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O instalație de foraj de tipul 
„3 DH-250 a cărei faimă a fă
cut ocolul meridianelor petro
liere cîntărește în starea brută a 
părților ei componente, 560 tone, 
în timpul uzinării pieselor, 132 
tone de metal dispar.

— Ce-i de făcut ? Cum se 
împacă specialiștii și tehnicienii 
cu ideea că 23-—25 Ia sută din- 
tr-o piesă forjată se va înlătura 
cu cuțitul strungarului în cîteva 
ore de muncă ? Risipa de mate
rial și de timp nu-i prea mare ?

— Ba da. Chiar exagerat de 
r ’e, confirmă tovarășul Petru 
Rață — inginer-șef de concepție 
al Uzinei „1 Mai" Ploiești. Dai 
la noi aceasta este situația. Cu 
alte cuvinte, din 52 000 tone me
tal pus în consumația uzinei, 
12 000 tone devin șpan. Pentru 
că adausurile de prelucrare a pie
selor provenite de la forje și tur
nătorii depășesc, după părerea

mea, mult coeficientul de sigu
ranță necesar.

Un calcul elementar: dacă a- 
dausurile de prelucrare s-ar re
duce cu numai 1 milimetru, s-ar 
economisi la nivelul uzinei 120 
tone de oțel anual. Dai acest lu
cru este imposibil, deocamdată. 
Nu din motive tehnice, ne asi
gură specialiștii de aici, ci din 
motive birocratice. Adausurile ac
tuale sînt stabilite prin norme 
STAS peste care nu se poate 
trece, cu toate că ele au devenit 
anacronice. Dovada ne-o oferă 
chiar uzina în care ne aflăm.

— Am experimentat uzinarea 
unui lot de 10 tije de la pom
pele de 1 250 CP cărora li se lă
sase un adaos de prelucrare cu 5 
mm sub norma' STAS, ne rela
tează tovarășul inginer Constan
tin Petrescu, șeful secției meca
nică I și rezultatul a fost excep
țional. Toate tijele au reușit la

perfecție. Cu toate acestea, me- 
talurgul-șef ne-a respins propu
nerea, reamintindu-ne de norme.

Ne amintim că asemenea ob
servații au mai fost formulate de 
nenumărate ori. Dar se pare că 
normele STAS ale adaosurilor de 
prelucrare au fost bătute în cuie. 
Dacă așa stau lucrurile, cuiele a- 
cestea trebuie scoase cît mai cu- 
rînd și trimise o dată cu șpanul 
la retopit. Economia țării ar avea 
de cîștigat. N.umai prin accepta
rea propunerii de care vorbea in
ginerul Petrescu s-ar economisi 
anual în Uzina „1 Mai", 30 tone 
de metal.

Ocupîndu-ne însă de această 
problemă într-o întreprindere atît 
de importantă, trebuie să reținem 
faptul că muncitorii, tehnicienii, 
specialiștii săi, în urma sarcinii și 
a indicației primite din partea 
conducerii tehnico-administrative 
și a comitetului de partid, s-au 
preocupat și se preocupă în con
tinuare, cu bune rezultate, de re
ducerea consumului specific de 
metal și implicit de buna sa gos
podărire. După cum ne infor-
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Nu știu în ce măsură faptele concrete care se comunică în ca
drul plenarelor Comitetului Central al U.T.C. și care au o im
portanță aparte tocmai pentru că reprezintă o experiența 
reală, un lucru întîmplat deja și în legătură cu care se pot 
trage concluzii, de la care se poate porni mai departe într-un fel 
mai limpede și mai feiit de erori, nu știu deci în ce măsură ceea 
ce se comunică acolo și în altă-parte, în toate adunările cu ca
racter restrîns sau lărgit ale organizațiilor U.T.C., ceea ce numim 
cu un cuvint cam tocit „practica activității de zi cu zi", depășește 
cu adevărat strapontina tribunei și liniatura băncilor, depășește 
Chiar notarea prescurtată într-un carnet devenind, mai bine-zis 
redevenind iarăși realitate, sau, mai banal exprimat, dar la fel de 
important prin ceea ce reprezintă, experiență preluată. Fiindcă 
dincolo de monotonia aparentă a sunetelor și dincolo de stereo
tipia cuvintelor trăiește cu adevărat un fapt de viață care poate, 
care trebuie să se poată comunica.

De introducerea aceasta cam lungă mă folosesc ca să reamin
tesc, de pildă, că la ultima plenară a C.C. al U.T.C. primul se
cretar al județului Brașov a vorbit — referindu-se la acțiunile 
culturale — despre „Colocviile" lunare care par deja a fi do- 
bîndit o oarecare tradiție și un auditoriu permanent. Nu știu 
cîți dintre participant» la plenară au fost atenți la conținutul 
exact al faptelor comunicate atunci, în ce mă privește, dat fiind 
că m-am numărat și eu o dată printre invitații orașului dintre 
munți, dar nu numai din cauza aceasta, vreau să depun măr-

Socialismul a transformat ra
dical natura, structura și în
treaga perspectivă a dezvoltării 
forțelor sociale ale țării. îm
preună cu schimbările structu
rale produse în natura și pozi
ția clasei muncitoare și ale ță
rănimii, o dată cu întărirea 
alianței muncitorești-țărănești, 

■ a produs un întreg proces în- 
‘-«ioitor în rîndurile intelectuali

tății, aceasta devenind un fac
tor important al progresului so
cialist al țării, unt factor esen
țial al mersului înainte într-un 
șir de sectoare decisive ale so
cietății contemporane. Așa cum 
subliniază documentele celui 
de-al X-lea Congres al parti
dului, în actuala etapă is
torică — în împrejurările creș
terii necontenite a rolului știin
ței și culturii, în condițiile ra
pidului progres pe care îl înre
gistrează economia1, în climatul 
pe care îl instaurează actuala 
revoluție știînțifico-tehnică — 
rolul intelectualității sporește 
într-o măsură dintre cele mai 
însemnate.

Ce fapte, ce fenomene ale 
contemporaneității determină a- 
ceastă sporire a rolului inte
lectualității ? O primă realita
te privește faptul că socialis
mul, ca nouă etapă de progres 
a umanității, se caracterizează 
printr-un înalt grad de dez
voltare a științei și culturii. 
Socialismul este, prin însăși 
natura sa, o societate ce se 
naște și progresează numai 
într-o organică osmoză cu pro
gresul științei și culturii. Dacă 
ar fi să ne gîndim doar la fap
tul că făurirea economiei so
cialiste presupune valorificarea 
tot mai înaltă în tehnică, în 
unelte și tehnologii de produc
ție, a unor descoperiri ale

gîndirii științifice de la noi și 
din întreaga lume, înnoirea 
continuă și fundamentală a pro
ceselor productive pe baza 
noutăților științifice,, locul și ro
lul intelectualității își capătă 
adevărata lor semnificație și 
pregnanță. Dacă tehnicile auto
matizate, instalațiile electroni
ce sau cele atomice au devenit 
azi componente indiscutabile 
ale universului productiv al 
omului contemporan, ale creș
terii potențialului transforma-' 
tor al umanității se vede bine 
cît de sensibil sporit este ro
lul intelectualității științifice și 
tehnice în epoca noastră și, în 
același timp, cît de mari, de 
intense, sînt solicitările societă
ți; la adresa acestei intelectua
lități.

Amploarea și complexitatea 
proceselor economice și sociale 
face azi imposibilă realizarea 
unui progres autentic și rapid 
fără o conducere și organizare 
științifică a întregii societăți. 
Dirijarea cît mai adecvată a 
proceselor sociale, luarea deci
ziilor optime, organizarea ra
țională a instituțiilor sociale — 
procese larg dezbătute la tri
buna Congresului al X-lea al 
partidului, — obligă, angajează 
la așezarea întregii vieți social- 
economice pe terenul științei, 
solicitînd, într-o măsură mereu 
sporită, cunoștințe, competență, 
pricepere.

O societate 
baza științei 
mai avansate

oameni culți, instruiți, 
pe cunoștințe solide, 

implică, din partea so- 
datoria de a se pre

ce se dezvoltă nr 
și culturii celei 

a epocii, are ne

I

voie de 
stăpîni 
Aceasta 
cietății,

(Continuare în pag. a IV-a)

CERCETAREA - MUSAFIR
NEPOFTIT ÎN PRODUCȚIE ?
------------------------ J------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------—---------- ——
• Cercetări de interes național subvenționate de... cercetători. • Un contract a rămas 
in faza teoretică. Aplicarea este „imposibilă" — lipsesc desenatorul tehnic și cifiva 
muncitori! • studenții ar putea ocupa prin concurs posturi temporare de tehnicieni în cadrul contractelor 

încheiate de catedre cu întreprinderile industriale

După cum se știe, în ansamblul colaborării cercetării cu pro
ducția, sistemul contractelor tinde să-și lărgească continuu 
sfera, relațiile astfel stabilite între cei doi parteneri creînd 
un cadru ce favorizează atît dezvoltarea activității oameni
lor de știință, cît și valorificarea rapidă și eficientă a rezul
tatelor obținute de ei. Contractele între institute și între
prinderi nu reprezintă o noutate, dar o dată cu generalizarea lor 
au apărut o serie de deficiențe, pînă acum mai puțin evidente, 
datorită numărului mic al contractelor ce se încheiau,' defi
ciențe care împiedică fructificarea deplină a posibilităților ofe
rite de acest sistem judicios de relații.

lea descoperite de cercetători 
prin cele mai diverse mijloace.

Interesele
ministerelor sau ale

Pentru un dialog
trebuie doi

Institutul de chimie macro- 
moleculară „Petru Poni" din 
Iași a obținut în acest an bene
ficii importante de pe urma 
contractelor, dar, așa cum re
marca tov. Fl. Popescu, secre
tarul științific, numai două din 
cele 14 teme se datoresc solici
tărilor industriei, celelalte fiind 
rodul inițiativei cercetătorilor, 
care le-au propus diferitelor

combinate chimice. Persistă încă 
o situație nefirească : în loc ca 
întreprinderile să asalteze cu 
solicitări cercetarea, are loc fe
nomenul invers — cercetătorii 
se străduiesc să găsească pro
bleme care ar putea interesa o 
fabrică oarecare pentru a obține 
apoi un contract. Apare și un 
aspect calitativ de care trebuie 
ținut seama : faptul că institu
tele sînt nevoite să caute teme 
și parteneri are dezavantajul de 
a nu introduce totdeauna în te
matica lor cele mai stringente 
probleme ale producției, ci ace-

economiei naționale?
S-ar părea că o asemenea în

trebare nu poate avea decît un 
singur răspuns, alternativa ne- 
admițînd, în principiu, decît cea 
de-a doua soluție. Intpractică se 
întîmplă uneori invers. Iată un

de SÂNZIANA POP

(Continuare în pag. a IV-a)

PETRE JUNIE 
ANDREI BANC O profesie de mare atractivitate pentru tineri — arhitectura. Ea 

poate fi însușită și la școala de specializare postliceală de arhi
tectură și construcții din București, de unde vă prezentăm un 

aspect

exemplu tipie pentru acest gen 
de situații : după cum ne spu
nea Adrian Caraculacu, șef de 
secție la Institutul „Petru Porni", 
cercetătorii au aflat că Ministe
rul Industriei Ușoare Importă 
anual 9 000 de tone dintr-o sub
stanță chimică necesară confec
ționării hainelor pe buret. Cum 
se explică totuși lipsa de interes

(Continuare în pag. a IV-a)
Foto : AGERPRES

AVATARURILE
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Vine o vreme cind compe
tiția fotbalistică, indiferent 
de evenimentele ei, trage a 
iernat Microbiștii, îndem- 
nind spre stadioane cu sau 
fără tălăngi și pocnitori cu 
sunet de sfîrc de bici, înfo
foliți și îmbrăcînd în aburi 
preajma arenei, par mai de
grabă niște cete de colindă
tori. Iar la vestiarele jucă
torilor — locuri de care mi-e 
totdeauna mai dor chiar de
cît de dreptunghiul de ga-

PETRE DRAGU

CLASAMENT
1. Rapid 14 8 4 2 22—11 20
2. „U« Craiova 1* 7 4 3 20—14 18
3. F. C. Argeș 14 7 3 4 2»—18 17
4. Din. Buc. 14 8 1 5 28—20 17
5. Jiul 14 7 2 5 20—18 16
8. St. roșu 14 8 0 6 23—23 16

7. Steaua 14 8 3 8 36—20 15 ’

8. U.T.A. 14 6 2 « 18—21 14

9. Din. Bacău 14 5 4 5 19—24 14

10. „U“ Clnj 14 3 7 4 16—16 13

11. Farul 14 8 1 7 16—21 13
12. Petrolul 14 4 4 8 14—18 12

13. C.F.R. Cluj 14 4 3 7 11—22 11

14. Politehnica 14 4 2 8 14—16 10
13. Crlșul 14 4 2 8 19—29 10

16. A.S. Armata 14 3 2 9 11—26 8

Am discutat în prima parte a anchetei despre intelectualii sa
tului care, practicînd naveta în mod excesiv, aduc prejudicii so- 
cial-economice colectivelor în mijlocul cărora activează, precum 
și lor inșile. Astăzi continuăm ancheta : dincolo de aceste aspecte, 
navetismul trebuie privit ca un fenomen obiectiv. Navetiștii pe
trec o mare parte din timpul lor 'Jiber practicînd zilnic drumul 
tur-retur : ore în șir care, datorită condițiilor necorespunzătoare 
de transport, devin obositoare, tracasante, intr-un cuvînt, ore 
pierdute. în același timp fenomenul este accentuat, după cum 
vom vedea, de mișcările greșit concepute în unele sectoare ale 
forței de muncă.

concepute in unele sectoare ale

VICTIMELE BIROCRAȚIEI

Există un mare număr de na
vetiști care sînt fără voia lor 
„beneficiarii" acestei mișcări o- 
bositoare și tracasante, este 
vorbă de muncitori și tehnicieni 
din industrie — victimele meto
delor birocratice ale unor ofi
cii de resort care recrutează și 
repartizează forța de muncă. Re
cent, brganele de partid din mu
nicipiul București au inițiat o 
acțiune de cercetare a aspecte
lor pe care le presupune feno
menul navetismului. Cu acest 
prilej s-a constatat, printre al-

tele, că multe întreprinderi 
bucureștene angajează muncitori 
care au domiciliul la mari dis
tante, în timp ce forța de mun
că din apropierea orașului este 
neglijată — acești oameni tre
buind să-și caute, la rîndu-le,

locuri îndepărtate unde să lu
creze. O încrucișare care dete
riorează capacități vitale. Și a- 
ceasta' nu se întîmplă numai 
în București. Iată, de pildă, ce 
relata tovarășul TOMA VASI- 
LACHE, directorul Direcției 
pentru problemele de muncă și 
ocrotirii sociale din județul Dîm
bovița :

„în județul nostru se practică 
naveta în mai multe sensuri. 
Spre centru și invers, între lo
calități aflate la zonele de ve
cinătate cu alte județe etc. E- 
xistă mari șantiere ale unor im
portante obiective industriale 
care atrag un număr mare de 
muncitori. Subiectivul în aceas
tă deplasare zilnică de* forțe este 
reprezentat de încrucișările care 
ating diverse ramuri de produc
ție și specialități, Adică un zidar 
din acest oraș sau din împreju
rimi se duce să lucr.eze la Mo- 
reni sau Ia București în timp ce 
alții de aceeași profesie vin la 
Tîrgoviște. De ce se nasc ase
menea situații ? Există cîteva

reglementări de principiu care 
vorbesc despre evitarea acestor 
încrucișări și arată, în general, 
cum ar trebui să fie acordate 
necesitățile de recrutare a for
ței de muncă și de școlarizare 
impuse de dezvoltarea economic- 
industrială. Din păcate aceste 
reglementări nu prea sînt res
pectate de întreprinderi și în a- 
celași timp nu există nici o co
laborare pe scară centrală pri
vind înlăturarea neajunsurilor 
amintite".

Cum se întîmplă în fapt ase
menea încrucișări ? Iată un 
exemplu : Ministerul Industriei 
Ușoare a cerut întreprinderii 
din subordine, „Bucegi", din Pu
cioasa, să trimită pentru a fi 
școlarizați ca maiștri un număr 
de muncitori (ministerul are un 
plan anual de școlarizare care

Reportaj anchetă de
VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a III-a)
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La poalele Hășmașului, geo
logii studiază o deschidere 
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A INDIVIDUALITĂȚII
prof. dr. PAUL POPESCU-NEVEANU

-țw» n discuția privindI cunoașterea de si
ne — în vederea a-I legerii profesiunii— IR temperamentul in
dividual nu ocupă un loc din cele mai însemnate. 

Aceasta pentru că temperamen
tul este mai mult o caracteris
tică naturală și nu definește pe 
om ca ființa socială. Cu toate 
acestea, abordarea tempera
mentului în ciclul articolelor 
noastre este necesară, cel puțin 
fientru a ne putea da seama de 
ocul pe care îl ocupă în con

tactul personalității și avanta- 
dezavantajele pe 

le
jele sau 
care, în anumite situații, 
creează. Temperamentul este 
o caracteristică psihică și com
portamentală ce derivă din 
structura neuro-hormonală na
tivă a individului.

Constitutiv, sistemul nervos 
central dispune de forță, mobi
litate sau echilibra la diverse 
nivele și grade. Poți fi, sub ra
port nervos, puternic sau slab, 
rapid sau lent, inerțios, echili
brat în sensul egalizării forțe
lor de excitație — declanșare 
și de inhibiții — frînă, sau ne
echilibrat, în sensul predomină
rii excitației asupra inhibiției. 
Corespunzător, individul va fi, 
mai mult sau mai puțin, energic 
și rezistent la solicitări, va avea 
un tempou individual mai ridi
cat sau scăzut, se va frîna cu 
mai multă sau mai puțină ușu
rință. Temperamentul exprimă 
un tip de sistem nervos ce îm
bină într-un anumit mod forța 
cu mobilitatea și echilibrul. U- 
zînd de o terminologie de mult 
acreditată, distingem patru 
temperamente -de bază : cole
ricul, sangvinicul, flegmaticul si 
melancolicul.

în cele mai pregnante va
riante, temperamentele prezin
tă următoarele portrete psiho- 
comportamentale.

Colericul este agitat, tumultos, 
iritabil, inegal în viața emoțio
nală; cînd entuziast, cutezător, 
încrezător, cînd deprimat, cu
prins de teamă și, îndeosebi, 
inegal și în activități, cînd su- 
praactiv, risipindu-și prodigios' 
energia, cînd obosit, pasiv, in
capabil de acțiune sistematică. 
Este, deci, un temperament al 
extremelor. Colericii .se vor do
minatori, le place să conducă, 
dar ei înșiși se supun mai greu 
disciplinei. Sangvinicul este ra
pid, dar calm. De regulă bine 
dispus, se adaptează cu ușu
rință la situațiile noi, se con
formează mai ușor la discipli
nă, nu se lasă cuprins de gra
bă și nerăbdare, fiind însă 
foarte reactiv, poate fi distras 
ele la lucru la orice întîmnlare 
din ambiantă Tn viața afecti
vă evită extremele și este, în 
genere, stăpîn pe sine. Fleg
maticul este lent în toate și 
prea puțin reactiv. Inerțios în 
repaus, este inerțios și în acțiu
ne. Lucrează continuu și dispu
ne de o surprinzătoare răbdare 
naturală și stăpînire de sine. 
Melancolicul se caracterizează, 
în primul rînd, prin slăbiciune 
nervoasă, prin lipsă de rezis
tență Ja solicitări intense și 
bruște și prin înclinația spre 
nevroze. El poate apărea 
diverse variante de tempou 
dividual sau echilibru. Ceea 
apare însă permanent la 
este energia redusă, dificultăți
le de adaptare la situafii com
plexe. Melancolicul dispune de 
o mare sensibilitate, delicatețe 
dar și de teamă, neîncredere în 
forțele proprii, de unde încli
nația spre deprimare.

Din portretele schițate ar pu
tea rezulta că unele tempera
mente sînt preferabile iar alte
le nu. Nu se paate însă pune 
gșo problema. Nimeni nu-și

în
in-
ce
el,

poate alege temperamentul și, 
de fapt, fiecare îl preferă pe 
cel care-i este propriu. Apoi, 
temperamentele nu se distribuie 
pe nivele de valoare, aseme
nea aptitudinilor și caracteru
lui, ci ele doar exprimă un spe
cific. Aptitudinile și caracterul 
deși se construiesc pe baza 
temperamentului, nu rezultă, nu 
derivă din el. Se poate foarte 
bine ca un melancolic să fie 
genial iar un sangvinic să fie 
incapabil, ca un coleric să re
prezinte o mare valoare mora
lă iar un flegmatic să dispună 
de un caracter negativ. Orice 
variantă de corelație este po
sibilă. Temperamentul nu ' pre
determină valori, ci doar dă o 
anumită factură dinamico-ener- 
getică personalității. Problema 
nu constă în a stabili dacă ai 
un temperament bun sau rău 
(așa ceva nici nu există), ci în 
a țipe seama de temperament 
pentru a evolua pozitiv, a in
vesti temperamentul în aptitu
dini și atitudini, valoroase. Să 
nu uităm că Eminescu și Vlahu- 
fă au fost melancolici, M. Sa- 
doveanu era flegmatic, Alec- 
sandri și Coșbuc au fost sang- 
vinici, Caragiale și Rebreanu, 
colerici. Temperamentele lor 
sînt „vizibile*, dar valoarea 
Iar nu este un simplu produs al

ce-ți cer rapiditate de acțiune 
și gîndire, ae exemplu evită să 
devii pilot de avion, cautăfi un 
drum în care microintervalele 
de timp nu au importanță, în 
schimb tu poți să acționezi cu 
răbdarea și calmul ce te carac
terizează. Dacă <ști coleric, 
nu-fi alege profesiuni sedentare 
și de rutină, angajează-te în di
recția inițiativelor, a ceea ce 
înseamnă mare și inegală in
vestiție de energie. Iar dacă ești 
sangvinic, nu te mulțumi cu 
marea ta adaptabilitate, ci 
caută pe orice drum ai porni, 
să • te depășești, să fii creator.

După cum vedeți, nu am 
prescris anumite profesii, ci am 
preconizat unele limite și con
diții, am operat pe categorii

mari, pentru ca singuri să yă 
orientați.

