
levat rezultatele și concluzii
le mesei rotunde de Ia Sna- 
gov. Numeroși vorbitori s-au 
referit la întâlnirea de la Sna- 
gov „Tineretul șl securitatea 
europeană", subliniind rolul 
acestei țntilniri în lărgirea co
laborării organizațiilor de ti
neret și intensificarea acțiuni
lor concrete îndreptate spre 
destindere, cooperare, pace și 
securitate pe continentul nos
tru.

Lunj după-amiază la 
ora 16,00, ora Bucureștiu- 
Iui, s-au deschis la Baga, 
în ■ vechea sală a cavale
rilor din clădirea Parla
mentului olandez, lucră
rile Conferinței la nivel 
înalt a celor 
membre ale Pieței 
ne.

șase țări 
comu-

primii 
extc’r-

Luni după-amiază și-a în
cheiat lucrările la Viena, con
ferința reprezentanților opini
ei publice pentru securitate și 
cooperare europeană. La dia
logul angajat cu prilejul con
ferinței -au participat/, cu titlu 
personal sau în numele anu
mitor organizații, 300 de de
legați și observatori din 26 de 
țări. De-a lungul a trei zile, 
participanții au abordat, în 
cadrul a patru comisii, aspecte 
privind securitatea și coopera
rea europeană.

Membrii delegației române, 
condusă de prof. univ. Tudor 
Ionescu, au prezentat păreri și 
poziții ale opiniei publice din 
țara noastră în toate proble
mele abordate, contribuția lor 
fiind apreciată de participant.

La încheierea lucrărilor a 
fost adoptată „Declarația de 
la Viena", care cheamă toate 
statele europene să recunoască 
în mod solemn integritatea 
frontierelor stabilite pe conti
nent după cel de-al doilea 
război mondial, să-și funda
menteze relațiile dintre ele pe 
principiile renunțării la forță 
și la amenințarea cu forța, 
ale egalității, independenței, 
respectării dreptului suveran 
al fiecărui popor de a-și de
termina singur soarta.

La lucrări iau parte 
miniștri și miniștri de 
ne ai Belgiei, Franței, R.F.G., 
Italiei, Luxemburgului și Olan
dei. Participă, de asemenea, 
președintele Franței, George 
Pompidou.
' Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de premierul olanddz, Pi
et de Jong, care a subliniat, 
printre altele, că hotărînd să 
se întrunească la Haga, condu
cătorii celor șase state și-au a- 
sumat o sarcină grea. Punînd 
sub semnul întrebării reușita în- ■ 
truriirii și făcînd apel la spiri
tul de înțelegere și bunăvoința 
celor prezenți, premierul olan
dez a relevat că inițiativa păr
ții franceze privind .țirierea con
ferinței a fost primită cu o a- 
numită rezervă de unii dintre 
participant •

Urmîhd la cuvint, președin
tele Franței, Georges Pompi
dou, a. reafirmat poziția țării 
sale potrivit căreia desăvîrși- 
,rea Pieței comune trebuie să 
devină, in termenele fixate, o 
realitate definitivă, în aceasta 
incluzîndu-se și acel „instru
ment comunitar tipic, care este 
reglemențarea financiară agri
colă".

Pentru aceasta — a continuat 
el — trebuie fixată o listă de 
obiective eșalonate precis și re
alist. „Aceasta înseamnă, a con
chis Georges Pompidou, că ce
rerile de adeziune a Marii Bri
tanii și a celorlalte trei țări tre
buie să fie aborețate într-un spi
rit pozitiv, dar fără a se pierde 
din vedere interesele comunită
ții și ale membrilor săi. că nego
cierile trebuie să fie pregătite 
intre „cei șase" cu scopul de 
a defini o poziție comunitară,

și că ele vor trebui să fie duse 
în humele comunității și în spi- ‘ 
ritul acesteia".

Cancelarul R.F. a Germaniei, 
Willy Brandt, care a luat apoi 
cuvîntul, a declarat că guver
nul său înțelege ca, la această 
conferință, să se ajungă la „re
zultate concrete în problema 
lărgirii Pieței comune".