Cum vâ determinați însă tem
peramentele ? Să vă furnizăm 
cîteva repere.

1. Capacitatea de lucru în 
condiții de mare solicitare, re
zistență la situafii critice, ex
trem de dificile, reactivitatea 
în situații complexe ș.a. indică,

> după răspunsul pozitiv sau re
lativ negativ, forța sau slăbi
ciunea nervoasă.

2. Viteza de reacție, rapidita
tea mișcărilor, gîndirii și emo
ției, adaptabilitatea, capacita
tea de restructurare promptă a 
conduitei indică mobilitatea, in 
cazul unor răspunsuri negative 
sau echivoce, înclinați spre 
inerție.

3. Sfăpînirea de sine, cal
mul, răbdarea, absența iri- 
tabilității dusă pînă la crize, 
indică echilibrul. In caz con
trar, sînteți un coleric.

Nu vă puteți identifica tem
peramentul fără a vă compara 
cu alții și a vă analiza condui
ta pe parcursul întregii dv. dez
voltări. Să stabiliți ce este în- 
tr-adevăr propriu dinamicii vie
ții dv., ce este constant și apa
re frecvent sau episodic. Nu 
orice nerăbdare, agitație este 
simptom de coleric. Nu orice 
depresiune, oboseală, indică un 
melancolic. Observați-vă meto
dic, comparativ, obiectiv și veți 
obține un răspuns valid la pri
ma din întrebările privind auto- 
cunoașterea.
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I temperamentului.
Caracterele compensează, 

iau în stăpînire, maschează 
temperamentele. Și colericul 
poate deveni răbdător, deși lu
crul acesta îl „costă* mai mult 
decît pe un flegmatic care e 
răbdător din fire. Aptitudinile 
valorifică temperamentele în 
acțiuni. Și un melancolic poate 
conduce și organiza, deși lucrul 
acesta îi vine mai greu decît 
unui coleric (sau sangvinic) 
care dispune firesc de energia 
necesară. Fără a absolutiza 
temoeramentele — asta ar în
semna să nu mai evoluezi — 
este totuși bine ca, în anumite 
limite, să ținem seama, de ele 
pentru a evita unele dificultăți 
suplimentare.

Așadar, dragă tinere — dacă 
ești melancolic, evită profesiu
nile ce solicită un 
sum de energie și 
tentă nervoasă, nu 
unde va trebui să 
de oameni, să decizi rapid în 
fața unor situații foarte dificile, 
alegeți o profesiune care să-ți 
permită să-ți evaluezi energia 
în doze mici, să-ți valorifice 
capacitatea ta de analiză și 
sțnteză de mare finețe.

Dacă ești flegmatic, nu te 
angaja pe drumul unor profesii

masiv con- 
mare rezis
te du acolo 
conduci mii
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Am citit prima coresponden
ță sosită pe adresa paginii 
„Profesia ta“ și ne grăbim să 
Inaugurăm „Curierul paginii".

începutul II facem mărturi
sind că ne-au bucurat aprecie
rile elogioase ale cititorilor în 
legătură cu pagina săptămîna- 
lă pe care o punem la dispo
ziția profesiilor viitoare ale a- 
dolescenților și tinerilor. Spu
nem că ne bucură, întrucît 
elogiile privind inițiativa zia
rului denotă că cititorul nos
tru aștepta o asemenea pagină 
și. deci, am răspuns unei ce
rințe a Iul.

Tovarășa Sasu Ecaterlna, 
consilier școlar — Liceul din 
Bistrița — ne asigură că „ma
terialele programate spre pu
blicare sînt deosebit de utile, 
atît pentru cadrele didactice, 
cît și pentru elevi și părinți. 
Acest fapt — spune dînsa — 
â determinat cadrele didactice, 
deși trecute de vlrsta tinereții, 
să se aboneze la „Scînteia ti
neretului". Vă mulțumim pen
tru aprecieri șl pentru urările 
de succes adresate redactorilor 
paginii — atît de către dv, cît 
șl de prof. Eracle Tltlrlcă, 
psiholog școlar la Liceul din 
Sighetu 
Eleonora
colectivului de elevi de la Li
ceul pedagogic din Năsăud — șl 
vă asigurăm că vom avea în 
vedere propunerile făcute. Ur-

Marmatiel, prof. 
Mattel — Zlmnlcea,

'Alegerea profesiunii a în
ceput să mă preocupe cu 
mulți ani înainte de concursul 
de admitere. A existat și un 
moment de cumpănă. In școa
la generală mă pasionau, a- 
proape în egală măsură, ma
tematica, fizica și istoria. De 
aceea, la liceu, cînd a fost să 
aleg între secția reală și secția 
umanistă, nu m-am putut de
cide prea repede. M-am gîn
dit că ar fi bine să optez pen
tru o clasă umanistă și apoi, 
la absolvirea liceului, să mă 
înscriu la Facultatea de isto
rie. Și acum sînt convins că 
aș fi putut deveni un bun 
cercetător în domeniul isto
riei. Dar au învins matemati
ca și fizica. Și încă ceva ? am 
considerat că profesia de ingi
ner este mai potrivită firii 
mele, dominată de pasiune 
pentru tehnică, de tentația 
descoperirilor. In cele din 
urmă am hotărît să mă înscriu 
într-o clasă de real. In mo
mentul acela știam precis că 
voi deveni inginer. Și știam, 
de asemenea, că va trebui să 
muncesc mult, că înclinațiile 
mele pentru matematică și fi
zică au nevoie să fie susținu
te de' un studiu perseverent 
și, mai ales, continuu.

Mai exista o întrebare: ce 
fel de inginer voi deveni P

După trei ani de liceu nu 
găsisem încă răspunsul la a- 
ceastă întrebare. învățam a- 
cum într-o clasă specială de 
matematică, lucram mult la 
fizică, dar matematica și fizi
ca îi sînt in egală măsură fo
lositoare și inginerului con
structor, și cehii care este spe
cialist în construcțiile de ma
șini, și inginerului chimist...9»L0

Asistent medical
Mal 

liceu, 
mise . ,
manifestat dorința de 
a fi * ‘ 
exact , ,
postliceale pe care 
le-ar putea urma după 
absolvire.

Ținînd cont că exis
tă în întreaga țară un 
mare număr de școli 
de .acest gen cu profi
luri diferite, în rîn- 
durile care urmează 
ne vom opri , asupra 
școlilor cu profil sa
nitar.

Concursul de admi
tere se J/a da la ur
mătoarele obiecte :
' Matematică (scris și 

oral) și fizică loraj) 
pentru specialitatea 
utilaje medicale ; chi
mie (scris și oral) și 
botanică (oral) pentru 
specialitatea asistent 
de farmacie ; anato
mia și fiziologia omu
lui (scris și oral) și 
chimie (scris) pentru 
specialitățile asistentă 
medicală, (chimie
oral), pentru asistent 
medical de igienă, a- 
sistent medical de la
borator. asistentă me
dicală de pediatrie, a- 
sistentă medicală de 
obstetrică și gineco
logie, asistent de o- 
crotire tehnică denta
ră, iar pentru asistent 
social se dă examen 
la psihologie (scris și 
oral) șl biologie 
(scris).

Asemenea școli post
liceale sanitare func
ționează în orașele 
Arad, B-dul Republi
cii nr. 77 ; Pitești, str. 
N. Bălcescu, nr. 147 ; 
Bacău, str. Grivița Ro
șie, nr. 35 ; Oradea, 
str. Leontin Sălăjan

*

mulți elevi de 
în scrisori trl- 
redacției, si-au

Informați mai 
asupra școlilor 
— pe

nr. 13 ; Bistrița, B-dul 
Republicii nr 18—20 ; 
Botoșani, str. Maxim 
Gorki, nr. 1 ; Brașov, 
str. V. Maiakovski, nr- 
13 ; Brăila, B-Sul Al. I. 
Cuza, nr. 71 ; Buzău, 
str. Cuza Vodă nr. 
53—63 ; Cluj, B-dul 
V. I. Lenln, nr. 7 ; 
Constanța, B-dul V I. 
Lenin nr. 42 ; Craio
va, str. Silozului, nr. 
65 ; Galați, str. Mihai 
Bravu nr. 48 ; Odorhe- 
iul Secuiesc, str. V. I. 
Lenin, nr. 2 ; Hune
doara. str. Nicolae 
Bălcescu nr. 1 ; Iași, 
str. Nicolae Bălcescu, 
nr. 28 ; Turnu-Severin, 
str Karl Marx, nr. 5 ; 
Tg. Mureș, str. Vbros- 
marthy. nr. 8 ; Roman, 
str. Soldat Porojan,

2 ; 
str.

nr. 5 ; Ploiești, 
Nicolae Bălcescu 
35 ; Satu-Mare, piața 
Păcii, nr. 10 ; Sibiu, 
str. Dealului, nr. 6 ; 
Timișoara, str. Gheor- 
ghe Doja, nr. 27 ; 
Rîmnicu-Vîlcea, str. 
General Praporgescu, 
nr 36 ; București, str. 
Pitar Moș, nr. 15.

Școlile postliceale 
sanitare pregătesc a- 
sistente în următoare
le specialități : medi
cale. medicale de ob
stetrică șl ginecologie, 
medicale de pediatrie, 
medicale de igienă, de 
ocrotire, asistente so
ciale. medicale de 
laborator, de farma
cie, tehnica dentară, 
utilaje medicale
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I
I
I
I

«

UNEI PROFESII
Zilele acestea, cînd „văile s-au umplut cu frunze", geologii 

s-au întors acasă. Am ales acest moment, pentru a invita trei 
tineri cercetători de la Institutul geologic din București, la un 
dialog despre o serie de aspecte nu îndeajuns cunoscute, mai 
„prozaice" poate, însă esențiale, ale meseriei de geolog. Inter
locutorii noștri sînt Micu Mihai Codru și Dan Morariu, ab
solvenți ai Facultății de geologie-geografie și Silviu Rădan, 
absolvent al Institutului de petrol, gaze și geologie.

— Cît țin de fapt campaniile 
voastre 2

M M. C. — 4—5 luni. Pornim la ' 
drum decum mijește primăvara, 
cînd pe potecile munților zorii 
miros încă a ger și — după ce 
arșița lui Cuptor ne-a jupuit 
pielea obrajilor și brațelor, 
după ploile toamnei — cînd nin
sorile nu sînt departe — ne în
toarcem.

— Vă acordați în cursul a- 
cestui lung răstimp, mici „con
cedii" ?

S. R. — Niciodată. Un geolog 
adevărat nu-și permite, în 
timpul campaniei de teren, pe
rioade „neproductive" Anul a- 
cesta, de pildă, am petrecut în 
Apuseni, fără întrerupere, peste 
120 de zile. In fiecare diminea
ță începeam lucrul pe la ora 6 și 
îl încheiam după asfințit.

— Deci, ziua de lucru a unui 
geolog este echivalentă cu o 
zi-lumină ?

D. M. — Citeodată și 
mult. Se obișnuiește uneori ca 
ultima probă să fie luată „la 
chibrit", mult după ce a asfințit 
soarele De notat însă, în mod 
special, efortul fizic pe care îl 
depune un geolog ...umblînd. In 

cu 
de 

20— 
pînă

jungi să străbați eu pasu! între 
2 500 și 3 000 km, ceea ce...

— Ceea ce evident ar trebui 
să dea de gîndit celor care vor 
să devină geologi, nu ?

M C. — Desigur, pentru a te 
dedioa geologiei nu e destul să 
poți acumula un bagaj de cu
noștințe de specialitate, trebuie 
să. posezi și anumite calități. în 
primul rînd’ rezistență la efort, 
voință, o anume încăpățînare de

De vcroă cu trei

tmerî «ercetâîetî

de la Institutul
mai îjeobgic din

București

mărind în continuare pagina, 
veți avea ocazia să citiți ma
teriale care vă interesează în 
legătură cu profesiunile de in
gineri electromecanici, ciber- 
neticieni, economiști în dome
niul comerțului exterior, ste
nograf. Sugestia dv. privind 
solicitarea Ministerului Muncii 
să-i informeze pd tineri în le
gătură cu necesarul de cadre 
în diferite ramuri ale econo
miei — că, în funcție de acest’

CURIER
necesar, să facă opțiunea spre 
profesie — am reținut-o. în 
momentul în care vom fi în 
posesia 
le vom 
răm, cît

Raveca
Vă sa- 
mărtu- 
cerlnța 
școlilor 

tri-

datelor informative, 
da publicității. Spe- 
mai curînd.
Vranău. elevă. Liceul

pedagogic din Năsăud. 
tisfacem dorința, deși, 
rlsim, ne-a surprins 
dv. de a afla adresele
profesionale In domeniul 
cotatelor șl condițiile de ad
mitere în aceste școli, din mo
ment ce «înteți deja spre fina
lul dobîndirli profesiei de în-

vățător. Sperînd să nu vă a- 
bandonați profesia, vă infor
măm că există o școală pro
fesională care pregătește mese
riași în domeniul în Care te 
interesează, la Cluj, str. Ein
stein nr. 12—14, telefon 1 15 99, 
iar alta la Arad, Piața V. 
Roaită nr. 1, telefon C.F.R. 343

Eva G. — Sf. Gheorghe. 
Scrisoarea dv. am încredin- 
țat-o unui medic igenist. A- 
cesta va răspunde peste două 
săptămîni — dv. și altora în 
aceeași situație — ce profesie 
vi se potrivește din cele patru 
pentru - care ne spuneți că op
tați, avînd în vedere starea 
sănătății. în funcție de răs
punsul specialistului, vă vom 
da toate informațiile referitoa
re Ja posibilitățile concrete de 
dobîndlre a profesiei respec
tive.

Irina Ioan — Tulcea, Teodo
ra Avram — Arad. Găsiți în 
pagina de față, la rubrica 
„Ghidul profesiilor", Informa
țiile care vă interesează.

îl rugăm pe toți cel care ni 
s-au adresat, ca șl pe cel ce 
nl se vor adresa în viitor, să 
urmărească cu continuitate 
pagina, întrucît n-avem posibi
litatea să răspundem tuturor 
Imediat, cl eșalonăm răspunsu
rile la „curier- șl în cadrul 
rubricilor.

„PROFESIA TA'

cursul unei singure zile, 
ciocănașul, busola și sacul 
probe (uneori încărcat cu 
30 kg)., geologul străbate 
la 50 km Și uneori, în condiții 
nu tocmai „turistice" Vara a- 
ceasta, de exemplu, mă aflam, 
Ia cîteva ceasuri după ora prîn- 
zului (vorba vine după prînz, 
fiindcă nu mîncasem decît o 
conservă, care ajunge deseori, 
în meseria noastră, să „totalize
ze" prînzul) în mijlocul unor 
desișuri de mărgcini. pe o vale 
din Masivul Retezat. Evident, nu 
era vorba de o pădure, la cîteva 
zeci de metri tufele se terminau 
și totuși, nu exagerez, mi-a tre
buit mai bine de o jumătate de 
ceas pentru a ieși la liman. In 
tot acest timp m-am zgîriat bine 
peste tot, am purtat în spate 
peste 20 kg de pietre colțuroase 
și am încercat să.. nu mă ener
vez.

> — Ai reușit ?
D. M. — Nu. Deși e total... con

traindicat, enervarea survenită 
pe traseu (și desigur motive se 
găsesc suficiente) nu numai că 
te face să obosești mult mai 
repede, dar îți diminuează și 
simțul de observație, care este, 
în meseria noastră, indispensa
bil. Ajungi, deci să colinzi în 
vînt.

— Cam ce distanță acoperă 
vreme de cîteva luni un geolog?

M. C. — Tn cursul campaniei 
de teren dintr-un singur an a-

J
a „scormoni" lucruri aparent 
aride, tăria de a renunța la 
multe satisfacții pe care ți le o- 
feră alte munci de cercetare, 
viața obișnuită în general. De 
asemenea în geologie succesul 
nu pică imediat, la sfîrșitul fie
cărei campanii (cum o cred mulți 
pînă după ce termină faculta
tea), ci se lasă așteptat, uneori 
destul de mult.

S. R. — E necesară, indispen
sabilă, aș spune chiar, și o a- 
nume duritate, un echilibru mo
ral.

— La ce te referi în mod 
concret î

S R. — Simplu : cercetarea 
durează, după cum a menționat 
șl colegul meu o zi-lumină. Or, 
pe tot acest interval geologul 
e singur. Cercetarea nu se face 
în grup. Unica întîlnire posibi
lă e cu vreun sătean sau vreun 
trecător întîmplător. Deci, tn 
cursul unei zile întregi schimbi 
doar cîteva cuvinte...

M. C. — Desigur, pentru a „tă
cea" o zi întreagă șl asta, prac
tic, timp de cîteva luni, îți tre
buie nu atît antrenament — cum 
se presupune în , mod eronat — 
cît o anume capacitate de inte
riorizare, putința de a fi se-

posibilitățile nu sînt li- 
nu decurge de aici o oa- 
monotonie ?

te mulțumi 
singur
- Și 

mitate, 
recare

M. C. — Nu, fiindcă meseria 
oferă, pentru cel ce o iubește, 
mari satisfacții Bucuria unei 
„descoperiri" pe teren, faptul că 
ai reușit să „detectezi" un a- 
mănunt geologic nou, neînscris 
pe vreo hartă, e greu de tran
spus în cuvinte.

Insă, e drept că nu oricine 
poate să-și petreacă verile în... 
singurătate (cel puțin aparentă).

— Din cîte înțeleg rezultă că, 
pentru a putea fi geolog, nu e 
suficient să-ți însușești doar la
tura științifică a meseriei, să 
absolvi, la modul „teoretic" o 
facultate...

D. M. — Exact. Și am arătat, 
cred, de ce. în această ordine 
de idei remarc faptul că, deși 
au existat și există femei care 
practică geologia cu bune re
zultate, datorită îndeosebi duri
tății, condițiilor în care se des
fășoară munca, dificultății „fi
zice" a activității în sine, regi
mului de efort special, geologia 
nu este, în general, cea mai 
indicată profesie pentru femei.’

— Se întîmplă să cauți o vară 
întreagă. — deci sdte și sute de 
ceasuri sub arșiță, ploaie, uneori 
nu tocmai odihnit și alimentat 
suficient — fără a descoperi ni
mic deosebit, fără să poți avea 
deci satisfacții propriu-zise, 
imediate ?

M. C. — Se întîmplă. Deși e 
greu să nu descoperi nimic. A- 
tunci cînd nu observi nimic în
seamnă că nu ești făcut pentru 
a fi geolog. în orice caz, repet, 
satisfacțiile spectaculare, recu
noașterile publicate imediat, 
în geologie, nu se întîlnesc la 
tot pasul. Deci. întotdeauna al
ternativa unui „eșec relativ" 
trebuie prevăzută, și posibilita
tea sa nu trebuie — și în acea
sta constă o nouă „asperitate" a 
meseriei — să influențeze în 
mod negativ activitatea viitoare.

S. R. — Mai mult decît în alte 
domenii poate, în geologie nu ai 
voie să fii descurajat, descum
pănit.

— O ultimă întrebare : primă
vara, înaintea plecărilor în cam
panii, (ce durează luni de zile, 
și însumează un interval de 
timp destul de însemnat — in
dispensabil meseriei), simțiți 
ceva deosebit ? Ce sentiment, ce 
gînduri vă încearcă ?

M. C. — Voi căuta să răspund 
pe scurt și, eventual, nu numai 
tn numele meu ci al colegilor 
mei Această meserie frumoasă, 
pasionantă, are momente difici
le pe care le „simte" — cu atît 
mai mult — orice geolog ade
vărat Momentul plecării se nu
mără printre ele...

VIRGIL BERBERU 
este student in anul I 
il Facultății de elec
tronică din București. 
Iată cartea sa de vizi
tă. In anul 1965 a ab
solvit — cu media tO 
— clasa a VIII-a, la 
Școala generală nr. 72 
din Capitală. A dat 
examen de admitere 
la Liceul ,;Mihai Vi- 
teazu" — examen pe 
care I-a trecut, de ase
menea, cu rpedia 10. 
După bacalaureat a 
participat la concursul 
de admitere în Institu
tul Politehnic, reușind 
să obțină cea mai mare 

medie : 9,55.

Am făcut, de aceea, o adevă
rată muncă de investigație. 
Am citit cărți, am stat de 
vorbă cu specialiști, cu stu- 
denți de la diferite facultăți, 
m-am consultat cu tovarășii 
profesori, cu tovarășul dirigin
te. Știam o mulțime de trăsă
turi esențiale și de amănunte 
care compun universul diferi
telor domenii în care își poate 
exercita munca un inginer. 
Abia în clasa a Xll-a, după 
multe cercetări, am optat pen
tru specialitatea de inginer e- 
lectronist O astfel de investi
gație este foarte folositoare 
Doar ne alegem profesia pen
tru o viață și nu putem să fa
cem actul acesta la întîmpla- 
re. Nu putem să ne înscriem 
într-o facultate fără să știm ce 
cerințe sînt în această facul
tate, care este specificul pro
cesului de învățămînt, dacă 
ne pasionează sau nu ne pa
sionează, dacă avem sau nu 
avem capacitatea necesară să 
devenim buni specialiști- Eu 
am ales secția de electronică 
aplicată de la Facultatea de 
electronică în primul rînd pen
tru că aici domeniul de in
formație este foarte larg, iar 
activitatea practică precum și 
munca de creație cer cu
noștințe multe și un spirit 
prin excelență inventiv.

Acum — ca student al Poli
tehnicii — sînt convins că îmi 
voi da toată silința să ajung 
un foarte bun inginer elec
tronist.

VIRGIL BERBERU 
student în anul l 

la Facultatea de electronică 
din București

ȘERBAN BRĂDUȚ J
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învăța din cărți sau 
din experiența ce
lor mai buni în con
dițiile în care modul 
de a lucra pămîn- 
tul, de a crește ani- 

nuf’*' și de a valorifica superior, 
eficient, oricare dintre posibilită
țile create —• care de fapt în
seamnă folosirea apei în sistemul 
de irigații și a îngrășămintelor 
primite de la uzine, utilizarea 
soiurilor și creșterea raselor și 
speciilor de animale a căror pro
ductivitate este direct propor
țională cu satisfacerea unor anu
me cerințe (care sînt ace
lea ?), a cultivării viei pe ni
sipuri și în terase, a legumelor 
în sere și a mînuirii mașinilor ce 
foarte repede își diversifică sis
tema — este nu o simplă obli
gație, ci una dintre necesitățile 
cotidiene, cheia de boltă a acti
vității într-o agricultură modernă 
aflată în plin proces de dezvol
tare și intensificare. Patru milioa
ne de țărani cooperatori, mecani
zatori și lucrători din întreprinde
rile agricole au absolvit în anii 
din urmă cursurile acestei cuprin
zătoare școli a satului, care este 
învățămîntul agrozootehnic, con
ceput și organizat la îndemnul 
conducerii partidului. Numeroși 
președinți ai cooperativelor agri
cole, contabili, brigadieri, șefi de 
secție pentru mecanizare, șefi de 
echipă și lucrători ai ogoarelor 
din sistemele de irigații s-au spe
cializat prin cursuri la stațiunile 
experimentale sau la casele agro
nomului. Sub aspectul său hotărî-, 
tor, cel al competenței profesio
nale, în fiecare an producția a 
fost pregătită cu aceeași grijă cu 
care s-a și lucrat, totul formînd 
a a solidă fundație a succeselor 
ce? alcătuiesc în marea majoritate 
a unităților agriculturii noastre o 
diagramă în continuă dezvoltare.

Zilele acestea, școala de masă 
a satului își redeschide porțile... 
Din nou casele-laborator ale coo
perativelor agricole și sălile fer
melor agricole și ale întreprinde
rilor pentru mecanizare vor avea 
„program special'' lăsînd loc ce
lor deprinși de acum cu învăță
tura să continue a studia agro
tehnica unei culturi sau alteia; 
consultînd comunicările stațiuni
lor experimentale să găsească și 
să remedieze greșelile în cazul 
cultivării unui soi nou, a lucrării 
pămîntului în condiții de irigații, 
greșeli care în vara trecută, în 
anii anteriori au determinat pier
deri de recoltă; să aprofundeze 
schema de funcționare a ultimu
lui tip de tractor, să afle soluția 
cea mai bună adoptată undeva în 
țară sau peste hotare privind 
crearea unui agregat. Cinci sute 
de titluri de diafilme, încă de 
două ori pe atîtea planșe temati
ce, cam două mii de titluri de 
broșuri și alt gen de materiale de 
propagandă agricolă editate de 
Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii, aparatură, mulaje în va
loare totală de cîteva zeci de 
milioane de lei se vor afla per
manent la îndemîna cursanților.

In cîmp, lucrările sînt practic 
încheiate. Specialiștii — pentru 
că numai dintre ei au fost 
recrutați lectorii — au completat 
cataloagele. Mai bine de un mi
lion și jumătate de agricultori ce 
î.« doresc munca înzecit încunu

nă de succese așteaptă „chema
rea clopoțelului" pentru a se 
așeza din nou în bănci să învețe 
să capete deprinderi în practica
rea cît mai eficient posibil a u- 
nei îndeletniciri milenare —cul
tivarea pămîntului și creșterea 
animalelor.

După cum ni se comunică, în- 
cepînd din acest an, învățămîntul 
agrozootehnic se desfășoară după 
noi principii. In ideea de a asi
gura o cît mai operativă informa
re a cursanților cu noutățile lu-

ȘCOALA DE MASĂ
(Urmare din pag. I)

A SATULUI
l$! REDESCHIDE

PORȚILE...
crărilor ce se vor executa în 
unitatea lor, a depărtării cursuri
lor de general și apropierea a- 
cestora de concret s-a renunțat 
la periodicizarea pe trei ani. In 
fiecare an se parcurge un ciclu 
de lecții a căror temă este stabi
lită în funcție de specificul uni
tății, de profilul acesteia, de con
siderente de perspectivă, de către 
specialiștii unității, accentul pu- 
nîndu-se cu precădere pe latura 
practică. Prin expuneri de cel 
mult o oră, prin realizarea unui 
dialog permanent între lector și 
cursanți, prin proiectarea de fil
me și diafilme, prin parcurgerea 
altor materiale didactice cursanții, 
grupați în cercuri pe profile, vor 
fi ajutați să urce treaptă cu treap
tă scara cunoașterii, a ancorării 
muncii de fiecare zi pe ogor — 
în vie, în sere sau grădina de le
gume, în zootehnie sau pe tractor 
— în ceea ce știința recomandă 
mai nou și valoros la un moment 
dat. Expunerile oamenilor de ști
ință, invitați, a specialiștilor cu 
munci de răspundere de la direc
țiile agricole, uniunile județene 
ale cooperativelor agricole, din 
minister și stațiunile experimen
tale vor avea darul să consoli
deze cunoștințele dobîndite, să 
lărgească mai mult orizontul au
ditoriului. De un deosebit interes 
se vor bucura expunerile pe teme 
privind întărirea economico-orga- 
nizatorică a unităților, căile îmbu
nătățirii 'organizării producției și a 
muncii, folosirea rațională a fon
durilor, acțiunile intercooperatiste 
și de cooperare între ferme și în
treprinderile de mecanizare, căile 
de dezvoltare a proprietății ob
ștești, necesitatea achitării obli
gațiilor contractuale — de aceea 
credem că din programa nici u- 
nui cerc, indiferent de profil, 
n-ar trebui omise astfel de teme 
convingător susținute și prin în
semnatul volum de materiale di
dactice — filme, diagrame, gra
fice, broșuri gen „din experiența 
unității X".

Ca în toți anii anteriori, și în 
această iarnă în catalogul îrtvăță- 
mîntului agrozootehnic întîlnim, 
în fiecare unitate, foarte mulți ti
neri. Și, afluxul lor către această 
consistentă formă de informare 
tehnico-profesională, care s-a do
vedit a fi învățămîntul agrozoo
tehnic este explicabil. Către a- 
ceastă categorie de cursanți, ce 
în sectorul de mecanizare este 
predominantă, iar în zootehnie, 
legumicultură și în sfera activită
ții în sistemele de irigații se află 
într-o creștere continuă, trebuie 
îndreptată toată atenția. Obliga
țiile ce revin organizațiilor U.T.C. 
în acest sens sînt dintre cele mai 
mari. Mobilizarea tinerilor la 
cursuri, inițierea unor dezbateri 
și concursuri gen „Cine știe cîști- 
gă“ (la Oprișor, județul Mehe
dinți, la fiecare două săptămîni 
se organizează astfel de con
cursuri), organizarea unor expozi
ții cu eșantioane din cultura ma
re, legumicultură, viticultură etc. 
și grafice reflectînd producțiile 
obținute în diverse condiții agro- 
fitotehnice sînt domenii în care 
organizațiile U.T.C. se pot afirma 

ca sprijin de nădejde al specia
liștilor din unitățile agricole res
pective. Mai ales cercurile orga
nizate pentru lucrătorii din siste
mele de irigații, unde prin atrac- 
tivitatea meseriei vor fi întîlniți 
foarte mulți tineri, iar dificultăți
le de început ale muncii încă 
n-au fost în totalitate depășite, 
vor trebui înconjurate cu cea mai 
mare grijă. Tonicul pe care îl 
transmite învățătura deprinderii e 
menit să catalizeze potențele lor, 
să devină reflex permanent.

GH. FECIORU

ORA BILANȚULUI ÎNCEPE ACUM!
A două zi după adunarea de 

alegeri, grupa U.T.C. a clasei a 
trecut în întregul ei, fără alte a- 
mînări, la lucru. Se ridicau, bine
înțeles, o sumedenie de întrebări, 
care cereau tot atîtea răspunsuri. 
Se cereau definitivate, mai întii, 
jaloanele viitoarei traiectorii a 
activtății, pe care numai un pro
gram bine precizat le putea trasa. 
încercăm și noi să aflăm cîteva 
din ele. Ne răspund, pe rând :

GHEORGHE PÎRVUȚOIU : 
„Inutil de spus că noi avem mo
tive speciale, ca să le denumesc 
așa, pentru a nu tergiversa lu
crurile. La sfîrșitul acestui an, 
în viața noastră intervin două e- 
venimente remarcabile : bacalau
reatul și, pentru mulți, examenul 
de admitere la facultate. Și cum 
întregul program de activități al 
grupei este axat pe asemenea pro
bleme, e ușor de închipuit că 
n-am lăsat să ne scape nici mă
car o zi.

Programul nostru de activități, 
consider eu, are un element esen
țial bun: acela că e îndreptat, 
de la prima pînă la ultima literă, 
în scopul îndeplinirii obligației 
noastre fundamentale : învățătura. 
Cuprinderea a mai mult de jumă-
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O apăsare pe buton și unul din agregatele liniei de fabricație pornește (Aspect de la Uzina de 
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tate dintre elevi în cercurile pe 
obiecte, mobilizarea elevilor buni 
pentru ajutorarea celor mai 
slabi la învățătură, participarea 
unei treimi dintre elevii clasei la 
olimpiadele pe obiecte, organi
zarea unei serate literare — iată 
„înălțimi™ la care a fost fixată 
ștacheta activități noastre".

NICOLAE CHEZNOIU: „Este

Trei membri și secretarul grupei U.T.C. din clasa a Xll-a B

Liceului „Tjdor Vladimirescu" din Tîrgu Jiu ne relatează cum

au trecut la înfăptuirea programului de activități
a

adevărat, noi, membrii grupei, am 
hotărât să alcătuim un program 
de activități care să vizeze a- 
proape în exclusivitate, obținerea 
unor bune rezultate la învățătură. 
Paralel cu aceasta, ne frămîntă 
încă — de ce să nu recunosc — 
alegerea unei profesii. In linii 
mari, am făcut deja cu toții opți
unile cuvenite, dar unii se mai află 
încă în etapa unor clarificări, a 
unor continue confruntări de 
opinii. Biroul grupei a ales, pen

tru aceasta, o pistă nebătătorită 
prea mult, aceea a discuțiilor in
dividuale sub imboldul propriu 
fiecăruia dintre noi — colegiali
tatea. Purtate sub semnul unei 
sincerități totale, discuțiile pe care 
eu le-am avut pînă acum cu mai 
mulți colegi au arătat că alegerea 
profesiei nu este deloc o treabă 
ușoară, fără renunțări, hotărâri de

ess

moment și reîntoarcere la opți
uni inițiale. Dar, trebuie să spun, 
clarificarea devine cu atît mai 
utilă. Un permanent proces de 
autoanaliză a posibiltăților fie
căruia, o poziție sinceră față de 
tine însuți — toate sînt declan
șate de un program de activități 
bine orientat™.

GHEORGHE MLADIN: „O 
acțiune pentru care grupa se 
pregătește acum intens și la înfăp
tuirea căreia mulți dintre 

și-au găsit cîte ceva de făcut este 
organizarea unei serate literale, 
împreun^ cu alți doi colegi, re
zerv, aproape zilnic, o oră-două 
acestei acțiuni. Mie îmi revine 
sarcina să prezint tema „Ineditul 
în poezia lui Camil Petrescu™. E 
o treabă dificilă, care cere o do
cumentare în afara programei 
școlare și tocmai de aceea m-am 

apucat serios de lucru imediat 
ce s-a terminat adunarea de a- 
legeri. Acum, referatul meu șe a- 
propie de sfîrșit și nici ceilalți doi 
colegi nu stau rău.

Eu așa gîndesc : cel mai efica
ce ajutor pe care-1 putem da 
biroului grupei U.T.C. este a ne 
lua fiecare}cîte o părticică din 
programul de activități, pârtiei- - 
că de îndeplinirea căreia să~răs- 
pundem în fața colectivului. A- 
ceasta, cu atît mai mult cu cît ■ 

mează secretarul comitetului de 
partid, din angajamentul anual de 
640 tone oțel economisit, s-au 
realizat pe 10 luni 525 tone. Tre
buie consemnată, în primul rând, 
reproiectarea și modernizarea 
unor utilaje aflate în producția de 
serie, în urma cărora ele au de
venit mai suple, dar în același 
timp cu calități tehnico-econo- 
mice superioare. Numai preveni
toarele hidraulice, în cele trei ti- 
podimensiuni ale lor, ca să ne re
ferim la un singur exemplu, în 
urma reproiectării și schimbării 
concepției constructive, au deve
nit pe planșetele proiecfanților 
din colectivele conduse de ingi
nerii Teodor Toivi și Petre Stroie, 
cu 50 la sută mai ușoare.

— Credem însă că posibilitățile 
dv. nu se limitează la, ceea ce 
s-a făcut.

— Nu, într-adevăr. Mai sînt 
susceptibile de a-și lepăda din 
greutate, pompele de noroi, ca și 
pompele de 1250 C.P., spune 
tov. ing. Rață. Acestea din urmă 
au 30 tone, iar cifra mondială 
este de numai 25 tone. Deja noi 
avem soluțiile tehnice, însă ne 
lipsește cadrul organizatoric și 
legislativ ca să le aplicăm ime
diat. Pe de o parte, fabricația nu 

programul nu cuprinde altceva 
decît propriile noastre propu
neri™.

GHEORGHE PALOȘ: „De 
fapt, de la adunarea de alegeri 
n-au trecut prea multe zile și 
fiecare din noi constată cu plăce
re că grupa noastră poate „bifa" 
unele puncte din programul ce 
și l-a propus atunci. Nu mă voi 
opri asupra lor, ci mai mult la 
ceea ce cred eu că mai avem de 
înfăptuit. Și voi porni chiar de 
la o propunere a mea, aceea ca 
noi, elevii, să ne adunăm mai des 
și să verificăm, în colectiv, ceea 
ce nu cunoaștem în măsură sufi
cientă. Unii colegi vor obiecta, 
poate, că avem deja,, în acest 
scop, ore de pregătire cu tovară
șii profesori. Dar eu am obser
vat ceva : atunci cînd sînt pre
zente cadrele didactice, unii din
tre noi se jenează, au reți
neri, lipsindu-le curajul de a de
clara deschis profesorului că cu
nosc mai puțin cutare sau cutare 
capitol din materie. încerc un 
sentiment de regret la gîndul că 
timpul a trecut repede și totuși 
noi între noi, grupa U.T.C., nu 
ne-am întîlnit, pentru acest scop, 
niciodată. Era apoi bine, dacă, 
așa cum se propusese în adu
narea de alegerei, grupa U.T.C. 
S-ăr fi întrunit săptămînal pentru 
a lua în discuție nu numai cum 
stăm cu lecțiile la zi, ci* și cir re
capitularea materiei din anii tre- 
cuți". 

ft
Departe de noi gîndul de a a- 

naliza acum rezultatele obținute 
pe linia înfăptuirii programului 
db activități. Am amintit însă toa
te cele de mai sus, întrucît con
siderăm că începutul, așa cum a 
fost făcut aici, Iasă deja să se 
întrevadă lucruri frumoase pentru 
ora cînd se va face bilanțul. Iar 
unul din argumentele care dez
văluie condiția succesului, este a- 
cela că încă din primele mo
mente ale activității, fiecare mem
bru al grupei își alătură umărul 
la efortul întregului colectiv.

consemnate de
I. BODEA

ne dă răgaz suficient, iar pe do 
altă parte, toate aceste propuneri 
trebuie prevăzute de la început 
în procesul tehnic, care durează 
mult timp.

Firește, că nu e simplu să mo
difici din mers concepția con
structivă a unui produs în condi
țiile sarcinilor presante de plan. 
Dar crearea cadrului organizato
ric și legislativ de care vorbea 
tov. ing. șef, depinde în cea mai 
mare măsură de conducerea uzi
nei. Și dacă s-a găsit o soluție 
nouă pentru îmbunătățirea con
strucției pompelor, credem că 
poate fi găsită și... soluția pen
tru aplicarea ei.

In balanța pierderilor de me
tal de la Uzina „1 Mai™, rebutu
rile se adaugă șpanului. Valoric, 
rebuturile depășesc, în primele 
10 luni, suma de 4 700 000 lei, 
constituind nu numai pierderea 
metalului respectiv, adică întâr
zierea lui în circuitul economic, 
dar și munca de mii de ore a ce
lor sub semnătura cărora figu
rează.

— Cu o parte dintre aceștia 
puteți face ușor cunoștință, na 
spune tov. Ion Burada, secreta
rul comitetului U.T.C. pe uzină. 
Iată-i înșiruiți pe „oglinda cali
tății™. Și privim pe o tablă nea
gră, afișată la loc vizibil în secto
rul mecanică I, numele muncito
rilor scrise cu cretă colorată și 
valoarea rebuturilor furnizate de 
ei în luna trecută : Vasile Sas — 
6 602 lei, Dumitru Matei — 1 352 
lei; Viorel Coravia 1181 lei; 
Vasile Preda 1181 lei; Gheorgha 
Oprescu 1003 lei etc. Sînt pa
gube care în cea mai mare parte 
nu pot fi recuperate.

„Oglinda calității™ este o ini
țiativă a organizației U.T.C. Cei 
care-și văd numele aici și cara 
apoi sînț analizați de întreg co
lectivul în fața acestui panou, sînt 
deosebit de afectați. Privirile 
mustrătoare și ironice ;,ale tovară
șilor lor nu-i iartă. Și n-au fost 
puține cazurile cînd unii dintre 
tinerii care își găsiseră odată 
chipul în „oglinda calității™ sau 
„oglinda conștiinței™ cum i sa 
mai spune, să facă ulterior ase
menea eforturi îneît numele lor 
să nu mai apară niciodată, da 
luni de zile, printre cei care pro
duc rebuturi. Efectul inițiativei 
este deci garantat.

— Cînd a-ți pornit-o ?
— Pe la începutul anului.
— De ce n-o extindeți în fie 

care secție, în fiecare organiza 
tie?

— Vrem să-i verificăm efi 
ciența educativă și apoi...

Nu știm totuși ce vrpa să mt 
verifice comitetul U.T.C. d 
vreme ce concluzia apare limped 
în scriptele CTC : de la 8 tor 
rebut în luna februarie s-a ajur 
la 2 tone în “luna octombrie i 
secția- în care se experimenteaz 
inițiativa. Deci, tovarășe secreta 
credem că experimentul nu tr< 
buie prelungit și’ în următor 
cincinal. Inițiativa să fie extin: 
cît mai urgent și în restul șe
fiilor, îndeosebi la turnătoriile c 
oțel și fontă, la secția remor 
și mecanică II, pentru șalvari 
altor tone de metal.

Și acum să încercăm'o total 
zare : 120 tone (ce ar proveni d 
reducerea adausului de preli 
crare cu 1 milimetru a tutun 
pieselor forjate și turnate) + ( 
tone (dacă rebutul pe uzină a, 
scădea cu 10 la sută — în sec
ția mecanică I procentul dimi
nuării a scăzut între lunile fe
bruarie—octombrie cu 75 la sută) 
+ 548 (consum de metal depășit 
pe 9 luni la produsele cu normă 
de stat) + 9 000 tone (dacă pom
pele de 1250 C.P. ar fi reproiec- 
tate și aduse la cifra mondială 
de 25 tone/buc.) = 9 734 tone. 
Iată o cifră care așteaptă să fie 
descoperită în Uzina „1 Mai" , 
Ploiești.

(Urmare din pag. I)
este acordat cu necesitățile de 
cadre ale următoarei etape). în
treprinderea, care nu avea locuri 
pentru funcția de maistru, a tri
mis totuși muncitori; probabil 
din raționamentul că noii maiș
tri vor fi încadrați în alte uni
tăți industriale sau pur și sim
plu din dorința de a se confor
ma unor dispoziții venite de sus. 
Anul acesta la întreprindere s-au 
înapoiat 13 maiștri proaspăt șco
larizați. Doar unul singur a pu
tut fi încadrat conform noii sale 
calificări, ceilalți au primit șta- 
te de muncitori. Oamenii au fost 
scoși din producție (pentru ei 
au fost angajate aite cadre) ei 
înșiși au cheltuit timp și ener
gie cu învățătura iar statul a 
suportat cheltuielile materiale. 
Evident, cei doisprezece maiștri 
vor căuta acum posturi libere la 
alte întreprinderi și cînd vor 
găsi, vor intra în armata nave
tiștilor, fiindcă nu-și vor părăsi 
cu una cu două domiciliul.

Prin analogie, situația se poa
te amplifica. Grupul școlar pro- 

• fesional pentru chimie din Tîr- 
'goviște școlarizează în diverse 
meserii tineri din județ și apoi, 
după absolvire, îi trimite în alte 
județe. Mulți dintre ei vor prac
tica naveta. „Calificarea profe
sională nu se realizează conform 
nevoilor județului — spunea to
varășul PETRE MOCANU, șeful 
Oficiului forțelor de muncă. în 
momentul de față Ia noi se dez
voltă alte ramuri decît cele pen
tru care se califică tineri în cen
trul școlar profesional. Se pro
duc încrucișări, se irosesc valori 
materiale, se alimentează nemul
țumiri personale".

Există și o altă cauză în afa
ra birocrației unor organe de 
resort. Ea trebuie atribuită fap- 

| tului că adesea recrutarea ^mun
citorilor pentru șantiere sau 
munci sezoniere este lăsată în 
seama unor oameni necompe- 
tenți sau uneori chiar neloiali. 
Iată ce relatau cîțiva muncitori 
navetiști de pe linia Tirgoviște- 

Găești : „Eu am învățat dul- 
gheria la Giurgiu. Găseam de 
lucru la București sau mai a- 
proape, la Tîrgoviște, dar a ve
nit un recrutor și mi-a promis 
o încadrare bună la Găești. 
M-am dus dar n-a fost chiar 
așa, după promisiuni. Am rămas 
însă acolo" (Iacob Marin — co
muna Glodeni) „Eu am pățit a- 
proape același lucru" (Pană So- 
tirescu — Pucioasa) „Am 12 ani 
de șantiere. Am lucrat și in 
București — Ia Trustul 1. De o- 
bicei după ce faci naveta un 
timp la un loc mai depărtat con- 
stați că ai fost puțin păcălit și 
că același salariu îl cîștigi și 
undeva (>e lingă casa ta. Curînd 
o să mă mut cu serviciul la Tîr
goviște" (Gușe Marin — Pucioa
sa) Și aș putea continua cu alte

AVATARURILE NAVETEI
exemple din județele Ialomița 
sau Ilfov.

Paguba materială și morală pe 
care o produc asemenea încru
cișări este mare, este frustrată 
economia și fiecare om în mod 
direct — și ca un argument în 
plus am adăuga faptul că ran
damentul profesional al navetiș
tilor este scăzut în raport cu 
acela pe care îl dau muncitorii 
care nu sînt antrenați în acest 
du-te vino.