Willy Brandt a propus în con
tinuare ca, o „masă rotundă" 
comună cu țările candidate la 
C.E.E. și cele interesate în alte 
forme de cooperare, să aibă loc 
cît mai curînd posibil, după des
chiderea negocierilor de adeziu
ne.

Este știut că actuala întîlnire 
da la Haga este prima confe
rință la nivel înalt a „celor șa
se" după 12 ani de la semnarea 
Tratatului de Ia Roma, privind 
crearea Comunității Economice 
Europene.

Fără a avea o ordine de zi 
dinainte stabilită, agenda de lu
cru a conferinței este foarte în
cărcată. în două zile cît va du
ra întîlnirea, reprezentanții gu
vernelor celor șase țări trebuie 
să dea răspuns la o multitudi
ne de probleme spinoase, de re
zolvarea cărora — așa cum se 
apreciază la Haga — depinde 
însuși viitorul Pieței comune. 
Probleme ca cea a unei politici 
agrare comune, a punerii de a- 
cord asupra politicii comerciale, 
a sistemelor de transport, ca și 
crearea bazelor unei politici mo
netare comune, constituie tot a- 
tîtea teme de discuții abordate 
de pe poziții contradictorii. Ră- 
mîne de adăugat apoi gingașa 
problemă a primirii Marii Bri
tanii, Irlandei, Danemarcei și 
Novergjpi în Piața comună.

OLANDA. în imagine, mun

citori ai fabricii „Werspoor"

din Utrecht după ce au ocu

pat recent atelierele în senin 

de protest împotriva proiec

tatei concedieri a 500 mun-

citori.

SANTIAGO DE CHILE 1 
(Agerpres). — In cursul vizitei 
sale în Chile, delegația C.C. al 
P.C.R., care a participat la lucră
rile celui de-al XIV-lea Congres 
al Partidului Comunist din Chile, 
s-a întâlnit cu. conducătorii unor 
organizații districtuale de partid 
din capitala chiliană. Delegația a 
vizitat, de asemenea, redacția zia
rului „El Siglo", organul central 
al Partidului Comunist din Chile, 
precum și editura politică a 
partidului, „Horizonte".

Membrii delegației au avut, 
de asemenea, o întîlnire cu Ani- 
ceto Rodriguez, secretar general 
al Partidului Socialist din Chile, 
și cu membrii Comisiei politice a 
acestui partid, în cursul căreia 
s-a procedat la un amplu schimb 
de păreri în probleme de interes 
reciproc.

în zilele congresului, membrii 
delegației C.C. al P.C.R. au de
pus o coroană la mormîntul lui 
Emilio Recabarren, cunoscut 
conducător al clasei muncitoare 
chiliene și fondator al Partidului 
Comunist din această țară. La in
vitația C.C. al P.C. din Chile, 
delegația C.C. al P.C.R. a plecat 
într-p vizită prin țară.

mobile care i-a condus apoi sub 
escortă pînă la automobile. Trei 
tineri, Jean Breheret, Franțois 
Le Gentilhomme și Jean Martin, 
lideri ai Centrului național al ti
neretului agricol, au fost arestați 
cu acest prilej. După o judecată 
sumară, tribunalul din Saint- 
Nazaire i-a condamnat la două 
luni închisoare, în virtutea ar
ticolului 228 din Codul penal, 
care penalizează pe cei ce chiar 
fără a provoca răniri, rețin cu 
forța un magistrat în timpul 
funcției sale, sau cu ocazia e- 
xercitării acestei funcțiuni, (pre
ședintele republicii și membrii 
guvernului sînt asimilați magis-

în Franța,
și studenți. La Auch, Bavay, în 
Loira și Iser, Valencia, ca și în 
sud-estul Atlantic, la Bordeaux 
și Bastia, zeci de mii de parti
cipanți la demonstrații au pro
testat împotriva măsurilor pri
vind „structurarea agriculturii", 
cerînd, totodată, eliberarea tine
rilor arestați.

„Hotărîrea Curții de apel din 
Rennes nu ne-a satisfăcut, noi 
cerem achitarea conducătorilor 
noștrbși nu suspendarea pedep
sei" a declarat purtătorul de cu
vînt al Comitetului de, acțiune al 
agricultorilor din regiunea Ca
nalului Manche, care grupează 
Federația sindicală a țăranilor

ORIENTUL APROPIAT
Semnaiarea unor noi incidente

• CAIRO. — Aviața israe
liană a efectuat duminică după- 
amiază un raid de bombardament 
asupra pozițiilor egiptene situate 
în sectorul de nord al Canalului 
de Suez ■— a anunțat un purtă
tor, de cuvînt militar al R.A.U. 
După intervenția artileriei anti
aeriene, aparatele israeliene, care 
au încercat să bombardeze obiec
tivele militare din 
Sueir și Geneifa 
să se retragă — a 
torul de cuvînt.

Tel Aviv citat de agenția Reu
ter a declarat că luni aviația 
israeliană a întreprins un raid 
asupra unor poziții ale forțelor 
palestiniene 
regiunea 
dul Văii 
cizat că 
treprins

regiunile Abou 
au fost nevoite 
precizat purtă-

de guerilă din 
Al Bakoura din nor- 
Iordanului., El a pre- 
acest atac a fost în- 
după ce o patrulă 

israeliană a fost mitraliată 
sud • de Marea Galileii, de. 
teritoriul iordanian.

ANIVERSAREA A.R.L.U.S.
Ședința de la Moscova

• TEL AVIV. — Un purtător 
de cuvînt militar israelian a de
clarat că duminică după-amiază 
avioane israeliene au bombardat 
în două rînduri pozițiile egiptene 
situate 
sud a

în partea centrală și de 
Canalului de Suez.

tător
TEL AVIV. y- Un pur- 
de cuvînt militar de la

• AMMAN. —- Avioane 
raețiene au lansat bombe 
napalm asupra regiunii 
Bakoura din nordul Văii Ior
danului, a' .declarat un purtă
tor de cuvînt de la Amman, 
anunță agenția M.E.N. El a 
menționat că, întrucît artileria 
antiaeriană iordaniană a in
trat imediat în acțiune, avioa
nele israeliene au fost nevoi
te să se retragă fără a prici- 
nui pagube.

MOSCOVA. — Corespon
dentul Agerpres, L. Duță. 
transmite : Luni a avut loc la 
Casa prieteniei cu popoarele 
țărilor străine o ședință a con
ducerii centrale a asociației 
de prietenie sovieto-române și 
a reprezentanților din între
prinderile și instituțiile sovie
tice, membre colective ale a- 
sociației. consacrată împlinirii 
a 25 de ani de la înfiin
țarea A.R.L.U.S. Au participat 
membri ai conducerii cen
trale ai asociației de prie
tenie sovieto-române, precum 
și membri ai conducerii Uniu
nii asociațiilor șovietice de 
prietenie și relații culturale cu 
țările străine. Au fost de față 
ambasadorul extraordinar și

U.K.S.S. Vedere a Combinatului de produse azotoase 
Cerepoveț.

plenipotențiar al României la 
Moscova, Teodor Marinescu, și 
membri ai ambasadei.

Deschizînd ședința, Vasili 
Konotop, președintele asocia
ției de prietenie sovieto-româ- 
ne, a subliniat semnificația 
faptului că cea de-a 25-a ani
versare a A.R.L.U.S. are loc 
în anul în care s-a sărbătorit 
jubileul a 25 de ani de la e- 

• liberarea României. Vorbitorul 
a mulțumit pentru activitatea 
rodnică a A.R.L.U.S., organi
zație obștească înființată 
din inițiativa Partidului Co
munist Român, consacrată în
tăririi prieteniei dintre po
porul român și popoarele Uni
unii Sovietice.