HAI LA DRUM
CU FANTASTICA VITEZA 
DE 40 KILOMETRI PE ORA1

„Drumul pînă la locul de 
muncă și înapoi înseamnă zil
nic pentru mine patru ore și ju
mătate de mers cu tramvaiul 
și trenul" (Marinescu Liviu, me- 
dic-naveta Buțurești-Giurgiu) | 

„Eu pierd în fiecare zi patru ore 
și șase minute" (Anton Panai- 
tescu, muncitor la întreținere — 
Gara de Nord) ; „Ajung pe șan
tier după două ore de mers" 
(Constantin Popa — muncitor pe 
șantierul din Găești) j „Aproape 
patru ore pe drum e foarte 
mult pentru o femeie care mai 
face și gospodăria" (Pândele 
Neli, profesoară în comuna Va
lea Plopilor). Și așa mai depar
te... în cadrul recentei acțiuni, 
privind navetismul, organizată 
de organele de partid ale Muni
cipiului București, s-a stabilit că 
durata medie de deplasare dus 
și întors este de 4 ore 10 minute 
pentru cei care folosesc mijloace 
C.F.R. și de 3 ore și 20 de mi
nute pentru cei care merg cu 
autobuzele D.R.T.A. Adică, ra

portat la cei peste 50.000 sala- 
riați navetiști, revin 192.000 ore 
pierdute — ceea ce echivalează 
cu 24.000 salariați-zi. Pentru ca 
valoarea acestor pierderi să fie 
micșorată la cifre neglijabile, 
timpul navetei trebuie redus. 
Dar nu numai atît; dincolo de 
timpul prelungit al navetei (vi
teza comercială a trenurilor care 
transportă navetiști este de a- 
bia 40 kilometri pe oră, iar a 
curselor D.R.T.A. de 28 km la 
oră, trebuie spus că navetiștii 
călătoreso uneori în condiții 
de-a dreptul obositoare, se pe- 
treo incidente oare se. soldează 
cu noi pierderi de timp, condi
țiile în sine de călătorie nu sînt 
dintre cele mai plăcute. Timp de 
o săptămînă am plecat zilnio în 
diferite direcții, cu trenuri sau 
curse de autobuz. Am «ălătorit

pe scară la orele de aglomera
ție, am privit așteptînd în sta
țiile dintre comune curse 
D.R.T.A. care nu opreau. Iată- 

dimineață mergînd 
în trenul cursă cu 

din Gara Basarab la 
58 minute. Compar- 

, culoarele, sufocan- 
Oameni nervoși, timpul

mă într-o 
spre Titu 
plecarea 
orele 7 și 
timentele, 
te.
trecea greu ț iar obsedanta me
lodie a roților de tren nu o- 
ferea decît plusul unor zdrun
cinături provocate de arcurile 
prea vechi ale vagoanelor, și ele 
prea vechi. La Titu am schim
bat trenul spre Pucioasa. M-am 
urcat într-o garnitură cu va
goane de tip nou și m-am feli
citat. In timp ce majoritatea că
lătorilor au continuat să s'ea la 
teasc, în drum spre Pitești, eu 

am găsit locuri pe ales. Garni
tura aceasta a circulat pe jumă
tate goală pînă la Pucioasa. Sin
gurul lucru care puteau să-l re
proșeze călătorii era lipsa unor 
condiții de igienă obișnuită. Bi
neînțeles, am consemnat păre
rea mai multor tovarăși de călă
torie : această garnitură, mătu
rată și spălată, ar fi trebuit să 
se afle pe un traseu mai aglo
merat, de pildă în locul celei cu 
care am plecat din București— 
Basarab. înfățișînd această si
tuație tovarășului MIHAI MI- 
HĂIȚA, director al Direcției 
Regionale CFR-București am 
aflat că : „Este perfect posibilă 
această schimbare; ar trebui 
să beneficiem mai mult de pro
punerile navetiștilor. Totodată 
trebuie să recunoaștem și fap
tul că datorită turnusurilor prea 

strînse nu se poate organiza tot
deauna o deservire exemplară a 
călătorilor din punct de vedere 
tehnico-sanitar".

Mai sînt din păcate și alte 
lucruri de spus. Trebuie să ad
mitem ideea că navetismul are, 
ca fenomen, condiția sa obiec
tivă dictată de necesitățile vie
ții social-economice în plină 
dezvoltare. Or, atunci trebuie 
să înțelegem că navetistul pe
trece o bună parte din timpul 
său liber, timp destinat odihnei, 
instruirii, distracției, în tren sau 
autobuz. Să-i oferim, deci, con
diții pentru ea drumul să re
prezinte ore cîștigate, nu pier
dute. Dar lucrurile se petrec u- 
neori tocmai pe dos. Să începem 
cu orarul de .plecare al mijloa
celor de transport. Tovarășul A-

LEXANDRU COSTĂCHESCU, 
șeful autobazei de călători nr. 3, 

. întreprindere care deservește 
toate autogările din Capitală, 
ne-a informat că „Turnusul au
tobazelor este în perfect acord 
cu nevoile navetiștilor fiindcă 
sint avute în vedere propunerile 
consiliilor populare comunale". 
Ar fi bine să fie în întregime 
așa în privința acordului. Sînt 
însă destui navetiști care neagă 
această afirmație — din 30 de 
subiecți testați la autogara Ra
hova mai mult de jumătate s-au 
plîns că din cauza cîtorva zeci 
de minute diferență la plecarea 
curselor trebuje să piardă, aș- 
teptînd în comună sau în stații 
aflate între comune, ore întregi. 
Poate că într-adevăr sînt luate 
în seamă propunerile consiliilor 
populare și este foarte bine, dar 

de ce numai ale acestora cînd 
ar fi bine să se apeleze și la na
vetiști, direct. „în ultimii patru 
sau cinci ani — spunea tova
rășa FIVIA NUȚÂ, profesoară 
în comuna Ghimpați — în ma
șinile în care am călătorit, zil
nic, nu s-a efectuat nici un fel 
de sondaj asupra orarului curse
lor sau a altor probleme. Eu aș 
fi ridicat, de pildă, problema în
călzirii mașinilor în timpul ier
nii. Stăm cu șapte cojoace pe 
noi și tot ajungem la școală în
ghețate". „De cînd sînt profe
soară și directoare la școala din 
Valea Plopilor — afirma tova
rășa IULIANA NICOLAE — 
nu-mi amintesc ca cineva din 
partea D.R.T.A. să fi efectuat 
vreun test printre navetiști".

Pe linia București—Ghimpați 

din 10 navetiști întrebați 10 au 
criticat măsurile luate în iarna 
trecută privind condițiile de că
lătorie cu autobuzele D.R.T.A. 
Este adevărat că în această 
toamnă la autobaze s-a desfă
șurat o intensă activitate pen
tru pregătirea mașinilor, lucru 
pe care ni-1 confirmă tovară
șul A. Co'stăchescu : „Toate cele 
387 de autobuze al? noastre au 
fost revizuite pentru iarnă și au 
fost înzestrate cu încălzitoare. 
Puteți controla". Am controlat! 
Nu ne îndoim nici noi — ar 
spune navetiștii — dar nu prea 
credem în conștiinciozitatea șo
ferilor : pentru noi, călătorii, nu 
se prea ostenesc. Unii dintre ei 
consideră că toți călătorii sînt 
la dispoziția lor șl nu așa cum 
este normal, îndatoririle să ple
ce de la șoferi către navetiști.

Neli Pândele, pe 
citat-o, îmi relata :

Profesoara
care am mai . _________
„Ieri am rămas în pană cu ma
șina în dreptul comunei Buda, 
o defecțiune tehnică gravă. Las 
Ia o parte faptul că mașina n-a 
fost verificată tehnic suficient. 
Am stat, toți călătorii, și am aș
teptat următoarea cursă D.R.T.A. 
A trecut peste două ore, dar nu 
s-a oprit la semnele noastre. Am 
pierdut trei ore de curs la școa
lă". Problema mi-a fost „lămu
rită" de un șofer al unei curse 
similare. „Mașina în pană era 
de la autogara Rahova, iar noi 
sîntem de la Filaret. N-avem 
treabă cu alții". Fără comen
tarii.

Și așa, unul peste altul, neca
zurile se adună. Trenurile sînt 
aglomerate, nu sînt curate i în

aceste ore de călătorie gările și 
garniturile nu oferă nimic din 
cele menite să „îndulcească" 
viața, navetistului. Ea orele de 
trafic în gări și în trenuri nu 
funcționează suficiente bufete 
cu deservire rafpidă — mulți na
vetiști s-au sculat foarte devre
me, au călătorit și prin oraș un 
timp serios, ar dori un ceai cald, 
o cafea, un sandviș. La trenu
rile cu navetiști nu vin vînză- 
torii de ziare și reviste. Gările 
care deservesc navetiști ar tre
bui înzestrate în mod special : 
mai puține săli de așteptare și 
mai multe oficii de utilitate ime
diată, organizate pe principiul 
deservirii rapide — adică de vo
lum mio dar numeroase și cu 
oameni calificați.

Mă gîndeso la toate acestea și 
îmi vin în minte chipurile o-

i bosite și plictisite ale Unor oa
meni care sînt gata să-țl arunce 
în față reproșul că nu ești tu 
în locul lor. Tu, sau directorul 
I.T.B., sau al D.R.T.A., sau al 
regionalei C.F.R. Activitatea 
profesională a navetiștilor, ran
damentul muncii, tonusul vi
talității spirituale, sînt puternio 
influențate de aceste călătorii 
zilnice tur-retur. în. măsura în 
care navetismul a devenit o ne
cesitate, el trebuie privit și or
ganizat ca oricare altă activita
te economică care se înlănțuie 
în angrenajul comun al nevoi
lor și înfăptuirilor economico- 
sociale.

...Fără a avea pretenția că 
ofer la sfîrșitul acestui reportaj 
anchetă un „happy-end“ tran
scriu cuvintele tovarășului MI
HAI MIHĂIȚĂ : „C.F.R.-uI și-a 
asigurat unele îmbunătățiri pri
vind transportul de călători. Am 
fost și vom fi înzestrați în con
tinuare cu un număr însemnat 
de vagoane moderne de mare 
capacitate. De asemenea, va 
spori și numărul de vagoane re
staurant. Vom putea îmbunătăți 
garniturile curente, pentru na
vetiști vom organiza turnusuri 
mai bune. S-au început și unele 
lucrări de modernizări și ame
najări în gări". Dar nu numai 
C.F.R.-ul, ci întregul angrenaj 
de transport al navetiștilor va 
avea de suferit modificări pozi
tive. Acțiunea de care am a- 
mințit, inițiată de. organele de 
partid ale municipalității, a 
concluzionat un număr de 46 
măsuri în legătură cu asigurarea 
mijloacelor corespunzătoare de 
transport, creșterea vitezei co
merciale a trenurilor de călători 
și a autobuzelor, îmbunătățirea 
condițiilor de deservire a călă
torilor etc. Din gceste proiecte 
35 de măsuri au ca termen fi
nele anilor 1969 și 1970. Rămîne 
doar ca instituțiile chemate să 
pună în aplicare măsurile res
pective, să îmbogățească și să fi
nalizeze impulsul care le-a fost 
dat. Este oare navetismul o ce
nușăreasă din fața căreia tre
buie să fugim și la strigătele că
reia să ne înfundăm urechile?!



/
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CERCETAREA-MUSAFIR
NEPOFTIT IN PRODUCȚIE?

(Urmare din pag. I)

cu care a fost primită oferta lor 
privitoare la încheierea unui 
contract în scopul realizării 
unui produs românesc similar ? 
Simplu : sumele în valută sînt 
cheltuite de M.I.U. Elaborarea 
unui produs românesc ar repre
zenta o economie importantă 
pentru stat care ar apare în 
conturile acestui minister, dar 
nu și în cele ale Ministerului 
Industriei Chimice, adică cel oe 
ar trebui să-1 producă. Iată de 
ce M.I.Ch., care n-ar realiza nici 
un beneficiu din această cerce
tare, nu se arată dispus să în
cheie un contract pentru ea, iar 
M.I.U. nu se poate obliga să fi
nanțeze cercetarea pentru bunul 
motiv că nu are posibilitatea să 
asigure aplicarea ei în produc
ție. în fond ne aflăm în fața 
unor probleme formale, datorate 
unor normative încă defectuoase 
dar, sperăm, perfecționabile. Nu 
trebuie crezut că fabricarea în 
țară a unui produs similar cu 
cele străine, reprezintă o copie
re. Chiar secția amintită a obți
nut recent un cauciuc poliureta- 
nic dur, mai ieftin ca cele stră
ine și ou 20 la sută mai rezistent 
la uzură (jecît oricare altul — 
ceea ce-i asigură posibilități 
competitive pe piața internațio
nală.

pra solurilor brancioguri din re
giunea de nord a județului Pra
hova. Experiențele noastre, pen
tru care nu aveam nevoie de a- 
parate sau utilaje speciale, ci nu
mai de semințe și de executarea 
lucrărilor agricole curente, inte
resau toate unitățile agricole 
din țară ce dețin astfel de tere
nuri Ei bine, pentru rezolvarea 
acestei teme, institutul a trebuit 
să plătească din fondurile pro
prii aproximativ 20 000 lei nu
mai în anul 1968.

Desigur, nu toate colaborările 
noastre cu unitățile productive 
au decurs astfel. La cooperati
vele din Vaida Rece sau Lisa, 
în depresiunea Făgărașului, de 
exemplu, datorită sprijinului pe 
care l-am primit din partea co
operatorilor, s-au 
tpte bune, care 
imediat aplicate 
alte

Cred că ministerele 
ar putea contribui așa 
cum se întîmplă în multe 
țări, la dotarea unităților 
de cercetare — universi- 
tare, academice, departa
mentale — cu obligația ca 
acestea să 
probleme 
producției.

tru rezolvarea unei teme de cer
cetare, s-ar asigura și o formare 
in condiții mult mai bune a stu
denților ca viitori cercetători.

unități.

obținut rezul- 
au fost apoi 

și extinse în

că, pentru sti- 
între

:e, departa- 
obligația ca

rezolve unele 
concrete ale 

,------- Este regreta
bil că din sumele ce revin 
cercetării prin contract 
nu se poate folosi nimic 
pentru achiziționarea de 
utilaj.

Asupra acestui aspect a insis
tat și conf. dr. ing. Dumitru 
Tocan, șeful catedrei forajul 
sondelor, de la I.P.G.G.

Mobilitate

\

Semințe
in pămint steril

Indiferența eventualilor beție» 
ficiari față de colaborarea Cu cer
cetarea, pornind de la conside
rente formale, ne-a fost sesizată 
și de prof. dr. Petre Raicu, șeful 
catedrei de genetică a Universi
tății din București. Colectivul 
catedrei a realizat forme poli- 
ploide (gigante) de ridichi de 
lună, de pepeni verzi (fără sîm- 
buri), două specii poliploide 
furajere, deci o serie de plante 
cu calități superioare și pro
ductivitate mare la hectar. Ca
tedra a propus patru contrac
te Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii. După două ■ luni 
a, primit un răspuns poli
ticos _ din care rezulta că 
lucrările sînt interesante, dar 
ministerul nu are fonduri dispo
nibile, Așa că nu s-a mai înche
iat nici un contract. Cum rămîne 
Insă cu aplicarea? în legătură 
cu aceasta, iată ce ne spune 
prof. dr. Gheorghe Bîlteanu, 
membru al Academiei dte științe 

. agricole și silvice, rectorul In
stitutului agronomic din Bucu
rești :

— Cercetările științifice apli
cative în agricultură prezintă un 
interes deosebit nu numai pen
tru o singură unitate productivă 
I.A.S. sau C.A.P. — ei pentru 
zone agricole mult mai largi. în 
mod paradoxal, acest fapt face 
ca solicitarea unităților de cer
cetare pentru încheierea de con
tracte — în special a specialiș
tilor din învățămîntul superior 
— să fie mult mai scăzută Se 
consideră că rețeaua stațiunilor 
experimentale asigură pe deplin 
necesitățile de cercetare ale pro
blemelor ivite In practica agri
colă. Dar practica a dovedit că 
multe din aceste probleme pot 
fi rezolvate în condiții optime, 
cu mare operativitate, de către 
specialiștii din învățămîntul a- 
grlcol superior.

Mai mult chiar, pentru unele 
cercetări pe care le-a organizat 
institutul nostru, eercetări care 
interesau o mare parte din 
I.A.S.-urile din țară, a fost ne
voie ea să Învestim noi fondu
rile necesare acoperirii mîinii 
de lucru. Este cazul studiilor fă
cute la I.A.S. Movila Vulpii asu-

Consider 
mularea cooperării 
unitățile de cercetare și 
cele productive, pe baza 
sistemului contractelor, ar 
fi loarte indicat ca fiecare 
unitate productivă — 
I.A.S. sau C.A.P. — să 
afecteze un fond cît de 
mic pentru rezolvarea 
unor probleme de 
cetare. Deoarece 
blemele supuse 
tării interesează 
unități, prin 
fondurilor, s-ar 
sumele necesare încheierii 
contractelor. Inițiativa, 
pentru alegerea unei te
me, ar putea porni de la 
direcțiile agricole sau 
chiar de 
Agriculturii și 
turii. S-ar alege 
teme care prezintă 
mare interes pentru 
mai multe unități.

cer- 
pro- 

cerce- 
multe

cumularea 
realiza

agricole
la Ministerul 

Silvicul- 
acele 

un 
cit

De asemenea, sînt de părere 
că cooptarea unor cadre didac
tice sau cercetători cu experien
ță în consiliile ștințifice ale in
stitutelor de cercetări agricole 
sau ale stațiunilor experimen
tale ar mări aportul pe care îl 
putem avea la rezolvarea unor 
probleme de mare interes în 
agricultură.

Nouă luni pentru

28 de kilograme

Dotarea materială a laboratoa
relor care încheie contracte cu 
producția constituie un factor 
esențial în realizarea la timp a 
temelor Uneori o mică butu
rugă poate răsturna întreg 
carul : de pildă, secția de ma
cromolecule naturale a Institu
tului „Petru Poni" avea în plan 
studiul principalelor componente 
chimice ale lemnului de plop 
din România, tema figurînd în 
planul de stat datorită importan
ței economice, de perspectivă, 
a valorificării acestei specii. 
Nouă luni nu s-a putut între
prinde nimic Intrucit lipseau 28 
de kg de dioxan, necesar anali
zelor 1 Substanța, care trebuia 
importată, fusese comandată 
încă din 1968... Acestea sînt 
efectele neașteptate ale unor 
cauze minore. Există însă și al
tele, previzibile, ale unor cauze 
mai serioase. Iată ce ne spune 
în legătură cu aceasta prof. dr. 
Victor Sahini, membru cores
pondent al Academiei : „Actual
mente laboratoarele universi
tare, a căror situație o cunosc, 
cu ceea ce dispun, pot sprijini 
cu greu laboratoarele uzinale 
care sînt în general mult mai 
bine dotate.

IARĂȘI DESPRE
UNELE ACȚIUNI"

(Urmare din pag. I)

turie scrisă despre un succes rar, ai cărui autori merită a fi fe
licitați. Pentru că acțiunile culturale cu tineretul suferă evident 
încă din pricina cararterului lor formalist, din prea evidenta 
tentă de împlinire a unei sarcini. Pentru că acțiunile culturale 
întîrzie încă în multe județe ale țării, ca să nu mai vorbim de 
București, în așteptarea de soluții și dezlegări de la centru.

La Brașov s-a găsit o sală extrem de frumoasă, cu spațiu 
amplu și cu o eleganță austeră dar totuși intimă, în care încape 
tot tînărul amator de poezie, de muzică, de pictură, doritor a 
participa la o discuție liberă în legătură cu faptul de artă con
sumat concret. Sînt invitate personalități remarcabile deja, de 
notorietate publică în domeniile pe care le practică dar și tineri 
scriitori, muzicieni, pe cale a se forma și, mai ales a intra în 
contact cu viitorul lor public. Dialogul are în felul acesta un 
aer dezinvolt și sincer, este o convorbire reală intre participanți 
interesați. Adaug că reputația „Colocviilor" de la Brașov este 
atît de bine stabilită că ele par să intereseze mai mult pe invi
tați decît pe organizatori și, iată deci, aplauze reale.

De un an aproape, funcționează în București „Clubul studen
ților, de la arhitectură" dedicat in exclusivitate studenților arhi- 
tecți și pe chre îl amintesc aci tot din motive de exemplificare 
concretă și pozitivă a acțiunilor atît de vag notate și avînd 
„caracter cultural". Izbînda merge și de data aceasta înspre cu
cerirea unui public consecvent, a unui public participant activ, 
hotărind în mare măsură succesul adunărilor. Izbînda constă în 
faptul că studenților arhitecți li s-a pus la dispoziție o sală care 
le aparține în exclusivitate și pe care au amenajat-o așa cum 
nu sînt amenajate multe interioare de profil similar aparținînd 
comerțului de stat, că ambianța, care joacă un rol mai mare de
cît s-ar părea la prima vedere în destinul acestor acțiuni de 
profil cultural, este foarte propice pentru acele seri pe care Ie 
fac împreună studenții și invitații ier. S-a contat Și de data 
aceasta pe efectul sigur la (Bre se ajunge, invitîndu-se persona
lități ale vieții noastre nu numai culturale, dar și ștințiifice, eco
nomice și politice, oameni care să poată comunica și limpezi în 
mod real întrebările unui public tînăr. S-a ajuns în felul acesta 
la adevărate dezbateri fără cîstig net de cauză și de parte dar 
cu cîștig de participare și de sinceritate.

Poate că e foarte simplu ți neinteresant ce-am povestit aci des
pre unele acțiuni culturale întreprinse îtij legătură cu tinerii, 
dar ele sînt între puținele acțiuni la care nu numai c-am fost 
dar am și participat .

/
Jn utilizarea

fondurilor alocate

La rezolvarea unui 
contract care ar aduce 
beneficii în valută unei 
întreprinderi prin înlocui
rea unor importuri, ar fi 
indicat ca unității care a 
efectuat cercetarea res
pectivă să-i revină o par
te din economiile reali
zate sub formă de valută. 
Aceste sume ar urma să 
fie folosite pentru utila
rea cu aparatură din 
străinătate.