Ambasadorul român, Teodor 
Marinescu, mulțumind pentru 
invitația de a lua parte la a- 
ceastă ședință și pentru cu
vintele calde rostite 'la adre
sa poporului român și a 
A.R.L.U.S., a arătat că asociația 
de prietenie româno-sovietică, 
înființată la scurt timp după 
victoria insurecției armate de 
la 23' August, de către Parti
dul Comunist Român, consti
tuie o expresie a politicii de 
întărire pe toate planurile a 
prieteniei dintre poporul ro
mân și popoarele Uniunii So
vietice, politică promovată cu 
consecvență neabătută • de 
P.C.R. de-a lungul întregii sale 
existențe. El a relevat apoi 
contribuția importantă pe care 
A.R.L.U.S. a adus-o în cei 25 
de ani de existență a sa, la 
transpunerea în viață a poli
ticii Partidului Comunist Ro
mân.

„Raportul Vedel" a fost întoc
mit cu scopul de a sonda posi
bilitățile de „acomodare și o- 
rientare" a gospodăriilor agri
cole cerințelor de integrare la 
„piața verde comună". Potrivit 
presei franceze în cazul în care 
s-ar trece la punerea în apli
care a prevederilor preconizate 
în „raportul Vedel" cinci din 
șase țărani francezi ar deveni 
șomeri, ca Urmare a suprimării 
unei suprafețe agricole de circa 
10 milioane de hectare teren 
arabii.

Deși unele oficialități guver
namentale franceze se dezic de 
concluziile „raportului Vedel", 
totuși în capitolele bugetului 
privind creditele agriculturii 
pentru anul viitor se pot depista 
anumite concordanțe cu raportul 
disputat. Printre acestea se ob
servă alocarea unor credite 
mult mai importante marilor 
producători agricoli, capabili să 
se integreze competiției euro
pene, rămînînd ca micii produ
cători să se reprofileze... Adop
tarea unor asemenea măsuri a 
stîrnit profunde nemulțumiri în 
rîndul organizațiilor sindicale a- 
gricole.

Un larg ecou au avut acțiu
nile organizate la mijlocul lunii 
trecute la Dresny-en Plesse 
(Loire Atlantique). La 16 noiem
brie agricultorii din această lo
calitate, profitînd de vizita în 
regiune a ministrului educației 
naționale, Oliver Guichard (pen
tru acordarea unor distincți) 
foștilor combatanți în Africa de 
nord) l-au „invitat" să-i urmeze 
la ferma ' Corrode! pentru a-i 
înfățișa situația rurală și a-i în- 
mîna o petitie cu revendicările 
lor. Ministrul și suita sa, refu- 
zînd invitația au fost reținuți — 
sechestrați după opinia ziarelor 
LE MONDE și LE FIGARO — și 
nu au putut părăsi ferma decît 
grație intervenției jandarmeriei

Cei trei tineri, condamnați recent

Tip

fraților administrativi). Potrivit 
ziarului LE MONDE încadrarea 
delictului celor trei tineri — 
luați din masa de manifestanțl 
la întîmplare — la un asemenea 
„articol era forțată". Căci cel 
reținut, nu era altul decîf de
putatul respectivei circum
scripții electorale, care trebuia 
să asculte glasul celor ce l-au 
trimis în parlament. In sfîrșit, 
Curtea de apel din Rennes, se
sizată de apărarea celor trei 
condamnați, a reluat procesul 
modificînd hotărîrea primei in
stanțe și condamnîndu-i pe cei 
trei tineri la patru luni închi
soare, cu suspendarea pedepsei. 
COMBAT scria că prima con
damnare a fost adoptată sub 
presiunea guvernului, într-o în
cercare de a stabili calmul în 
regiunile rurale, pe cînd a doua 
hotărîre luată la Rennes este 
consecința „presiunii manifes
tațiilor de stradă și a necesității 
de a restabili liniștea".

într-adevăr, arestarea celor 
trei tineri a declanșat în întrea
ga Franță un puternic val de 
demonstrații la care, alături de 
țărani au participat muncitori

și Centrul tinerilor agricultori. 
„Judecata Curții din Rennes 
marchează un recul al autorită
ților înaintea acțiunilor de ma
să, dar hotărîrea nu ne satis
face. Noi rămînem mobilizați 
pînă la obținerea anulării totale 
a condamnării celor trei tineri" 
— a declarat presei unul din 
conducătorii Centrului național 
al tinerilor agricultori. O altă 
organizație agricolă a făcut cu
noscut prin reprezentanții săi că 
„înregistrează eliberarea celor 
trei tineri obținută 
nea sindicalismului 
plînge faptul că nu 
lată condamnarea 
arbitrară și declară 
pentru satisfacerea 
ior profesionale care sînt 
suspensie, vor continua pînă la 
soluționarea lor în conformitate 
cu interesele majore ale milioa
nelor de țărani, supuși unui re
gim de neîncredere si nemulțu
mire datorită ambițiilor adepți- 
lor integrării comunitare care 
desconsideră soarta a milioane 
și milioane de oameni".

sub presiu- 
agricol, de- 
a fost anu- 
injustă și 
că acțiunile 
revendicări- 

în

IOAN TIMOFTE

Dezbaterile de la O.N.U.
Intervenții

- Cores- 
C. Ale- 
Comite-

• FLORENȚA intenționează 
să-și depună candidatura pentru 
organizarea Jocurilor Olimpice 
din 1976 alături de orașele Mos
cova și Montreal. Comitetul de 
inițiativă, prezidat de senatorul 
Piero Bargellini, s-a întrunit du
minică pentru a pune la punct un 
raport tehnic privind bazele 
sportive, infrastructura de care 
dispune orașul și cele ce ur
mează să fie construite pentru 
organizarea Olimpiadei. Docu
mentul va fi transmis Comisa
riatului prefecturii, urmînd ca 
acesta să prezinte în mod ofi
cial Comitetului Olimpic Inter
național candidatura orașului 
Florența.

n
NEW YORK 1. - 

pondentul Agerpres, 
xandroaie. transmite : ___
tul pentru probleme juridice 
al Adunării Generale 
zat rezultatele ultimei sesiuni 
a comitetului special al O.N.U. 
însărcinat cu elaborarea unei 
declarații care să expună con
ținutul principiilor privind su
veranitatea, independența na
țională, egalitatea în drepturi, 
neamestecul în treburile inter
ne, interzicerea folosirii forței, 
dreptul popoarelor de a-și ho
tărî singure soarta.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor, delegatul țării 
noastre Gh. Secarin, a subli
niat importanța pe care Româ
nia o acordă adoptării decla
rației despre aceste principii 
și a atras atenția asupra ne
cesității unei pregătiri temei
nice -a viitoarei sesiuni a Co
mitetului Special, care să per
mită elaborarea proiectului de 
declarație.

românești
MUEPISOD

a anali-

NEW YORK 1. — Corespon
dentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : Adunarea Ge
nerală a Organizației Națiunilor 
Unite a examinat luni raportul

Comitetului general cu privire 
la înscrierea pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni a unui nou 
punct : „Necesitatea examinării 
propunerilor privitoare la revi
zuirea Cartei Națiunilor Unite".

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor, ambasadorul român 
Gheorghe Diaoonescu a sublini
at că evoluția vieții internațio 
nale demonstrează > că respecta
rea principiilor independenței 
și suveranității naționale, egali
tății în drepturi, neamestecului 
în treburile interne ale altor 
țări și avantajul reciproc, al 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta — prin
cipii fundamentale ale Car
tei O.N.U. — asigură cel mai 
bun cadru pentru stabilirea u- 
nor relații de încredere și cola
borare între state, pentru întă
rirea legalității internaționale.» 
Vorbitorul a subliniat că efor
turile tuturor statelor trebuie să 
fie îndreptate spre găsirea me
todelor și mijloacelor de natu
ră să contribuie la respectarea 
efectivă a principiilor Cartei 
O-N.U. O premisă esențială a 
întăririi rolului Națiunilor U- 
nite constă în asigurarea reflec
tării depline de către O.N.U. a 
marilor schimbări ce au avut 
loo în lume în perioada de după 
cel de-al doilea război mondial.