în vederea rezolvării 
unui contract care nece
sită o mare cantitate de 
muncă, prin forme legale, 
să fie detașați specialiști 
sau cadre medii din în
treprinderea beneficiară. 
Ei ar urma să execute u- 
nele lucrări pe care cer
cetătorii nu le pot aco
peri, 
și nuîn cercetarea tehnică, observa 

conf. dr. ing. D. Tocan — cum 
este și cazul problemelor de fo
raj, de care ne ocupăm, cerce
tarea nu se poate separa de ex- - 
periment. Soluțiile teoretice tre
buie verificate în laborator 
după care se pune problema 
proiectării, a realizării prototi
pului, a asimilării acestuia în 
producție

Pentru rezolvarea acestor sar
cini, cercetătorii trebuie să su
plinească lipsa unui raport ju
dicios între cadrele cu nregătire 
superioară și cele cu pregătire 
medie. Raportul existent, cel 
puțin în învățămîntul superior, 
este de 3 specialiști la 1 tehni
cian, cînd, pentru o activitate 
de cercetare tehnică normală, 
el ar trebui inversat. Rezolvarea 
sarcinilor de proiectare și exe
cuție grevează asupra timpului 
afectat muncii de concenție. U- 
neori, datprită lipsei personalu
lui ajutător, a trebuit șă renun
țăm la un contract. Este cazul 
cercetărilor cu privire la pier
derile de noroi de foraj în son
de, care făceau obiectițj) unui 
contract între catedra noastră și 
Ministerul Petrolului După ce 
am elaborat metodologia de cer
cetare și am imaginat un aparat 
pentru urmărirea acestor pier
deri, lucrarea nu a putut fi con
tinuată deoarece lipsea perso
nalul care să ne ajute la execu
tarea desenelor în realizarea 
aparatului în continuarea lucră
rilor pînă la aplicarea în prac
tică. Faptul că această cercetare 
s-a încheiat ca o 
tică este departe 
țumi.

lucrare teore- 
de a ne mul-

pare anormal

ministerul  ̂sau uni- 
productivă poate 

la dispoziția cerce- 
fonduri destul de 

acestea nu pot fi

Mi se 
faptul că, deși, prin con
tract, 
tatea 
pune 
tării 
mari,
folosite ca fond de salarii, 
pentru a sfompleta, pe 
perioada efectuării con
tractului respectiv, forța 
de muncă necesară. Ase
menea îngrădiri formale 
frînează dezvoltarea fi
rească a relațiilor cerce
tare—producție.

Aș propune in acest sens, ca 
nevoile temporare de personal 
pe durata rezolvării unui con
tract, să fie acoperite de stu
denții din cadrul cercurilor 
științifice. Ei ar urma să fie an
gajați ca personal cu pregătire 
medie și remunerați corespun
zător muncii lor. Aceste „pos
turi" ar putea fi scoase la con
curs între studenți. Fără îndo
ială că In afara acoperirii ne
voilor de forță de muncă pen-

★

lucrări de execuție 
de concepție.

«
Ce ar putea oferi
producfia pentru

laboratoare ?

răs-Iată 
puns, 
neri, 
șeful 
construcțiilor de mașini, prode
can al Facultății T.C.M. din Po
litehnica bucureșteană.

— Cu toate că există intense 
’solicitări din partea unor unități 
productive, catedra noastră nu 
are, de multe ori, posibilitatea 
să le „onoreze" datorită insufi
cientei dotări j~u aparate și ma
șini. Pot semnala asemenea si
tuații regretabile de dată foarte 
recentă. La solicitarea Uzinelor 
„Energoreparații" din București, 
colectivul nostru a luat în stu
diu problema prelucrării prin 
electroeroziune a poor aliaje 
pentru bucșele de turbine. Da
torită lipsei instalațiilor nece
sare, nu avem garanția că vom 
reuși să rezolvăm această pro
blemă.

Prin încheierea de contracte, 
cu condiția, ca o parte a valorii 
acestora să revină unității care 
a efectuat Cercetarea, pentru 
utilare, s-ar putea realiza, cred, 
o bază materială puternică. Be
neficiarii unor contracte 
putea achita, de asemenea, 
gațiile direct în mașini 
aparate pe care le produc, 
tru noi, de exemplu, ar fi ex
trem de avantajos să primim 
principalele tipuri de mașini 
care se fabrică astăzi în țară 
pentru ca studenții noștri, vii
torii ingineri care vor exploata 
aceste mașini, să le cunoască 
detaliat, încă din facultate. Dar, 
deși am rezolvat unele proble
me cart* interesau mari fabrici 
producătoare de mașini, cum ar 
fi FMUAB sau Fabrica de 
strunguri din Arad, deocamdată 
nu există o asemenea posibili
tate de „schimb".

O altă cale de sporire a bazei 
materiale a unităților de cerce
tare ar putea-o constitui rămî- 
nerea prototipurilor mașinilor 
realizate în industrie și trimise 
spre studiu și avizare, în cadrul 
institutului sau catedrei căreia 
i-a fost 
sider că 
dirija o 
cordate 
tive pentru pregătirea cadrelor, 
către învățămîntul superior, 
pentru utilarea catedrelor, nu 
numai către școlile profesionale 
proprii. Desigur că ele vor fi 
beneficiarele prezenței, după 
repartiție, a unor specialiști cu 
pregătire mult superioară.

o întrebare la care a 
printr-o serie de propu- 
conf. univ Voicu Tache, 
catedrei de tehnologia

și-ar 
obli- 

sau
Pen-

trimisă. în sfîrșit, con- 
Intreprinderile ar putea 
parte din fondurile a- 
de ministerele respec-

★

După cum arată și ancheta noastră, dificultățile ce împiedică 
uneori colaborarea între cercetare și producție țin de o serie de 
aspecte formale, nereglemntate încă ale acestei colaborări. Spe
răm că C.N.C.Ș. va studia posibilitățile de a interveni cu unele 
măsuri, ținind cont și de sugestiile interlocutorilor noștri, în 
scopul îmbunătățirii colaborării 
cetare și producție.

pe bază de contract, între cer-

(Urmare din pag. I) 
creșterea gradu
al întregii popu- 
formarea cu res-

ocupa atît de 
lui de cultură 
lății, cît și de 
ponsabilitate a unui detașament 
sporit de intelectuali pentru 
sectoare dintre cele mai diver
se ale mecanismului social de 
azi și, cu atît mai mult, pentru 
perspectiva dezvoltării ulterioa
re a țării, în ritmurile largi și 
rapide pe care lg prefigurează 
documentele de partid. Pro
blema formării noilor genera
ții de intelectuali, de specia
liști în toate domeniile de ac
tivitate, este, astfel, o proble
mă decisivă, în multe privințe 
pentru mersul nostru ascendent 
către viitor.

Atît în formarea tineretului, 
cît și în întreaga activitate 
desfășurată în vederea înnoirii 
spirituale a societății, a cultivă
rii unor trăsături specifice con
științei socialiste, partidul an
trenează pături largi ale. inte
lectualității noastre socialiste. 
Formarea unei concepții des
pre lume întemeiată pe princi
piile gîndirii dialectice mate
rialiste, respingerea oricăror 
ooncepții reacționare, antiuma
ne, neștiințifice, solicită aportul

cdnjpetent al intelectualității. 
Promovarea și cunoașterea cît 
mai largă a marilor descope
riri actuale ale fizicii,- matema
ticii, chimiei, electronicii, bio
logiei, descoperiri verificate și 
confirmate de realizări practi
ce remarcabile, dovedesc mai 
profund și mai convingător de
cît oricînd, profunzimea și va- 

. labilitatea concepției filozofice
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Casa de cultură a sindicatelor din Galați In nocturnă.

CARTEA 
; | ARTĂ
Uneori cronicarului nu îi mai 

rămîne decît să semnaleze .utilita
tea unei cărți, reducîndu-și co
mentariul' la parafrazarea autoru
lui. Cartea Adinei Nanu, despre 
Antonello da Messina, gre toate 
tipicurile generate de ocupația și 
profesia autoarei : o construcție 
concepută după normele ce ai 
trebui să stea la baza cursurilor 
universitare nu doar de istoria ar
tei, o abordare in extenso a per
sonalității și operei marelui sici
lian, fapt care nu exclude însă pri
virea prin luptă a unui laborator 
intim. Despre Antonello da Messi
na .— precum se știe — se cu
nosc foarte puține lucruri. Lucră
rile atribuite, în jur cam de vreo 
30, au avut, multe, paternitatea 
revelată după căutări minuțioase 
și dispute critice. Activitatea pic
torului quattrocentist are și ea 
zone nebuloase. Opera este aceea 
care oferă teren pentru deducții, 
pentru stabilirea și evidențierea 
conexiunilor și interferențelor nu 
numai între creațiile unor pictori 
aparținînd unor școli diferite

ADINA NANU
ci

da Messina44 *)
între culturi diferite. Fenome

nul a fost ,sesizat foarte just de 
autoare care i-a acordat în eco
nomia lucrării sale spațiul cuve
nit. Antonello da Messina — 
scrie domnia sa undeva — 
„realizează întîlnirea ' între vizi
unea sudică italiană — apreciind 
în imaginile realității semnele 
ordinii universale, redate prin 
construcțiile cerebrale, olare ale 
volumelor sau spațiului în per
spectivă — și viziunea nordică 
neerlandeză, mai legată de ex
presionismul gotic, — întrupînd 
pasiunea contactului senzorial cu 
întreaga ambianță a vieții prin 
culoarea intensă și coresponden
țele valorilor tactile (pag. 7). A- 
firmația de mai sus — „un a- 
devăr general recunoscut", cum 
spune și autoarea — stă la baza 
întregului studiu care în virtutea 
ei își orientează demonstrația și, 
ca atare, finalitatea. Raporturile, 
destul de nebuloase, între pictura 
sicilianului și pictura celorlalți 
mari italieni ai perioadei sînt vă
zute de autoare exclusiv prin 
prisma operei primului, operă în 
care se caută a se descifra ecou
rile modului, specific timpului, de 
a gîndi și a înțelege pictura. E 
dificil, desigur, cum spuneam, să 
schimbi o perspectivă asupra u- 
nui artist, mai ales cînd nu există 
datele necesare care să ofere o 
atare posibilitate. Constatând si
tuația Adina Nanu a scris o car
te foarte. bine arhitecturată, 
care prezintă toate indiciile că 
a fost scrisă de un specialist în 
istoria artelor și nu în altceva.

GRIGORE ARBORE
•) Ed. Meridiane, col. M.A.U., 1969.

Și

tor de cristalizare și perfecțio
nare a universului spiritual al 
membrilor societății noastre cît 
și un element valoros al reali
zării unei conduceri sociale 
competente și riguroase.

Atenția și preocuparea per
manentă a partidului și statului 
nostru pentru asigurarea cadru
lui și condițiilor optime de 
afirmare și dezvoltare a capa-

ELEGIE
Foarte adesea poți, avea sen

zația, citind despre autori ce 
nu mai sînt — și, firește, aceas
tă senzație e încă vie cînd 0- 
pBrația lecturii se exercită asu
pra operei lor — că îți este în
găduit să-i consideri prezenți, 
într-un fel de existență secun
dă, ca un mod al depărtării, că 
ai, deci, înlesnirea de a-i jude
ca întocmai ca pe niște scriitori 
în viață. Acest lucru îl simți 
cu -- ' ' '
scriitori dar, de ce să n-o re
cunoaștem ?, și în cazul medio
crilor ori al celor neînseimnați. 
Moartea nu sporește, își fac 
iluzii cei care cred altfel, decît 
afectivitatea — adesea vremel
nică — în jurul unei opere, va
loarea rămîne aceeași. Oricit 
de imprecisa este, noțiunea de 
valoare artistică, oricît de va
riabilă se dovedește ea în timp 
(dar nu cumva se exagerează în 
această privință ?) există un e- 
talon valoric mutual acceptat — 
cu toate riscurile și injustițiile 
posibile — care funcționează in- 
.tr-un mod d^mn de încredere.

Și iată că în fața unor autori 
rămîi, parcă lipsit de putere, în 
cumpănă : poți oare să-l con
sideri pe poetul Nicolae Labiș 
încă viu, prezent- (ca pe Blaga 
sau, la polul opus, cine știe ce 
liric minor) și, ca atare, să-1 
jud-feci în aceeași stare de spi
rite senin entuziast sau senin 
aspru ? Să încercăm o formu
lare mai clară : gestul , critic 
cere, în principiu, un act' artis
tic încheiat, ne e mult mai les
ne să dăm verdicte (discutabile, 
normal) în cazul unor destine 
literare împlinite, care nu mai 
pot oferi surprize. Dar în fața 
capetelor de destin și judecata 
critică păstrează o latură în po
sibil ; Nicolae Labiș se va bucu
ra în etern de această latură 
căci el mai poate oferi surprize, 
de ordinul interpretării. Un de
butant te derutează cu o evo
luție neașteptată, apueînd-o pe 
cu totul alte căi ; cei de talia 
lui Nicolae Labiș (dacă el nu e 
cumva o uriașă excepție) te pot 
deruta prin faptul că un alt cri
tic va vedea altceva în opera 
lui, va distinge alte direcții, ră
mase fatal în neant dar începu
te, va da o altă imagine globa
lă,. mai adevărată decît cea con
figurată de tine, a unui destin 
literar retezat. ’ .

Despre Labiș se scrie și se 
discută azi în multe feluri . u- 
nii comentatori de literatură îl 
minimalizează, ajungînd pînă 
a reține din ceea ce a lăsat 
(deloc puțin, „dată fiind neve
rosimila fecunditate a poetului" 
— am citat din postfața lui GIi. 
Tomozei la ediția îngrijită de 
el, E.P.L., 1966) doar cîteva bu
căți de excepție; cei mai mulți 
sînt cuprinși de o mare emoție, * 
pe care o înțelegem și o împăr
tășim, ajungînd să acorde mai 
multă atenție vieții și pieirii lui 
Labiș decît poeziei sale.

Alături de alții, noi credem 
că acest poet suportă un exa
men imparțial (cum e, în ge
nere, cel al viitorului) la text- 
Pe de altă parte, e greu de 
crezut că atunci cînd cineva se 
apucă să parcurgă nu doar o 
poezie—două, ci o carte întrea
gă a unui poet nu va căuta să

deosebire în fața marilor

îndemnul adresat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al - - -
țintii noastre 
tineret al țării 
chiderii noului 
tar, îndemnul i . , _
cu hotărîre și răspundere peh- 
tru activitatea practică, crea
toare, desfășurată în miezul 
producției bunurilor materiale

I P.C.R., studen- 
și întregului 

. cu ocazia des- 
an universi- 

de a se pregăti

de ILIE CONSTANTIN

se informeze (fie șl la nivelul 
celor cîteva rînduri, gen : naș
tere. moarte, cărți publicate, 
momente de vlrf din existență) 
despre acel autor. Or, această 
minimă informație este, în cazul 
lui Nicolae Labiș, greu de tre
cut cu vederea : e vorba de un 
poet care a murit la douăzeci 
și unu de ani, și a scris în- 
tr-un deceniu nu prea rodnic 
pentru lirică. Astfel că judecata 
strict estetică va fi întrucîtva 
influențată de semnificațiile 
vieții și morții scriitorului.

Zguduitor eveniment literar, 
sărbătorirea din decembrie 1965 
a 30 de ani de la nașterea lui 
Labiș, „unică în istoria unei li
teraturi" — cum spune Tomozei 
—, a marcat o dată în plus au
diența excepțională a operei 
sale în viața noastră literară. 
Și ulterior semnele de prețuire 
au fost mereu prezente, mul
te cenacluri literare din țară 
poartă numele tînărului fără 
maturitate.

ceput, •cumulările m făc*au 
fntr-un ritm greu de imaginat, 
mintea lui se lua la luptă cu 
idei grave ți prețioase, dintre 
care multe nu se lăsau » isa 

• în vers.
Avea Labiș o conștiință artis

tică formată ? înclinăm să cre
dem că da, și chiar neglijența 
suverană de care vorbeam mai 
sus o considerăm drept o accep
tare conștientă a riscului în ve
derea cîștlgurllor în planul i- 
dealității : stîlcești un vers, o 
strofă, un poem dar prinzi (sau 
te apropii de el) un sens. Nu 
am citat pînă acum din versu
rile sale. Vom da cîteva strofe 
din superba „Moartea căprioa
rei", capodoperă scrisă la 19 
anij, șl anume un contrast de 
păisaje : mai întîi viziunea de 
secetă uriașă, fără seamăn și, 
imediat după aceea, incredibil, 
un mic colț de răcoare, la iz
vor. O știință timpurie a do
zării face ca „elementul acvatic" 
să capete aici sensul teribil al

ou

Ediția lui Gheorghe Tomozei 
de acum .trei ani (tiraj 60 000 
exemplare, venind după epui- 

-zarea celor 45 000 din cea apă
rută în colecția B.P.T., 1964), 
intitulată „Albatrosul ucis", nu 
e decît un pas în drum spre 
„marea, completa ediție pe care 
cititorul o așteaptă". Gustul și 
seriozitatea cu care poetul To
mozei a selectat din creația pri
etenului său de acum un dece
niu și jumătate ne-au impus. 
E o nouă confirmare 
mai 
vind 
tă și 
tată

. (..Le r ,r ..... . , ____
rea de a se scoate ediții din scri
erile unor clasici ori scriitori 
de notorietate, sub îngrijirea 
nor contemporani prețuiți : ce 
Dimitrie Cantemir — poet ar d- 
Nichita Stăneșcu, ce Blaga — 
Ion Alexandru, ce Ion Pillat — 
același Tomozei etc. I

Cararcteristic pentru scrisul 
poetic al lui Nicolae Labiș este 
amestecul de autenticitate și 
inspirație ou ..artificialitate", re
torism — explicabil și prin ma
niera curentă în epocă dar și 
prin retorica vîrstei tinere. Lu
cian Raicu spune, într-o croni
că la „Albatrosul ucis" : „Note
le aparent rău luate, tonul prea 
înalt sau, dimpotrivă, prea co- 
borît, cu insistență, se integrea
ză vrajei specifice". Orice ge
niu tînăr pare a -fi înolinat să 
dea vamă retorismului; absen
ța experienței proprii, faptul 
că multe „păcate" sînt împru
mutate, toate acestea duc la e- 
xagerare pletorică nu doar 
în poezie. în plus, Labiș scriind 
extrem de mult, neglija să asi
gure aceeași înălțime artistică 
textului ; încrezător în tînărul 
și marele Iui talent lăsa pana 
în voie, chiar dacă ea rătăcea 
pe teritorii aride. Totul era — 
iată cum mereu și mereu ne în
toarcem la asta ! — abia la în-

a unui 
vechi gînd al nostru pri- 
necesitatea de a fi adopta- 
la noi formula experimen- 
cu atît succes în Italia 
piu belle pagine") și aiu-

u-
da

tuții centrale se irosesc, în ac
tivități neproductive, capacități 
și inteligențe tehnice valoroase, 
al căror aport e as»e-t. • a 
mijlocul vieții, al creație; puse 
în slujba țării, transformă pro
blematica abstractă a angajării 
într-una concretă, în care cu- 
vîntul hotărîtor îl au faptele.

Grija partidului . și statului 
nostru pentru nregătirea noilor

INTELECTlA LIT A TEA
despre lume a partidului nostru 
— materialismul dialectic și is
toric. Alături de științele pozi
tive, care sporesc potențialul de 
creație al omului modern și-i 
întăresc convingerile filozofice 
înaintate, un rol considerabil re
vine astăzi științelor sociale și 
umaniste, instrument funda
mental în cunoașterea și inter
pretarea lumii, în înțelegerea’ și 
interpretarea marilor schimbări 
ce se produc în țara noastră și 
în întreaga lume. Generaliza
rea și interpretarea experienței 
vieții sociale, investigarea ști
ințifică a realităților contem
porane, constituie atît un fac-

citaților creatoare ale intelec
tualității, înseși exigențele îna
intării patriei noastre pe calea 
progresului cel mai înalt, pun 
în fața intelectualității îndato
rirea de înaltă răspundere de a 
participa tot mai activ, mai 
eficace, la dezvoltarea so
cială, la realizarea marilor o- 
biective înscrise în orizonturile 
dezvoltării noastre. Intelectua
litatea noastră socialistă este, 
prin excelență, o intelectualita
te angajată, participantă con
știentă, pătrunsă de responsa
bilitate, la dezvoltarea și ri
dicarea destinelor țării pe o 
treaptă tot mai înaltă.

și spirituale pentru întregul po
por este, în acest sens, revelato
riu. „Este de datoria fiecăruia 
— a subliniat, cu acest prilej, 
secretarul general al partidului 
nostru — de a-și pune toată 
priceperea, toate cunoștințele, 
în slujba poporului, a fericirii 
sale, a socialismului și comunis
mului în patria noastră".

Faptul că, în prezent, datori
tă dezvoltării accelerate a eco
nomiei noastre o serie de între
prinderi și șantiere resimt o 
tot mai acută nevoie de specia
liști, în timp ce în birouri, în 
ministere, Intr-o serie de insti-

generații de specialiști, de inte
lectuali, investiția materială și 
morală extrem de largă, de ge
neroasă, efectuătă în această 
direcție, investiție care a im
plicat eforturi și sacrificii, se 
cer fructificate tot mai înalt, 
în folosul patriei, al poporului 
nostru. „A fi angajat", a fi un 
om al epocii și al poporului 
tău, înseamnă a răspunde cu 
toată ființa, cu toate energiile, 
talentul și capacitatea de mun
că, cu priceperea și cunoștin
țele pe care le-ai acumulat da
torită condițiilor oferite de so-

culpei, al exasperării ce trece
— în numele conservării vieții
— de cele mai sacre comanda
mente morale : „Setea mă nă
ruie. Fierbe pe piatră / firul de 
apă prelins din cișmea. /. Tîm- 
pla apasă pe umăr. Pășesc ca 
pe-o altă / planetă, imensă, 
străină și grea. // Așteptăm în
tr-un loc unde încă mal sună, / 
din strunele undelor line izvoa
rele. / Cînd vă scapăta soarele, 
cînd va licări luna, / aici vor 
veni în șirag să se adape / una 
cîte una căprioarele. // Spun tatii 
că mi-i sete și-mi face semn 
să tac. / Amețitoare apă, ce lim
pede te clatin! ! / Mă simt le
gat prin sete de vietatea care 
va muri / la ceas oprit de legfl 
și de datini". Mîna este extr : 
de sigură, versul e viu, câîd. 
are netezimea pe care trebuie 
s-o afli sub palmă cînd mîngîl 
o căprioară (alteori, în alte poe
me. e uscat și încărcat de e- 
nergii, analog în plan tactil cu 
blana unui tigru)...