ÎN „DISPUTA

STÎNCII“
• TENDINȚA spre con

ciliere, înregistrată în ul
timul timp în relațiile din
tre Marea Britanie și Spania 
privind problema Gibralta- 
rului, a fost frînată brusc la 
sfîrșitul săptămînii trecute. 
Sîmbătă, unități ale marinei 
militare spaniole au ancorat 
în Golful Algeciras în vede
rea unor „exerciții de ru
tină". La puțin timp după 
aceasta, opt nave militare 
britanice au pătruns în gol
ful amintit. Totuși, duminică 
seara flota spaniolă se retră
sese într-o zonă situată la 
320 km de Gibraltar. Acest 
fapt a determinat agenția 
U.P.I. să aprecieze că actua
lele acțiuni ale Spaniei ar 
urmări să reamintească An
gliei că nu va renunța nici
odată la Gibraltar. în acest 
sens este invocată declarația 
ministrului spaniol al locuin
țelor, Vincente Mortes Al
fonso, care a afirmat că Spa
nia a fost totdeauna doritoare 
să negocieze cu Anglia în ve
derea rezolvării diferendului.

p e seu rit
• MAURITANIA și Guvernul 

Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud au 
hotărît să stabilească relații di
plomatice — anunță comunica
tul dat publicității Ia încheierea 
vizitei oficiale întreprinse la 
Nouakchott de o delegație a 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud.

• LA COPENHAGA au avut 
loc convorbiri între miniștrii de 
externe ai Italiei și Austriei, 
Aldo Moro și Kurt Waldheim, 
cu privire la problema Țirolului 
de sud (Alto Adige). Uri comuni
cat oficial anunță că aceste con
vorbiri „s-au încheiat cu rezul
tate pozitive". S-a căzut de 
acord asupra unui proiect de

!■■■*■■■■■■■■■■■ 

măsuri în vederea unei autono
mii administrative și> lingvistice 
maimari a populației din aceas
tă regiune.

Conflictul italo-austriac cu 
privire la Tirolui de sud datea
ză de mai multă vreme. Această 
regiune, trecută în componența 
statului italian după primul 
război mondial, este locuită de 
o populație în majoritate de lim
bă germană. în ultimii ani, pa
ralel ou desfășurarea sporadică 
a unor tratative între' cele două 
țări, s-au produs numeroase 
acte de rezistență și terorism 
care au încordat serios relațiile 
dintre Italia și Austria. Acordul 
de la Copenhaga este menit să 
pună capăt acestei situații.

v
• FORȚELE de guerilă din 

legiunile tailandeze Phatalung 
și Nakorn Y Trang și-au inten
sificat în ultimele săptămini 
acțiunile împotriva trupelor 
guvernamentale — a anunțat 
postul de radio „Vocea poporu
lui tailandez". în cursul lupte
lor au scos din luptă numeroși 
militari ai trupelor guvernului 
de la Bangkok, au distrus 11 
fortificații ale acestora și au 
capturat importante cantități de 
armament.

NICOSIA : CONVORBIRILE 
INTERCOMUNITARE

• LUNI, în capitala Ciprului 
au fost reluate convorbirile in- 
tercomunitare. După aproape 

două luni de întrerupere, timp 
în care ciprioții greci și cei turci 
au consultat respectiv guvernele 
de la Atena și Ankara. Comuni
catele publicate în cele două ca
pitale au reafirmat hotărîrea 
părților interesate de a grăbi 
convorbirile de la Nicosia, ca 
singurul mod de a se ajunge la 
o reglementare pașnică a pro
blemei cipriote.

Pină în prezent, cele două 
părți nu au ajuns la un punct 
de vedere comun privind pro
blema formei de guvernămînt in 
Cipru. Comunitatea turcă reven
dică un sistem de largă autono
mie locală, în timp ce ciprioții 
greci insistă asupra unui stat 
unitar cu reprezentare propor
țională a celor două comunități 
în organele parlamentare și gu
vernamentale.

• DIN cauza grevei declarate 
de salariații companiei care asi
gură deservirea pasagerilor, pe 
aeroportul internațional Fiumi- 
cino din Roma s-au oreat per- 
turbații serioase. Compania 

„Alitalia" a fost nevoită să 
amîne o serie de zboruri spr# 
Istanbul, Nisa, Cairo, Paris, Ma
drid și Londra. De asemenea, au 
fost create perturbații în activi
tatea unor alte companii aeriene. 
Unele dintre acestea au deviat 
rutele avioanelor lor spre ae
roportul Ciampino.

INCIDENTE IN ARGENTINA

• EA ROSARIO, unul dintre 
cele mai mari orașe argentinie- 
ne a avut loc o demonstrație a 
studenților prilejuită de vizita 
ministrului educației în acest 
oraș. Peste 1 000 de studenți au 
manifestat în fața clădirii uni
versității, cerînd guvernului ma
jorarea fondurilor necesare în- 
vățămîntului. Ei au protestat, d'e' 
asemenea, împotriva represiuni
lor la care au fost supuși par
ticipanții la diferite manifesta
ții. Mulți dintre aceștia au fost 
arestați și condamnați.

• BAGDAD. — Secretarul ge
neral adjunct al Ligii Arabe, 
Assaad El Assaad, și-a încheiat 
vizita oficială întreprinsă în Irak, 
anunță postul de radio Bagdad. 
Assaad El Assaad a avut în 
cursul șederii sale la Bagdad în
trevederi cu conducătorii irakieni 
asupra unor. probleme privind 
intensificarea și coordonarea mij
loacelor de informație a țărilot 
arabe.

Următoarea etapă a turneului 
său este Beirutul, capitala Liba
nului.

• KUWEIT. — Intr-o ședință 
a guvernului kuweitian, care a 
avut loc duminică, a fost discu
tată situația actuală din țările a- 
rabe, și în special, gravele inci
dente de la granița dintre Ara
bia Saudită și Yemenul de Sud, 
a anunțat un purtător de cuvînt 
al cabinetului kuweitian. El a 
arătat că guvernul său și-a ex

primat îngrijorarea în legătură cu 
criza saudito-yemenită, subliniind 
că aceasta trebuie soluționată în
tr-un mod corespunzător, nu nu
mai în interesul Arabiei Saudite 
sau al Yemenului de Sud, dar, de 
asemenea, în interesul cauzei tu
turor țărilor arabe.

GH. ASACHI COMEMORAT 
LA VIENA

• CU PRILEJUL împlinirii a 
100 de ani de la moartea mare
lui cărturar român Gheorghe 
Asachi, în sala de festivități a 
Conservatorului de Muzică din 
Viena a fost organizată o seară 
comemorativă. Despre ,viața și 
opera lui Gheorghe Asachi a 
vorbit Nicolae Goga, profesor la 
lectoratul de limbă română de 
pe lingă Universitatea din Vie
na.
• ANUL 1969 se caracterizează 

printr-o puternică mișcare re
vendicativă a muncitorilor cana

dieni. Potrivit datelor oficiale 
comunicate de Ministerul Mun
cii, în primele 10 luni ale aces
tui an au fost înregistrate 457 
de greve. De peste patru luni 
și-au întrerupt activitatea 17 000 
de muncitori de la uzinele ce
lei mai mari companii canadiene 
de nichel „International Nickel 
Company of Canada".

La Moscova a fost dat 
publicității comunicatul 
cu privire la vizita în 
U.R.S.S. a ministrului de 
externe danez, Poul 
Hartling.

Oaspetele danez a-fost primit 
de Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și a avut convorbiri 
cu ministrul afacerilor exter
ne, Andrei Gromîko. în cursul 
convorbirilor, se arată în co
municat, părțile au constatat 
cu satisfacție extinderea co
laborării rodnice dintre cele 
două țări.
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