încercînd să scrii detașat des
pre Nicolae Labiș, constați că, 
trbptat, te copleșește regretul 
inexprimabil după ceea ce el 
ar fi putut și Timpul nu i-a în
găduit să dea. El este un traseu 
poetic fără țel (de vreme ce 
nu-1 vom mai putea cunoaște 
niciodată), un zbor deschis că
tre țoale cerurile deodată. Și 
atunci pagina critică se trans
formă în elegie. S-o acceptăm, 
cu gîndul că, la urma urmelor, 
orice portret critic nu e acum 
pentru el decît un alt loc de 
odihnă, totul e doar încremeni
re în vremea din care el „pa
re că zbura-va din nou, ultima 
oară / spre-un cimitir mai so
bru și mai demn" („Albatrosul 
ucis"). Labiș este unul dintre 
rarii noștri poeți care, oricum 
aflîndu-se la loc de cinste într-o 
literatură, așa cum îl găsim în 
textele rămase de la el, are 
nevoie de inimile noastre, fiind
că acolo se împlinește, măcar 
în parte, zborul său neîntîm- 
plat. ,

cje^^.e’ solicitărilor acestei so
cietăți, comandamentelor majo
re ale progresului, în toate do
meniile. Pentru intelectualii pa
triei noastre și, în primul rînd, 
pentru tineri, aceasta se consti
tuie ca o îndatorire patriotică 
și morală, ca o obligație de cea 
mai înaltă răspundere. XT

Angajarea socială a intelec- 
tualității noastre este o parte 
componentă a unității social- 
politice a întregii noastre so
cietăți, a osmozei între partid 
și întregul popor. întărirea uni
tății social-politice a clasei 
muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, a oamenilor muncii 
români și de alte naționalități, 
a întregului popor, acționează 
ca o uriașă forță motrice a ac
celerării progresului orînduirii 
noastre. Participarea largă, ac
tivă, creatoare a oamenilor de 
știință și cultură, a specialiști
lor din toate domeniile, la so
luționarea problemelor activită
ții economice și culturale, la • 
conducerea statului, este un 
factor semnificativ pentru dez- 
voltarea noastră actuală, un re
marcabil moment al participării 
și angajării întregului popor la 
acțiunea socială de propășire 
continuă a României socialise.
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La ordinea zilei

Acolo unde un colectiv de 
muncă numără mai bine 
de 2 000 d" tineri, acti

vitatea sportivă trebuie să 
stltuie, In mod firesc, o 
zență vie. 2 000 de tineri strun
gari, lăcătuși, turnători forma
tori sau electricieni care pînă 
mai ieri se aflau pe băncile 
școlilor profesionale sau teh
nice sînt, fără îndoială, fami
liarizați de multă vreme cu 
activitatea sportivă organiza
tă. Ba, mai mult, unii dintre 
ei ar trebui șă practice disci
pline sportive la nivel de per
formanță. Dar sub ce forme ? 
Cît de mulți ? Cît de bine ? 
Iată de ce, nu întâmplător, 
am poposit la Uzina de utilaj 
petrolier din Tîrgoviște în cău
tarea acestor răspunsuri.

Asociația sportivă „Metalul" . 
a uzinelor târgoviștene consti
tuie unul din nucleele sportive 
cele mai importante ale jude
țului Dîmbovița. Secțiile ei de 

>' fotbal, cu o divizionară B și 
un centru de copii și juniori, 
lupte libere în prima categorie 
a țării, popice, atletism sau ra- 
cheto-modelism — campioană 
a țării, pe echipe — sînt cele 
mai elocvente indicii că acti
vitatea sportivă de performan
ță își are croit un bun făgaș, 
Că există o „onoare sportivă" 
a uzinei de vreme ce sportivii 
și echipele cu ecusonul „UUPT“- 
se află printre protagoniștii 
unor campionate naționale.

Un sumar calcul însă, ne 
conduce spre o altă întrebare 
cu care, de altfel, a și început 
dialogul nostru cu Vasile Au
rel, secretarul comitetului 
U.T.C. al uzinei.

— Cei mai mulți dintre ti- 
în

con- 
pre-

de 
al 
de 
că 
rilor pentru apărarea' patriei 
a cucerit numeroși simpati- 
zanți. Astăzi, fazele pe ate
liere, secții și sectoare s-au 
consumat și ne aflăm în pra- > 
gul marii finale pe uzină. Se 
întocmește un clasament gene
ral, pe puncte, acordate numai

I

numărul extrem de mare 
posesorilor de biciclete și 
faptul că orientarea turisti- 
din cadrul pregătirii tine-

ce spun din vreme ? Pentru că 
dacă șefii de secții, maiștrii și 
comisiile sportive de la nivelul 
comitetelor U.T.C. din sectoare 
sînt informați în timp util de 
acțiunile noastre și, ca o altă 
premisă, planificarea campio
natului este respectată cu 
strictețe pe zile și ore, nu este 
greu de aranjat problema 
schimburilor, a orelor libere' 
de după-amiază ale tinerilor

ACTIVITATEA SPORTIVA 
IȘI ARE ACOPERIRE IN

© CIND
DE MASA
FAPTE • O CHEIE PENTRU REZOLVA
REA ECUAȚIEI COLABORĂRII : U.T.C. 
— SINDICAT — ASOCIAȚIA SPORTIVA
• ESTE OARE GREU DE ORGANIZAT 

UN CAMPIONAT DE
PLINE?

CASA LA 7 DISCI-

nerii dv. nu sînt cuprinși 
secțiile de performanță ale a- 
sociației. Asta înseamnă că ei 
nu fac sport ? Ce activități 
le-ați rezervat ?

Nu rareori, cînd sînt puse 
în discuție astfel de subiecte, 
secretarul U.T.C., foarte volu
bil și sigur pe sine, se grăbește 
să facă un bilanț al rezultate
lor echipelor reprezentative 
angrenate în competițiile ofi
ciale. Aproape în formule iden
tice, chiar cu aceleași intona
ții, aceleași lucruri le-ar spu
ne și cei de la 
rectorul uzinei 
șef care, chiar 
care au făcut 
pentru aceste echipe, se simt 
măcar obligați să „sufere" pen
tru onoarea uzinei. Cît despre 
sportul de masă relatările aș- 
teptate devin, brusc, justifi
cări sau în cel mai bun 
proiecte.

Interlocutorul nostru a 
însă din acest cadru și, 
trucîtva. ne-a surprins :

— Să lăsăm asociația 
talul" de la bun început, de-o 
parte : secțiile ei. cu antrenori 
salariați, cu program competi
țional. cu sportivi, cu rezulta
te. Preocuparea noastră 
principală rămîne marea ma- 

1 să a tinerilor. Pentru ei, 
respectîndu-le preferințele, am 
reluat vechea tradiție a cam
pionatelor'de casă ale uzinei, 
căreia i-am lărgit considerabil 
programul. Notați : în afară de 
fotbal și volei s-au mai adău
gat atletismul, handbalul, po
picele, ciclismul cu biciclete de 
oraș și orientarea turistică — 
ultimele două ramuri dictate

sectoarelor uzinei care au în
scris în 
sportivi 
cipline. 
singură 
narea din campionat...

La acest punct al discuției 
aria întrebărilor a început să 
se lărgească. De pildă, este in
teresant de știut. în ce măsură 
un program competițional de 
„casă", atît de vast, izbutește 
să rezolve acea atît de contro
versată problemă a timpului 
liber al tinerilor ? Fiindcă a- 
ceștia lucrează în schimburi, 
unii urmează cursurile liceu
lui seral și vor totuși să parti
cipe, dacă se poate, Ia toate 
activitățile sportive și cultu
rale. Cum, deci ?

— Printr-o bună organizare, 
din vreme, a campionatului 
uzinei — este părerea pre
ședintelui comitetului sindica
tului, tovarășul Radu Popa. De

competiție echipe și 
la toate cele șapte dis- 
Neparticiparea Ia o 

ramură atrage elimi-

de-a lungul unei perioade mai 
lungi, să spunem trei luni.

Dar.'de fapt, unde separăm 
atribuțiile comitetului sindica
tului de cele ale organizației 
U.T.C. din uzină și unde le 
unim ?• Cine răspunde, în prin
cipal, și cine colaborează, cine 
sprijină ? Am ridicat acest 
nou semn de întrebare întrucît, 
obișnuiți cu numeroase alte 
situații, cei doi factori își deli
mitează strict „zonele" răspun
derii și de fapt își declină atri
buțiile de organizare a activi
tății sportive de masă din în
treprinderi, ocupîndu-se cel 
mai adesea... nimeni ! ?

— Nu ne-am întrebat nici
odată „ce-i al sindicatului și 
ce-i al U.T.C.-ului“ — spune 
tovarășul secretar. Nici nu 
s-ar putea, credem, spera în re
zultate ghidîndu-ne după o 
astfel de optică. De altfel, nu 
ne-am întrebat niciodată dacă 
atribuțiile unuia sînt limitate

de ale celuilalt Cred că în 
orice situație — și spun asta 
fără pretenția de a da rețete — 
dacă s-ar proceda astfel, mul
te neajunsuri n-ar mai face o- 
biect de discuție. Noi ținem 
foarte mult la respectarea în
tocmai a acțiunilor pe care ni 
le propunem. Calendarul spor
tiv este rezultatul unor consul
tări destul de ample între 
U.T.C. — sindicat — comisiile 
sportive din sectoarele uzinei 
și, mai presus de toate, un re
zultat al consultării tinerilor.

La Uzina de utilaj petrolier 
Tîrgoviște, pentru toate ele
mentele convorbirii noastre 
există și acoperirea în fapte. 
Spațiul nu ne permite să în
serăm multe alte constatări, 
rezultate din dialoguri cu cîți- 
va tineri sportivi, din vizita la 
complexul sportiv al asocia
ției. Simplul fapt că, consiliul 
asociației sportive „Metalul" 
în care chiar inginerul șef al 
uzinei îndeplinește funcția de 
președinte, face tot ce-i stă în 
putință pentru a pune la dis
poziția tinerilor terenurile și 
popicăria la ore convenabile 
cînd nu sînt programate an
trenamente ale primelor echi
pe, este edificator. La fel ca 
și administrarea fondului de 
venituri și cheltuieli al aso
ciației din care, recent, orga
nizația U.T.C. a achiziționat 
materiale în valoare de 12 000 
lei afectate exclusiv nevoilor^ 
sportului de masă.

Cîtiva sportivi, ca strungarii 
Dumitru Toma, Dumitru Mar- 
cu sau Olaru Constantin, fi
nalist la Crosul tineretului — 
faza pe țară — sînt foarte cu- 

, noscuți și apreciați. Despre 
ei, despre rezultatele lor Ia lo
cul de muncă și de pe terenul 
de sport. Florin Dragomir, de 
la secția snort a Comitetului 
județean Dîmbovița al U.T.C., 
are numai cuvinte de laudă. 
Ca și despre întreaga organi
zație U.T.C. _a uzinei unde 
sportul de țriasă se află pe lo
cul cuvenit.

^Am înțeles atunci, răspun- 
zînd Invitației de a participa 
la fazele pe uzină ale campio
natului de casă, din luna de
cembrie, sau la proiectatul 
concurs de Săniuțe de la Mă
năstirea Dealului, de ce secre
tarul comitetului , U.T.C. își 
poate permite să înceapă di
rect, la obiect, orice discuție 
pe tema sportului de masă 
din uzină : fiindcă are o de
plină acoperire în fapte.

VIOREL RABA

sindicat și di- 
sau inginerul 
în cazul In 
sau nu ceva

FOTBAL

if

(Urmare din pag. I)
zon — miroase, întocmai ca 
în clasele de școală sau ca 
la internate, a vacanță apro
piată, a timp necontrolat de 
program, cronometru și cîn- 
tar, a vreme de dat iama, in 
sfîrșit, măcar pentru 10—15 
zile, prin cele bucate lu
mești... Ziclnd că eroii sint 
obosiți, Ia aceasta mă gin- 
deam. Despre oboseala mus
culară și nervoasă acumula
tă după cele 14 bătălii ale 
campionatului și după „febra 
mexicană", despre eventua
lele dereglări produse în me
tabolismul unor echipe ca 
urmare a întreruperilor com
petiției — n-am căderea să 
vorbesc. S-o facă specialiștii 
cu stetoscop și, poate, ei ne 
vor spune, cu fișele și dia- 
gramele-n față că o aseme
nea oboseală și o asemenea 
dereglare nici nu există... Eu 
vă semnalez cealaltă obosea
lă, cea dulce, chinuitoare și 
copilărească : a așteptării va
canței. Din pricina ei se căz
nesc rapidiștii așa cum se

sportive la sate și instruirea
competentă a consiliilor asociațiilor!

„RECOMANDAT-EXPRES"
Astăzi, inaugurăm în ziarul nostru o nouă rubrică. Sigur, 

noua rubrică vrînclu-se, în primul rînd, o tribună a criticii, va 
găzdui opiniile și observațiile asupra fenomenului sportiv ge
neral, ale cititorilor-iubitori ai sportului care, din dorința 
de progres, de îmbunătățire calitativă în domeniul activității 
sportive de masă, ca și a diferitelor ramuri ale celor de per
formanță, vin cu propuneri judicioase, cu soluții care tra
duse în viață vor avea darul să înlocuiască fenomenul ne
gativ cu cel pozitiv, cu realizări tot mai însemnate.

Vrem, în egală măsură, ca rîndurile înserate la această 
rubrică să fie o invitație, o pledoarie pentru atragerea unor 
mase tot mai largi de oameni ai muncii, a tinerilor în pri
mul tind, la practicarea sistematică, continuă a exercițiului 
fizic, a mișcării în cer liber, a sportului în general în funcție 
de preferințe și posibilități. Și deopotrivă am vrea ca să de
termine preocupări mai insistente din partea factorilor cu 
răspunderi stipulate în acest sens, în vederea asigurării unui 
climat propice de muncă, a condițiilor materiale și morale 
necesare.

Așteptăm corespondențe pentru Curierul sportiv al „Scînteii 
tineretului", rubrica intitulată „Recomandat-expres".

IPE ADRESA C.N.E.F.S.

ALEX. MUREȘAN
adjunct de șef de secție la C.C. al U.T.C.

s-au realizat veniturile, mijloacele 
bănești ale asociațiilor și cum 
s-au distribuit și cheltuit acestea, 
în ce scopuri și care este efi
ciența acestor cheltuieli în ce 
privește stimularea dezvoltării ac
tivității sportive la sate. E nece
sar să se arate clar în aceste șe
dințe d,e Zucru, care dintre uni
tățile, întreprinderile și institu
țiile din sat sau comună, nu se 
achită cu conștiinciozitate și răs
pundere de obligațiile bănești pe 
care le au față de asociația spor
tivă, față de mișcarea sportivă 
din mediul sătesc, obligații stipu
late, așa cum bănuim că se știe, 
de legile în vigoare.

Această etapă de căutări, pen
tru o activitate de perspectivă 
mult mai bogată și eficientă, în

Organizarea acțiunilor sportive . 
de masă la sate ridică probleme 
deosebite în fața organizațiilor 
U.T.C. care, așa cum se știe, au 
primit această investitură de o 
perioadă relativ scurtă de timp. 
Și iată de ce : satul, în accepțiu
nea actuală, reprezintă o colecti
vitate foarte eterogenă. Alături 
de țăranii cooperatori (care și ei 
sînt de diferite vîrste), ca urmare 
a profundelor transformări în 
viața satului, determinate de dez
voltarea socialistă trăiesc și mun
cesc un număr însemnat de mun
citori, funcționari, tehnicieni, în
vățători și cadre cu pregătire su
perioară, ca profesori, medici, in
gineri, economiști etc. Aceste ca
tegorii de oameni depășesc cadrul 
organizatoric al organizației de ti
neret, atît ca vîrstă cît și ca pre
ocupări cotidiene. De aceea, pen
tru a organiza activitatea sportivă 
în comune, sub directa îndrumare 
a organizației U.T.C., au fost 
create asociațiile sportive și 
cercurile sportive Sătești ca or
ganisme proprii ale comunei și 
satului, care cuprind la un loc, 
pe lîngă tineret și celelalte cate
gorii de locuitori.

Pornind de la aceste aspecte 
și considerente vom arăta că ac
tuala perioadă — care, prin aceea 
că muncile agricole, practic, s-au 
încheiat și nu mai reclamă o pre-. - 
zență de masă — este hotărî- 
toare pentru activitatea sportivă 
a satului. Acum se face bilanțul 
acțiunilor organizate și desfășu
rate în acest an, se pun, de fapt, 
bazele organizatorice, se de
finește cadrul activității anu
lui viitor. Prin 
siliile asociațiilor

vă 
în 

care consiliul este în situația de 
a reflecta asupra propriei munci 
și de a găsi forme și mijloace de 
organizare a activității viitoare, 
oferă totodată și premisa, un ca
dru concret, adecvat, de instruire 
temeinică a lui. Prezența în acest 
interval a unui activist sau ca
dru de specialitate, de la nive
lul județului, — din partea comi
tetului județean U.T.C. sau a 
C.J.E.F.S. este o garanție în plus 

" pentru reușita instruirii.
Comitetele județene U.T.C.. cu 

sprijinul consiliilor pentru edu
cație fizică și sport, a inspectora
telor școlare și a celorlalți fac
tori cu atribuții pe linia activită
ții sportive, se vor ocupa direct 
de pregătirea cadrelor care mun
cesc în comune și sate în cadrul 
consiliilor și cercurilor sportive, 
asigurîndu-le o instruire diferen
țiată în funcție de sarcinile pe 
care le au de îndeplinit. Astfel, 
președinții asociațiilor sportive, 
vor fi pregătiți la nivelul județu
lui timp de 2—3. zile cu toate 
problemele muncii, insistîndu-se 
în special spre latura organizato
rică, propagandistică și spre asi-' 
gurarea bazei materiale, urmînd 
ca problemele de instruire spor
tivă să fie aprofundate la cursu
rile de pregătire a instructorilor 
sportivi (responsabilii tehnici a-i 
asociațiilor sportive), care se vor 
desgășura pe un interval da 
6—10 zile.

Organizatorii activității sportive 
de masă de lă sate, folosind din 
plin experineța ce se va reliefa, au 
prilejul instruirii și capacitatea 
cadrelor de specialitate din 'ju
deț trebuie să asigure tuturor 
acțiunilor ce le întreprind un pro
fund conținut practic strîns legat 
de condițiile concrete pe care le 
oferă în etapa actuală satul.

Este imperios necesar, ca toate 
comitetele județene U.T.C. să ia 
asemenea măsuri încît în perioa
da acestei ierni să asigure, în 
paralel cu desfășurarea unei acti
vități sportive bogate, toate con
dițiile tehnice și materiale pentru 
întrecerile ce se vor deslășura în 
etapele „Cupei tineretului de la 
sate" — ediția de iarnă, în ge
neral să se preocupe și să re
zolve toate problemele legate de 
asigurarea bazei materiale, a asis
tenței tehnice, a mijloacelor de 
popularizare a acțiunilor sportive, 
pentru competițiile și întrecerile 
anului 1970, în așa fel ca în lie
care comună să se înregistreze 
un sensibil reviriment în acest 
domeniu — reviriment pe care 
continuăm să-l așteptăm — de- 
terminînd toți factorii din sate și 
comune să înțeleagă necesitatea 
organizării unei activități sportive 
continui, variate.

Clubul sportiv „Universita
tea" București are 2 echipe 
de handbal (feminin și mas
culin) in prima categorie a 
țării, cu o veche și frumoasă 
tradiție în handbalul națio
nal.

In prezent, aceste două 
echipe au în componența lor 
un număr de 12 sportivi no
minalizați la C.N.E.F.S., ca 
elemente de perspectivă pen
tru loturile reprezentative. 
Dacă pentru sezonul de acti
vitate în aer liber aceste două 
echipe au oarecum condiții 
corespunzătoare de pregătire, 
din punctul de vedere al asi
gurării spațiului de antrena
ment, în timpul iernii, situația 
devine dramatică. Concret, 
clubul nostru nu dispune de 
sală pentru pregătire și ca a- 
tare ambele echipe se găsesc 
mereu în situația de a aștepta 
invitații din partea altor echi
pe, „favoarea" de a se antre
na împreună în sala acestora. 
Desigur, că asemenea peregri
nări nu pot avea caracterul 
de permanență. In strădania 
de a asigura condiții de pre
gătire echipelor sale, clubul a 
încheiat un contract cu 
I.E.A.B.S. pentru Sala Flo
reasca. Dar iată că din nou 
întîmpină dificultăți: admini
strația Sălii Floreasca nu-și 
respectă obligațiile contrac
tuale, nici în procent de 25 la 

Aceasta din cauză că

programarea orelor de antre
nament, sau, mai bine-zis, ora
rul sălii, îl fac ,„unii tovarăși 
de la C.N.E.F.S.", după afir
mațiile conducerii Sălii Flo
reasca căreia ne-am adresat 
pentru explicații

Vrem să precizăm că a- 
tunci cînd este vorba de pro
gramarea unor loturi ‘republi
cane n-avem nimic de obiec
tat. Avem însă de obiectat a- 
tunci cînd trec săptămîni la 
rînd și nu ni se repartizează 
nici o oră de pregătire, în 
schimb vedem în sală echipe 
de volei sau baschet, de cate
gorie inferioară, în orele de 
după amiaza sau seara. Ne în
trebăm atunci ■■ ce criterii stau 
la baza programării sălii pen
tru antrenamente ? De aceea 
solicităm atît C.N.E.F.S. cît și 
I.E.A.B.S. să sprijine soluțio
narea în mod principial și ra
țional a acestei probleme.

Tocmai de aceea ne adre
săm curierului sportiv al „Scîn
teii tineretului" „Recomandat- 
expres" pentru a ne sprijini și 
a atrage atenția forurilor în 
drept asupra necesității de a 
se achita cu mai multă res
ponsabilitate de unele obliga
ții elementare.

ieșit

urmare > 
sportive

Prof. C. SANDU 
președintele secției de handbal 
a Clubului „Universitatea" 

București

caz,

• Mini —etapa n-a schimbat decit outsiderul • Rapid —lider de toamnă? • La Craiova
Steaua n-a confirmat victoria de duminică • Pitești: evoluție dramatică a scorului
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• Sala Floreasca 
pitală va găzdui astăzi primul 
joc dintre formațiile Dinamo —8 
București șl Racing Bell Ma
lines (Belgia), contînd pentru 
turul II al „Cupei campionilor 4^ 
europeni" la baschet mascu- 
lin. Meciul va începe la ora 
18,30 și va fi condus de cuplul 
de arbitrii Obrad Belosevlci 
(Iugoslavia) — Erdem Hikmet 
(Turcia).

Returul acestei partide 
avea loc. joi 11 decembrie. 
Malines.

9 Vineri 5 șl sîmbătă 6 
cembrle, In sala Floreasca 
Capitală se vor desfășura 
trecerile Cupei balcanice _ 
haltele. La această interesantă 
competiție șl-au anunțat parti
ciparea echipele Bulgariei; 
Greciei, Iugoslaviei, Turciei și 
României.

Se lansează bilele la „pline"... Popicarii asociației sportive Industria Iutei din Capitală, in 
febra pregătirilor pentru apropiatul start al campionatului de „casă", nu pierd nici o după- 

amiază. Foto : VIOREL RABA
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căznesc de două etape ; din 
pricina ei n-au putut, ieri, 
Craiovenii să fructifice mul
tele ocazii și militarii să ri
posteze mai bărbătește — șl 
tot de aceea s-au încrînce- 
nat argeșenii în compania 
dinamoviștilor (și invers) in
tr-un meci cu multe ratări. 
Ba poate că băcăuanii au 
pățit ce au pățit în etapa 
trecută tocmai pentră că li 
se năzărise, mult prea devre
me, că vacanța a și început...

Mini-etapa de ieri ? Ca și 
etapa întreagă de peste trei 
zile eu o pun sub semnul *- 
cestei oboseli — și mă gîn- 
desc cu simpatie la junii e- 
roi ai fotbalului, năuciți puș- 
tește de dorul vacanței și — 
de ce să nu-i dăm de gol ? 
— speriați, tot puștește, de 
eventualitatea prelungirii 
campionatului, In care caz 
vor fi nevoiți să-și pună 
la gura sobei, în așteptarea 
lui Moș Gerllă, nu pantofii 
de lac, ci ghetele cu cram- 
poane... Dar, cum necum, 
Mexicul înainte de toate I

Un derby autentic, un med 
de zile mari, poate unul 
din cele mai frumoase ale 

actualului campionat, s-a con
sumat ieri la Pitești: partida 
restantă F.C. Argeș — Dlnamo 
București. Meritul pentru spec
tacolul fotbalistic revine, în e- 
gajă măsură, ambelor formații. 
Și, bineînțeles, brigăzii de arbi
tri condusă de Zaharia Dră- 
ghiel care, deși subiectiv vor
bind, ar putea fi acuzat că nu 
s-a servit aproape deloo de 
stipulațiile legii avantajului a 
condus corect, autoritar, orice 
tentative de joc mai bărbătesc, 
fiind oprite încă In faze incipi
ente.

Vizlnd probabil un draw, di- 
namoviștll — care au de partea 
lor un plus de experiență șl 
poate și de tehnicitate — încă 
de la Începutul partidei au în
cercat să-și asigure cit mai 
multă vreme posesiunea mingii. 
Ei reușeso astfel să controleze 
Jocul, am putea spune chiar s& 
domine și să se apropie pericu
los de poarta ■ lui Niculescu. In 
acest timp argeșenii fao efor
turi să-și depășească adversarii 
prin viteză, prin acțiuni dlnaml-

ce care să-i surprindă pe picior 
greșit. După ce Radu Nun- 
weiller ratează o bună ocazie 
în min. 30, e rîndul lui C. Radu 
(min. 31) și Prepurgel (min. 33) 
să-l imite. Dar cînd spectatorii 
nici nu-și potoliseră emoțiile 
ratării lui Prepurgel, Nunwei- 
Uer îi trimite o minge lui Săl- 
ceanu, acesta sprintează și în
scrie seo și spectaculos. Faza 
s-a petrecut în același minut 33. 
Teașcă își cheamă elevii la or-

dine. Și replica nu Întârzie. O 
fază rapidă la poarta lui Coman 
care face șah mat apărarea di- 
hamovistă Incit Prepurgel, Ște- 
fănescu și C. Radu au răgaz să 
șuteze puternio, dacă prlntr-un 
miracol mingea nu-și atinge 
ținta, cînd e expediată de 
primii doi, șutul ultimului nu 
mai Intîlnește nici un picior sal
vator: 1—1 șl ne aflăm. !n mi
nutul 43 de joo.

In repriza secundă, ocaziile de 
gol ca și fazele de poartă sînt 
mai numeroase ca urmare a jo
cului mai bun prestat de gazde. 
Superioritatea lor pare eviden
tă, în vreme ce adversarii sînt 
nevoiți să trimită în tușe și 
corner- în minutul 62, șutul nă- 
praznic al lui Prepurgel întîl- 
nește bara. După numai 5 minu- 
tei Olteanu trimite pe sus, în 
careu: un un-doi cu capul Intre 
Cîrciumărescu și Nuțu, ulti
mul dă o traiectorie ciudată 
mingii care depășește pe Coman 
ieșit mult In afară șl balonul 
intră sfidător sub bară: 2—1 
pentru F. C. Argeș. Pînă la flu
ierul final mai consemnăm cî- 
teva ocazii de ambele părți — 
remarcabilul șut al lui Pîrvu din 
min. 88.

Victoria echipei F.C. Argeș e 
pe deplin meritată, reflectînd 
ascensiunea ei de formă din ul
tima vreme. Victoria obținută de 
tinerii fotbaliști argeșeni e cu 
atît mal meritorie cu cit ei nu 
l-au avut alături pe Dobrin și 
Barbu — nerestabillțl Încă.

V. CABULEA

Lupescu nu va marca nici în 
această situație 

Foto: C. CIOBOATA

con- 

birourile cercurilor sportive tre
buie să se prezinte în fața obștii 
comunelor și satelor cu darea de 
seamă anuailă. Ca urmare, în 
toate comunele, comitetele U.T.C. 
vor organiza ședințe de lucru ale 
consiliilor asociațiilor sportive, la 
care vor participa birourile cercu
rilor sportive, o parte dintre 
sportivi și membrii susținători, 
profesorii de educație fizică, 
membrii comitetului de sprijinire 
a activității sportive. Cum e și 
firesc, cu acest prilej, așa cum se 
obișnuiește îndeobște, se va face 
o temeinică analiză a activității 
ce s-a desfășurat în acest an, care 
trebuie să evidențieze în princi
pal acțiunile organizate la nive
lul satelor, adică acelea care 
aveau menirea să angreneze ma
rea masă a sătenilor și se va su
pune dezbaterii colective, calen
darul sportiv și bugetul pentru 
anul 1970.

Sigur, date fiind răspunderile 
organizației U.T.C. în acest do
meniu, comitetul U.T.C. eomu- 
nal, ceilalți factori, trebuie să 
analizeze temeinic modul cum

MERIDIAN

MER1DIÂI

HEMMAN

• Partidele întrerupte In ul
tima rundă a campionatului 
republican masculin de șah 
s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Ciocîltea-Segal 1—0 ; 
Szabo — Grflnberg remiză ; 
Gheorghlu-Botez remiză In 
urma acestor rezultate clasa
mentul final este următorul : 
1—1 Szabo șl Clocîltea — 13

puncte ; 3. Gheorghiu — 12
puncte ; 4. Ghițescu — 11,5
puncte etc.

Pentru atribuirea titlului de 
campion, Szabo și Ciocîltea vor 
susține în luna ianuarie a anu
lui viitor un meci de baraj 
de patru partide.

• Aseară, la Marsilia, în 
meci de baraj contind pentru 
preliminariile Campionatului 
Mondial de fotbal echipa 
Cehoslovaciei a învins cu sco
rul de 4—1 (1—0) echipa Un
gariei.

In urma acestei victorii, e- 
chipa Cehoslovaciei s-a califi
cat pentru turneul final al 
Campionatului Mondial din 
Mexic.
• Intr-un meci Internațional 

amical de handbal (masculin) 
disputat la Varșovia, echipa de 
tineret a Poloniei a întrecut cu 
scorul de 25—14 <1?—s) selecțio
nata similară a Ungariei.

(Agerprcr)

l



Primire la Consiliul 
de Miniștri

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Pățan, a primit 
miercuri 'dimineața pe ministrul 
comerțului interior al R. P. Bul
garia. Peko Takov, care se a- 
flă într-o vizită în țara noastră.

La întrevedere, desfășurată 
într^o atmosferă cordială, tovă
rășească, a participat Nicolae 
Bozdog, ministrul comerțului in
terior.

A fost prezent Spas Nicolov 
Gospodov, ambasadorul Bulga
riei la București.

Cu acest prilej au fost discu
tate probleme privind dezvolta
rea în continuare a schimburi
lor de mărfuri și a colaborării 
tehnico-științifice dintre cele 
două țări.

★
In urma tratativelor purtate 

între delegațiile ministerului 
comerțului interior din țara 
noastră și din Republica Popu
lară Bulgaria, miercuri după- 
amiază au fost semnate la Bucu
rești Protocoalele privind schim
burile directe de mărfuri și co
laborarea tehnico-științifică pe 
anul 1970 dintre cele două mi
nistere.

Din partea română, documen
tele au fost semnate de minis- 
strul Nicolae Bozdog, iar din 
partea bulgară de ministrul Pe
ko Takov.

Potrivit prevederilor celor 
două protocoale, schimburile di
recte de mărfuri pe anul viitor 
var crește cu circa 20 la sută 
față de realizările din acest an.

Distincții sovietice 
acordate unor 

cineaști români
Miercuri după-amiază, însărci

natul cu afaceri ad-interim al 
jUniunii Sovietice la București,

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

OPERAȚIUNEA LADY CHA
PLIN : rulează ia Sala Palatului 
(orele 17,15; 20,15), Republica (orele 
8,45; 11,15; 13,45; 15.15; 18,45; 21,15), 
București (orele 9; 11,15; 13.30; 
16,30; 10,45; 21), Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

JOCUL CARE UCIDE : 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 
orele 9,45; 12,30; 16; 20,15), Cine
mateca Union (orele 9,45; 12; 14).

SA TRĂIM PlNA LUNI : rulea
ză la Capitol (ora 18,30).

CIND SE AUD CLOPOTELE S 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

FRAȚII KARAMAZOV ! rulează 
la Central (orele 10; 14,45; 19).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la Lu
mina (orele 8,45; 16,15 în conti
nuare ; 18,30; 20,45) ; Floreasca (o- 
rele 9; 11.15; 13.30; 16: 18,15; 20,30).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Doina (orele 11,15; . 14,15; 
17,15; 20,15). Program pentru copii 
(orele 9—10) ; Dacia (Orele 8—19,43 
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: 12; 15,15; 18; 20,30)

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Grlvlța (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Giuleștl (orele 15.30; 13; 20,30), Au
rora (orele 9,30; 11,30; 13.30; 16; 
18.15; 20 30).

SOARELE VAGABONZILOR : 
rulează la înfrățirea (orele 15,15; 
17,45; 20).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Bucegi (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

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

NOAPTEA : rulează la Unirea 
(ora 20.15).

ANGELICA ȘI SULTANUL : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 18;
20.15) , Crîngașl (orele 15,30; 18;
20.15) .

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

CIT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : ru
lează la Lira (ora 20,15).

RĂZBOI ȘI PACE (seria III și 
IV): rulează la Drumul Sării (ore
le 15,30; 19).

MORȚII RĂMIN TINERI : ru
lează la Popular (orele 15,30; 18;
20,30).

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

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

CĂSĂTORIE DIN INTERES i 
rulează la Pacea (orele 15,45; 18;
20.15)

LA NORD PRIN NORD-VEST : 
rulează la Volga (orele 10—16 în 
continuare : 19,30).

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

TOTUL DE VINZARE s rulează 
la Viitorul (ora 20.30).

BALTAGUL : rulează la Miorița 
(orele 9,30: 12: 15,30; 18; 20,30).

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

MOARTEA UNUI BIROCRAT : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18,
20.15) .

V. S. Tikunov, a organizat în 
saloanele ambasadei o tntîlnire 
prietenească, în cadrul căreia 
au fost înimînate diplome d'e o- 
noare unor regizori, actori de 
film și critici cinematografici 
■români pentru participarea ac
tivă la dezvoltarea colaborării 
în domeniul cinematografiei 
dintre România ți Uniunea So
vietică.

Constanța: Centru 

de cercetări pentru problemele 

tineretului
La Constanța s-a constituit 

Centrul de cercetări pentru 
problemele tineretului. El cu
prinde activiști din toate dome
niile vieții sociale șl obștești din 
județele Constanța și Tulcea, și 
va lucra cu cele mai moderne 
instrumente de cercetare și in
vestigare sociologică, abordind 
o tematică de mare actualitate.

A apărut revista
„MAGAZIN ISTORIC" 

Nr. 12/1969
Spicuiri din sumar :

GH. I. IONIȚA : Fișă de is- 
torie politică : Tebea — 6 de
cembrie 1935

PETRE IACOB : Cifre des
pre războaie

AL. GH. SAVU : Guvernul 
demisionează dar rămîne 
pe loc

E. V. TÂRLE : Carol al 
XII-lea — Fructele amare 
ale mîniei

EUGEN BANTEA și OLI
VER LUSTIG : Din cronica 
participării României la răz
boiul antihitlerist, „încă un 
pas înainte"

W. CHURCHILL : Memorii 
(XX).

MAI PERICULOASE DEClT 
BĂRBAȚII : rulează la Tomls 
(orele 9,30—15,30 în continuare; 
18: 20,15).

STELELE DIN EGER : rulează 
la Flacăra (orele 15,30; 19), Pro
gresul (orele 15,30; 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; 16; 18,15;
20,30).

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

OAMENI ÎMPIETRIȚI: rulează 
la Rahova (ora 20.15).

BANI VECHI : rulează la Moși
lor (orele 18; 20,30); LUPII ALBI 
(ora 15,30).

JOI 4 DECEMBRIE 1969

Opera Română; FAUST — ora 
19,30; Teatrul Național ,,I. L. Ca- 
raglale" (Sala Studio): NĂPASTA
— ora 19,30; Teatrul de Comedie: 
NICNIC — ora 20; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu Mă- 
gureanu) ; VICTIMELE DATORIEI
— ora 20 ; (Sala Studio) : SFlNTUL
MITICA BLAJINU — ora 20; Tea
trul Mic: TANGO — ora 20; Tea
trul Giulești: CURSA DE ȘOA
RECI — ora 19,30; Teatrul „C. I. 
Nottara" (B-dul Magheru): OTHE
LLO — premieră — ora -19,30; 
(Sala Studio): ENIGMATICA
DOAMNĂ „M“ — ora 20 ; Teatrul 
„Ion Vasilescu": MANEVRELE — 
ora 19,30; Teatrul Evreiesc de Stat; 
RĂZBUNAREA SUFLERULUI — 
ora 20; Teatrul „Ion Creangă": 
REGELE CERB — ora 18,30; Tea
trul Țăndărică (Calea Victoriei) : 
PAPUCIADA — ora 17; NOC
TURN I — ora 21,30; Teatrul ,,C. 
Tănase" (Sala Savoy): VA
RIETĂȚI ’69 — ora 19,30; (Calea 
Victoriei): FEMEI, FEMEI, FE
MEI — ora 19.30; Ansamblul 
U.G.S. : BALADĂ OMULUI — 
ora 20; Circul de Stat: RITMURI
LE ARENEI — orele 16 și 19,30.

PROGRAMUL I

- e 17,30 Emisiune în limba 
maghiară • 18,00 Film serial : 
„Aventură în munți" (II) — „For
tăreața" • 18,30 Mult e dulce șl 
frumoasă. Emlsune de conf. aniv. 
Sorin Statl e 19,00 Telejurnalul de 
seară • 19,20 Baschet masculin : 
repriza a II-a a întîlnirii Dlnamo- 
Bucureștl — Racing Club Malines 
(Belgia) în cadrul „Cupei Campio
nilor Europeni". (Transmisiune în 
direct de la Sala Floreasca) e 20,00 
Seară de operă : „Michelangelo" 
de Alfred Mendelsohn. Interpre
tează ansamblul Operei Române 
din Cluj • 21,30 Reflector. (Tele- 
foileton cotidian) • 21,40 Avan
premieră • 22,10 Actualități lite
rare • 22,30 Telejurnalul de noap 
te • 22,45 Cîntec în piatră (Film 
de televiziune, realizat de Dioni- 
sie Sincan și Vlad Bîtcă).

PROGRAMUL II

• Film artistic : ,,Week-end cu 
Ana" • 21,20 Melodiile săptămînil 
(Prezintă Elly Roman) e 21,30 
Reflector. (Telefoileton cotidian) 
• 21,40 Film serial „Răzbunătorii". 
Cine e Remack 7 (reluare).

La Moscova a început întîlnirea 
conducătorilor de partid 

și de stat din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă,

R. D. Germană, R. P. Polonă, 
Republica Socialistă România,

R. P. Ungară și U. R. S. S. •
La 3 decembrie a.c., la Mos

cova au început lucrările în
tîlnirii conducătorilor de 
partid și c5e stat din Republi
ca Populară Bulgaria, Repu
blica Socialistă Cehoslovacă, 
Republica Democrată Ger
mană, Republica Populară Po

lonă, Republica Socialistă Ro
mânia, Republica Populară 
Ungară, Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste.

La întîlnire se discută, 
într-o atmosferă tovărășească, 
de lucru, probleme interna
ționale de interes comun.

Sesiunea 0. N. U.
NEW YORK 3. — Corespon

dentul Agerpres, C. Alexandroa- 
ie, transmite : Comitetul Politia 
Special al Adunării Generale 
dezbate în prezent raportul O- 
ficiului Națiunilor Unite de a- 
jutor și lucrări pentru refu- 
giații palestinieni. Precizînd 
poziția delegației române față 
de conținutul acestui raport 
și a problemei în sine, delega
tul român V. Ionescu a sub
liniat că oricît de utilă ar fi 
activitatea umanitară a acestui 
oficiu, ea nu reprezintă o soluție 
a problemei refugiaților palesti
nieni, a căror situație .a fost și mai 
mult înrăutățită de evenimentele 
din iunie 1967. Faptul că proble
ma refugiaților palestinieni nu 
și-a găsit pînă în prezent rezol
varea se datorește în primul rînd 
unor considerente de ordin poli
tic, cu grave implicații pentru 
pacea lumii. Ciocnirile militare, 
distrugerile materiale și pierde
rile umane care le însoțesc, a- 
duc imense prejudicii popoare
lor acestei regiuni și nu servesc 
decît intereselor cercurilor impe
rialiste care urmăresc să cujtive 
disensiunile și încordarea pentru 
a-și menține și consolida domina
ția. Vorbitorul a arătat în conti
nuare că reglementarea proble
mei refugiaților constituie un 
factor important al stabilității 
politice în regiune. După păre
rea noastră — a spus el — pacea 
nu va fi asigurată în Orientul A- 
propiat atît timp cit populația 
palestiniană nu va fi inte
grată în drepturile sale. Nici o 
soluție pe termen lung nu poate 
fi preconizată atît timp cît nor
mele dreptului internațional 
principiile Cartei O.N.U. și pre
vederile declarației universale a 
drepturilor omuldi nu sînt res
pectate și aplicate în cazul popu
lației palestiniene.

România, alături de majorita
tea statelor membre ale organi
zației, consideră că problema re- 
fugiaților palestinieni trebuie să 
fie rezolvată pe baza rezoluțiiloi 
Adunării Generale și a Consiliu
lui de Securitate, ținîndu-șe cont 
de drepturile legitime și inalie
nabile ale acestei populații. Dele
gatul român a subliniat că popu
lația palestiniană nu poate fi pri
vată de drepturile sale legitime 
asupra pămînturilor și bunuriloi 
Pe care le-a deținut. Repatrierea 
și compensarea refugiaților tre
buie să devină o realitate dacă 
se dorește realizarea unui pro
gres în soluționarea viabilă a a- 
oestei probleme.

Delegația română, a arătat V. 
Ionescu, este profund convinsă 
că rezolvarea problemei refugia
ților este legată de restabilirea 
păcii în Orientul Apropiat. Noi 
considerăm că interesele popoare
lor din Orientul Apropiat cer im
perios ca în această zonă să e- 
xiste relații normale de convie
țuire și colaborare, să se re
zolve problemele divergente, a- 
sigurîndu-se respectarea secu
rității și independenței fiecărui 
stat din regiune. România se 
pronunță cu consecvență pentru 
soluționarea conflictului din O- 
rientul Apropiat în spiritul rezo
luției Consiliului de Securitate 
din 22 noiembrie 1967.

ORIENTUL 
APROPIAT

NEW YORK. — După o în
trerupere de aproximativ 5 luni, 
la New York au fost reluate 
marți reuniunile ambasadorilor 
celor patru mari puteri la O.N.U. 
consacrate examinării căilor de 
soluționare prin mijloace pașnice 
a conflictului-din Orientul Mij
lociu. In comunicatul dat publi
cității la încheierea acestei re
uniuni se afirmă că „situația din 
Orientul Apropiat este din ce în 
ce mai gravă șl mai presantă". 
Participanții reafirmă convinge
rea lor că această situație nu tre
buie să pună^ în pericol pacea și 
securitatea internațională. Co
municatul declară că obiectivele 
urmărite de cei patru ambasa
dori rămîn neschimbate : de a 
favoriza stabilirea unei păci du
rabile în Orientul Apropiat, spri
jinind rezoluția Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967, 
care va trebui să fie pusă în a- 
plicare în toate prevederile sale".

TEL AVIV. — Intr-un comu
nicat dat publicității la Tel Aviv 
și reluat de agenția A.P. se arată 
că trupele israeliene au pătruns 
miercuri pe teritoriul libanez, 
unde au distrus o bază a forțelor 
palestiniene, situată în partea ele 
sud-vest a muntelui Hermon.

BEIRUT. — Miercuri dimi
neața trupe aeropurtate IsrSe- 
liene, sprijinite de imități de 
artilerie, au atacat teritoriul li
banez în partea de vest a mun
telui Hermon, se arată într-un 
oomunicat dat publicității la 
Beirut, anunță agenția REUTER.

FIEE DE* DOSAR

Nordek: între 
dorințe și realitate

In deceniul trecut s-a pus problema creării în nordul Euro
pei a unui organism economic din care să facă parte Dane
marca, Suedia și Norvegia. Acel plan nu <a putut fi realizat, 
țările respective ncajungînd Ia un punct comun, ceea ce a dus 
la abandonarea proiectului în 1959. După aproape 10 ani, pri
mul ministru al Danemarcei a reluat ideea, susținînd necesi
tatea intensificării cooperării intre țările nordice propunînd Ia 
sesiunea Consiliului Nordic, care a avut Ioc la Oslo la începu
tul anului 1968, crearea unei Uniuni Economice Nordice —• 
NORDEK, din care să facă parte Norvegia, Suedia, Finlanda, 
Danemarca și Islanda.

Cu ocazia întrunirii primilor miniștri ai țărilor nordice, din 
Aprilie 1968 de la Copenhaga, primul ministru al Danemarcei 
a cerut participanților la întrunire să ia o liotărîre decisivă, 
în privința NORDEK-ului. Luarea unei hotărîri a fost atunci 
aininată, creîndu-se doar un comitet de „înalți oficiali" care 
aveau sarcina de a redacta un raport privind posibilitățile 
de lărgire a colaborării economice. Raportul comitetului re
dactat abia la începutul anului 1969 a fost, de fapt, un proiect 
de tratat pritind crearea în nordul Europei a unui organism cu 
caracter multinațional. Proiectul de tratat prevede că cele cinci 
țări vor promova o politică economică comună, bazată pe o 
cooperare multilaterală prin folosirea în comun a tuturor re
surselor naționale, intensificarea schimburilor de informații 
economice, aducerea Ia același numitor a instrumentelor de 
politică financiară, promovarea unei politici monetare în 
„interesul comunității". De asemenea, se preconizează liberali
zarea investițiilor directe și facilitarea obținerii de credite co
merciale între parteneri, în vederea dezvoltării unei piețe co
mune a capitalurilor, precum și crearea unei uniuni vamale.

Nu de mult, la Stockholm a avut loc o nouă reuniune a pri
milor miniștri ai celor cinci țări la care au participat și con
ducătorii unor Organe ale Consiliului Nordic. Discutîndu-se pro
iectul, nu s-a putut ajunge la o înțelegere definitivă asupra 
creării NORDEK-ului, ieșind și mai mult în evidență contra
dicțiile între parteneri. în discuțiile care au avut loc, s-a con
statat că niciuna din cele cinci țări nu este dispusă să acorde 
concesii însemnate celorlalte. Se consideră că „integrarea" pre
conizată ar avea consecințe diferite asupra situației economice a 
țărilor respective, țn cazul realizării proiectului NORDEK, în 
fiecare din țările participante va exista cel puțin o ramură a 
economiei care va avea de suferit în utma „integrării". Cea 
mai delicată problemă se dovedește a fl promovarea unei politici 
agricole comune. Introducerea politicii agricole comune ar în
semna, în mod concret, desființarea taxelor vamale în comerțul 
cu produse agricole, ceea ce ar avea repercusiuni deosebit de 
nefavorabile asupra agriculturii tuturor țărilor nordice cu ex
cepția Danemarcei, care dispune de un sector agricol dezvoltat, 
capabil de a face față necesităților de import de produse agro- 
alimentare a celorlalte țări nordice. Stabilirea unui preț unic 
comunitar la produsele agro-aiimentare, așa cum se preconi
zează, ar face ca mărfurile daneze, mai ieftine, să pătrundă 
mult mai ușor pe piețele celorlalte țări, subminînd astfel dez
voltarea agriculturii în Norvegia, Suedia etc.

Pe de altă parte, crearea unei uniunii vamale provoacă ne
mulțumirea industriașilor danezi și norvegieni. în cazul existen
ței unui tarif vamal comun pentru cele 5 țări (în condițiile în 
care patru din acestea fac parte din E.F.T.A., unde comerțul 
cu produse industriale este deja scutit de taxe vaijiale) indus
triile daneze și norvegiene ar fi puternic concurate de indus
tria suedeză, aflată intr-un stadiu mai înalt de dezvoltare.

în direcția acestor dezavantaje ar acționa și mărirea taxelor 
vamale la importurile de materii prime care ar rezulta din in
troducerea unui tarif vamal comun și care ar duce la creșterea 
costurilor de producție, în primul rînd în industria daneză 
și norvegiană.

Din acest tablou se proiectează pe prim plan contradicțiile 
și interesele naționale diferite ale țărilor nordice în cazul reali
zării proiectului NORDEK.

Se poate remarca, de altfel, faptul că opinia publică din cele 
5 țări nu este favorabilă creării NORDEK-ului. Partidele po
litice progresiste, precum și sindicatele muncitorești din ramu
rile economice ce ar fi afectate de „integrare", consideră că 
țările respective dispun de resurse interne suficiente pentru 
a se dezvolta în continuare, nefiind necesară crearea a încă 
unui bloc economic închis care ar constitui un obstacol în plus 
în calea dezvoltării circuitului economic mondial. Practica arată 
că în cadrul acestei circulații de bunuri materiale chiar și 
fără „integrare" toate țările au ceva de dat și de primit în baza 
unor principii care de acum se bucură de tot mai mult sprijin 
pe plan internațional : independența, suveranitatea națională și 
avantajul reciproc.

IONEE. DABEA

Studenții portoricani contra R.O.T.C
Tulburările studențești 

din Porto Rico au luat o 
mare amploare în ultimele 
săptămîni. Ciooniri violen
te, care s-au soldat cu nu
meroși răniți din rîndul ti
nerilor demonstranți, fac ca 
actualele frămîntări să se 
înscrie printre cele mai 
serioase pe care le-a cu
noscut vreodată micul te
ritoriu insular.

în centrul mișcării protesta
tare a tinerilor portoricani se 
află opoziția față de interven
ția americană în Vietnam. O- 
biectivul concret al mișcării vi
zează refuzul de a accepta în
rolarea și efectuarea serviciu
lui militar în rîndurile forțelor 
armate ale Statelor Unite. Mai 
precis, faptul care a declanșai 
actualul val de demonstrații a 
fost așa-numiful sistem R.O.T.C., 
care prevede instruirea militară 
a studenților în așa-zise „cursuri 
de instruire voluntară". De fapt, 
nu e vorba „de voluntariat" de 
vreme ce toți cei care refuză să 
urmeze instruirea pentru a de
veni ofițeri trebuie, mai tîrziu 
să-și facă serviciul militar ca 
simpli soldați, riscînd în caz 
contrar să intre în închisoare.

In urmă cu aproape 
un an și jumătate, pre
mierul portughez Cae- 
tano, anunța, printre 
primele sale măsuri 
constituirea unei „comi
sii academice de cerce
tare a situației și per
spectivelor universită
ții". Zilele trecute au 
devenit cunoscute în 
capitala lusitană „con
cluziile preliminare" 
ale cercetărilor aminti
tei comisii. In docu
mentul întocmit și care f 
poartă semnătura a opt 
personalități ale vieții 
universitare și științifi
ce portugheze se con
semnează că „o privire 
de ansamblu conduce 
la observația că starea 
generală materială a u- 
niversității este dificilă, 
dacă nu precară" și că 
„universitățile de stat 
nu au posibilitățile unei 
instruiri complete, a- 
decvate societății mo
deme... singurele insti
tuții de învățămînt su
perior care oferă condi
ții moderne de instruire 
și pregătire fiind uni
versitățile particulare". 
Din punct de vedere al 
sălilor de cursuri — re
levă documentul con
cluzie al „comisiei 
academice" — universi
tățile portugheze sînt

Declarațiile 

lui W. Rogers
Marți seara a sosit la Bruxelles 

secretarul de stat al S.U.A., Wil
liam Rogers, care, împreună cu 
ministrul apărării, Melvin Laird, 
și ministrul de finanțe, David 
Kennedy, va participa la lucrările 
Consiliului N.A.T.O.

într-o declarație făcută presei la 
sosire, William Rogers a reafir
mat hotărârea guvernului ameri
can „de a căuta, în cadrul unor 
consultări foarte strânse cu alia- 
ții, soluții acceptabile probleme
lor care dezbină Estul și Vestul", 
întrebat cum apreciază desfășu
rarea convorbirilor preliminare so- 
vieto-americane pentru limitarea 
cursei înaripărilor strategice de 
la Helsinki, secretarul de stat a 
declarat că „aceste negocieri evo
luează foarte bine. Ne îndreptăm 
spre elaborarea unui acord pentru 
viitoarele negocieri".

• MINIȘTRII APĂRĂRII ai 
(ărilor participante la organis
mele integrate ale NATO — 14 
din cei 15 membri ai organiza
ției, deci cu excepția Franței, — 
s-au întrunit miercuri Ia Bru
xelles pentru a trece in revistă 
timp de două zile problemele 
militare ale pactului.

„Săptămina Atlantică" se va 
încheia vineri cu sesiunea de 
Iarnă a Consiliului Ministerial al 
NATO.

De la o serie de acte de pro
test de genul memoriilor sau 
absențelor demonstrative de la 
cursurile de „instrucție milita
ră", studenții au trecut la dete
riorarea clădirii unde se desfă
șurau aceste cursuri și la ar
derea unei părți a arhivelor 
centrului R.O.T.C. Pe frontispi
ciul clădirii respective, studenții 
au arborat vechiul drapel por- 
torican și o uriașă inscripție : 
„Nu vrem să fim ofițeri în arma
ta S.U.A. ! Nu vrem să ucidem 
în Vietnam I"

Autoritățile au încercat să 
aplaneze lucrurile, printr-o ma
nevră de temporizare. Senatul 
universitar a publicat o decizie 
prin care se stabilește că in
struirea academică și militară 
nu pot avea loc în același sediu 
și în nici un caz în incinta uni
versității. Practic, decizia a- 
ceasta înseamnă suspendarea 
cursurilor R.O.T.C. pentru o pe
rioadă de timp pînă la găsirea 
unui alt sediu și a unui alt po
ligon de exerciții militare.

Manevra nu a dus însă la 
calmarea spiritelor. Tn incinta 
universității din Rio Piedras s-a 
desfășurat o „adunare genera
lă" a studenților care au cerut

„cele mai deficiente de 
pe continentul euro
pean", cu „un co
eficient deplorabil de 
aglomerare", sub rapor
tul laboratoarelor, școa
la portugheză de stat 
„e la nivelul mediu eu
ropean antebelic, cele 
mai multe instrumente 
Si aparate de cercetare 
iatînd din perioada 
1938—1942“ ; taxele u-

apăsătoare tn mediul 
universitar", ji anume, 
șomajul intelectual în 
creștere (fiecare al trei
lea absolvent al ultime
lor două promoții uni
versitare nu a găsit de 
lucru în țară). ,

In esență, autorii a- 
nalizei amintite a uni
versității lusitane pro
pun „o acțiune urgen
tă și metodică" pe două

Trist tablou
universitar

niversitare sînt actual
mente cele mai ridicate 
din Europa și ele au 
crescut de aproximativ 
trei ori în comparație 
cu anul 1960. Paralel 
cu aceste aspecte, „co
misia academică" atra
ge atenția asupra „unei 
realități" care — așa 
cum se apreciază în 
documentul amintit — 
„deși nu trebuie inclu
să în ansamblul struc
turii vieții universitare, 
generează o influență 
nefericită, dizolvantă și

planuri: în primul
rînd majorarea de cel 
puțin zece ori a actua
lului volum al alocații
lor bugetare pentru 
școala superioară („pen
tru a scoate universita
tea din mizeria mate
rială") și, în al doilea 
rînd, elaborarea unui 
„program precis de re
structurare a universi
tății la criteriile și ce
rințele societății mo
deme".

Potrivit părerii obser
vatorilor din capitala

K. L Vorosilov->

a încetat din viață
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

Agenția TASS anunță că în urma 
unei boli îndelungate a încetat 
din viață, în vîrstă de 89 de ani, 
mareșalul Kliment Voroșilov, 
membru al P.C.U.S. din anul 
1903, discipol credincios și tova
răș de luptă al lui V. I. Lenin.

Voroșilov s-a născut în fami
lia unui muncitor feroviar. A par
ticipat la trei revoluții în Rusia, 
în anii intervenției armate și răz
boiului civil, a fost trimis da 
partid la lupta împotriva ocupan- 
ților și gardiștilor albi. De atunci 
și-a consacrat întreaga viață cau
zei construcției și întăririi forțe
lor armate sovietice, în rîndurile 
căreia a parcurs calea de la sol
dat la mareșal.

Voroșilov a fost Comisar al po
porului al apărării, a participat 
din primele zile ale Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei 
la organizarea victoriei asupra co
tropitorilor fasciști. Kliment Vo
roșilov a desfășurat o muncă 
vastă în organele conducătoare 
de partid și de stat sovietice. A 

desființarea cursurilor R.O.T.C. 
Apoi au fost organizate demon
strații de stradă, cu participarea 
atît a studenților cît și a altor 
categorii de tineri. Timp de o 
săptămînă, au avut loc zilnic 
demonstrații în care mii de ti
neri portoricani au cerut d?' 
ființarea legislației care obligă 
tineretul portorican să facă ser
viciul militar în armata S.U.A. 
„Nici un portorican în Viet
nam I" scria pe pancartele duse 
de demonstranți care purtau la 
revere mici ecusoane de carton 
cu cifra 250, simbolizînd numă
rul tinerilor portoricani căzuți 
în Vietnamul de sud. Cea mai 
Îiuternică demonstrație a avut 
oc în centrul orașului San Juan, 
capitala insulei. Poliția și gărzi
le mobile au intervenit cu bru
talitate pentru a-i împrăștia pe 
tinerii manifestanți.

încordarea se menține și 
studenții, sprijiniți de întregul 
tineret și de masele progresiste 
din insulă, continuă cu fermitate 
lupta pentru desființarea siste
mului R.O.T.C. și a serviciului 
militar în rîndurile armatei 
S.U.A.

E. R.

lusitană, activitatea „co
misiei academice" ini
țiată de Caetano n-a 
trezit optimism si reala 
speranțe în rînaul stu
denților ți universitari
lor. Se remarcă faptul 
că absolut tot ceea ce 
oficializează documen
tul concluziv al „comi
siei" a fost spus, de-a 
lungul anilor, de liderii 
studențimii și de cele 
mai eminente cadre 
didactice universitare. 
Se amintește, totodată, 
că actualul prim-mi- 
nistru, promotor al ac
tualei „operațiuni de 
cercetare a situației 
universității" a fost ți 
el profesor universitar 
ji niciodată nu s-a pla
sat printre cei care ce
reau o universitate mo
dernă.

E curentă aprecierea 
că instituirea „comisiei 
academice", a fost con
cepută ca o acțiune 
menită să calmeze agi
tația studențească, ofe
rind iluzia unor viitoare 
transformări pozitive. 
In tot cazul, rezultate
le oficializate ale anali
zei „comisiei academi
ce" ne oferă un tablou 
autorizat ■ al tristelor 
realități din amfiteatre
le portugheze.

p. nicoarâ

fost locțiitor al președintelui Con
siliului Comisarilor Poporului, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. în anul 1953 a fost ales 
în postul de președinte al Pre
zidiului Sovietului Suprem, pe 
care l-a deținut pînă în anul 
1960. Pînă în ultimele zile ale 
vieții a fost membru al Prezidiu
lui Sovietului Suprem. Din anul 
1926 și pînă în 1960 a fost mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S. A fost decorat cu .nu
meroase ordine și medalii sovie
tice și străine.

Necrologul este semnat de Leo
nid Brejnev, Alexei Kosîghin, Ni
kolai Podgomîi și de alți con
ducători de partid și de stat și 
de militari de frunte.

A fost constituită o comisie gu
vernamentală pentru organizarea 
funeraliilor, în frunte cu Nikolai 
Podgomîi, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Kliment Voroșilov va fl înhu
mat în Piața Roșie, lîngă zidul 
Kremlinului.

s o -t
• DELEGAȚIA C.C. AL U- 

NIUNII TINERETULUI COMU
NIST DIN ROMANIA, condusă 
de Valter Iosif, secretar al C.C. 
al U.T.C., și-a încheiat vizita 
făcută în Finlanda la invitația 
Uniunii Democrate a Tineretu
lui finlandez.

In timpul șederii sale in Fin
landa delegația C.C. al U.T.C. a 
avut întrevederi cu membrii 
conducerilor organizațiilor U- 
niunii Democrate a Tineretu
lui finlandez, Uniunii Social-De- 
mocrate a Tineretului și Uniunii 
Tineretului Centrist, precum și 
cu conducerile organizațiilor lo
cale ale acestor organizații din 
orașele Helsinki, Turku, Hame- 
enlinna, Lahti și Kuopio. Cu pri

lejul vizitei în orașul Kuopio, a 
fost inaugurată expoziția „Ro
mânia — tineretul în viața ță
rii".

• LA HAVANA a sosit Vasile 
Răuță, adjunct al ministrului co
merțului exterior al Republicii 
Socialiste România, șeful dele
gației comerciale române la tra. 
tativele pentru semnarea acor
dului comercial și de plăți intre 
România și Cuba pe anul 1970.

• „COSMOS-813" este noul sa
telit artificial al Pămintului, 
lansat la 3 decembrie în Uniu
nea Sovietică, în vederea conti
nuării explorării spațiului cir- 
cumterestru. La bordul satelitu

lui sînt instalate aparate și sis
teme radio-telemetrice.

• POTRIVIT UNUI SONDAJ 
GALLUP", publicat miercuri

în ziarul „DAILY TELE
GRAPH", 45 la sută din persoa
nele interogate se pronunță îm
potriva aderării Angliei la Piața 
comună. Aproximativ 36 la su
tă din cei chestionați se decla
ră de acord cu intrarea Marii 
Britanii în C.E.E., iar 19 la sută 
au refuzat să se pronunțe.

• BOLIVIA ȘI U.R.S.S. au, 
stabilit relații diplomatice la 
nivel de ambasadă, a anunțat 
marți, într-o declarație televi

zată, președintele bolivian, gene
ralul Alfredo Ovando Candia.

• LA LONDRA s-au încheiat 
lucrările unui colocviu anglo-un- 
gar, la care au luat parte eco
nomiști de frunte din cele două 
țări. In cadrul colocviului au fost 
discutate probleme ale structurii 
și metodele conducerii esonomii- 
lor celor două țări, relațiile eco
nomice bilaterale și posibilitățile 
îmbunătățirii lor continue.

• CONSILIUL DE SECURI
TATE AL O.N.U. se va reuni joi, 
la ora 20 G.m.t., la cererea Sene
galului, pentru a discuta plînge- 
rea acestei țări împotriva Por
tugaliei, s-a anunțat marți seara 
la sediul Națiunilor Unite din 
New York. %

• Guvernul argentinian 
a ordonat eliberarea ultimilot 
deținuți politici arestați în tim

pul demonstrațiilor ce au avut 
loc în această țară în vara aces
tui an. Numărul acestora nu a 
fost precizat, dar surse ale sin
dicatelor au arătat că este vor
ba deșpre cel puțin 20 de lideri 
sindicali, printre care unii fu
seseră condamnați la 8 ani în
chisoare.

• POPULAȚIA GLOBULUI 
va atinge în anul 1985 aproxi
mativ 5 miliarde de locuitori, se 
apreciază intr-un raport al Co
misiei Națiunilor Unite pentru 
populație. Acest spor natural al 
populației mondiale este extra
ordinar de mare, dacă se are în 
vedere că numărul locuitorilor a 
fost la ultimul recensămînt, tn 
anul 1965, de 3,289 miliarde. »

• ÎN SEARA ZILEI DE 2 
DECEMBRIE s-a deschis la Ber
lin retrospectiva filmului româ
nesc.

DIN ADEN ȘI RIAD conti
nuă să fie emise comunicate 
militare care se exclud reci- 
proo; luptele se desfășoară 
în regiunea de graniță Wade- 
iah și ambele țări — Yemenul 
d’e Sud și Arabia Saudită — 
revendică declanșarea.unor 
acțiuni ofensive importante 
împotriva părții adverse.

Potrivit comunicatului mi
litar dat publicității la Aden, 
aviația sud-yemenită a efec
tuat trei raiduri împotriva 
unor regiuni de graniță ale 
Arabiei Saudite, provooînd 
trupelor acestei țări pierderi 
grele. Pe de altă parte, în 
comunicatul oficial dat publi
cității la Riad se afirmă , că 
forțele aeriene saudite au e- 
fectuat trei raiduri asupra u- 
nor poziții sud-yemenite am
plasate în regiunea de gra
niță Wadeiah.

• LA ATENA a fost dat pu
blicității miercuri un decret re
gal care pedepsește sever delic
tul de posedare și utilizare a u- 
nor materiale explozive în sco
puri teroriste. Plasarea sau a- 
runcarea uno,r bombe a căror 
explozie provoacă pierderi de 
vieți omenești va atrage pedeap
sa capitală.

Se precizează că cei doi cetă

La „Accademia di Romania" din Roma a avut loc prezentarea 
oficială a volumului'„Relațiile dintre Italia și România", editat 
de „Societatea Dante Alighieri", sub forma unui număr special 
al revistei „II Veltro", Cuprinzînd 400 de pagini, revista înmă
nunchează articole și studii consacrate relațiilor româno-italie- 
ne, reușind să dea o imagine cuprinzătoare a stadiului actual 
al relațiilor dintre cele două țări, a dezvoltării economice, cul- 

,» turale și tehnico-științifice a țării noastre. Printre autorii sta
diilor și articolelor se află Mario Zagari, deputat, Mircea Ma- 
lița, adjunct al ministrului de externe al României, precum și 
o serie de personalități italiene și române din diferite domenii 
de activitate.

țeni iordanieni care au organizat 
recentul atentat de la sediul so
cietății israeliene de aviație 
„EL-AL" din Atena nu vor fi 
judecați în baza noului decret, 
deoarece atentatul a avut loc 
cu două zile înainte de intrarea 
lui în vigoare. Moartea unui co
pil grec în urma acestui atentat 
poate atrage însă pentru autorii 
lui pedeapsa capitală.


